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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industri perbankan memegang peranan penting bagi perekonomian suatu 

negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat mempengaruhi 

perekonomian baik secara mikro maupun makro. Hal ini terjadi karena fungsi 

utama dari perbankan yaitu sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang 

kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dan atau membutuhkan dana. 

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, sangat besar peluang untuk 

Indonesia dalam mengembangkan industri perbankan khususnya perbankan 

syariah. 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan 

yang signifikan, hal itulah yang mendasari pembentukan undang-undang yang 

mengatur tentang perbankan syariah, yaitu Undang-undang No. 21 tahun 2008 

(pasal 1, angka 1) menyebutkan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang Bank Syariahdan Unit Usaha Syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatanusaha serta cara dan proses dalammelaksanakan kegiatan 

usahanya.  

Selanjutnya dalam pasal 1 angka 8 disebutkan Bank Umum Syariah adalah 

Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan refleksi 

kebutuhan atas sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas 

kepada sistem keuangan nasional. 
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Sejalan dengan kondisi industri perbankan nasional, perlambatan 

pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi laju pertumbuhan perbankan syariah. 

Tercatat dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (2015), pada tahun 

2013 total aset perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), 

Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tercatat 

sebesar Rp 248,1 triliun atau tumbuh 24,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan 

pertumbuhan aset pada tahun 2012 sebesar 34,0% (yoy). Pada tahun 2015 total 

aset industri perbankan syariah mencapai Rp 304,0 triliun atau tumbuh 9,0% 

(yoy), pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 218,7 triliun atau tumbuh 7,06% 

(yoy) dan dana pihak ketiga sebesar Rp 236,0 triliun atau tumbuh 6,37% (yoy). 

Tabel I.1 

Perkembangan Jumlah dan Kantor Perbankan Syariah  

di Indonesia Tahun 2012-2016 

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan  

Tabel 1.1 menunjukkan pada periode 2012 hingga 2016 jumlah Bank 

Umum Syariah (BUS) sebanyak 13 BUS dan jumlah kantor meningkat sebanyak 

124 kantor walaupun terlihat tidak stabil. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) 

mengalami penurunan sebanyak 3 UUS begitu juga pada jumlah kantor yang 

menurun dari tahun 2014 hingga 2015.  

Indokator 2012 2013 2014 2015 2016 

BUS 11 11 12 12 13 

Jumlah Kantor 1.745 1.998 2163 1990 1869 

UUS 24 23 22 22 21 

Jumlah Kantor 517 590 320 311 332 



3 
 

 

Dengan perkembangan tersebut, yang menjadi sorotan adalah bagaimana 

kualiatas kinerja dan kesehatan dari bank syariah yang ada atau kemampuan bank 

syariah untuk bertahan dan menghadapi melihat ketatnya persaingan pada industri 

perbankan syariah maupun pada persaingan industri perbankan nasional di 

Indonesia  

Kinerja dan kesehatan keuangan suatu bank merupakan kepentingan 

semua pihak terkait, baik pemilik, masyarakat pengguna jasa bank, maupun Bank 

Indonesia. Kondisi itulah yang digunakan oleh pihak-pihak terkait untuk 

mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan 

terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen resiko. Salah satu aspek penting  

dalam pengukuran kinerja perbankan adalah efisiensi.  

 Analisis efesiensi perbankan di Indonesia perlu dilakukan untuk 

menjawab berbagai kesuliatan-kesulitan dalam menghitung ukuran-ukuran kinerja 

perusahaan dan menentukan penyebab perubahan efisiensi serta dapat mengambil 

tindakan korektif supaya dapat dilaksanakan peningkatan efisiensi sebagaimana 

mestinya. Ketidakefisienan akan dapat menjadi hambatan dalam kompetisi yang 

ketat terutama antara perbankan di Indonesia, untuk memenangkan kompetisis ini 

bank syariah harus memahami dengan jelas peta kekuatan serta kelemahan yang 

dimiliki. Oleh karena itu peran analis sangat diperlukan untuk memberikan 

gambaran yang utuh terhadap kekuatan dan kelemahan perbankan syariah. 

Karim (2006), mengatakan ”Efficient is doing the things right”, yang 

berarti bahwa melakukan segala hal dengan cara yang tepat untuk mendapatkan 

hasil yang optimal. Efisiensi akan lebih jelas jika dikaitkan dengan konsep 
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perbandingan output dan input. Output  merupakan hasil suatu organisasi, dan 

input merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output 

tersebut. Efisiensi bank merupakan salah satu indikator penting untuk 

menganalisa performance suatu bank dan juga sebagai sarana untuk lebih 

meningkatkan efektif kebijakan moneter. Dengan diidentifikasinya alokasi input 

dan output, dapat dianalisa lebih jauh untuk melihat penyebab 

ketidakefisiensienan ( Iswardono dan Darmawan; 2000). 

Hadad dkk, (2003) mengukur efisiensi perbankan dapat dilakukan dengan 

berbagai metode seperti melihat perbandingan indokator kinerja perbankan dan 

rasio keuangan, selain itu ada juga beberapa metode lain, yaitu pendekatan 

frontier yang diantaranya parametik dan non-parametik. Pendekatan parametik  

meliputi Stochastik Frontier Approach (SFA), Distribution Free Approach 

(DFA), dan Thick Frontier Approach  (TFA), sedangkan pendekatan non-

parametik meliputi pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) dan Free 

Disposal Hull (FDH).  Alat analisis efisiensi parametik dan non-parametik lebih 

fleksibel dan dapat mencakup variabel yang lebih luas dibandingkan dengan alat 

analisis yang lain (Muharam dkk., 2005). 

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan metode Stochastic 

Frontier Analysis (SFA). Metode Stochastic Frontier Analysis (SFA) yang 

dikembangkan oleh Aigner, Lovell, Schmidt (1997) ini bekerja dengan 

memungkinkan suatu uncontrollable shock pada fungsi profit dan telah dibuktikan 

keunggulannya dibandingkan metode lainnya. Pada metode SFA, profit dari suatu 
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bank dimodelkan untuk terdeviasi dari profit efficient  frontier-nya akibat adanya 

random noise dan inefisiensi. 

Nilai efisiensi menggunakan metode Stochastic Frontier Analysis adalah 

dalam bentuk persentase. Semakin mendekati nilai 100% menunjukkan bahwa 

suatu bank bertindak semakin efisien. Dalam setiap periodenya dihasilkan nilai 

efisiensi yang relatif terhadap bank-bank yang termasuk dalam perhitungan, 

artinya ada satu bank yang bertindak paling efisiensi dalam setiap tahunnya. Bank 

yang paling efisien mempunyai nilai efisiensi tertinggi yaitu 100%. 

Penggunaan variabel input-output dalam penelitian ini yaitu modal disetor, 

dana pihak ketiga, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain 

dan pembiayaan yang diberikan. 

Beberapa penelitian yang mengukur kinerja bank telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti. Tian Gustiana (2015), dengan judul penelitian “Tingkat 

Efisiensi Bank Syariah Berbasis Daerah Dengan Metode Stochastic Frontier 

Analysis”. Hasil penilitiannya menunjukkan bahwa total simpanan dan beban 

operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi Bank Jabar Banten 

Syariah dan Bank DKI Syariah, sedangkan total aset berpengaruh signifikan 

terhadap efisiensi Bank Jabar Banten Syariah dan Bank DKI Syariah 

menggunakan metode Stochastic Frontier Analysis.  

Adapun penelitian yang mengukur tingkat efisiensi Perbankan Syariah 

khususnya  pada Bank Umum Syariah (BUS) dengan menggunakan metode 

Stochastik Frontier Analysis (SFA) di Indonesia masih relatif terbatas. Oleh 



6 
 

 

karena itu diperlukan suatu studi yang lebih mendalam untuk mengukur efisiensi 

perbankan syariah serta untuk menyusun ukuran yang sesuai dan tepat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penyusun tertarik 

mengadakan penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Efisiensi Bank Umum 

Syari’ah di Indonesia Dengan Metode Stochastic Frontier Analysis (Periode 

2012-2016)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat  dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

a. Apakah Modal Disetor mempengaruhi efisiensi Bank Umum Syariah 

di Indonesia periode 2012-2016? 

b. Apakah Dana Pihak Ketiga mempengaruhi efisiensi Bank Umum 

Syariah di Indonesia periode 2012-2016? 

c. Apakah Penempatan pada Bank Indonesia mempengaruhi efisiensi 

Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2016? 

d. Apakah Penempatan pada Bank Lain mempengaruhi efisiensi Bank 

Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2016? 

e. Apakah Pembiayaan Diberikan mempengaruhi efisiensi Bank Umum 

Syariah di Indonesia periode 2012-2016? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

a. Menguji dan menjelaskan adanya pengaruh Modal Disetor terhadap 

efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia menggunakan metode 

Stochastic Frontier Analysis. 

b. Menguji dan menjelaskan adanya pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap 

efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia menggunakan metode 

Stochastic Frontier Analysis. 

c. Menguji dan menjelaskan adanya pengaruh Penempatan pada Bank  

Indonesia terhadap efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia 

menggunakan metode Stochastic Frontier Analysis. 

d. Menguji dan menjelaskan adanya pengaruh Penempatan pada Bank  Lain 

terhadap efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia menggunakan metode 

Stochastic Frontier Analysis. 

e. Menguji dan menjelaskan adanya pengaruh Pembiayaan yang Diberikan 

terhadap efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia menggunakan metode 

Stochastic Frontier Analysis. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini 

a. Bagi penulis, memberi pengetahuan akan ada atau tidaknya pengaruh 

antara Penempatan pada Bank Indonesia, Penempatan pada Bank Lain, 

Pembiayaan yang Diberikan, Modal Disetor, dan Dana Pihak Ketiga 
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terhadap laba bank Bank Umum Syariah di Indonesia dengan metode 

Stochastic Frontier Analysis. 

b. Bagi akademis, dapat dijadikan referensi dan acuan untuk penelitian 

selanjutnya dan memberikan informasi kepada akademis. 

c. Bagi Bank Umum Syariah, dapat dijadikan penilaian atau analisis untuk 

memaksimalkan ataupun memanfaakan sumber ase menjadi lebih efisien. 

Sehingga Bank Umum Syariah dapat memaksimalkan produk-

produknkya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang ada 

dalampenelitian ini, maka peneliti menyajikan ringkasan penulisan dalam 

sistematika penulisan: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini, pendahuluan berisikan Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, serta Sistematika Penulisan; 

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab Tinjauan Pustaka berisi mengenai Landasan 

Teori dan Penelitian Terdahulu, Kerangka Penelitian, dan 

Hipotesis Penelitian. 
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 BAB III  : METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan tentang Metode Penelitian, Jenis 

Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, 

Definisi Operasional Variabel dan Teknik Analisis Data; 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis dari pengolahan 

data, baik analisis data secara deskriptif maupun analisis 

hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Selanjutnya, 

dilakukan pembahasan mengenai hasil pengujian yang 

diteliti. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini memaparkan kesimpulan yang diperoleh dari 

pelaksanaan penelitian dan saran yang nantinya dapat 

menjadi acuan dalam melakukan penelitian 

   

. 

 

 


