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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai 

peranan strategis dalam perkonomian suatu negara sebagai lembaga perantara 

keuangan. Salah satu contoh peran tersebut misalnya bank sebagai lembaga 

Intermediasi, dimana bank berperan dalam mobilisasi dana masyarakat yang 

digunakan untuk membiayai kegiatan investasi serta memberikan pelayanan 

dalam lalu lintas transaksi pembayaran dan lainnya. Sedangkan bank dalam 

Pasal 1 ayat (2) UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 

1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan 

rakyat banyak. 

Berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998, jenis 

bank di Indonesia terdiri dari dua kelompok, yaitu bank umum dan Bank 

Pengkreditan Rakyat (BPR). Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan 

bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan bank konvensional 

dapat dilihat dari produk dan jasa perbankan yang ditawarkan serta cara 
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pembagian  keuntungannya. Jika bank konvensional menggunakan sistem 

bunga dan menghalalkan kegiatan yang diharamkan dalam Islam, sedangkan 

bank syariah memiliki karakteristik antara lain tidak menerapakan sistem 

bunga, melainkan menerapkan dengan metode bagi hasil dan jual beli, hanya 

memberikan pembiayaan pada kegiatan usaha yang halal, dan bank syariah 

harus memilki Dewan pengawas syariah. (Arief setiawan,2013:2)  

Pola bagi hasil dalam dalam bank syariah ini memungkinkan nasabah 

untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui monitoring atas 

jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jumlah keuntungan bank semakin besar 

maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian pula 

sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang kecil atau mengecil dalam waktu cukup 

lama menjadi indikator bahwa pengelolaan bank merosot. Keadaan itu 

merupakan peringatan dini yang transparan dan mudah bagi nasabah. 

Berbeda dengan perbankan konvensional, nasabah tidak dapat menilai kinerja 

hanya dari indikator bunga yang diperoleh. Selebihnya lagi bank syariah 

harus bersaing dengan bank konvensional yang dominan dan telah 

berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus 

didukung dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di Industri 

perbankan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan  oleh bank untuk bisa 

terus bertahan hidup adalah kinerja kondisi keuangan bank. (Ari setyaningsih 

dan Sri Utami,2013:101). 

Perkembangan dunia perbankan di Indonesia sangat pesat setelah  

terjadi deregulasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan pada paket 
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kebijakan Juni 1983 (pakjun 1983) dan paket kebijakan Juni 1983 (pakto 

1988). Deregulasi tersebut telah mengakibatkan kebutuhan dana secara 

langsung maupun tidak langsung melalui perbankan. Kondisi ini mendorong 

tumbuhnya perbankan di Indonesia, yang semakin banyak menjangkau 

masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan. Berdasarkan data Bank 

Indonesia, jumlah bank meningkat dari 111 bank tahun 1998 menjadi 222 

bank tahun 1998. Jumlah kantor bank juga meningkat dari 1.771 menjadi 

7.570 pada periode yang sama. 

Perkembangan perbankan di Indonesia juga ditandai dengan 

penghimpunan dana pihak ketiga yang meningkat mencapai Rp 357.613 

Miliar tahun 1997, pertumbuhan ekspansi kredit juga mengalami peningkatan 

dari Rp 292.921 Miliar tahun 1996 menjadi Rp 378.134 Miliar tahun 1997. 

Namun permasalahan muncul pada saat sektor perbankan berkembang pesat, 

hal ini ditandai dengan kenaikan nilai kredit non lancar yang juga mengalami 

kenaikan sebesar Rp 2.845 Miliar dan nilai biaya operasional dan pendapatan 

operasional (BOPO) yang menunjukkan efisiensi suatu bank juga meningkat 

selama periode tahun 1996-1997. Keadaan tersebut memaksa pemerintah 

untuk melikuidasi bank-bank yang dinilai tidak sehat dan tidak layak 

beroperasi. (Nur Hidayah dan Didit Purnomo,2014:307). 

Sedangkan sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan 

berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) Pada tahun 1991 yang 

diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. 

Bank Muamalat beroperasi setelah berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 
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1992 tentang perbankan syariah yang membuka kesempatan bagi bank yang 

melaksanakan profit bagi hasil. Pasca krisis, perbankan syariah terus 

mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari 

beberapa pendirian bank syariah maupun lokus bank konvensional yang 

memberikan pelayanan syariah dengan membentuk Unit Usaha Syariah 

(UUS). Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen 

dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah memberikan 

layanan syariah sebagai wujud pengelolaan dual banking sistem, dimana 

bank Islam beroperasi secara berdampingan dengan bank konvensional, 

disamping itu juga berdiri Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). 

Bank syariah di Indonesia kedua dibuka pada tahun 1999, yaitu Bank 

Syariah Mandiri (BSM), diikuti oleh beberapa bank umum yang membuka 

unit syariah seperti Bank Central Asia (BCA) Syariah. Pada tahun 2002, 

Bank Indonesia menerbitkan “Blueprint Pengembangan Perbankan Syariah di 

Indonesia”. Hal ini dianggap sebagai perencanaan jangka panjang dari 

perbankan Islam Indonesia. Isi dari Blueprint tersebut antara lain 

mengidentifikasi tantangan utama bank syariah di masa depan selian 

menyatakan visi, misi, dan tujuan strategis dari bank syariah. Secara singkat, 

Blueprint tersebut telah memberikan pedoman yang jelas bagi para 

stakeholders untuk menyamakan visi dan aspirasi. 

Perkembangan bank-bank syariah di dunia dan di Indonesia tetap 

mengalami kendala karena bank syariah hadir di tengah-tengah 
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perkembangan dan praktik-praktik perbankan konvensional yang sudah 

mengakar dalam kehidupa masyarakat secara luas. Kendala yang dihadapi 

oleh perbankan (lembaga keuangan) syariah tidak terlepas dari belum 

tersedianya sumber daya manusia secara memadai dan peraturan perundang-

undangan. Meskipun telah banyak kajian yang mencoba untuk 

mempermudahkan penjelasan tentang pelaksanaan operasional perbankan 

syariah. Hal ini mengingat bahwa di masing-masing negara, terutama yang 

masyarakatnya mayoritas muslim, tidak mempunyai infrastruktur pendukung 

dalam operasional perbankan syariah secara merata. Konsekuensi 

perkembangan di masing-masing negara tersebut tentunya akan berdampak 

baik langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan perbankan 

syariah di dunia. Apalagi pada saat ini produk-produk keuangan semakin 

cepat perkembangnya (Mohammad Sholahudin, 2014:91). 

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, peluang di 

Indonesia sangat besar untuk mengembangan industri perbankan syariah. Hal 

tersebut didukung dengan peraturan yang membolehkan bank syariah 

bersaing dengan bank konvensional sesuai dengan bisnis dan area mereka ( 

UU No 10 Tahun 1998 ). Selain hal itu, peraturan tersebut juga membolehkan 

bank syariah bank konvensional untuk menawarkan pelayanan secara syariah 

atau yang biasa disebut Islamic Windows. 

Pada saat ini, semakin berkembangan bank syariah sehingga menjadi 

tantangan terhadap bank konvensional yang lebih awal ada. Seiring dengan 

pertumbuhan bank syariah dan bank konvensional yang masih sama kuatnya, 
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tentu yang menjadi sorotan adalah bagimana kinerja bank-bank tersebut. 

Dalam hal ini Bank Indonesia sebagai bank sentral memerlukan suatu kontrol 

terhadap bank-bank untuk mengetahui bagimana keadaan keuangan serta 

kegiatan usaha masing-masing bank. Kinerja dan kondisi keuangan bank 

merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola 

(manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank (nasabah) serta Bank 

Indonesia selaku otoritas pengawasan bank dan pihak lainnya. Kondisi bank 

tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mngevaluasi 

kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap 

ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.  

Salah satu aspek dalam pengukuran kinerja keuangan adalah efisiensi. 

Berger Dan Master mengemukakan 3 konsep efisiensi ekonomis (economic 

efficiency) yang dianggapnya paling penting yaitu : cost efficiency, standard 

profit, efficiency dan alternative profit efficiency. cost efficiency mengukur 

tingkat kedekatan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh suatu bank dengan 

jumlah biaya yang dikeluarkan oleh bank terbaik (best practice  bank) untuk 

menghasilkan jumlah output yang sama dengan kondisi yang sama. Semakin 

dekat dengan bank tersebut kepada bank terbaik yang menjadi acuan maka 

akan semakin tinggi tingkat efisiennya. Sebaliknya semakin jauh bank 

tersebut dari bank terbaik akan semakin rendah tingkat efisiensinya. 

Efisiensi dapat diterjemahkan sebagai kemampuan suatu organisasi 

menyelesaikan pekerjaan dengan benar menggunakan perhitungan rasio 

perbandingan antara input dan output. Dengan kata lain efisiensi adalah 
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bagaimana menggunakan input yang minimal dengan menghasilkan output 

yang semaksimal mungkin. Menurut Syafaroedin Sabar,1989 dalam 

permono,2000, suatu perusahaan dapat dikatakan efisien apabila: (1) 

Mempergunakan jumlah unit input yang lebih sedikit dibandingkan jumlah 

unit input yang digunakan oleh perusahaan lain dengan menghasilkan jumlah 

output yang sama, (2) menggunakan jumlah unit input yang sama, tetapi 

dapat menghasilkan jumlah output yang lebih besar. Sedangkan yang 

menyebabkan inefisiensi adalah terdapat rantai biokrasi yang 

berkepanjangan, miss alocation dalam penggunaan sumber daya yang ada, 

dan tidak terdapatnya economic of scale (Iswardono S Permono dan 

Darmawan, 2000 dalam Muharam dan Pusvitasari, 2005). 

Mengukur efisiensi perbankan dapat dilakukan melalui tiga 

pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan rasio, yaitu 

mengukur kinerja bank menggunakan standar akutansi. Pendekatan yang 

kedua yaitu pendekatan regresi pendekatan ini mengukur tingkat efisiensi 

menggunakan model dari tingkat output tertentu sebagai fungsi dari berbagai 

tingkat input tertentu. Dan yang ketiga yaitu pendeketan frontier, pendekatan 

frontier dibedakan menjdi dua jenis yaitu frontier parametrik (parametric 

approach) dan frontier non parametrik (non parametric approach). 

Metode parametrik dan non parametrik memiliki beberapa perbedaan. 

Salah satu perbedaan tersebut adalah metode parametrik pengkuran 

efisiensinya dengan model menetapkan adanya syarat-syarat tertentu tentang 

parameter populasi yang merupakan sumber penelitiannya, sedangkan 
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metode non parametrik modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengenai 

parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitiannya. Meskipun 

demikian, hasil yang ditunjukkan oleh kedua metode ini tidak jauh berbeda. 

Hal ini dapat terjadi apabila sampel yang dianalisis merupakan unit yang 

sama dan menggunakan proses produksi yang sama. 

Pengukuran efisiensi Bank konvensional dan Bank syariah dalam 

penelitian ini menggunakan metode non-parametrik Data Envelopment 

Analysis (DEA). Keunggulan metode ini diantaranya bisa menangani banyak 

input dan output, tidak butuh asumsi hubungan fungsional antara variabel 

input dan output, dapat membentuk garis frontier fungsi efisiensi  terbaik atas 

variabel input-output dari setiap sampelnya, input dan output dapat memiliki 

satuan pengukuran yang berbeda, selain itu juga dapat membantu mencari 

penyebab dan jalan keluar dari ketidakefisienan yang merupakan keuntungan 

utama dalam aplikasi manajerial. 

Mengingat pentingnya suatu efisiensi dalam persaingan industri 

perbankan yang semakin ketat, maka untuk mengetahui bagaimana tingkat 

efisiensi bank konvensional dan bank syariah yang kemudian bisa digunakan 

untuk pengambilan keputusan dan kebijakan kedepan menjadi lebih baik, 

peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul ”Analisis Efisiensi 

Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional dengan Metode Data 

Envelopment Analysis (DEA) (Studi kasus pada BUK dan BUS yang 

terdaftar di Bank Indonesia periode 2015-2016)”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dengan judul diatas, maka peneliti dapat membuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat efisiensi Bank konvensional bila diukur dengan metode 

Data Envelopment Analysis (DEA) selama periode 2015-2016 ? 

2. Bagaimana tingkat efisiensi Bank syariah bila diukur dengan metode Data 

Envelopment Analysis (DEA) selama periode 2015-2016 ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan 

adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang 

akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan 

masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis tingkat efisiensi Bank konvensional dengan metode 

Data Envelopment Analysis (DEA) selama periode 2015-2016. 

2. Untuk menganalisis tingkat efisiensi Bank Syariah dengan metode Data 

Envelopment  Analysis (DEA) selama periode 2015-2016. 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca dan bagi penulis. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a) Menjadi referensi untuk penelitian sejenis, sehingga dapat menambah 

pengetahuan mengenai kinerja perbankan khususnya tentang 
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pengetahuan tentang tingkat efisiensi bank syariah dan bank 

konvensional. 

b) Menambah pengetahuan mengenai aplikasi teori-teori bangku kuliah 

dan dapat mengetahui analisis kinerja keuangan perbankan dengan 

metode Data Envelopment Analysis (DEA). 

c) Untuk memberikan informasi bagi para pembaca tentang hasil efisiensi 

perbankan yang akan diteliti. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi investor hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

informasi tambahan mengenai perubahan struktur modal perusahaan 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pada saat 

penanaman modal ( keputusan investasi ). 

b) Bagi perusahaan bermanfaat untuk mengetahui kinerja keuangan 

berupa tingkat efisiensi yang kemudian bisa digunakan untuk 

pengambilan keputusan dan  kebijakan kedepan. 

c) Bagi manajer dapat digunakan untuk mengetahui kinerja bank 

terutama pada efisiensi keuangan bank sehingga dapat dijadikan salah 

satu pedoman bagi manajer untuk tujuan kedepan. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB 1: PENDAHULUAN  

Bab ini membahas mengenai: 
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1. Latar belakang masalah 

Dalam pembahasan ini akan menceritakan hal-hal yang melatarbelakangi 

mengapa peneliti memilih judul penelitiannya.  

2. Rumusan masalah 

Pembahasan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan 

peneliti untuk dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. 

3. Tujuan penelitian 

Rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh  

setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam 

sebuah penelitian. 

4. Manfaat penelitian 

Dampak dari pencapaiannya tujuan. Seandainya dalam penelitian, tujuan 

dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara cepat dan 

akurat, maka apa manfaatnya secara praktis maupun teoritis. 

5. Sistematika penulisan skripsi. 

Tahap-tahap atau aturan yang digunakan sebagai acuan dalam membuat 

karya tulis skripsi. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan tentang: 

1. Tinjauan teori 

Penegasan landasan teori yang di pilih peneliti dalam penelitian. 

2. Penelitian terdahulu 
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Dasar pijakan dalam penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk 

mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. 

3. Kerangka pemikiran 

Penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek 

permasalahan yang diteliti. 

BAB III: METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi uraian tentang: 

1. Jenis penelitian 

Menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti. 

2. Definisi Operasional Variabel dan pengukuran variabel 

Penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian 

terhadap indikator-indikator yang membentuknya. 

3. Data dan sumber data 

Subyek dari mana data penelitian dapat diperoleh. 

4. Metode pengumpulan data 

Teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. 

5. Desain pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan 

sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

6. Metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini akan menguraikan tentang: 

1. Gambaran Umum Objek Penelitian  
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Metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan 

penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya. 

2. Analisis data 

Sebuah cara untuk mengolah data menjadi informasi agar karakteristik 

data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan. 

3. pembahasan. 

Pemaparan pemikiran original oleh peneliti untuk memberikan penjelasan 

dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini menjelaskan: 

1. Kesimpulan 

Penjelasan singkat mengenai hasil analisis deskripsi dan pembahasan 

tentang hasil penelitian. 

2. Keterbatasan penelitian 

Memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup didalam 

keluasan lingkup penelitian.  

3.  Saran 

Suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan 

dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan 

idealis pribadi peneliti. 

 


