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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangannya, industri perbankan di Indonesia mengalami 

kemajuan yang sangat pesat terutama dengan adanya deregulasi perbankan 

yang dimulai pada tahun 1983 dan seterusnya, khususnya setelah deregulasi 

pada tahun 1988. Berbagai perkembangan tersebut telah mendorong 

pemerintah kembali melakukan pembenahan yang selanjutnya dituangkan 

dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan untuk mengganti undang-

undang perbankan yang berlaku sebelumnya. Krisis perbankan yang terjadi 

pada akhir 1997 dan awal 1998 kembali telah mendorong pemerintah untuk 

mengamandemen undang-undang perbankan dengan UU No. 10 Tahun 1998. 

Dalam rangka menyelamatkan perbankan nasional, pemerintah telah 

melakukan penyehatan terhadap perbankan nasional dengan program 

restrukturisasi dan rekapitalisasi. Dengan program tersebut berbagai 

permasalahan di sektor perbankan secara bertahap dapat diatasi. 

Sejak terjadinya krisis, sejumlah bank telah dilikuidasi, dibekukan 

kegiatan operasionalnya, atau melakukan merger. Sebagaimana telah 

diketahui, krisis telah mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat 

terhadap perbankan, terganggunya fungsi intermediasi, dan sistem 

pembayaran. Selain itu, sejumlah bank telah mengalami kerugian dan 

modalnya menurun drastis. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah 
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telah melakukan rekapitalisasi terhadap sejumlah bank. Sebagai akibat dari 

program rekapitalisasi tersebut, pemerintah mendominasi kepemilikan 

perbankan nasional (Suseno dan Piter, 2004 : 191). 

Berdasarkan latar belakang diatas mendorong penulis untuk meneliti 

tingkat efisiensi Bank Mandiri, BNI dan BRI pada tahun 2005. 

 

B. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam merestrukturisasi BUMN-

BUMN yang belum atau tidak sehat menjadi suatu pilihan agar BUMN 

tersebut dapat bersaing baik di dalam maupun diluar negeri khususnya di 

sektor keuangan (Perbankan), maka diperlukan suatu tindakan untuk 

memaksimalkan kinerja perbankan yaitu efisiensi oprasional perbankan 

terutama yang menekankan pada rasionalisasi biaya dan efektifitas unit usaha 

perbankan. Perumusan masalah penelitian ini adalah : 

1 . Bagaimana tingkat efisiensi bank Mandiri, BNI dan BRI pada tahun 2005. 

2 . Sejauh mana faktor modal total, biaya total, dan jumlah kantor dalam 

mempengaruhi efisiensi Bank Mandiri, BNI dan BRI pada tahun 2005. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Untuk menganalisis efisiensi Bank Mandiri, BNI, dan BRI tahun 2005. 

2. Mengukur penggunaan modal total, biaya total, dan jumlah kantor dalam 

mempengaruhi efisiensi Bank Mandiri, BNI dan BRI pada tahun 2005. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah  

1. Memberikan masukan kepada bank Mandiri, BNI dan BRI dalam 

meningkatkan tingkat efisiensi mereka. 

2. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan 

perbankan yang lebih kondusif 

3. Memberikan informasi kepada mesyarakat dalam menentukan pilihan jasa 

bank yang digunakan. 

4. Sebagai referensi penelitian lain yang terkait di masa yang akan datang. 

  

E. Metode Analisis Data 

Model yang digunakan adalah DEA dengan formulasinya adalah 

sebagai berikut : 

hs =  ? ?
? ?

m

1  i

n

1  j
jsj isi xv/yu   
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Kendala : 

? ?
? ?

m

1  i

n

1  j
jrjiri xv/yu ?  1 

 untuk r = 1............, N  

Ui = 0 dan vj = 0 

Keterangan : 

hs = efisiensi teknik bank s 

yis = jumlah output i yang diproduksi oleh bank s 

xjs = jumlah input j yang digunakan oleh bank s 

ui   = bobot output i yang dihasilkan oleh bank s 

vj   = bobot input j yang diberikan oleh bank s, dan i dihitung dari 1 ke m serta 

j dihitung dari 1 ke n 

 

F. Sistematika  Penulisan 

Untuk mengetahui secara singkat isi dari penulisan skripsi ini penulis 

membagi dalam lima bab, yang masing-masing akan menguraikan hal-hal 

sebagai berikut : 

BAB I    PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis data 

dan sistematika penulisan. 
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BAB II   LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang pengertian bank, fungsi bank, kinerja 

perbankan, kesehatan dan efisiensi perbankan, cara-cara mengatasi 

bank yang tidak sehat. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi Jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional variabel, penurunan model DEA, dan metode 

analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum Bank yang diteliti, dan hasil analisa 

dan pembahasan. 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dalam penelitian dan saran-

saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




