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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan 

keuangan yang cukup penting di Indonesia. Bank adalah badan usaha yang 

kegiatannya sebagai lembaga intermediasi (financial intermediary), yaitu 

penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kembali dalam bentuk-bentuk lainnya yang berhubungan dengan pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan masyarakat (Nugraha, 2013).  Fungsi bank sebagai 

perantara keuangan ini membuat bank memiliki posisi strategis dalam 

perekonomian. Pasalnya dengan aktivitasnya yaitu menghimpun dana dan 

menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan akan meningatkan arus 

,dana untuk investasi, modal kerja maupun konsumsi. Dengan demikian, akan 

meningkatkan perekonomian nasional. 

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang perbankan tertulis 

bahwa bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah (bank syariah). Menurut Purnamasari & Dodik (2016) 

dilihat dari beberapa hal, bank konvensional maupun bank syariah memiliki 

persamaan yaitu dari syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, teknis 

penerimaan uang, mekanisme transfer dan yang lainnya. Tetapi antara keduanya 
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juga memiliki perbedaan yang mendasar bank syariah menggunakan prinsip bagi 

hasil sedangkan bank konvensional menggunakan tingkat suku bunga dalam 

penyaluran dananya.  

Keunggulan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional terlihat 

pada saat krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997-1998. Pada 

saat perbankan konvensional mengalami masa yang sulit bahkan beberapabank 

dilikuidasi, sebab suku bunga simpanan sangat tinggi hingga mncapai 50% yang 

berakibat bank-bank konvensional tidak bisa menyalurkan kredit dan mengalami 

kesulitas likuiditas. Tetapi  selama krisis tersebut, bank syariah mampu bertahan 

dan masih menunjukkan kinerja yang baik karena bank syariah tidak mengalami 

negative spread seperti yang dialami oleh bank konvensional mengingat tingkat 

pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga yang 

berlaku tetapi menurut prinsip bagi hasil. Hal ini menjadikan peluang bagi 

perbankan syariah untuk bisa berkembang di Indonesia (Cahya, 2015).  

Pasca krisis, perbankan syariah terus mengalami kemajuan pesat. Hal ini 

diawali dengan terbitnya Undang-Undang No.10 tahun 1998 yang mengatur 

tentang peraturan yang memperbolehkan setiap bank konvensional membuka 

sistem pelayanan syariah di cabangnya (dual banking system). Perkembangan 

selanjutnya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 

11/3/PBI/2009 yang memuat tentang prosedur dan aturan dalam mendirikan 

kantor cabang, Peraturan-peraturan tersebut membuat perkembangan jumlah 
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kantor layanan bank syariah bertambah dengan pesat (Novius & Jasmina, 2016). 

Perkembangan jumlah perbankan syairah di Indonesia yang terdiri dari Bank 

Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) ditunjukkan dengan tabel 1.1 berikut : 

Tabel 1.1 

Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2012-2016 

Kelompok Bank  
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

BUS           
− Jumlah Bank 11 11 12 12 13 
− Jumlah Kantor 1.745 1.998 2.151 1.990 1.869 
UUS            
− Jumlah Bank 24 23 22 22 21 
− Jumlah Kantor 517 590 320 311 332 
BPRS 

    
  

−Jumlah Bank 158 163 163 163 166 
− Jumlah Kantor 401 402 439 446 453 
Total  Kantor  2.663 2.990 2.910 2.747 2,654 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2016  

Semakin banyaknya jumlah bank syariah yang beroperasi di Indonesia 

dengan berbagai bentuk produk dan pelayanan yang diberikan dapat 

menimbulkan permasalahan di masyarakat. Permasalahan yang paling penting 

adalah bagaimana kualitas kinerja, dari bank syariah yang ada.  Dengan kondisi 

yang seperti ini, maka penilaian efisiensi bank menjadi sangat penting, karena 

efisiensi merupakan gambaran kinerja suatu perusahaan sekaligus menjadi faktor 

yang harus diperhatikan bank untuk bertindak rasional dalam meminimumkan 
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tingkat resiko yang dihadapi dalam menghadapi kegiatan operasinya (Novius & 

Jasmina, 2016).  

Menurut Abidin & Endri (2009) efisiensi merupakan indikator penting 

dalam mengukur kinerja keseluruhan dari aktivitas suatu perusahaan. Efisiensi 

sering diartikan bagaimana suatu perusahaan dapat berproduksi dengan biaya 

serendah mungkin, tetapi efisiensi juga menyangkut pengelolaan hubungan input 

dan output yaitu bagaimana mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia 

secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal. Suatu perusahaan 

dikatakan memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi jika dengan jumlah input tertentu 

dapat menghasilkan jumlah output lebih banyak atau pada jumlah output tertentu 

bisa menggunakan input lebih sedikit.  

Berger dan Mester (1997), Fathony (2013) menyatakan efisiensi 

perbankan dapat ditinjau dari 2 perspektif yaitu persfektif mikro dan makro. Dari 

sudut pandang mikro, bank harus beroperasi dan semakin berkembang secara 

efisien dalam persaingan perbankan yang semakin ketat. Hal ini karena 

ketidakmampuan bank dalam persaingan dapat membuat bank keluar dari pasar, 

baik itu dalam persaingan harga maupun kualitas produk dan pelayanan. 

Disamping itu bank akan kesulitan dalam mempertahankan kesetiaan nasabahnya 

dan juga tidak diminati oleh calon nasabah untuk memperbesar pasarnya. 

Sementara dari perspektif makro, industri perbankan yang efisien dapat 

mempengaruhi biaya intermediasi keuangan dan stabilitas sistem keuangan secara 
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keseluruhan. Hal ini disebabkan peran yang sangat strategis dari perbankan 

sebagai lembaga intermediary dan produsen jasa-jasa keuangan. 

Pengukuran efisiensi perbankan dapat dilakukan dengan tiga pendekatan. 

Pendekatan yang pertama adalah pendekatan rasio, yaitu dilakukan dengan cara 

menghitung perbandingan output dengan input yang digunakan. Pendekatan yang 

kedua yaitu pendekatan regresi, pendekatan ini mengukur efisiensi menggunakan 

sebuah model dari tingkat output tertentu sebagai fungsi dari berbagai tingkat 

input tertentu. Dan yang ketiga yaitu pendekatan frontier. Pendekatan frontier 

terdiri dari pendekatan parametrik dan pendekatan non parametrik. Pendekatan 

parametrik meliputi Stochastic Frontier Approach (SFA), Thick Frontier 

Approach (TFA) dan Distribution Free Approach (DFA), sedangkan non 

parametrik dengan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) (Muharram & 

Pusvitasari, 2007).   

Menurut Hadad et al (2003) analisis evaluasi efisiensi perbankan tepat bila 

menggunakan evaluasi parametrik atau non parametrik. Hal ini dikarenakan 

kemampuan metode tersebut yang dapat memasukkan berbagai macam input dan 

output kedalam analisisnya. Selain itu perbedaan satuan variabel tidak jadi 

masalah, dimana hal tersebut sebelumnya tidak dapat dilakukan oleh alat analisis 

yang lain sehingga alat analisis efisiensi parametrik dan non parametrik sifatnya 

lebih fleksibel dan dapat mencakup variabel yang lebih luas dibandingkan dengan 

alat analisis yang lain.  
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Pengukuran efisiensi telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu antara 

lain oleh, Firdaus dan Hosen (2013) mengukur Efisiensi Bank Umum Syariah 

menggunakan pendekatan Two-Stage Data Envelopment Analysis dan variable 

input yang digunakan meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK), total aset, dan biaya 

tenaga kerja. Sedangkan variable output yang digunakan adalah pembiayaan dan 

pendapatan operasional. Hasil pengukuran efisiensi tersebut adalah terdapat 

beberapa Bank Umum Syariah yang mendapat score 100, atau dapat diartikan 

bahwa bank tersebut telah mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang 

dimilikinya dan dikategorikan bank yang efisien. Adapun bank yang 

dikategorikan efisien adalah Bank Muamalat Indonesia dan Bank BNI Syariah. 

Amrillah (2014) meneliti efisiensi perbankan syariah di Indonesia 

menggunkan Data Envelopment Analysis (DEA). Hasil pengolahan terhadap data, 

menyatakan bahwa terdapat beberapa periode dengan efisiensi 100% pada tahun 

2005 sampai tahun 2009. Perbankan syariah sudah memiliki efisiensi yang 

konsisten kecuali pada lima periode, yaitu pada periode Juli 2007 dengan nilai 

efisiensi 99,52%, Januari 2008 dengan nilai efisiensi 99,98% , Desember 2008 

dengan efisiensi 98,49%, Juli 2009 dengan nilai efisiensi 98,96%, dan September 

2009 dengan efisiensi 99,49%.   

Prasetyia dan Kanda (2011) mengukur efisiensi perbankan syariah 

berbasis manajemen resiko menggunakan metode DEA periode 2005-2009, 

dengan variabel input meliputi tenaga kerja, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan 
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pembiayaan. Sedangkan variabel output total pembiayaan dan pendapatan bagi 

hasil. Hasil dari penelitian tersebut Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah 

Mandiri memiliki tingkat efisiensi yang baik dibanding dengan bank syariah atau 

dengan Unit Usaha Syariah (UUS) lainnya. Tingkat efisiensi Bank Mega Syariah 

hanya mencapai tingkat efisiensi tertinggi selama tahun 2005-2006. Sedangkan 

UUS CIMB Niaga dan UUS Permata selama periode penelitian masih berstatus 

bank yang tidak efisien dengan tingkat efisiensi yang rendah.  

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis seberapa 

jauh tingkat efisiensi yang telah dicapai oleh bank umum syariah di Indonesia. 

Dalam penelitian ini pengukuran efisiensi perbankan syariah menggunakan 

metode Data Envelopment Analysis (DEA). Data Envelopment Analysis (DEA) 

merupakan metode non parametrik yang digunakan dalam mengukur tingkat 

efisiensi suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) (Firdaus & Hosen,2013). 

Sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Bank Bukopin 

Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka 

peneliti tertarik mengambil judul “TINGKAT EFISIENSI BANK UMUM 

SYARIAH MENGGUNAKAN METODE DATA EVELOPMENT ANSLYSIS 

(DEA) (STUDI KASUS PADA BANK BUKOPIN SYARIAH, BANK 

SYARIAH MANDIRI, BANK BNI SYARIAH DAN BANK BCA SYARIAH 

PERIODE 2015-2016)”. Penelitian ini dianggap penting karena dengan adanya 
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penelitian ini, peneliti dapat mengetahui dan menyampaikan tingkat efisiensi tiap 

Perbankan Syariah di Indonesia dan peneliti dapat menemukan variabel apa saja 

yang masih harus dikoreksi dan ditingkatkan kinerjanya.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat efisiensi perbankan syariah dilihat dari varibel input 

dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) ? 

2. Bagaimana tingkat efisiensi perbankan syariah dilihat dari varibel output 

dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) ? 

3. Bagaimana tingkat efisiensi perbankan syariah dilihat dari perbandingan 

variabel input dengan variabel output dengan menggunakan metode Data 

Envelopment Analysis (DEA) ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis tingkat efisiensi perbankan syariah dilihat dari variabel input 

dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). 

2. Menganalisis tingkat efisiensi perbankan syariah dilihat dari variabel output 

dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). 

3. Menganalisis tingkat efisiensi perbankan syariah dilihat dari perbandingan 

variabel input dan variabel output dengan menggunakan metode Data 

Envelopment Analysis (DEA). 
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya: 

1. Bagi peneliti  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

lebih mendalam tentang permasalahan efisiensi perbankan syariah dengan 

menggunakan metode DEA.  

2. Bagi perusahaan   

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi seluruh 

perbankan syariah di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi pada periode 

berikutnya sejalan dengan kebijakan yang berlaku. 

3. Bagi penelitian selanjutnya  

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa 

yang akan datang. 

E. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

data yang diperoleh secara tidak langsung dan dalam bentuk yang sudah 

disusun secara baik, dimana data yang digunakan adalah input yaitu 

simpanan, aset, dan beban personalia sedangkan output yang digunakan yaitu 

pembiayaan dan laba operasional. 
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Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui pencarian data dari 

hasil laporan keuangan bank syariah yang dipublikasikan di website Otoritas 

Jasa Keuangan. Dari data tersebut akan diperoleh input dan output yang 

dibutuhkan untuk diteliti menggunakan metode Data Envelopment Analysis 

(DEA). 

2. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Data 

Envelopment Analyisis (DEA). DEA merupakan prosedur yang dirancang 

secara khusus untuk mengukur efisiensi relatif suatu bank yang menggunakan 

banyak input, dan banyak output, dimana penggabungan input dan output 

tersebut tidak mungkin dilakukan (Amrillah, 2014) 

Menurut Sutawijaya & Etty (2009), Efisiensi teknik perbankan diukur 

dengan menghitung rasio antara output dan input. DEA akan menghitung 

bank yang menggunakan input n  untuk menghasilkan output m yang berbeda. 

Peumusan dalam penggunaan satu variabel input dan satu variabel output 

ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut : 

 

 

Dimana : 

hs = Efisiensi masing-masing Bank Syariah 

m = Jumlah output Bank Syariah yang diamati 
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n = Jumlah input Bank Syariah yang diamati 

yis = Jumlah output i yang dihasilkan masing-masing Bank Syariah 

xjs = Jumlah input j yang digunakan masing-masing Bank Syariah 

ui = Bobot output i yang dihasilkan per Bank Syariah 

vj = Bobot input j yang digunakan per Bank Syariah 

F. Sistematika Penulisan 

Penyusunan skripsi ini disajikan dalam sistematika pembahasan yang terdiri 

atas 5 bab, yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendasari 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari, mendukung, dan relevan 

dengan penelitian tinjauan terhadap penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 

dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai objek penelitian,  jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, definisi 

operasional variabel dan metode analisis data.  
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang hasil analisis dari pengolahan data, baik analisis data 

secara deskriptif maupun analisis hasil pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan. Selanjutnya, dilakukan pembahasan mengenai pengaruh variabel 

independen terhadap variabel sependen yang diteliti. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini memaparkan kesimpulan, keterbatasan dan saran dari hasil analisis 

data yang berkaitan dengan penelitian. 

 


