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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sektor keuangan terutama industri perbankan berperan sangat penting bagi 

aktivitas perekonomian suatu negara. Peran strategis bank tersebut sebagai 

wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara 

efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Sebagai lembaga 

intermediasi, bank berperan dalam memobilisasi dana masyarakat yang digunakan 

untuk membiayai kegiatan investasi serta memberikan fasilitas pelayanan dalam 

lalu lintas pembayaran. Bank juga berfungsi sebagai media dalam 

mentransmisikan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Dalam hal 

ini, bank mempunyai peranan penting sebagai lembaga yang melakukan hampir 

seluruh perputaran uang dalam perekonomian suatu Negara. (Nurul Komaryatin, 

2006)  

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi 

ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan 

Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta 

bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. 

(Bank Indonesia, 2013) 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank sangat tergantung pada 

sumber dana dari masyarakat karena bank adalah suatu lembaga yang 
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menghimpun dana dari masyarakat, dan kemudian menyalurkannya kembali 

kepada masyarakat. Oleh karena itu, kelangsungan hidup perbankan sangat 

ditentukan oleh kepercayaan masyarakat sehingga bank dikenal sebagai lembaga 

kepercayaan. Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap bank tidak hanya 

mengakibatkan krisis perbankan, tetapi juga berdampak pada krisis keuangan  

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kesehatan bank merupakan syarat penting 

untuk menjaga kepercayaan masyarakat sehingga dapat menciptakan stabilitas 

moneter dan makroekonomi. (Kusumawardani, 2008) 

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Lembaga 

keuangan bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), 

dimana masing-masing lembaga keuangan tersebut terbagi menjadi dua yaitu 

konvensional dan syariah.  

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional/syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran, menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito yang kemudian 

disalurkan untuk memberikan kredit dalam jangka panjang. Sedangkan BPR di 

definisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional 

dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan 
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jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR menerima simpanan hanya dalam bentuk 

deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

BPR merupakan bagian dari sistem perbankan yang mempunyai andil 

yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Perkembangan BPR 

konvensional di Indonesia menunjukkan indikasi yang menggembirakan, 

ditunjukkan dari perkembangannya baik dari penyaluran kredit, sumber dana , 

aset, dan jumlah kantor (Tabel 1.1).  

Tabel 1.1. Perkembangan BPR konvensional  skala Nasional 

Tahun Bulan 

Indikator 

jumlah 
BPR 

sumber dana 
(Rp.Ribu) 

Kredit yang 
diberikan  

Total Aset 
(Rp.Ribu) 

2013 

Februari 1,654 55,665,479,861 51,708,825,522 68,284,390,444 

Maret 1,653 55,939,433,378 52,633,317,310 68,645,033,928 

April 1,639 56,801,808,480 53,748,918,398 69,445,567,319 

Mei 1,641 57,460,296,398 55,023,408,550 70,239,706,322 

Juni 1,64 58,097,280,608 56,248,167,284 71,901,178,290 

Juli 1,641 58,791,345,633 57,461,861,774 72,090,911,755 
Sumber: Bank Indonesia 

Sama seperti Bank umum, BPR juga dibagi menjadi dua jenis usaha yaitu 

konvensional dan syariah. Secara umum tidak ada perbedaan fungsi antara BPR 

syariah dengan BPR konvensional yaitu sebagai lembaga intermediasi. Namun 

perbedaan yang mendasari terletak pada jenis keuntungan yang diambil bank dari 

transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional mendasarkan 

keuntungannya dari pengambilan bunga, tetapi bank syariah mendasarkan 

keuntungannya dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa maupun 

profit margin serta bagi hasil (loss and profit sharing).  
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Selama tahun 2012 sampai Juli 2013, perbankan syariah masih dapat 

memenuhi kinerja yang relatif lebih baik dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat 

dipahami mengingat tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada 

tingkat suku bunga yang berlaku tetapi menurut prinsip bagi hasil. Seiring dengan 

meningkatnya jumlah perbankan syariah, BPR syariah juga mengalami 

peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan jumlah BPRS 

berdasarkan total aset  yang ditunjukkan dengan tabel berikut. (tabel 1.2) 

Tabel 1.2 Perkembangan BPRS Nasional berdasarkan Total Aset 

Tahun Bulan 

Total Aset 

Jumlah < 1 

M 
1 s/d 5 M >5 s/d 10 M 

>10 

Miliar 

2012 Des 6 17 36 99 158 

2013 

Jan 5 15 36 102 158 

Feb 5 16 33 104 158 

Maret 4 16 32 107 159 

April 2 17 33 107 159 

Mei 0 17 35 107 159 

Juni 0 17 34 108 159 

Juli 0 20 32 107 159 

Sumber: Bank Indonesia 

Perbankan di Jawa Tengah pada triwulan I 2013 masih dapat tumbuh baik, 

meski melambat dibanding triwulan sebelumnya. Dari beberapa indikator utama, 

kredit perbankan masih mencatat pertumbuhan yang relatif tinggi yaitu mencapai 

22,5% (yoy). Melambatnya pertumbuhan kredit tersebut sejalan dengan 

melambatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I 2013 dimana 

pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,7% (yoy) atau melambat jika 

dibanding triwulan sebelumnya. Namun pertumbuhan kredit investasi tercatat 

masih cukup tinggi (sekitar 30% yoy). Resiko kredit juga masih terjaga dengan 
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sangat baik yaitu di level 2,4%. (Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Tengah 

Triwulan I 2013) 

Kelebihan BPR dibandingkan dengan bank umum adalah BPR mempunyai 

sifat yang cenderung lebih aktif memasarkan produknya di pasar tradisional atau 

di kampung. Prioritas utama pelayanan jasa keuangan BPR adalah individu dan 

pengusaha kecil dengan pangsa pasar menengah ke bawah dan pedesaan. Dengan 

keberadaan usaha kecil dan menengah yang memberikan kontribusi sangat besar 

bagi perekonomian, maka peranan BPR menjadi sangat strategis dalam rangka 

mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga BPR menjadi salah satu pilar penting 

dalam aktivitas perekonomian nasional. (Hartono, 2009). 

Pembiayaan untuk sektor UMKM di Jawa Tengah yang cukup baik masih 

dapat memberikan optimisme dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa 

Tengah yang didominasi oleh UMKM. Pada triwulan I 2013, kredit perbankan 

yang disalurkan ke sektor UMKM mencapai 19,8% (yoy) meningkat dibanding 

triwulan sebelumnya. Berdasarkan jenis bank, pertumbuhan penyaluran kredit 

perbankan Jawa Tengah didorong oleh peningkatan pertumbuhan penyaluran 

kredit Bank Umum yang cukup tinggi yang mencapai 23,2% (yoy) Sementara 

pertumbuhan penyaluran kredit BPR mencapai 13,9%. Dilihat dari jenis 

penggunaan, sekitar 84% dari total kredit merupakan kredit modal kerja. 

Pembiayaan dari perbankan syariah juga masih tinggi. Pada triwulan I 2013, 

pembiayaan perbankan syariah tumbuh 27,1% (yoy) dengan pertumbuhan 

pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah mencapai 26,8% (yoy) 
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sementara BPRS mencapai 34,7% (yoy). (Kajian Ekonomi Regional Provinsi 

Jawa Tengah Triwulan I, 2013) 

Menurut Ismet Inono KpwBI Solo, perkembangan perbankan di Surakarta 

juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari laporan 69 Kantor Cabang 

Bank Umum dan 82 Kantor Pusat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional 

dan Syariah, total aset perbankan pada Juni 2013 mencapai Rp 49,82 triliun atau 

tumbuh 18,65 persen. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kredit/pembiayaan 

sebesar 25,88 persen dari sisi aktiva dan meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) 

sebesar 14,46 % dari sisi passiva menjadi Rp37,54 triliun. DPK yang dihimpun 

oleh bank umum dan BPR pada Juni 2013 meningkat Rp 4,74 triliun (14,46 

persen) dari Rp32,80 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp37,54 triliun. 

Peningkatan DPK terutama karena meningkatnya deposito sebesar 15,97 persen, 

diikuti tabungan 15,69 persen dan giro sebesar 7,51 persen. (Kompasiana.com, 

Agustus 2013). 

Perkembangan perbankan syariah di wilayah eks-Karesidenan Surakarta 

juga menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini terlihat dari total aset 

perbankan syariah yang mencakup bank umum syariah, unit usaha syariah, serta 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) syariah pada Juni 2012 mencapai Rp 2,71 triliun 

atau tumbuh 45,47 persen. Sedangkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

mencapai Rp 1,97 triliun atau tumbuh 54,49 persen (Suara Karya Solo, 2012). 

Persaingan di dunia perbankan saat ini semakin ketat diiringi kemunculan 

perbankan-perbankan syariah yang beroperasi secara islami. Adanya persaingan 

antar bank syariah maupun bank konvensional yang tidak bisa dihindarkan ini, 
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membawa dampak positif dan negatif bagi perkembangan sebuah bank. Tindakan 

yang dapat ditempuh oleh bank dalam menjadikan bank tersebut menjadi yang 

terbaik diantara bank-bank lainnya, salah satunya adalah dengan cara 

meningkatkan efisiensi kinerja perbankan itu sendiri. Hal ini sangat penting agar 

input yang digunakan oleh perbankan bisa seminimal mungkin, dan output yang 

dihasilkan bisa maksimal. Jika perbankan bisa dalam keadaan seperti itu, maka 

perbankan tersebut sudah bisa dikatakan efisien. 

Dengan latar belakang di atas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

dan menjelaskan perbandingan tingkat efisiensi antara BPR konvensional dengan 

BPR syariah dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). 

Pengukuran efisiensi teknik yang menggunakan multi input dan output ini 

diharapkan dapat mengukur dan mengetahui perbandingan kinerja antara BPR 

konvensioanl dengan syariah di Surakarta. Diharapkan dengan ditemukan faktor 

penyebab inefisiensi maka dapat dilakukan kebijakan yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas kinerja BPR yang tidak efisien di Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

BPR sebagai salah satu lembaga keuangan yang berkembang pesat di 

Indonesia dituntut untuk memiliki kinerja yang baik. Salah satu cara mengukur 

kinerja BPR adalah efisiensi yang dapat dilihat dari penggunaan input-output yang 

digunakan untuk operasional bank, selanjutnya nilai-nilai efisiensi dari BPR ini 

dianalisis untuk mengetahui kondisi kinerja BPR di lokasi penelitian. Semakin 

efisien suatu bank maka kinerjanya semakin baik, sebaliknya bank yang 

mempunyai tingkat inefisiensi yang tinggi pada input dan outputnya, kinerjanya 
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semakin menurun. Dari uraian di atas, permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah bagaimana perbandingan efisiensi antara BPR konvensional 

dengan BPR syariah di Surakarta pada periode tahun 2011.4 – 2013.3? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan efisiensi antara 

BPR konvensional dan BPR Syariah di Surakarta pada periode tahun 2011.4 – 

2013.3. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk : 

1. Pemerintah dan Bank Indonesia 

Diharapkan dapat menjadi alat informasi dan bahan pertimbangan bagi 

pembuat kebijakan perbankan dalam meningkatkan efisiensi BPR agar 

tercapai stabilitas ekonomi nasional.  

2. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) 

Diharapkan dapat menjadi pedoman kinerja BPR di Surakarta dari efisiensi 

teknik, sehingga dapat dijadikan pertimbangan pengambilan kebijakan 

koreksi untuk meningkatkan kinerja bank tersebut. 

3. Bagi penelitian berikutnya 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian di 

masa yang akan datang.  
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E. Metode Penelitian 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data time 

series tahun 2011.4 sampai 2013.3. Data tersebut diperoleh dari instansi-instansi 

pemerintah yang terkait antara lain dari website resmi Bank Indonesia ( BI ) yaitu 

www.bi.go.id. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 

enam BPR, yang terdiri dari tiga BPR konvensional dan tiga BPR Syariah. 

Dalam penelitian ini, pengukuran perbandingan efisiensi antara BPR 

konvensional dan syariah di Surakarta akan diukur dengan menggunakan DEA 

(Data Envelopment Analysis). DEA adalah sebuah metode yang digunakan untuk 

mengukur efisiensi suatu perusahaan maupun suatu organisasi. Metode DEA 

dibuat sebagai alat bantu untuk evaluasi kinerja suatu aktivitas dalam sebuah unit 

entitas atau organisasi. (DEA) pertama kali diperkenalkan oleh Charnes, Cooper 

dan Rhodes pada tahun 1978. (Hadinata dan Manurung, 2000). 

Dalam DEA, efisiensi relatif suatu DMU didefinisikan sebagai rasio dari total 

output terbobot dibagi total input terbobot (total weighted output/total weighted 

input) yaitu: 

                  
              

             
 
                     

                    
 

Nilai efisiensi relatif berkisar antara 0 sampai dengan 1 atau 0 sampai 100%. 

Suatu DMU memiliki kemampuan paling baik jika nilai efisiensi relatif sebesar 1 

atau 100% sedangkan DMU lain yang nilainya dibawah 100% maka 

kemampuannya masih dibawah DMU yang telah efisien. Efisiensi relatif dapat di 

ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut.  

http://www.bi.go.id/
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Kendala :           

   
∑           
   

∑        
   

   

untuk r = 1, n  

Dimana: 

hs : efisiensi masing-masing BPR 

m : jumlah output BPR yang di amati  

n  : jumlah input BPR yang diamati 

yis : jumlah ouput i yang digunakan masing-masing BPR 

xis : jumlah input j yang digunakan masing-masing BPR 

ui : bobot output i yang dihasilkan per BPR 

vj : bobot input j yang diberikan per BPR  

Adapun dalam penelitian ini, variabel yang digunakan sebagai input adalah 

Dana Pihak Ketiga dari BPR konvensional dan syariah, biaya bunga untuk BPR 

konvensional dan biaya bagi hasil untuk BPR Syariah, dan biaya operasional 

lainnya. Sedangkan variabel output yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendapatan kredit pinjaman untuk BPR konvensional dan pendapatan pembiayaan 

untuk BPR syariah, dan pendapatan operasional lainnya baik BPR konvensional 

maupun syariah.  

F. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 
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Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian 

serta sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Berisi tentang perbandingan efisiensi antara BPR konvensional 

maupun syariah serta teori-teori yang relevan dengan penelitian yang 

akan dilakukan, tinjauan terhadap penelitian-penelitian yang pernah 

dilakuan sebelumnya. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisikan tentang ruang lingkung penelitian, jenis dan 

sumber data, definisi variabel, dan tekhnik analisis data. 

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan 

Menguraikan tentang deskripsi pengolahan data dengan 

menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA), pembahasan dan 

hasil analisis tentang seberapa efisien masing-masing BPR dan 

menentukan BPR mana yang efisien dan yang tidak efisien di 

Surakarta serta kebijakan yang harus dilakukan agar BPR yang tidak 

efisien menjadi efisien.  

Bab V  Penutup 

Membahas tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang 

dilakukan. 

 

 


