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ANALISIS  EFISIENSI TEKNIS PADA BANK PEMBANGUNAN  

DAERAH (BPD) di INDONESIA TAHUN 2016 DENGAN  

METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini berjudul “Analisis Efisiensi Teknis Bank Pembangunan Daerah 

(BPD) di Indonesia Tahun 2016 dengan Pendekatan Data Employment Analysis 

(DEA)”. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi 

teknis pada bank pembangunan daerah (BPD) di Indonesia pada tahun 2016 

khususnya guna melihat apakah BPD telah efektif dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya di tempat BPD tersebut berada. Untuk mengukur efisiensi penelitian ini 

menggunakan tiga input dan satu output. Variabel input dalam penelitian ini 

adalah total aset, beban tenaga kerja, serta modal, sedangkan variabel output 

dalam penelitian ini adalah dana pihak ketiga (DPK). Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini sejumlah 26 bank pembangunan daerah (BPD). Data yang 

digunakan adalah data sekunder yaitu data laporan keuangan bank pada tahun 

2016 yang telah di publikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengukuran 

efisiensi menggunakan pendekatan non-parametrik Data Envelopment Analysis 

(DEA) dengan orientasi output (output oriented)yang berbasis model constant 

return to scale (CRS). Hasil efisiensi menggunakan DEA menunjukkan bahwa 

dari 26 bank BPD di Indonesia pada tahun 2016 hanya terdapat tiga bank BPD 

yang efisien yaitu BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Riau dan kep. Riau dan BPD 

Sulawesi Tenggara, hal ini menunjukkan hanya 11,5% bank BPD yang telah 

efisien, sedangkan 88,5% BPD yang belum disebutkan diatas belum mencapai 

tingkat efisien.    

 

Kata Kunci : Efisiensi bank, data envelopment analysis (DEA), bank 

pembangunan daerah (BPD). 

 

Abstract 

 

This study is entitled "2016 Regional Development Bank (BPD) Technical 

Efficiency Analysis in Indonesia with a Data Employment Analysis (DEA) 

Approach". The purpose of this study was to determine the technical efficiency of 

regional development banks (BPD) in Indonesia in 2016 in particular to see 

whether BPD has been effective in carrying out its duties and functions where the 

BPD is located. To measure the efficiency of this study using three inputs and one 

output. Input variables in this study are total assets, labor costs, and capital, while 

the output variables in this study are third party funds (DPK). The sample used in 

this study were 26 regional development banks (BPD). The data used is secondary 

data, namely bank financial report data in 2016 which has been published by the 

Financial Services Authority (OJK). Efficiency measurement uses an output-

oriented (output oriented) non-parametric Data Envelopment Analysis (DEA) 

approach based on a constant return to scale (CRS) model. The results of 

efficiency using the DEA show that of the 26 BPD banks in Indonesia in 2016 
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there were only three efficient BPD banks namely BPD West Java and Banten, 

BPD Riau and kep. Riau and the Southeast Sulawesi BPD, this shows that only 

11.5% of BPD banks have been efficient, while 88.5% of BPDs that have not 

been mentioned above have not reached an efficient level. 

 

Keywords: bank efficiency, data envelopment analysis (DEA), regional 

development bank (BPD).     

 

1. PENDAHULUAN 

Industri perbankan memegang perananan yang sangat penting bagi perekonomian 

yaitu, sebagai lembaga intermediasi (financial intermediary) antara pihak yang 

kelebihan dana (surplus) dengan pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana 

(defisit). Mengingat pentingnya peranan sektor perbankan, maka perbankan yang 

kuat dan sehat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di 

Indonesia, tidak terkecuali bank pembangunan daerah (BPD). 

Berbagai aspek peranan bank BPD tidak selalu berjalan dengan semestinya. 

Hal ini didasari dengan teori ekonomi yakni bank dipandang sebagai unit-unit 

badan usaha yang mempunyai tujuan sama, yaitu mencapai keuntuntungan 

maksimum. Bank pembangunan daerah juga menerapkan sistem pencapaian profit 

maksimum, ditunjukkan dengan tingkat suku bunga kredit yang diberikan lebih 

tinggi dibandingkan dengan tingkat suku bunga kredit bank umum konvensional 

lainnya. Tingkat suku bunga kredit pada bank mempunyai hubungan terbalik 

dengan tingkat investasi. Tingginya tingkat suku bunga kredit menyebabkan 

tingkat investasi menurun, maka akan merugikan bank pembangunan daerah 

yakni berkurangnya penerimaan dana pemasukan untuk biaya operasional. 

Mengingat peran dan tugas yang diemban oleh BPD tidaklah kecil dalam 

mendorong pembangunan daerah, maka BPD juga harus dikelola dengan sungguh 

– sungguh. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan kinerja yang efisien, dan 

memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan daerah. Oleh karena itu, 

pengukuran tingkat efisiensi harus dilakukan agar selanjutnya, dapat mengambil 

tindakan perbaikan  BPD untuk dapat meningkatkan kredit di sektor rill sehingga 

akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah. Selain 

itu, dilihat dari perspektif makro, industri perbankan yang efisien dapat 
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mempengaruhi biaya intermediasi keuangan dan secara keseluruhan stabilitas 

sistem keuangan. Diharapkan dengan tingkat efisiensi teknis yang lebih tinggi, 

kinerja perbankan akan semakin lebih baik dalam mengalokasikan sumber daya 

keuangan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kegiatan investasi dan 

pertumbuhan ekonomi (Well 2003). 

Efisiensi merupakan salah satu indikator yang mendasari seluruh kinerja 

perusahaan. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang 

ada, adalah merupakan ukuran efisiensi yang diharapkan. Pada saat dilakukan 

pengukuran efisiensi, bank dihadapkan pada kondisi bagaimana menghasilkan 

tingkat output yang optimal dengan tingkat input yang ada, atau menggunakan 

tingat input yang minimum dengan tingkat output tertentu. Jika suatu bank tidak 

dapat mengelola aktivitas efisiensinya maka akan sangat kecil untuk mendapatkan 

profitabilitas yang maksimal. (Hadad dkk,2003). 

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang 

efisiensi bank pembangunan daerah (BPD) dengan judul “Analisis Efisiensi    

Teknis Bank Pembangunan Daerah di Indonesia Tahun 2016 dengan 

menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA)” 

 

2. METODE 

Penelitian ini berjudul “Analisis Efisiensi Teknis Bank Pembangunan Daerah 

(BPD) di Indonesia Tahun 2016 dengan Menggunakan Metode Data                         

Envelopment Analysis (DEA)”. Obyek penelitian ini adalah berbagai cabang bank 

BPD diseluruh Indonesia yang terdaftar dalam otoritas jasa keuangan (OJK). BPD 

dipilih karena bank pembangunan sebagai lembaga intermediasi harus efisien 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.  Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder. Menurut Sekaran (2011) data sekunder merupakan data 

yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, 

sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi 

pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya. 

Sumber data dalam obyek penelitian diperoleh dari studi kepustakaan dan 

berbagai sumber, jurnal-jurnal, buku-buku dan instansi yang terkait dalam 
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penelitian yakni OJK. Adapun data yang digunakan  adalah angka total aset,                       

beban tenaga kerja serta modal untuk variabel input, sedangkan untuk  variabel 

output dengan menjumlahkan tabungan, giro dan deposito yang selanjutnya                          

menjadi dana pihak ketiga (DPK) yang diperoleh dari laporan neraca                                 

masing-masing bank pembangunan daerah (BPD).  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Envelopment 

Analysis  (DEA). DEA merupakan sebuah metode optimasi program matematika 

yang mengukur efisiensi teknik suatu unit kerja kegiatan ekonomi (UKE) serta  

membandingkan secara relatif terhadap UKE yang lain. DEA dikembangkan oleh 

Farrel (1957) yang mengukur efisiensi teknik satu input dan satu output menjadi 

multi input dan multi output, dengan menggunakan kerangka nilai efisiensi 

relative sebagai rasio input (sigle virtual input) dengan output (sigle virtual 

output) Gravelle (2001).  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Analisis Data Penelitian 

Tabel 1 Daftar Bank Pembangunan Daerah yang Efisien  Periode 2016 

No Nama Cabang BPD TE 

1 BPD Jawa Barat dan Banten 1 

2 BPD Riau dan Kep. Riau 1 

3 BPD Sulawesi Tenggara 1 

Sumber : hasil olahan 

Tabel 1 menunjukkan dari 26 bank BPD terdapat 3 bank BPD yang efisien. 

BPD yang telah efisien yakni BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Riau dan Kep. 

Riau, BPD Sulawesi Tenggara, hal ini di tunjukkan dengan nilai TE masing-

masing bank tersebut. Artinya, ke tiga BPD diatas tidak harus menambah ataupun 

mengurangi output.  

3.2 Analisis Inefisiensi Bank Pembangunan Daerah (BPD di Indonesia tahun 

2016  

Tabel 2 Daftar Bank Pembangunan Daerah yang inefisiensi  Periode 2016 

No Nama Cabang BPD TE 

1 BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA 0.971 

2 BPD JAWA TIMUR 0.953 

3 BPD BENGKULU 0.946 
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4 BPD KALIMANTAN BARAT 0.926 

5 BPD PAPUA 0.904 

6 BPD NUSA TENGGARA TIMUR 0.899 

7 BPD SUMATERA UTARA 0.894 

8 BPD D.I. YOGYAKARTA 0.874 

9 BPD BANTEN 0.858 

10 BPD BALI 0.855 

11 BPD JAWA TENGAH 0.848 

12 BPD SUMATERA BARAT 0.827 

13 BPD SULAWESI URATA GORONTALO 0.814 

14 BPD DKI 0.811 

15 BPD KALIMANTAN TENGAH 0.807 

16 BPD SUMSEL DAN BANGKABELITUNG 0.799 

17 BPS SULSEL DAN SULAWESI BARAT 0.793 

18 BPD SULAWESI TENGAH 0.78 

19 BPD LAMPUNG 0.775 

20 BPD NUSA TENGGARA BARAT 0.728 

21 BPD KALIMANTAN TIMUR 0.705 

22 BPD KALIMANTAN SELATAN 0.701 

23 BPD JAMBI 0.645 

Sumber : hasil olahan 

 Tabel 2 menunjukkan dari 26 bank BPD terdapat 23 bank BPD yang 

inefisien, hal ini di tunjukkan dengan nilai TE masing-masing bank tersebut 

menunjukkan angka di bawah 1 atau kurang dari 100. Berdasarkan hal diatas BPD 

yang belum mencapai tingkat efisien  harus mengambil langkah menambah 

ataupun mengurangi output untuk mencapai tingkat efisiensi yang di inginkan. 

Dari hasil penelitian didapatkan hasil menunjukkan bahwa beberapa 

cabang bank BPD mengalami inefisiensi, maka untuk mencapai titik efisiensi 

DEA memberikan informasi atau gambaran agar BPD tersebut mencapai angka 

efisiensi  yakni dengan menyertaan bank rujukan (angka PEER) yang harus di 

contoh agar bpd inefisien menjadi efisien.  

 BPD cabang Kalimantan Barat dengan nilai TE sebesar 0.926 diharapkan 

mampu merujuk kepada kinerja bank BPD Sulawesi Tenggara, karena dari hasil 

perhitungan DEA menunjukkan BPD Kalimantan Barat memiliki nilai PEER 20, 

maka bank akan efisien jika mencontoh pada bank ke 20, yakni BPD Sulawesi 

Tenggara. BPD Kalimantan Barat untuk memaksimalkan input maka output harus 

sebesar 12120160.078 yang mana pada awalnya BPD Kalimantan Barat memiliki 
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output sebesar 11227152.000 dengan demikian untuk mencapai nilai efisien Bank 

Kalimantan Barat harus menambah output sebesar 893008.078. Diharapkan 

dengan merujuk atau mencontoh bank BPD Sulawesi Tenggara, BPD Kalimantan 

barat akan efisien. 

 BPD cabang Kalimantan Timur dengan nilai TE sebesar 0.705 diharapkan 

mampu merujuk kepada kinerja bank BPD Sulawesi Tenggara, karena dari hasil 

perhitungan DEA menunjukkan BPD Kalimantan Timur memiliki nilai PEER 20, 

maka bank akan efisien jika mencontoh pada bank ke 20, yakni BPD Sulawesi 

Tenggara. BPD Kalimantan Timur untuk memaksimalkan input maka output 

harus sebesar 19477774.057 yang mana pada awalnya BPD Kalimantan Timur 

memiliki output sebesar 13725805.000 dengan demikian untuk mencapai nilai 

efisien Bank Kalimantan Timur harus menambah output sebesar 5751969.050. 

Diharapkan dengan merujuk atau mencontoh bank BPD Sulawesi Tenggara, BPD 

Kalimantan Timur akan efisien. 

 BPD cabang Banten dengan nilai TE sebesar 0.858 diharapkan mampu 

merujuk kepada kinerja bank BPD Sulawesi Tenggara, karena dari hasil 

perhitungan DEA menunjukkan BPD Banten memiliki nilai PEER 20, maka bank 

akan efisien jika mencontoh pada bank ke 20, yakni BPD Sulawesi Tenggara. 

BPD Banten untuk memaksimalkan input maka output harus sebesar 4544006.425 

yang mana pada awalnya BPD Kalimantan Barat memiliki output sebesar 

3897174.000 dengan demikian untuk mencapai nilai efisien Bank BPD Banten 

harus menambah output sebesar 646832.425. Diharapkan dengan merujuk atau 

mencontoh bank BPD Sulawesi Tenggara, BPD Banten akan efisien. 

 BPD cabang Bali dengan nilai TE sebesar 0.855 diharapkan mampu 

merujuk kepada kinerja bank BPD Sulawesi Tenggara, karena dari hasil 

perhitungan DEA menunjukkan BPD Bali memiliki nilai PEER 20, maka bank 

akan efisien jika mencontoh pada bank ke 20, yakni BPD Sulawesi Tenggara. 

BPD Bali untuk memaksimalkan input maka output harus sebesar 17691160.456 

yang mana pada awalnya BPD Bali memiliki output sebesar 15124388.000 

dengan demikian untuk mencapai nilai efisien Bank BPD Bali harus menambah 
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output sebesar 2566772456. Diharapkan dengan merujuk atau mencontoh bank 

BPD Sulawesi Tenggara, BPD Bali akan efisien. 

BPD cabang Bengkulu dengan nilai TE sebesar 0.946 diharapkan mampu 

merujuk kepada kinerja bank BPD Sulawesi Tenggara dan BPD Jawa Barat dan 

Banten, karena dari hasil perhitungan DEA menunjukkan BPD Kalimantan Barat 

memiliki nilai PEER 20 dan 9, maka bank akan efisien jika mencontoh pada bank 

ke 20 dan bank ke 9, yakni BPD Sulawesi Tenggara dan BPD Jawa Barat dan 

Banten. BPD Bengkulu untuk memaksimalkan input maka output harus sebesar 

4237061.505 yang mana pada awalnya BPD Bengkulu memiliki output sebesar 

4010306.000 dengan demikian untuk mencapai nilai efisien Bank Bengkulu harus 

menambah output sebesar 226755.505. Diharapkan dengan merujuk atau 

mencontoh bank BPD Sulawesi Tenggara dan Bank BPD Jawa Barat dan Banten, 

BPD Bengkulu akan efisien. 

 BPD cabang D.I.Y Yogyakarta dengan nilai TE sebesar 0.874 diharapkan 

mampu merujuk kepada kinerja bank BPD Jawa Barat dan banten serta BPD 

Sulawesi Tenggara, karena dari hasil perhitungan DEA menunjukkan BPD 

Kalimantan Barat memiliki nilai PEER 9 dan 20, maka bank akan efisien jika 

mencontoh pada bank ke 9 dan bank ke 20, yakni BPD Jawa Barat dan Banten 

serta BPD Sulawesi Tenggara. BPD D.I.Y Yogyakarta untuk memaksimalkan 

input maka output harus sebesar 8094431.045 yang mana pada awalnya BPD 

D.I.Y Yogyakarta memiliki output sebesar 7074756.000 dengan demikian untuk 

mencapai nilai efisien Bank D.I.Y Yogyakarta harus menambah output sebesar 

1019675.040. Diharapkan dengan merujuk atau mencontoh Bank BPD Jawa Barat 

dan Banten serta BPD Sulawesi Tenggara, BPD D.I.Y Yogyakarta akan efisien. 

 BPD cabang DKI Jakarta dengan nilai TE sebesar 0.811 diharapkan 

mampu merujuk kepada kinerja bank BPD Sulawesi Tenggara, karena dari hasil 

perhitungan DEA BPD DKI Jakarta menunjukkan memiliki nilai PEER 20, maka 

bank akan efisien jika mencontoh pada bank ke 20, yakni BPD Sulawesi 

Tenggara. BPD DKI Jakarta untuk memaksimalkan input maka output harus 

sebesar 35102776.237 yang mana pada awalnya BPD DKI Jakarta memiliki 

output sebesar 28452366.000 dengan demikian untuk mencapai nilai efisien Bank 
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BPD DKI Jakarta harus menambah output sebesar 6650410.237. Diharapkan 

dengan merujuk atau mencontoh bank BPD Sulawesi Tenggara, BPD DKI Jakarta 

akan efisien. 

 BPD cabang Jambi dengan nilai TE sebesar 0.645 diharapkan mampu 

merujuk kepada kinerja bank BPD Sulawesi Tenggara, karena dari hasil 

perhitungan DEA BPD Jambi menunjukkan memiliki nilai PEER 20, maka bank 

akan efisien jika mencontoh pada bank ke 20, yakni BPD Sulawesi Tenggara. 

BPD Jambi untuk memaksimalkan input maka output harus sebesar 6569070.129 

yang mana pada awalnya BPD Jambi memiliki output sebesar 4239177.000 

dengan demikian untuk mencapai nilai efisien Bank BPD Jambi harus menambah 

output sebesar 2329893.129. Diharapkan dengan merujuk atau mencontoh bank 

BPD Sulawesi Tenggara, BPD Jambi akan efisien. 

BPD cabang Jawa Barat dan Banten merupakan BPD yang sudah 

maksimum, ditunjukkan dengan nilai TE sebesar 1.000. Diharapkan Bank BPD 

Jawa Barat dan Banten mampu mempertahankan tingkat efisiensi yang dimiliki, 

sehingga dapat di jadikan contoh bagi bank BPD lain yang belum efisien. BPD 

cabang Jawa Barat dan Banten tidak harus menambah atau mengurangi output lagi 

karena nilai output diatas sudah maksimal dan efisien. 

 BPD cabang  Jawa Tengah dengan nilai TE sebesar 0.848 diharapkan 

mampu merujuk kepada kinerja bank BPD Sulawesi Tenggara dan BPD Jawa 

Barat dan Banten, karena dari hasil perhitungan DEA menunjukkan BPD 

Kalimantan Barat memiliki nilai PEER 20 dan 9, maka bank akan efisien jika 

mencontoh pada bank ke 20 dan bank ke 9, yakni BPD Sulawesi Tenggara dan 

BPD Jawa Barat dan Banten. BPD Jawa Tengah untuk memaksimalkan input 

maka output harus sebesar 42284698.530 yang mana pada awalnya BPD 

Bengkulu memiliki output sebesar 35877921.000 dengan demikian untuk 

mencapai nilai efisien BPD Jawa Tengah harus menambah output sebesar 

6406777.530 . Diharapkan dengan merujuk atau mencontoh bank BPD Sulawesi 

Tenggara dan Bank BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Jawa Tengah akan efisien.  

 BPD cabang Kalimantan Selatan dengan nilai TE sebesar 0.701 

diharapkan mampu merujuk kepada kinerja bank BPD Sulawesi Tenggara, karena 
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dari hasil perhitungan DEA BPD Kalimantan Selatan memiliki nilai PEER 20, 

maka bank akan efisien jika mencontoh pada bank ke 20, yakni BPD Sulawesi 

Tenggara. BPD Kalimantan Selatan untuk memaksimalkan input maka output 

harus sebesar 10311306.675 yang mana pada awalnya BPD Kalimantan Selatan 

memiliki output sebesar 7223911.000 dengan demikian untuk mencapai nilai 

efisien Bank BPD Kalimantan Selatan harus menambah output sebesar 

3087395,675. Diharapkan dengan merujuk atau mencontoh bank BPD Sulawesi 

Tenggara, BPD Kalimantan Selatan akan efisien. 

 BPD cabang Kalimantan Tengah dengan nilai TE sebesar 0.807 

diharapkan mampu merujuk kepada kinerja bank BPD Sulawesi Tenggara, karena 

dari hasil perhitungan DEA BPD Kalimantan Tengah memiliki nilai PEER 20, 

maka bank akan efisien jika mencontoh pada bank ke 20, yakni BPD Sulawesi 

Tenggara. BPD Kalimantan Tengah untuk memaksimalkan input maka output 

harus sebesar 5069405.529 yang mana pada awalnya BPD Kalimantan Selatan 

memiliki output sebesar 4089942.000 dengan demikian untuk mencapai nilai 

efisien Bank BPD Kalimantan Selatan harus menambah output sebesar 

979463,529. Diharapkan dengan merujuk atau mencontoh bank BPD Sulawesi 

Tenggara, BPD Kalimantan Tengah akan efisien. 

 BPD cabang Lampung dengan nilai TE sebesar 0.775 diharapkan mampu 

merujuk kepada kinerja bank BPD Sulawesi Tenggara dan BPD Jawa Barat dan 

Banten, karena dari hasil perhitungan DEA menunjukkan BPD Lampung 

memiliki nilai PEER 20 dan 9, maka bank akan efisien jika mencontoh pada bank 

ke 20 dan bank ke 9, yakni BPD Sulawesi Tenggara dan BPD Jawa Barat dan 

Banten. BPD Lampung untuk memaksimalkan input maka output harus sebesar 

4401257.585 yang mana pada awalnya BPD Lampung memiliki output sebesar 

3412719.000 dengan demikian untuk mencapai nilai efisien BPD Lampung harus 

menambah output sebesar 988538,585. Diharapkan dengan merujuk atau 

mencontoh bank BPD Sulawesi Tenggara dan Bank BPD Jawa Barat dan Banten, 

BPD Lampung akan efisien.  

 BPD cabang Maluku dan Maluku Utara dengan nilai TE sebesar 0.971 

diharapkan mampu merujuk kepada kinerja bank BPD Sulawesi Tenggara, karena 
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dari hasil perhitungan DEA BPD Maluku dan Maluku Utara memiliki nilai PEER 

20, maka bank akan efisien jika mencontoh pada bank ke 20, yakni BPD Sulawesi 

Tenggara. BPD Maluku dan Maluku Utara untuk memaksimalkan input maka 

output harus sebesar 5587573.366 yang mana pada awalnya BPD Maluku dan 

Maluku Utara memiliki output sebesar 5425883.000 dengan demikian untuk 

mencapai nilai efisien Bank BPD Maluku dan Maluku Utara harus menambah 

output sebesar 161690.366. Diharapkan dengan merujuk atau mencontoh bank 

BPD Sulawesi Tenggara, BPD Maluku dan Maluku Utara akan efisien. 

 BPD cabang Nusa Tenggara Barat dengan nilai TE sebesar 0.728 

diharapkan mampu merujuk kepada kinerja bank BPD Sulawesi Tenggara, karena 

dari hasil perhitungan DEA BPD Nusa Tenggara Barat memiliki nilai PEER 20, 

maka bank akan efisien jika mencontoh pada bank ke 20, yakni BPD Sulawesi 

Tenggara. BPD Nusa Tenggara Barat untuk memaksimalkan input maka output 

harus sebesar 6618669.681 yang mana pada awalnya BPD Nusa Tenggara Barat 

memiliki output sebesar4820230.000 dengan demikian untuk mencapai nilai 

efisien Bank BPD Nusa Tenggara Barat harus menambah output sebesar 

1798439,681 Diharapkan dengan merujuk atau mencontoh bank BPD Sulawesi 

Tenggara, BPD Nusa Tenggara Barat akan efisien. 

 BPD cabang Nusa Tenggara Timur dengan nilai TE sebesar 0.899 

diharapkan mampu merujuk kepada kinerja bank BPD Sulawesi Tenggara, karena 

dari hasil perhitungan DEA BPD Nusa Tenggara Timur memiliki nilai PEER 20, 

maka bank akan efisien jika mencontoh pada bank ke 20, yakni BPD Sulawesi 

Tenggara. BPD Nusa Tenggara Timur untuk memaksimalkan input maka output 

harus sebesar 9465050.269 yang mana pada awalnya BPD Nusa Tenggara Barat 

memiliki output sebesar 8511827.000 dengan demikian untuk mencapai nilai 

efisien Bank BPD Nusa Tenggara Barat harus menambah output sebesar 

953223.269. Diharapkan dengan merujuk atau mencontoh bank BPD Sulawesi 

Tenggara, BPD Nusa Tenggara Timur akan efisien. 

  BPD cabang Papua dengan nilai TE sebesar 0.904 diharapkan 

mampu merujuk kepada kinerja bank BPD Sulawesi Tenggara, karena dari hasil 

perhitungan DEA BPD Papua memiliki nilai PEER 20, maka bank akan efisien 
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jika mencontoh pada bank ke 20, yakni BPD Sulawesi Tenggara. BPD Papua 

untuk memaksimalkan input maka output harus sebesar 18221143.891 yang mana 

pada awalnya BPD Papua memiliki output sebesar 16478663.000 dengan 

demikian untuk mencapai nilai efisien Bank BPD Papua tharus menambah output 

sebesar 91742480.891. Diharapkan dengan merujuk atau mencontoh bank BPD 

Sulawesi Tenggara, BPD Papua akan efisien. 

BPD cabang Riau dan Kep. Riau merupakan BPD yang sudah maksimum, 

ditunjukkan dengan nilai TE sebesar 1.000. Diharapkan Bank BPD Riau dan Kep. 

Riau mampu mempertahankan tingkat efisiensi yang dimiliki, sehingga dapat di 

jadikan contoh bagi bank BPD lain yang belum efisien. BPD Riau dan Kep. Riau 

tidak harus menambah atau mengurangi output lagi karena nilai output diatas 

sudah maksimal dan efisien. 

BPD cabang Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dengan nilai TE sebesar 

0.793 diharapkan mampu merujuk kepada kinerja bank BPD Sulawesi Tenggara 

dan BPD Jawa Barat dan Banten, karena dari hasil perhitungan DEA 

menunjukkan BPD Lampung memiliki nilai PEER 20 dan 9, maka bank akan 

efisien jika mencontoh pada bank ke 20 dan bank ke 9, yakni BPD Sulawesi 

Tenggara dan BPD Jawa Barat dan Banten. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi 

Barat untuk memaksimalkan input maka output harus sebesar 13886381.713 yang 

mana pada awalnya BPD Lampung memiliki output sebesar 11015563.000 

dengan demikian untuk mencapai nilai efisien BPD Sulawesi Selatan dan 

Sulawesi Barat harus menambah output sebesar 2870818.713. Diharapkan dengan 

merujuk atau mencontoh bank BPD Sulawesi Tenggara dan Bank BPD Jawa 

Barat dan Banten, BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat akan efisien.  

 BPD cabang Sulawesi Tenggara merupakan BPD yang sudah maksimum, 

ditunjukkan dengan nilai TE sebesar 1.000. Diharapkan Bank BPD Sulawesi 

Tenggara mampu mempertahankan tingkat efisiensi yang dimiliki, sehingga dapat 

di jadikan contoh bagi bank BPD lain yang belum efisien. BPD Sulawesi 

Tenggara tidak harus menambah atau mengurangi output lagi karena nilai output 

diatas sudah maksimal dan efisien. 
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 BPD cabang Sulawesi Utara Gorontalo dengan nilai TE sebesar 0.814 

diharapkan mampu merujuk kepada kinerja bank BPD Sulawesi Tenggara, karena 

dari hasil perhitungan DEA BPD Sulawesi Utara Gorontalo memiliki nilai PEER 

20, maka bank akan efisien jika mencontoh pada bank ke 20, yakni BPD Sulawesi 

Tenggara. BPD Sulawesi Utara Gorontalo untuk memaksimalkan input maka 

output harus sebesar 9760188.419 yang mana pada awalnya BPD Sulawesi Utara 

Gorontalo memiliki output sebesar 7941388.000 dengan demikian untuk 

mencapai nilai efisien Bank BPD Papua tharus menambah output sebesar 

1818800.419 Diharapkan dengan merujuk atau mencontoh bank BPD Sulawesi 

Tenggara, BPD Sulawesi Utara Gorontalo akan efisien. 

BPD cabang Sumatera Barat dengan nilai TE sebesar 0.822 diharapkan 

mampu merujuk kepada kinerja bank BPD Sulawesi Tenggara, karena dari hasil 

perhitungan DEA BPD Sumatera Barat memiliki nilai PEER 20, maka bank akan 

efisien jika mencontoh pada bank ke 20, yakni BPD Sulawesi Tenggara. BPD 

Sumatera Barat untuk memaksimalkan input maka output harus sebesar 

17839657.992 yang mana pada awalnya BPD Sumatera Barat memiliki output 

sebesar 14751641.000 dengan demikian untuk mencapai nilai efisien Bank BPD 

Sumatera Barat harus menambah output sebesar 3088016.992. Diharapkan dengan 

merujuk atau mencontoh bank BPD Sulawesi Tenggara, BPD Sumatera Barat 

akan efisien. 

 BPD cabang Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan nilai TE 

sebesar 0.799 diharapkan mampu merujuk kepada kinerja bank BPD Sulawesi 

Tenggara, karena dari hasil perhitungan DEA BPD Sumatera Selatan dan Bangka 

Belitung memiliki nilai PEER 20, maka bank akan efisien jika mencontoh pada 

bank ke 20, yakni BPD Sulawesi Tenggara. BPD Sumatera Selatan dan Bangka 

Belitung untuk memaksimalkan input maka output harus sebesar 16363892.830 

yang mana pada awalnya BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung memiliki 

output sebesar 13079253.000 dengan demikian untuk mencapai nilai efisien Bank 

BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung harus menambah output sebesar 

3284639.830. Diharapkan dengan merujuk atau mencontoh bank BPD Sulawesi 

Tenggara, BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung akan efisien. 
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 BPD cabang Sumatera Utara dengan nilai TE sebesar 0.894 diharapkan 

mampu merujuk kepada kinerja bank BPD Sulawesi Tenggara dan BPD Jawa 

Barat dan Banten, karena dari hasil perhitungan DEA menunjukkan BPD 

Sumatera Utara memiliki nilai PEER 20 dan 9, maka bank akan efisien jika 

mencontoh pada bank ke 20 dan bank ke 9, yakni BPD Sulawesi Tenggara dan 

BPD Jawa Barat dan Banten. BPD Sumatera Utara untuk memaksimalkan input 

maka output harus sebesar 21473276.209 yang mana pada awalnya BPD 

Sumatera Utara memiliki output sebesar 19198858.000 dengan demikian untuk 

mencapai nilai efisien BPD Sumatera Utara harus menambah output sebesar 

2274418.209. Diharapkan dengan merujuk atau mencontoh bank BPD Sulawesi 

Tenggara dan Bank BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Sumatera Utara akan 

efisien. 

 BPD cabang Jawa Timur dengan nilai TE sebesar 0.953 diharapkan 

mampu merujuk kepada kinerja bank BPD Sulawesi Tenggara, karena dari hasil 

perhitungan DEA BPD Jawa Timur memiliki nilai PEER 20, maka bank akan 

efisien jika mencontoh pada bank ke 20, yakni BPD Sulawesi Tenggara. BPD 

Jawa Timur untuk memaksimalkan input maka output harus sebesar 

42525139.347 yang mana pada awalnya BPD Jawa Timur memiliki output 

sebesar 40530686.000 dengan demikian untuk mencapai nilai efisien Bank BPD 

Jawa Timur harus menambah output sebesar 1994453.347. Diharapkan dengan 

merujuk atau mencontoh bank BPD Sulawesi Tenggara, BPD Jawa Timur akan 

efisien. 

 BPD cabang Sulawesi Tengah dengan nilai TE sebesar 0.780 diharapkan 

mampu merujuk kepada kinerja bank BPD Sulawesi Tenggara, karena dari hasil 

perhitungan DEA BPD Sulawesi Tengah memiliki nilai PEER 20, maka bank 

akan efisien jika mencontoh pada bank ke 20, yakni BPD Sulawesi Tenggara. 

BPD Sulawesi Tengah untuk memaksimalkan input maka output harus sebesar 

3713440.407 yang mana pada awalnya BPD Sulawesi Tengah memiliki output 

sebesar 2895561.000 dengan demikian untuk mencapai nilai efisien Bank BPD 

Sulawesi Tengah harus menambah output sebesar 817879.407. Diharapkan 
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dengan merujuk atau mencontoh bank BPD Sulawesi Tenggara, BPD Sulawesi 

Tengah akan efisien. 

 

4. PENUTUP 

Kinerja efisiensi bank pembangunan daerah (BPD) di Indonesia belum                       

terlaksana maksimalsecarakeseluruhan. Dari 26 Bank BPD di Indonesia di tahun 

2016 hanyaterdapattiga bank pembangunandaerah yang memiliki TE = 1 artinya 

hanya ada 11,5% bank pembangunan daerah yang efisfien, ketiga bank tersebut 

adalah BPD Jawa Barat dan Banten, BPD Riau dan Kep. Riau, serta BPD  

Sulawesi Tenggara, sedangkan 88,5%  BPD yang belum di sebutkan di atas belum 

mencapai tingkat efisien. BPD yang tergolong belum efisien ini dikarenakan 

pencapaian output dalam hal ini dana pihak ketiga (DPK) bank pembangunan 

daerah belum maksimal. Bagi BPD yang tergolong belum efisien, perlu  

dilakukan penambahan output yang didapat dari pengurangan antara target output 

dan output yang didapat pada tahun bersangkutan. Penambahan output ini 

digunakan sebagai koreksi serta referensi untuk peningkatan kinerja efisiensi di 

tahun mendatang sehingga kinerja efisiensi maksimal 100% bisa tercapai. 
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