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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efisiensi Bank Umum 

Syariah di Indonesia dengan metode  Stochastic Frontier Analysis (SFA) melalui 

asumsi keuntungan/laba  (Alternative profit efficiency). Penelitian ini dilakukan 

pada bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia periode 

2012-2016, dengan sampel sebanyak 11 bank umum syariah. Data  penelitian 

yang digunakan adalah data laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari 

website masing-masing bank umum syariah.  

Variabel yang digunakan adalah Modal Disetor, Dana Pihak Ketiga, 

Pempatan pada Bank Indonesia, Penempatan pada Bank Lain, dan Pembiayaan 

Diberikan.  Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

Selama periode tahun 2012 sampai dengan 2016, rata-rata tingkat efisiensi 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia sebesar 91,68%. BJB Syariah memiliki 

rata-rata tingkat efisiensi terendah dibandingkan dengan bank umum syariah 

lainnya yaitu sebesar 80,42%. Sedangkan rata-rata tingkat efisiensi tertinggi 

dimiliki oleh BNI Syariah yaitu sebesar 95,88%.   

Tingkat efisiensi pada seluruh bank umum syariah yang diteliti secara 

umum bersifat fluktuatif dengan kecenderungan efesiensi tertinggi terjadi pada 

tahun 2016.Berdasarkan hasil uji determinasi R² menunjukan bahwa diperoleh R 

Square (R
2
) sebesar 0,783358 memiliki arti sebesar 72,52% laba bank umum 

syariah di Indonesia dipengaruhi oleh variabel modal disetor, dana pihak ketiga, 
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penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank lain dan pembiayaan 

diberikan. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model 

penelitian ini. 

Berdasarkan hasil uiji t-statistik dapat diketahui bahwa variabel-variabel 

yang digunakan ada yang berpengaruh terhadap laba bank umum syariah yaitu 

modal disetor, dana pihak ketiga dan penempatan pada Bank Indonesia. 

Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh terhadap laba yaitu penempatan pada  

bank lain dan pembiayaan diberikan. Meskipun modal disetor, dana pihak ketiga 

dan penempatan pada Bank Indonesia berpengaruh terterhadap laba, namun 

variabel modal disetor, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada  bank 

lain dan pembiayaan diberikan berpengaruh negatif terhadap laba. Sedangkan 

dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap laba bank umum syariah. 

Variabel Modal Disetor (MD) berpengaruh negatif terhadap laba. Artinya, 

sebesar apapun modal yang diperoleh bank apabila tidak dikelola secara efektif 

dan ditempatkan pada investasi-investasi yang menghasilkan keuntungan maka 

modal disetor tidak akan mampu memberikan kontrbusi bagi laba bank umum 

syariah itu sendiri. 

 Untuk variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), variabel ini berpengaruh positif 

terhadap laba. Artinya, sumber dana yang dihasilkan dari dana pihak ketiga dapat 

digunakan dalam kegiatan investasi ataupun pembiayaan bagi pihahk yg 

membtuhkan dana. Semakin besar bank memberikan pembiayaan tentunya akan 

menghasilkan keuntungan bagi hasil lebih besar yang akan meningkatkan laba 

bank.  
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Untuk variabel Penempatan pada Bank Indonesia (PBI), di dapat hasil 

yaitu berpengaruh negatif terhadap laba. Artinya, penempatan pada bank 

Indonesia tidak berkontribusi terhadap laba bank umum syariah. Hal ini mungkin 

disebabkan karena dana yang ditempatkan pada Bank Indoensia tidak produktif. 

Begitu juga dengan variabel Penempatan pada Bank Lain (PBL) diperoleh hasil 

berpengaruh  negeatif terhadap laba. Artinya, penempatan pada bank lain tidak 

berkontribusi terhadap laba, dimana sedikitnya jumlah dana yang ditempatkan 

pada Bank Lain sehingga bagi hasil yang didapatkan tidak mempengaruhi laba .  

Variabel Pembiayaan Diberikan (PD) berpengaruh negatif terhadap laba. 

Hal ini diduga adanya pembiayaan yang disalurkan bermasalah. Jika suatu bank 

memiliki pembiayaan bermasalah yang selalu meningkat maka keuntungan yang 

akan didapat oleh bank akan mengalami penurunan karena pengolahan aset yang 

seharusnya dapat dikelola terus menerus untuk keuntungan, dengan adanya 

pembiayaan bermasalah yang besar maka aset tersebut akan terhenti dan 

pengelolaannya akan terganggu maka dapat mengurangi keuntungan. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang masih memerlukan 

perbaikan dan pengembangan bagi penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini menggunakan Modal Disetor, Dana Pihak Ketiga, 

Pempatan pada Bank Indonesia, Penempatan pada Bank Lain, dan 

Pembiayaan Diberikan dalam menganalisis tingkat efisiensi bank umum 
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syariah. Sementara masih ada variabel-variabel atau faktor-faktor lain 

yang dapat mempengaruhi efisensi bank umum syariah di Indoensia. 

2. Periode pengamatan dalam penelitian ini dibatasi hanya 5 tahun yaitu 

tahun 2012-2016. 

5.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperhitungkan jumlah 

sampel dan variasi jenis sampel serta memperluas tahun pengamatan 

agar mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh mengenai efisiensi bank 

umum syariah maupun perbankan syariah lainnya yang terdapat di 

Indonesia. 

2. Bagi Akademis  

Dikarenakan masih terbatasnya literature dan penelitian yang 

mempelajari tentang Stochastic Frontier Analysis (SFA) guna 

mengukur tingkat efisiensi perbankan khususnya syariah, maka 

diharapkan semakin banyak penelitian yang difokuskan kepada hal-hal 

tersebut. 

3. Bagi manajemen perbankan 

Bagi manajemen perbankan sebaiknya  dapat menggunakan pengukuran 

efisiensi bank yang telah dikembangkan sebelumnya dengan metode 

penelitian yang objektif dan  terintegritasi. Dimana proses perhitungan 
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efisiensi ini perlu dilakukan secara berkelanjutan untukmengetahui 

kondisi internal bank. 


