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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada 

bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga 

keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan 

berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist nabi Muhammad SAW. Menghindari 

pengoprasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip 

muamalah Islam dengan kata lain bank Islam hadir sebagai salah satu solusi 

alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga dengan riba. 

Pesatnya perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia semakin 

menuntut adanya pengukuran mengenai tingkat efisiensi bank syariah. Efisiensi 

merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian agar 

perbankan syariah dapat berdaya saing, berkembang dan mampu berperan secara 

lebih optimal bagi pembangunan nasional. Perbankan syariah dituntut untuk 

senantiasa bekerja secara efisien sebagai entitas bisnis. 

Efisiensi dalam dunia perbankan adalah salah satu parameter kinerja yang 

cukup populer, banyak digunakan karena merupakan jawaban atas kesulitan-

kesulitan dalam menghitung ukuran-ukuran kinerja perbankan. Perhitungan 

tingkat keuntungan sering kali menunjukkan kinerja yang baik, tidak masuk 

dalam kriteria “sehat” atau berprestasi dari peraturan, sebagaimana diketahui, 

industri perbankan adalah industri yang paling banyak diatur oleh peraturan-

peraturan yang sekaligus menjadi ukuran kinerja dunia perbankan.. Capital 
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Adequacy Ratio (CAR), Reserve Requirement, Legal Lending Limit dan 

kredibilitas para pengelola bank adalah contoh peraturan-peraturan yang sekaligus 

menjadi kriteria kinerja di dunia perbankan. Berdasarkan prinsip dalam 

operasional perbankan syariah diatas peneliti tertarik mengambil judul “ KAJIAN 

EFISIENSI TEKNIS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 

2011-2014“ 

B. Rumusan masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk menganalisa bagaimana tingkat 

efisiensi perbankan syariah di Indonesia periode 2011-2014? 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ada, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengukur tingkat efisiensi perbankan syariah di Indonesia periode 2011-

2014. 

D. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk :  

1. Dapat memberikan informasi tentang perkembangan perbankan syariah di 

Indonesia, terutama kinerja yang telah dicapai selama tahun 2011-2014. 

2. Diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber bacaan baik untuk 

kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan kajian pembelajaran dan 

pengembangan penelitian selanjutnya.  

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait perbaikan 

kinerja oleh perbankan syariah di Indonesia periode 2011-2014.   
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E. Metode penelitian 

1. Jenis data dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 

informasi Laporan Keuangan yang dipublikasikan BNI Syariah, BRI Syariah, 

Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri. Metode pengumpulan data yang di 

publikasikan oleh bank-bank tersebut. 

2. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan  

menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) yang merupakan metode 

yang telah terstandarisasi sebagai alat untuk pengukuran kinerja suatu 

aktivitas unit, dimana proses pengolahannya menggunakan perangkat lunak 

DEAP 2.1. 

F. Sistematika penulisan 

Bab I  PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang penulisan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II   TINJAUAN UMUM 

  Bab ini berisi tentang landasan teori yang di gunakan sebagai 

landasan dalam penelitian mengenai berbagai topik dan gambaran 

umum tentang perbankan syariah di Indonesia yang berasal dari 

artikel, internet, dan bacaan lainnya. 
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Bab III  METODE PENELITIAN 

  Bab ini memuat pemaparan metode penelitian dalam penulisan 

skripsi secara komprehensif, yang berisi tentang variable 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta 

metode analisis yang digunakan untuk memberikan jawaban atas 

permasalahan yang digunakan. 

Bab IV  ANALISIS DATA 

  Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Interpretasi dari hasil penelitian ini akan memberikan jawaban 

atas rumusan masalah yang telah dikemukakan dari penelitian ini. 

Bab V  PENUTUP 

 Bab ini memaparkan penutup dari penelitian, disini akan disajikan 

seluruh kesimpulan dari penelitian yang telah disajikan, 

keterbatasan penelitian serta saran-saran yang akan diberikan 

sebagai pengembangan lanjutan dari penelitian ini. 


