
1 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan lembaga keuangan terpenting dan sangat 

mempengaruhi perekonomian suatu bangsa baik secara mikro maupun 

makro. Peran strategi bank tersebut sebagai wahana yang mampu 

menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan 

efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat. Efektif lebih memiliki arti 

sebagai ketepatan pemberian pembiayaan kepada pihak yang 

membutuhkan, sedangkan efisiensi lebih memiliki arti kesesuaian hasil 

antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan. Di Indonesia, 

perbankan mempunyai pangsa pasar sebesar 80 persen dari keseluruhan 

system keuangan yang ada (Septianto, 2010). 

Pasca krisis moneter Bank Syariah mengalami perkembangan yang 

cukup signifikan, tidak heran jika beberapa perbankan nasional mulai 

membuka windows syariah (pelayanan syariah) bahkan beberapa bank 

mulai mengkonversi operasionalnya dari konvensional ke syariah. 

Perkembangan pesat tersebut menunjukan kepercayaan masyarakat makin 

meningkat, hal ini diperkuat dengan tingkat keuntungan yang relatif 

bersaing dengan perbankan konvensional sehingga perpindahan nasabah 

dari konvensional ke syariah semakin bertambah tiap tahunnya. (Anggita 

dan Yulin, 2014) 
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Pertumbuhan industri lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari 

pertumbuhan jaringan kantor perkembangan syariah pada periode 2013 

sampai periode 2017 menunjukan bahwa semakin bertambahnya jumlah 

Bank UmumSyariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada setiap tahunnya seperti yang 

terlihat pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Perkembangan Jumlah Dan Kantor Perbankan Syariah Tahun 2013-2017. 

 

Jumlah perbankan 

syariah 
2013 2014 2015 2016 2017 

BUS       

Jumlah Bank 11 12 12 13 13 

Jumlahkantor 1950 1151 1990 1869 1850 

UUS      

Jumlah Bank  23 22 22 21 21 

Jumlah Kantor 576 320 311 332 339 

BPRS      

Jumlah Bank 160 163 163 166 167 

Jumlah Kantor 399 439 446 453 444 

Total Kantor 2925 2910 2747 2654 2633 

Sumber :Otoritas Jasa Keuangan , 2017 

Industri perbankan memegang peran sangat penting bagi 

pembangunan di ekonomi. Bank memiliki peran sebagai financial 

intermediary antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana 

(surplus unit) dengan unit yang kekurangan dana (defisit unit). Melalui 

bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang 

memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. 
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Untuk memperluas segi funding maupun lending, Bank Indonesia telah 

mengijinkan bank syariah beroperasi menjadi bank devisa dimana bank 

dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan 

dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar 

negeri, inkaso keluar negeri, travelers chegue, pembukaan dan 

pembayaran letter of credit (L/C) dan transaksi luar negeri lainnya. 

Persyaratan menjadi bank devisa ditentukan oleh bank Indonesia. 

Pertumbuhan industri  perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan 

yang fantastis dan kelompok bank-bank syariah hampir semua termasuk ke 

dalam Bank Umum Syariah Devisa dan Non Devisa (Muhayati, 2017). 

Efisiensi dalam dunia perbankan adalah salah satu parameter 

kinerja yang cukup popular, banyak digunakan karena merupakan jawaban 

atas kesulitan-kesulitan dalam menghitung ukuran-ukuran kinerja 

perbankan. Begitu pentingnya efisiensi pada bank, selain dapat 

memperlihatkan bahwa bank tersebut sehat, efisiensi juga dapat menarik 

investor atau masyarakat untuk menginvestasikan dananya di bank. 

Efisiensi juga diperlukan dalam hal persaingan antar bank, semakin 

efisiensi sebuah bank, maka bank tersebut akan menghasilkan profit yang 

optimal, sehingga bank yang efisiensi akan lebih unggul dari bank yang 

inefisiensi.  

Pengujian tingkat efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia 

dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA) yang diteliti oleh 

Meruni Sani Putri dan Ade Sofyan Mulazid (2016) Pada periode tahun 
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2013-2015 berdasarkan input dan output yang digunakan yaitu input yang 

digunakan Asset, Total Simpanan, Biaya Operasional. Sedangkan output 

yang digunakan pembiayaan dan pendapatan operasional. Pengujian 

tersebut menggunakan 11 bank yang dijadikan sampel yaitu Bank 

Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, BRI Syariah, BJB Syariah, 

BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Bukopin 

Syariah, BCA Syariah, MayBank Syariah dan Bank Syariah Mandiri. 

Sesuai dengan hasil perhitungan menggunakan metode DEA menunjukan 

bahwa secara rata-rata tingkat efisiensi BUS pada tahun 2013 hingga 2015 

mengalami fluktuasi dengan nilai yang hampir mencapai tingkat efisiensi. 

Pada tahun 2013 tingkat efisiensi keseluruhan BUS sebesar 97.15%, 

kemudian meningkat pada tahun 2014 dengan rata-rata efisiensi sebesar 

97.58%, namun pada tahun 2015 rata-rata efiseinsi BUS menurun 

sebanyak 2.02% dari 97.58% pada tahun 2014 menjadi 95.56% pada tahun 

2015. 

 

Jika dilihat dari sisi masing-masing BUS, pada tahun 2013 terdapat 

tujuh BUS yang mencapai tingkat efisiensi 100% yaitu bank Muamalat, 

BRI syariah, BJB Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah Bank 

Bukopin Syariah, dan MayBank Syariah. Sedangkan empat BUS lainnya 

belum mencapai tingkat efisiensi 100% (inefisiensi) meliputi Bank 

Victoria Syariah (87%), BNI Syariah (96%), Bank Syariah Mandiri (96%) 

dan BCA Syariah (88%). 
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 Efisiensi bank syariah merupakan faktor besar dalam mengamati 

kemampuan bank syariah untuk bertahan hidup dalam persaingan 

perbankan umum syariah di indonesia. Oleh karena itu, efisiensi sangat 

penting untuk mengamati bank umum syariah memperoleh tingkat 

efisiensi yang lebih optimal.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penyusun tertarik untuk 

melihat lebih dalam tingkat efisiensi Bank Umum Syariah Devisa dan Non 

Devisa dengan menggunakan sampel dari 3 perbankan syariah devisa dan 

3 perbankan dari perbankan syariah Non Devisa dalam penelitian ini 

penyusun mengambil judul“ Analisis Tingkat Efisiensi Bank Umum 

Syariah Devisa Dan Bank Umum Syariah Non Devisa Di Indonesia 

Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) Tahun 2017” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

maka pokok dari masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat efisiensi Bank Umum Syariah Devisa selama tahun 

2017? 

2. Bagaimana tingkat efisiensi Bank Umum Syariah Non Devisa selama 

tahun 2017? 

3. Apa perbedaan yang signifikan antara tingkat efisiensi Bank Umum 

Syariah Devisa dan Bank Umum Syariah Non Devisa tahun 2017? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi Bank Umum Syariah Devisa 

selama tahun 2017. 

2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi Bank Umum Syariah Non Devisa 

selama tahun 2017. 

3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara 

hasil efisiensi Bank Umum Syariah Devisa dan Non Devisa tahun 

2017. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Teoritis 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh tingkat 

efisiensi bank umum syariah devisa dan non devisa di Indonesia. Hasil 

dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pembendaharaan 

karya tulis ilmiah yang dapat digunakan menjadi bahan referensi dan 

pembanding untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan perbankan syariah 

sebagai evaluasi sistematis dan ilmiah terhadap efisiensi perbankan syariah 
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itu sendiri dan dapat menjadi bahan petimbangan dalam peningkatan 

kualitas pelayanan dan kinerjanya. 

E. Metode Penelitian 

1. Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder 

dengan tahun 2017 dengan menggunakan data triwulan. Data tersebut 

diperoleh dari publikasi laporan keuangan triwulan dari Bank Umum 

Syariah Devisa dan Non Devisa yang terdapat di website resmi Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) yaitu (www.ojk.go.id). Sedangkan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini diambil dari Bank Umum Syariah Devisa 

dan Non Devisa yang memiliki laporan keuangan pada 2017. 

2. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian menggunakan metode kuantitatif, yaitu dalam 

pengelolaan data berupa input dan output yang diambil dari neraca 

keuangan, laporan rugi laba dan saldo laba yang diambil oleh masing-

masing bank. Dalam analisis ini menggunakan Data Envelopment 

Analysis (DEA) yang merupakan metode yang telah terstandarisasi 

sebagai alat untuk pengukuran kinerja suatu aktifitas unit, dimana dalam 

proses pengolahannya menggunakan perangkat lunak DEAP. Selain itu 

peneliti juga menggunakan perangkat lunak ms Excel sebagai perangkat 

perangkat lunak perangkat pendukung. 

Data Envelopment Analysis (DEA) adalah teknik berbasis 

pemograman linier untuk mengukur kinerja efisiensi unit organisasi 

http://www.ojk.go.id/
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yang disebut DMU (Decision Making Unit). Teknik ini bertujuan untuk 

mengukur seberapa efisien DMU menggunakan sumber daya yang 

tersedia untuk menghasilkan output (Meruni dan Ade: 2016).  

Dalam penelitian pengukuran efisiensi perbankan syariah dengan 

menggunakan metode Data Envolempent Analysis (DEA) yang 

menggunakan pendekatan rasio akan dinilai memiliki efisiensi yang 

tinggi apabila dapat memproduksi jumlah output yang maksimal dengan 

jumlah input yang seminimal mungkin, dengan memasukan variabel 

input yaitu : (i) Giro (ii) Tabungan (iii) Deposito. Sedangkan variabel 

outputnya terdiri dari (i) penempatan pada bank lain (ii) penempatan 

pada bank Indonesia. Cara pengukurannya dengan menggunakan 

perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang diperoleh 

yaitu :  

Efisiensi = 
input

output
 

Kelemahan dari pendekatan ini adalah bila terdapat banyak input 

dan banyak output yang akan dihitung, karena apabila dilakukan 

perhitungan secara serempak maka akan menimbulkan banyak hasil 

perhitungan sehingga menghasilkan asumsi yang tidak tegas (Silkman, 

1986 dalam Ario, 2005). 
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F. Sistem Penulisan 

Penyusunan penelitian ini menggunakan sistematika sederhana 

dengan maksud agar lebih mudah menerangkan segala permasalahan yang 

menjadi pokok pembahasan sehingga lebih terarah pada sasaran. Kerangka 

sistematika penulisan ini terdiri atas 5 bab, yakni: 

BAB I   : PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan tentang pemaparan latar belakang 

masalah yang merupakan landasan pemikiran, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan penelitian. 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori-teori tentang Bank Umum Syariah 

Devisa dan Bank Umum Syariah Non Devisa, efisiensi 

dan Data Envelopment Analysis (DEA) sebagai dasar 

penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dan referensi 

bagi penelitian. Dijelaskan pula kerangka pemikiran dan 

hipotesis yang diambil oleh penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang ruang lingkup penelitian, jenis 

dan sumber data, definisi variable dan tekhnik analisis 

data 
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BAB IV  : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan tentang deskripsi pengolahan data 

menggunakan data envelopment analysis (DEA), 

pembahasan dan analisis lebih efisien Bank Umum 

Syariah Devisa atau Bank Umum Syariah Non Devisa 

dan apa pengaruh signifikan anatara tingkat efisiensi 

Bank Umum Syariah Devisa dan Bank Umum Syariah 

Non Devisa. 

BAB V  : PENUTUP  

Penutup berisi simpulan dari serangkaian pembahasan 

yang diuraikan dalam penelitian dan saran-saran yang 

perlu disampaikan, baik untuk subyek penelitian maupun 

bagi penelitian selanjutnya. 


