
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan lembaga keuangan yang penting dalam sistem 

perekonomian suatu negara. Bank memiliki peran sebagai perantara antara 

pihak yang memiliki dana yang menyimpan kelebihan dananya di bank dengan 

pihak yang membutuhkan dana yang meminjam dana ke bank. Bank juga suatu 

lembaga yang berfungsi untuk memperlancar lalu lintas keuangan yang 

berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, 

peranan bank sangat penting agar intermediasi dapat berjalan sesuai yang 

diharapkan.  

Sebagian besar aktivitas yang dijalankan masyarakat sekarang ini 

banyak melibatkan hubungannya dengan dunia perbankan, sebab dari itulah 

perbankan berperan penting dalam keseharian masyarakat. Di Indonesia sendiri 

perbankan digolongkan menjadi dua, yaitu Bank Umum Konvensional (BUK) 

berdasarkan prinsip bunga dan Bank Umum Syariah (BUS) dengan prinsip bagi 

hasil. Pemerintah memberikan kemudahan untuk mendirikan bank, sehingga 

jumlah bank umum konvensional maupun bank umum syariah terus bertambah. 

Perbedaan yang mencolok antara bank syariah dengan bank 

konvensional ialah pada produk dan jasa perbankan yang ditawarkan dan cara 

pembagian keuntungannya. Jika bank konvensional menerapkan prinsip bunga 

dan menghalalkan kegiatan yang diharamkan oleh Islam, berbeda dengan bank 
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syariah yang memiliki karakteristik antara lain tidak menerapkan sistem bunga, 

menggunakan metode bagi hasil dan jual beli, hanya memberikan pembiayaan 

pada kegiatan usaha yang halal, dan bank syariah harus memiliki Dewan 

Pengawas Syariah (DPS). 

Sebagian besar bank yang berkembang di Indonesia adalah bank  

yang menggunakan prinsip konvensional. Hal ini tidak lepas dari sejarah bank 

Indonesia yang asal mula dibawa Belanda yang kemudian beberapa  

bank Belanda yang dikelola oleh pemerintah Indonesia, seperti De  

Algeme Volk Kredit Bank yang menjadi Bank BRI pada tanggal 22 Februari 

1946.  

Sedangkan sejarah perbankan syariah di Indonesia diawali dengan 

berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Bank Muamalat 

Indonesia ialah bank pertama yang menjalankan sistem perbankan dengan 

menggunakan sistem syariah yang berpedoman Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi setelah berlakunya Undang-

Undang No. 1 tahun 1992 tentang perbankan syariah yang membuka 

kesempatan bagi bank yang melakasankan profit bagi hasil. 

Sebagai contoh kemajuan  perbankkan berdasar data dari Bank 

Indonesia yang diakses dari www.bi.go.id. Jumlah Bank Umum Konvensional 

(BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2010 hingga 2015 dapat disajikan 

dalam tabel I.1  : 

 

Tabel I.1 

Jumlah Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah 

http://www.bi.go.id/
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(BUS) di Indonesia Tahun 2010-2015 

 

Jenis 

Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah 

Bank 

Jumlah 

Bank 

Jumlah 

Bank 

Jumlah 

Bank 

Jumlah 

Bank 

Jumlah 

Bank 

BUK 122 120 120 120 119 118 

BUS 32 34 35 34 34 34 

Total 154 154 155 154 153 152 

Sumber : www.bi.go.id. 

Dilihat dari tabel I.1 diatas pada tahun 2010 hingga 2015  terlihat Bank 

Umum Konvensional (BUK) mengalami penurunan jumlah bank. Sedangkan 

Bank Umum Syariah (BUS) mengalami kenaikan jumlah bank pada tahun 2010 

hingga 2012, dan mengalami penurunan pada tahun 2013. Ditahun 2014 dan 

2015 jumlah Bank Umum Syariah  (BUS) tidak mengalami perubahan. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan Bank Umum Syariah (BUS) mempunyai 

daya tarik sendiri di mata masyarakat Indonesia. 

Sebagai negara yang penduduk mayoritasnya muslim, sangat besar 

peluang untuk mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia. 

Dengan semakin berkembangnya bank syariah dan masih kuatnya bank 

konvensional tentu yang menjadi sorotan ialah bagaimana kinerja bank tersebut. 

Kinerja dan kondisi kesehatan bank merupakan hal yang penting bagi pemilik 

atau penglola bank, masyarakat ataupun Bank Indonesia selaku pengawas bank. 

Dengan demikian pihak yang terkait dapat mengevaluasi kinerja perbankan 

dengan menerapkan prinsip patuh terhadap ketentuan, kehati-hatian, serta 

menerapkan manajemen resiko.  

Penilaian efisiensi bank sangat penting dalam kondisi seperti ini, karena 

efiensi merupakan gambaran kinerja suatu bank sekaligus menjadi faktor yang 

http://www.bi.go.id/
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harus diperhatikan bank untuk bertindak rasional dalam meminimalisir tingkat 

resiko yang dihadapi. Mengukur efisiensi perbankan dapat dilakukan dengan 

dua metode yaitu metode parametrik dan metode non- parametrik. Kedua 

metode ini memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya ialah metode 

parametrik memasukan random error, sedangkan non-parametrik tidak. 

Meskipun demikian, hasil yang ditunjukan keduanya tidak jauh berbeda.  

Pengukuran efisiensi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank  

Umum Syariah (BUS) dalam penelitian ini akan menggunakan metode non-

parametrik Data Envelopment Analysis (DEA). Model DEA telah banyak 

diaplikasikan untuk mengukur efisiensi suatu bank. Golany dan Storbeck 

(1999) menggunakannya untuk mengevaluasi efisiensi relatif operasional 

cabang sebuah bank di Amerika dengan 14 kantor cabangnya. Sedangkan Barr 

et al. (2002) mengaplikasikan DEA guna mengevaluasi produktivitas,  

efisiensi dan kinerja Bank Komersil di Amerika Serikat (Wilson Arafat, 2006). 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini 

mengambil tema “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Metode Data 

Envelopment Analysis (DEA) Pada Bank Umum Konvensional (BUK) dan 

Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2016”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dapat 

dibuat sebagai berikut: 
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1. Apakah ada perbedaan efisiensi kinerja Bank Umum Konvensional (BUK) 

dan Bank Umum Syariah (BUS) selama periode 2016 ? 

2. Bagaimana tingkat efisiensi kinerja Bank Umum Konvensional (BUK) dan 

Bank Umum Syariah (BUS) selama periode 2016 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan hasil rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas maka 

dapat menjelaskan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah perbedaan efisiensi Bank Umum Konvensional 

(BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) selama periode 2016. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efisiensi Bank Umum Konvensional 

(BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) selama periode 2016. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dilihat dari manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat yang dilihat dari sisi 

pengembangan akademik. Manfaat praktis adalah manfaat yang dilihat dari 

kepentingan praktis. 

1. Bagi penulis, manfaat yang didapat adalah untuk menegetahui aplikasi 

teori-teori di bangku kuliah dan mengembangkan analisis kinerja keuangan 

pada perusahaan perbankan dengan Data Envelopment Analysis (DEA). 

2. Adapun manfaat bagi investor adalah dapat digunakan sebagai informasi 

tambahan tentang perubahan struktur modal perusahaan sehingga dapat 
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digunakan sebagai bahan pertimbangan pada saat penanaman modal atau 

keputusan investasi. 

3. Sedangkan bagi perusahaan juga bermanfaat untuk mengetahui kinerja 

keuangan berupa tingkat efisiensi yang kemudian bisa digunakan untuk 

pengembilan keputusan dan kebijakan kedepan. 

4. Bagi ilmu pengetahuan akan memberikan ilmu pengetahuan mengenai 

efisiensi bank umum konvensional atau bank umum syariah. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dengan adanya sistematika penulisan ini dapat digunakan oleh penulis 

untuk mempermudah dalam menyusun setiap bab yang ada. Dalam penelitian 

ini secara garis besar tersusun atas lima bab yang sistematika penulisannya 

sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dibahas dan dijelaskan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan juga tentang sistematika penulisan yang 

berupa uraian singkat mengenai bab-bab dalam penulisan skripsi. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan membahas tentang landasan teori yang berupa 

pengertian dan definisi yang melandasi penelitian, penelitian 

terdahulu yang digunakan sebagai acuan, kerangka pemikiran, dan 

hipotesis. 

BAB III. METODE PENELITIAN 
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Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, 

data dan sumber data, definisi operasional variabel yang digunakan, 

dan teknik analisis data. 

BAB IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang pengolahan data dan analisis penulis 

terhadap hasil pengolahan data. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan dalam 

penulisan penelitian, dan saran yang diberikan berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan 

 

 


