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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perbankan merupakan industri keuangan yang memegang peranan 

penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini 

berkaitan dengan fungsi dan peran perbankan dalam memobilisasi dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan untuk berbagai 

aktivitas ekonomi, khususnya penyediaan pembiayaan bagi dunia usaha.  

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi 

utama yaitu, menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan 

jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, 

pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi 

bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik 

seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi 

dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim 

dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi 

utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan 

melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW (Karim, 2014: 

18). 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan 

pada bunga. Bank adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan 

produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi 
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SAW. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran 

serta peredaran uang yang  pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip 

syariat Islam (Muhammad, 2011: 15). 

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari 

kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya 

mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia 

jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan 

prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Secara filosofis bank syariah adalah bank 

yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian,  

penghindaran  bunga  yang dianggap  riba merupakan  salah satu tantangan 

yang dihadapi dunia Islam. Oleh karena itu, didirikan mekanisme perbankan 

yang bebas bunga (bank syariah). Perbankan  syariah didirikan berdasarkan 

alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis, karena dilarangnya 

pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara 

praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional 

mengandung kelemahan (Yuliarti, 2014: 28). 

Bank syariah secara resmi telah diperkenalkan kepada masyarakat 

sejak tahun 1992, yaitu dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan. Undang-undang ini yang selanjutnya diinterpretasikan 

dalam berbagai ketentuan pemerintah, telah memberikan peluang seluas-

luasnya untuk pembukaan bank-bank yang beroperasi dengan prinsip bagi 

hasil/syariah (Antonio, 2001: 224).  
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Bank-bank Islam mencoba untuk mencapai nilai-nilai ekonomi Islam 

dalam kegiatan nyata masyarakat dengan mendirikan lembaga keuangan yang 

sistem operasionalnya didasarkan pada hukum Islam. Dari semua jenis 

lembaga keuangan, perbankan merupakan sektor dengan pengaruh terbesar 

pada kegiatan ekonomi masyarakat modern (Rachagan 2005 dalam Yuspin, 

2016: 23). 

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri 

sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan 

Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi peraturan perbankan Indonesia 

dimana para ulama berusaha mendirikan bank bebas bunga namun tidak ada 

satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali adanya penafsiran dari 

perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat menetapkan bunga 

sebesar 0% (Rakhmadi, 2010: 4).  

Salah satu kebijakan yang sangat berpengaruh dalam perkembangan 

bank syariah khususnya dalam hal pembukaan bank syariah yaitu, BI telah 

menyediakan regulasi yang cukup memadai untuk pendirian bank baru, 

konversi dan membolehkan bank umum konvensional membuka kantor bank 

syariah. Dengan regulasi tersebut pertumbuhan bank syariah di Indonesia terus 

meningkat. Berikut adalah data jumlah bank umum syariah dan unit usaha 

syariah kurun waktu 2010-2014: 
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Tabel 1.1 

Jumlah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

Kurun Waktu 2010-2014 

 

Indikator  2010 2011 2012 2013 2014 

Bank Umum Syariah 

- Jumlah Bank 11 11 11 11 12 

- Jumlah Kantor 1.215 1.401 1.745 1.998 2.151 

Unit Usaha Syariah 

- Jumlah Bank Umum 

Konvensional yang Memiliki 

UUS 

23 24 24 23 22 

- Jumlah Kantor 262 336 517 590 320 

Total  Kantor 1.477 1.737 2.262 2.588 2.471 

    Sumber: Statistik Perbankan Syariah. 

Dengan semakin banyaknya jumlah bank syariah yang beroperasi 

khususnya  dalam  bentuk  Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia  dengan 

berbagai bentuk produk dan pelayanan yang diberikan dapat menimbulkan 

permasalahan di masyarakat. Permasalahan yang paling penting adalah 

bagaimana kualitas kinerja dan kesehatan dari bank umum syariah yang ada 

saat ini di Indonesia. Dan adanya fakta yang mencengangkan dari sebuah 

artikel bahwa Bank Indonesia (BI) meminta perbankan syariah meningkatkan 

efisiensi agar mampu bersaing dengan bank syariah dari negara lain di 

ASEAN. Ini untuk mengantisipasi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi  ASEAN  

mulai  tahun  2015  mendatang (Charisa, 2012: 3). 

Perkembangan Bank Umum Syariah yang cukup pesat di Indonesia 

menjadi sebuah fenomena yang sangat menarik untuk diteliti terutama dari 

segi efisiensinya mengingat kini masyarakat mulai melirik Bank Syariah 

sebagai salah satu alternatif dalam melakukan berbagai aktivitas keuangan. 

Maka, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sebuah acuan 
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bagi masyarakat dalam menentukan bank mana yang akan mereka pilih untuk 

mengelola aktivitas keuangan mereka.  

Selain itu, bank syariah membuktikan sebagai lembaga keuangan yang 

dapat bertahan di tengah krisis perekonomian yang semakin parah. Krisis 

keuangan yang berawal dari Amerika Serikat akhirnya merambat ke negara-

negara  lainnya dan meluas menjadi krisis global. International Monetary 

Fund (IMF) memperkirakan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi 

dunia dari 3,9%  pada 2008 menjadi 2,2% pada tahun 2009 (Zulifiah dan 

Wibowo, 2014: 759). 

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang berkembang 

pesat di Indonesia dituntut untuk memiliki kinerja yang baik. Suatu kinerja 

yang lebih baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa 

perbankan yang ditawarkan. Hal ini tentu akan menjadi sebuah nilai yang 

dapat dibandingkan sehingga dapat memicu kepada kinerja perbankan yang 

lebih baik. 

Kinerja suatu bank sangat erat sekali hubungannya dengan peran dan 

fungsi manajemen dari bank tersebut. Selain peran manajemen, peran pemilik 

bank tersebut juga cukup besar untuk memberikan kontribusi dalam memilih 

manajemen yang handal. Hal ini diharapkan manajemen mampu 

mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga mampu menghasilkan profit 

yang diharapkan. Studi yang mempelajari efisiensi perbankan saat ini telah 

banyak dilakukan. 
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Melihat pentingnya peran perbankan, maka kesehatan dan stabilitas 

perbankan menjadi sesuatu yang sangat penting. Bank yang sehat, kuat dan 

efisien merupakan kebutuhan mutlak bagi perekonomian yang ingin tumbuh 

dan berkembang dengan baik. Semakin efisien industri perbankan maka akan 

semakin efisien pula proses mobilisasi dana masyarakat dan penyaluran 

pembiayaan sebagai faktor dominan dalam alokasi sumber daya dalam 

ekonomi. Apabila hal ini dapat dicapai, kontribusi industri perbankan akan 

mendukung pertumbuhan ekonomi serta dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Efisiensi dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran  

(output) dengan masukan (input), atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari 

satu input yang dipergunakan. 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. Perbankan sebagai salah 

satu lembaga keuangan yang berkembang pesat di Indonesia dituntut untuk 

memiliki kinerja yang baik. Salah satu cara mengukur kinerja perbankan 

adalah efisiensi yang dapat dilihat dari penggunaan input dan output yang 

digunakan untuk operasionalisasi bank (Huri dan Susilowati, 2004: 97). 
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Efisiensi adalah ukuran penting dari kondisi operasional bank dan 

merupakan salah satu kunci indikator sukses suatu bank, secara individual 

setelah membandingkan dengan seluruh industri perbankan. Studi efisiensi 

juga penting untuk mengukur potensi dampak yang muncul dari suatu 

kebijakan Bank Sentral/pemerintah terhadap adanya perubahan kebijakan 

perbankan.  

Penelitian Azaro (2014), menunjukkan bahwa ada perbedaan skor 

efisiensi pada setiap Bank Umum Syariah. Dengan menggunakan metode 

DEA hasil dari penelitian ini menunjukkan selama periode 2009-2012 hanya 

Bank Muamalat Indonesia saja yang efisien. Penelitian Gunawan dan Utiyati 

(2013), menunjukkan bahwa semua Bank Milik Pemerintah memiliki nilai 

efisiensi 100% selama 2008-2011 (empat tahun). 

Penelitian Nurlela (2015), menunjukkan bahwa tingkat efisiensi Bank 

Islam Indonesia selama periode penelitian berdasarkan pendekatan produksi, 

pendekatan menengah dan pendekatan aset belum beroperasi secara efisien, 

ada dan inefisiensi atau pemborosan di sektor operasional di  Bank Islam 

Indonesia. 

Berdasarkan perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana tingkat efisiensi 

Bank Umum Syariah. Penelitian ini dilakukan selama periode 2012-2015 

dimana pada periode tersebut terjadi fluktuasi pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. Maka penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana tingkat 

efisiensi Bank Umum Syariah pada periode tersebut untuk selanjutnya akan 



8 

 

dibandingan antar masing-masing Bank Umum Syariah yang terdapat di 

Indonesia. Hal ini tentu akan memberikan kontribusi yang sangat baik bagi 

manajemen untuk menentukan kebijakan bagi masing-masing Bank Umum 

Syariah di Indonesia. Lebih lanjut penelitian ini juga akan melihat faktor apa 

saja yang mempengaruhi tingkat efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia.  

Efisiensi dalam penelitian ini diukur menggunakan Data  Envelopment  

Analysis  (DEA)  yang merupakan  suatu  alat  ukur kinerja  efisiensi  dengan  

mekanisme  yang  melibatkan  sejumlah  variabel  input  untuk menghasilkan  

sejumlah  output  sehingga  dapat  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan 

dan  peningkatan  efisiensi.  DEA  merupakan  pendekatan  non  parametrik,  

sehingga  tidak memerlukan asumsi awal dari fungsi produksi. Asumsi yang 

digunakan adalah tidak ada random error, sehingga deviasi dari frontier 

diindikasikan sebagai inefisiensi (Pratikto dan Sugianto, 2011: 110).  

Pengukuran efisiensi sebenarnya tidak akan menghadapi kendala jika 

bank hanya memiliki satu input dan satu output saja untuk proses produksinya, 

namun hal demikian jarang dijumpai karena bank biasanya dilihat dari total 

nilai aset yang dimiliki memerlukan multi input dan menghasilkan berbagai 

output. Pengukuran efisiensi teknik yang menggunakan multi input dan output 

diharapkan akan memberi nuansa baru pada pengukuran kinerja perbankan 

dan dapat menjelaskan kinerja bank secara riil. Diharapkan dengan 

ditemukannya faktor penyebab inefisiensi maka dapat dilakukan kebijakan 

koreksi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kinerja bank 

(Sutawijaya dan  Lestari, 2009: 52). 



9 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini 

mengangkat judul “ANALISIS PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI 

BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2012-2015” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dapat dibuat sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah tingkat efisiensi bank umum syariah di Indonesia ditinjau 

dengan Data Evelopment Analysis (DEA)? 

2. Apakah profitabilitas, ukuran, kapitalisasi dan risiko pembiayaan 

berpengaruh terhadap efisiensi bank umum syariah di Indonesia tahun 

2012-2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis: 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah tingkat efisiensi bank umum syariah di 

Indonesia ditinjau dengan Data Evelopment Analysis (DEA). 

2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran, kapitalisasi dan risiko 

pembiayaan terhadap efisiensi bank umum syariah di Indonesia tahun 

2012-2015. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut :  

1. Bagi Akademisi 

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi 

peneliti berikutnya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah akademik 

sehingga berguna untuk pengembangan ilmu. 

2. Bagi Praktisi  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi perusahaan, baik berupa masukan ataupun pertimbangan 

terkait dengan analisis pengukuran tingkat efisiensi bank umum syariah di 

Indonesia tahun 2012-2015. 

E. Sistematika Penelitian Skripsi 

Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, 

dan hipotesis. 

 



11 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, desain pengambilan 

sampel, uji hipotesis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, analisis data, 

pembahasan. 

BAB V PENUTUP  

Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


