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ABSTRAK 

 

Sektor keuangan terutama industri perbankan berperan sangat penting bagi 

aktivitas perekonomian suatu negara. BPR juga merupakan bagian dari sistem 

perbankan yang mempunyai peranan besar dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi. 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 konvensional dengan 

syariah di Surakarta. 

BPR dikatakan memiliki kinerja yang efisien jika memiliki skor efisiensi 1 

atau 100% dan dikatakan semakin tidak efisien jika mendekati 0. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 6 BPR, yang terdiri dari 3 BPR 

konvensional dan 3 BPR syariah selama periode 2011.4 sampai 2013.3. Input 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah DPK, biaya bunga atau biaya bagi 

hasil, dan biaya operasional lainnya. Sedangkan outputnya adalah jumlah 

pendapatan dari penyaluran dana dan pendapatan operasional lainnya. Hasil 

analisis dengan menggunakan DEA menunjukkan bahwa hanya ada 1 BPR yang 

kinerjanya sudah efisien, dimana BPR tersebut masuk dalam kategori BPR 

syariah. Sedangkan BPR yang mengalami inefisiensi paling tinggi masuk dalam 

kategori BPR konvensional. Akhir dari penelitian ini adalah saran bagi BPR yang 

tidak efisien untuk melakukan kebijakan yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas kinerja BPR.  
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A. PENDAHULUAN 

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. 

BPR merupakan bagian dari sistem perbankan yang mempunyai andil yang 

cukup besar bagi perekonomian Indonesia, mempunyai sifat yang cenderung 

lebih aktif memasarkan produknya di pasar tradisional atau di kampung. 

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). 

B. LANDASAN TEORI 

1. Teori Perbankan 

a. Pengertian Perbankan 

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan memiliki kedudukan 

yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem 

pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas 

sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, 

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Aktivitas Perbankan 

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari 

masyarakat luas yang dikenal dengan istilah funding. Setelah 

memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh 

perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijualkan kembali ke 

masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah 

kredit (lending). 

c. Jenis dan Usaha Bank 



Menurut Undang-Undang No 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa 

terdapat dua jenis bank di Indonesia yaitu bank umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR). 

d. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Dilihat dari jenis usahanya, BPR mempunyai usaha yang lebih 

sederhana dibandingkan dengan Bank Umum. Berdasarkan UU No.10 

tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang 

perbankan menyebutkan bahwa Bank Pengkreditan Rakyat adalah 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

2. Teori Produksi 

Hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang 

diciptakannya dinamakan fungsi produksi. Faktor-faktor produksi 

seperti yang telah dijelaskan dapat dibedakan kepada empat golongan 

yaitu tenaga kerja, tanah, modal dan keahlian keusahawanan. Di dalam 

teori ekonomi, didalam menganalisis mengenai produksi selalu 

dimisalkan bahwa tiga faktor produksi yang belakangan dinyatakan 

(tanah, modal dan keahlian keusahawanan) adalah tetap jumlahnya. 

Hanya tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi yang berubah-

ubah jumlahnya. Dengan demikian, didalam menggambarkan hubungan 

di antara faktor produksi yang digunakan dan tingkat produksi yang 

dicapai, yang digambarkan adalah hubungan diantara jumlah tenaga kerja 

yang digunakan dan jumlah produksi yang dicapai.  

a. Teori Produksi Dengan Satu Faktor Berubah 

Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan 

di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja 

yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang 

tersebut. Dalam analisis tersebut dimisalkan bahwa faktor-faktor 

produksi lainnya adalah tetap jumlahnya, yaitu modal, tanah, dan 

teknologi jumlahnya dianggap tidak mengalami perubahan. Satu-



satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga 

kerja. 

b. Teori Produksi Dengan Dua Faktor Berubah 

Misal yang dapat berubah adalah tenaga kerja dan modal. Misalkan 

pula bahwa kedua faktor produksi yang dapat berubah ini dapat 

dipertukarkan penggunaannya yaitu tenaga kerja dapat menggantikan 

modal dan sebaliknya. 

c. Teori Biaya Produksi 

Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor 

produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk 

menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. 

Menurutnya, biaya produksi yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan 

dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu biaya eksplisit dan biaya 

tersembunyi.  

3. Teori Efisiensi 

Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis 

mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi dngan mengacu pada filosofi 

“kemampuan menghasilkan output yang optimal dengan inputnya yang 

ada”. Dengan demikian ada pemisahan antara input dan output sehingga 

dapat diidentifikasi alokasi dan total efisiensi. 

4. Efisiensi Perbankan 

Bank dikatakan mencapai efisiensi dalam skala ketika perbankan 

bersangkutan mampu beroperasi dalam skala hasil yang konstan 

(constant return to scale). Sedangkan efisiensi cakupan tercapai ketika 

perbankan mampu beroperasi pada diversifikasi lokasi. 

C. METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang berupa data time series periode tahun periode tahun 2011.4 - 

2013.3. Data tersebut diperoleh dari instansi-instansi pemerintah yang 

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



www.bi.go.id. Pendekatan yang digunakan untuk pengukuran efisiensi 

perbankan ini adalah pendekatan intermediasi (Intermediate approach).  

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah DEA (Data 

Envelopment Analysis) dengan menggunakan pendekatan input oriented, 

dan menggunakan pendekatan CRS ( Constant Return to Scale). Data 

input yang digunakan adalah DPK, Biaya bunga/ bagi hasil, dan beban 

operasional. Sedangkan output yang digunakan adalah pendapatan dari 

penyaluran dana dan pendapatan operasional.  

Rumus dari model ini dapat dituliskan sebagai berikut: 
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Efisiensi relatif dapat di ukur dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut.  

 

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 

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


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  

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. 

Jika suatu UKE kurang efisien, maka DEA menunjukkan sejumlah UKE 

yang memiliki efisiensi (efficient reference set) dan seperangkat angka 

pengganda (multiplier) yang digunakan sebagai referensi atau benchmark 

untuk menyusun strategi perbaikan. 

D. HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi, tingkat efisiensi 6 BPR di Surakarta 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.   

Periode 

skor  efisiensi DEA 

Central 

Syariah 

Utama 

Dana 

Amanah 

Dana 

Mulia 

Nguter 

Surakarta 

Binalanggeng 

Mulia 

Rejeki 

Insani 

Des 2011 1,000 0,645 1,000 1,000 0,996 0,903 

Mar 2012 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,767 

Jun 2012 1,000 1,000 1,000 0,988 1,000 0,772 

Sep 2012 1,000 0,907 1,000 1,000 1,000 0,883 

Des 2012 0,926 1,000 1,000 1,000 1,000 0,872 

Mar 2013 0,717 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 

Jun 2013 0,631 0,861 1,000 1,000 1,000 0,850 

Sep 2013 0,842 1,000 1,000 1,000 1,000 0,871 

Sumber : Hasil olah data DEA 

Dari hasil pengolahan DEA dapat dilihat bahwa hanya terdapat satu 

BPR saja yang skor efisiensi selama Desember 2011 sampai September 

2013 bernilai 1. BPR yang kinerjanya dikatakan efisien tersebut adalah BPR 



Dana Mulia, dimana BPR tersebut termasuk dalam BPR syariah. Sedangkan 

terdapat 2 BPR yang dapat dikatakan mendekati efisien yaitu BPR Nguter 

Surakarta dan BPR Binalanggeng Mulia. Kedua BPR tersebut masuk dalam 

BPR konvensional. Sedangkan 3 BPR lain seperti BPR Central Syariah 

Utama, BPR Dana Amanah, dan BPR Rejeki Insani belum bisa dikatakan 

efisien maupun mendekati efisien. Hal tersebut dikarenakan ketiga BPR 

tersebut masih banyak yang nilai efisiensinya kurang dari 1. Pada BPR 

Central Syariah Utama dan BPR Dana Amanah mengalami inefisiensi pada 

3 triwulan. Sedangkan pada BPR Rejeki Insani, skor efisiensinya tidak ada 

yang bernilai 1. Suatu BPR dikatakan efisien ketika technical efficiency 

bernilai 1 (satu). 

Pada sisi input, ketidakefisienan pada kelima BPR tersebut berasal dari 

seluruh variabel input yaitu DPK, beban bunga atau bonus, dan biaya 

operasional lainnya, dengan tingkat efisiensi yang berbeda-beda pada 

masing-masing BPR. Pada sisi output pada masing-masing BPR yang 

inefisiensi, ketidakefisienan tersebut rata-rata hanya berasal dari variabel 

pendapatan operasional lainnya. Sedangkan variabel output yang lain yaitu 

pendapatan dari penyaluran dana, rata-rata sudah efisien.  

E. KESIMPULAN 

Berdasarkan pada hasil analisis yang sudah dibahas pada bab 

sebelumnya, maka dalam penelitin ini dapat disimpulkan sebagai berikut.  

1. Berdasarkan hasil perhitungan DEA, dari keenam BPR yang menjadi 

objek penelitian hanya ada satu BPR yang masuk dalam kategori efisien. 

BPR tersebut adalah BPR Dana Mulia. Hal ini terlihat dari skor technical 

efficiency selama 8 triwulan yang sudah mencapai 100 persen. BPR yang 

efisien tersebut masuk dalam BPR syariah. Tiga BPR lain yaitu BPR 

Central Syariah Utama, BPR Dana Amanah, dan BPR Rejeki Insani 

dalam periode Desember 2011 sampai September 2013 masih belum 

efisien. Hal tersebut dikarenakan skor efisieni yang belum mencapai 100 

persen. Akan tetapi terdapat dua BPR yang masuk dalam kategori 

mendekati efisien, kedua BPR tersebut adalah BPR Nguter Surakarta dan 



BPR Binalanggeng Mulia. Kedua BPR tersebut dikatakan mendekati 

efisien karena dalam 8 triwulan hanya 1 triwulan saja yang mengalami 

inefisiensi.  

2. BPR yang mengalami inefisiensi paling tinggi adalah BPR Rejeki Insani, 

karena selama 8 triwulan mengalami inefisiensi, yaitu pada periode 

Desember 2011 sampai September 2013. Sedangkan BPR Central 

Syariah menyusul dengan inefisiensi 4 triwulan selama periode 

Desember 2011 sampai September 2013. Kemudian disusul BPR Dana 

Amanah yang mengalami inefisiensi dalam 3 triwulan  selama periode 

Desember 2011 sampai September 2013. Dan kemudian baru disusul 

BPR Nguter Surakarta dan BPR Binalanggeng Mulia yang hampir efisien 

karena dalam 8 periode selama Desember 2011 sampai September 2013 

hanya 1 triwulan saja yang mengalami inefisiensi.  

3. Pada sisi input, ketidakefisienan pada kelima BPR tersebut berasal dari 

seluruh variabel input yaitu DPK, beban bunga atau bonus, dan biaya 

operasional lainnya, dengan tingkat efisiensi yang berbeda-beda pada 

masing-masing BPR.  

4. Pada sisi output pada masing-masing BPR yang inefisiensi, 

ketidakefisienan tersebut rata-rata hanya berasal dari variabel pendapatan 

operasional lainnya. Sedangkan variabel output yang lain yaitu 

pendapatan dari penyaluran dana, rata-rata sudah efisien.  

F. SARAN 

1. Pengalokasikan kelebihan input DPK ke produk-produk yang bersifat 

produktif, sehingga apabila produk penyaluran dana tersebut tersalurkan 

dengan efisien akan terjadi kenaikan pendapatan. Pengalokasian tersebut 

dapat dilakukan oleh BPR dengan meningkatkan jumlah penyaluran dana 

kepada masyarakat, baik dalam bentuk pembiayaan maupun kredit, sewa, 

dan lain-lain dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. 

2. Minimalisir biaya operasional antara lain dengan cara: menekan biaya 

tenaga kerja dan biaya administrasi, peningkatan kualitas SDM melalui 

program pengembangan pegawai secara teratur agar biaya 



pengembangan biaya SDM tidak terlalu membebani biaya operasional 

BPR. 

3. Perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan dan jasa perbankan 

melalui penyediaan produk dan jasa perbankan. Selain itu BPR perlu 

melakukan diversifikasi penerimaan, sehingga penerimaan BPR tidak 

hanya mengandalkan dari penyaluran dana atau kredit semata.  
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