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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Efisiensi 

Konsep efisiensi merupakan konsep yang mendasar dan lahir dari konsep 

ekonomi. Pada umumnya, efisiensi dapat diarahkan kepada sebuah konsep tentang 

pencapaian suatu hasil dengan penggunaan sumber daya secara optimal. Di dalam 

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

berarti bahwa melakukan segala hal dengan cara yang tepat untuk mendapatkan 

hasil yang optimal. 

Di dalam teori ekonomi, ada dua konsep umum mengenai efisiensi, yakni 

efisiensi yang ditinjau dari konsep ekonomi (economic concept) dan efisiensi yang 

ditinjau dari konsep produksi (production concept). Efisiensi yang ditinjau dengan 

konsep ekonomi mempunyai cakupan lebih luas yang ditinjau dari segi makro, 

sementara itu efisiensi dari sudut pandang produksi melihat dari sudut pandang 

mikro. Sedangkan efisiensi dalam konsep produksi terbatas pada melihat 

hubungan teknis dan operasional dalam suatu proses produksi, yaitu konversi 

input menjadi output. (Walter, 1995 & Sarjana, 1999 dalam Sutawijaya dan 

Lestari, 2009: 53). 

2.2 Efisiensi Perbankan 

2.2.1 Teori Efisiensi Perbankan 

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan 

penting dituntut untuk memiliki kinerja yang baik. Salah satu indikatornya adalah 
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efisiensi. Tingkat efisiensi yang dicapai merupakan cerminan dari kualitas kinerja 

yang baik. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang 

ada, adalah merupakan ukuran kinerja yang diharapkan.  

Menurut Hadad (2003), pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, bank 

dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat output yang optimal 

dengan tingkat input yang ada, atau  mendapatkan tingkat input yang minimum 

dengan tingkat output tertentu. 

Berger dan Mester (2006) dalam Suseno (2008; 35), memandang efisiensi 

perbankan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi biaya (cost efficiency) dan dari 

sisi keuntungan (profit efficiency). Dilihat dari sisi biaya (cost efficiency), sebuah 

bank dinilai dengan dibandingkan dengan bank yang memiliki biaya beroperasi 

terbaik (best practice bank’s cost) yang menghasilkan output yang sama dan 

teknologi yang sama. Sementara dari sisi keuntungan (profit efficiency), 

mengukur tingkat efisiensi dari kemampuan sebuah bank dalam menghasilkan 

laba/keuntungan pada setiap unit input yang digunakan. 

Secara umum ada tiga pendekatan konsep dasar model efisiensi sektor 

perbankan yaitu Cost Efficeincy, Standar Profit Efficienc, dan Alternatif Profit 

Efficiency. Cost efficiency pada dasarnya mengukur tingkat biaya suatu bank 

dibandingkan dengan bank yang memiliki biaya operasi terbaik (best practice 

bank’s cost), yang menghasilkan output yang sama, dan dengan menggunakan 

teknologi yang sama. 

Adapun standard profit efficiency pada dasarnya mengukur tingkat 

efisiensi suatu bank didasarkan pada kemampuan Bank untuk menghasilkan profit 
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maksimal pada tingkat keuntungan Bank yang beroperasi terbaik (best practice 

bank) dalam sampel. Model ini seringkali dikaitkan dengan suatu kondisi pasar 

persaingan sempurna dimana harga input dan output ditentukan oleh pasar. 

Dengan kata lain tidak satupun Bank yang dapat menentukan harga input maupun 

harga output sehingga Bank bertindak sebagai price-taking agent. 

Sedangkan alternative profit efficiency dikaitkan dengan suatu kondisi 

terjadinya pasar persaingan tidak sempurna. Pada kondisi pasar seperti ini maka 

Bank diasumsikan memiliki market power dalam menentukan harga output 

namun tidak pada harga input. 

2.2.2 Pengukuran Efisiensi Bank 

Efisiensi merupakan salah satu  parameter kinerja yang secara teoritis 

mendasari seluruh kinerja sebuah perbankan, yaitu mempergunakan jumlah unit 

yang lebih sedikit dibandingkan perbankan lain untuk menghasilkan output yang 

sama, atau menggunakan unit input yang sama dapat menghasilkan jumlah output 

yang lebih besar, atau dengan input yang lebih besar dapat menghasilkan output 

yang lebih besar lagi. 

Adapun metode pengukuran efesiensi perbankan terdiri dari: 

a) Traditional Approach yaitu mengunakan Index Number atau Rasio, 

seperti Return On Asset/ROA, Capital Adequacy Ratio/CAR, 

Profitability Ratio. 

b) Frontier Approach didasarkan pada perilaku optimal dari perusahaan 

guna memaksimalkan laba atau meminimalkan biaya, sebagai cara unit 

ekonomi untuk mencapai tujuan. 
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Menurut Silkman (1986) dalam Muharam dan Purvitasari (2007), 

pendekatan frontier dalam mengukur efisiensi dibedakan menjadi dua jenis yaitu 

pendekatan parametrik dan non-parametrik. Pendekatan parametrik adalah tes 

yang modelnya menetapkan adanya syarat-syarat tertentu tentang parameter 

populasi yang merupakan sumber penelitiannya. Adapun pendekatan parametik 

dapat menggunakan tiga metode yaitu: 

1) Stochastic Frontier Approach (SFA), merupakan pendekatan yang 

menganggap adanya dua bagian error term. Efisiensi dianggap mengikuti 

distribusi asmetris, biasanya setengah normal (half normal), sedangkan 

kesalahan acak (random error) terdistribusi simetrik standar. 

2) Distribution Free Approach (DFA), yang menggunakan rata-rata residual 

fungsi biaya yang diduga menggunakan data panel untuk menghitung cost 

frontier efficiency. Efisiensi biaya ini mengukur seberapa dekat 

memproduksi output yang sama pada kondisi yang samaThick Frontier 

Approach (TFA), dikembangkan oleh Berger dan Humprey. 

Sedangkan pendekatan non-parametrik adalah tes yang modelnya tidak 

menetapkan syarat-syarat mengenai parameter populasi yang merupakan induk 

sampel penelitiannya.  

Adapun pendekatan non-parametik dapat menggunakan dua metode yaitu: 

1) Data Envelopment Analysis (DEA), menggunakan linear programming 

yang menganggap tidak terdapat random error.  
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2) Free Disposal Hull (FDH) merupakan pendekatan non-parametik lainnya 

dan non stochastic yang dapat dipandang sebagai generalisasi DEA 

variables-reurn to scale model. 

Dalam penelitian ini, efisiensi diukur dari sisi keuntungan (laba) dengan 

pendekatan parametik menggunakan metode Stochastic Frontier Analysis (SFA). 

2.3 Stochastic Frontier Analysis (SFA) 

  Astiyah (2006) perhitungan efisiensi bank dari sisi profit ini menggunakan 

metode Stochastic Frontier Analysis (SFA) yang menghitung deviasi dari fungsi 

profit yang diestimasi terlebih dahulu dengan profit frontiernya. Metode 

Stochastic Frontier Analysis (SFA) yang dikembangkan oleh Aigner, Lovell, 

Schmidt (1977) ini bekerja dengan memungkinkan suatu uncontrollable shock 

pada fungsi profit dan telah dibuktikan keunggulannya..  

  Secara umum ada tiga pendekatan konsep dasar model efisiensi sektor 

perbankan yaitu cost efficeincy, standar profit efficienc, dan alternatif profit 

efficiency. Dari ketiga konsep tersebut, penelitian ini akan menggunakan konsep 

alternative profit efficiency. Alasan  menggunakan konsep alternative profit 

efficiency ini dikarenakan terkait dengan jenis pasar perbankan di Indonesia yang 

tidak dapat diklasifikasikan dalam persaingan sempurna melainkan lebih 

cenderung ke persaingan tidak sempurna (imperfect competition).  

 Astiyah (2006), dalam pendekatan alternative profit efficiency ini bank 

akan memaksimalkan keuntungan dengan memilih harga output (p) dan jumlah 

input (y), untuk sejumlah output (y) dan harga input (r) yang telah ditetapkan. 
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Fungsi indirect profit yang sesuai disebut sebagai fungsi indirect profit alternative 

merupakan solusi dari masalah optimasi berikut:  

MAXπ = P’Q = (p,r)(y, -x)`  s.t  g(p, y, r, z) = 0          (1) 

           h(y,x) = 0 

dimana g(p, y, r, z) = 0 merupakan pricing opportunity set yang dimiliki oleh 

bank dalam mentransformasikan y,r,z menjadi harga output. Vektor z terdiri dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas yang tercermin dari antara lain 

NIM dan loan/asset rastio. Fungsi inderect profit yang terkait didapatkan dari 

hasil penyelesaian metode lagrangian yang memberikan harga output optimum p 

= p(y, r, z) dan jumlah input x = x(y,r). Sehingga fungsi indirect profit alternative 

yang didapat adalah: 

 π = P`Q = [p(y, r, z), r][y, - x(y,r)]` = π (y, r, z)          (2) 

Sejalan dengan hal tersebut, misalkan fungsi alternative profit sebagai 

berikut: 

ln πn = f (ln wj,n, ln yi,n) + ln un +ln vn            (3) 

dimana πn = total profit untuk bank n, wj,n merupakan harga input pada bank n, 

dan  yi,n merupakan harga output i pada bank n. Maka alternative profit efficiency 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

πAltEFFn = 
 ̂ 

 ̂   
 = 

       ̂  (     )     (   ̂) 

     ( ̂  (     )   ( ̂     ) 
 = 

 ̂   

 ̂     
          (4) 

Hadad (2003) 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 
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termasuk dalam perhitungan, artinya ada satu bank yang bertindak paling efisiensi 

dalam setiap tahunnya. Bank yang paling efisien mempunyai nilai efisiensi 

tertinggi yaitu 100%.  

Dalam menggunakan pendekatan parametik dan non parametik, menurut 

Hadad (2003), terdapat tiga pendekatan yang digunakan untuk menentukan 

variabel input dan output dalam kegiatan finansial suatu lembaga keuangan, yaitu: 

(1) Pendekatan produksi dimana melihat institusi finansial sebagai produser dari 

akun deposit dan kredit pinjaman, (2) Pendekatan asset dimana mencerminkan 

fungsi primer sebuah lembaga keuangan sebagai pencipta kredit pinjaman, (3) 

Pendekatan intermediasi dimana sebuah institusi finansial sebagai intermediator, 

yaitu merubah dan mentransfer asset-aset finansial dari unit-unit surplus menjadi 

unit-unit definisit.  

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk 

menentukan input dan output adalah pendekatan intermediasi atau pendekatan 

perantaraan. Pendekatan intermediasi menerangkan aktivitas perbankan sebagai 

pentransformasi uang yang dipinjamkan kepada para debitur. Adapun variabel 

input dan output yang digunakan dalam penelitian ini adalah Modal Disetor (MD) 

dan Dana Pihak Ketiga (DPK), Penempatan pada Bank Indonesia (PBI), 

Penempatan pada Bank Lain (PBL), dan Pembiayaan Diberikan (PD). 

  Menurut Antonio (2001) salah satu sumber dana pihak bank syariah adalah 

modal, Antonio (2001) menerangkan bahwa modal adalah dana yang diserahkan 

oleh para pemilik (owner). Sedangkan menurut Muhammad (2004) modal disetor 

adalah modal yang telah efektif diterima bank sebesar nilai nominal saham. dana 
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modal dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi 

pembiayaan. 

  Menurut Lukman Dendawijaya (2003) Dana Pihak Ketiga adalah dana 

yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang 

diperoleh bank dengan  menggunakan instrument produk simpanan yang dimiliki 

oleh bank. Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia  (2003) 

penempatan pada Bank Indonesia antara lain giro wadiah pada bank Indonesia dan 

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Menurut Karim (2010) yang dimaksud 

giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan 

murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. 

   Giro Wadiah pada Bank Indonesia adalah saldo rekening giro bank 

syariah baik dalam rupiah maupun mata uang asing di Bank Indonesia. SWBI 

merupakan mekanisme penitipan dana ke Bank Indonesia pada saat  bank syariah 

mengalami kelebihan dana. SWBI adalah instrumen moneter  berdasarkan prinsip-

prinsip syariah yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi 

kelebihan likuiditasnya (Huda & Nasution, 2009). 

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (2003) 

penempatan pada bank lain adalah penanaman dana pada bank syariah lain baik di 

dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk antara lain: Sertifikat Investasi 

Mudharabah Antarbank, deposito mudharabah, dan tabungan mudharabah yang 

dimaksudkan untuk optimalisasi pengelolaan dana. 
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Menurut Muhammad (2005) Pembiayaan adalah pendanaan yang 

diberikan oleh suatu  pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang 

telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. 

2.4  Bank 

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Sedangkan pengertian yang lebih teknis dapat ditemukan pada Standar 

Akuntansi Keuangan dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 792 Tahun 

1990. Pengertian bank menurut PSAK No. 31 (Revisi 2000)  mengenai Akuntansi 

Perbankan adalah Lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial 

intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, 

serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. 

2.5 Bank Syariah 

2.5.1 Pengertian Bank Syariah 

  Dalam Undang Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbakan Syariah 

dikatakan bahwa, perbankan Syariah merupakan perbankan yang kegiatannya 

berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip Syariah adalah aturan 

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpan 

dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan 

sesuai dengan prinsip syariah. antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi 
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hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 

(musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni 

tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas 

barang yang disewa dari pihak bank ke pihak lain (ijarah wa istisna) 

  Secara kelembagaan, bank syariah di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga 

kelompok (Rivai, 2007), yaitu:  

a. Bank Umum Syariah (BUS) 

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha  

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Seperti halnya bank umum konvensional, 

Bank Umum Syariah (BUS) dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank 

non devisa. 

b. Unit Usaha Syariah (UUS) 

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat bank 

umumkonvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang 

syariah atau unit syariah.  

c. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

  Kegiatan operasional bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah 

(DPS). Secara ringkas, tugas utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) ada empat 



20 
 

 

yaitu, (1) sebagai penasihat dan pemberi saran kepada pengurus dan pengelola 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah, (2) sebagai pengawas aktif dan 

pasif dari pelaksanaan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta memberi 

pengarahan dan pengawasan atas produk dan jasa serta kegiatan usaha agar sesuai 

dengan prinsip syariah, (3) sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah 

Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan bank 

syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional (DSN), dan (4) sebagai 

perwakilan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang ditempatkan pada bank, dan 

wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang 

diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional (DSN). 

  Dengan demikian, Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang 

berwenang untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam 

tentang ekonomi dan keuangan, sedangkan Dewan Pengawas Syariah (DPS)  

adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa Dewan Syariah 

Nasional (DSN) tersebut di lapangan oleh lembaga ekonomi dan keuangan 

syariah. 

2.6 Mekanisme Penyaluran Dana Bank Syariah 

  Dalam kegiatan penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar 

produk pembiayaan bank syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan 

berdasarkan tujuan penggunanya (Karim, 2004), yaitu: 

a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli (Ba’i) 

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan 

kepemilikan barang (transfer of property). Tingkat keuntungan bank 
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ditentukan diawal dan menjadi bagian harga jual barang kepada nasabah. 

Transaksi jual-beli terdiri dari: 

1) Pembiayaan Murabahah, yaitu transaksi jual-beli dimana bank bertindak 

sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Kedua belah pihak harus 

menyepakati harga jual dan jangka waktu yang dicantumkan pada akad. 

Dalam murabahah penyerahan barang diserahkan segera setelah akad 

dan pembayaran dilakukan secara cicilan (muajjal). 

2) Pembiayaan Salam, yaitu transaksi jual-beli di mana barang yang 

diperjual-belikan belum ada. Pembayaran dilakukan secara tunai dimuka 

dan penyerahan barang dilakukan beberapa hari setelahnya.  

3) Pembiayaan Istishna, yaitu transaksi jual-beli yang menyerupai produk 

salam, tetapi pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa 

kali (termin) pembayaran.  

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah) 

1) Ijarah, yaitu transaksi jual-beli yang dilandasi perpindahan manfaat. 

Apabila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang, maka pada 

ijarah objek transaksinya adalah jasa (Karim, 2004). 

2) Ijarah Muntahhiyah Bittamlik, yaitu perpaduan antara kontrak jual-beli 

dan sewa atau lebih tepatnya prinsip sewa yang diakhiri dengan opsi 

kepemilikan objek sewa diakhir masa sewa. 

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Syirkah) 

1) Pembiayaan Musyarakah, yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak atau 

lebih atas suatu usaha tertentu di mana kedua belah pihak memberikan 



22 
 

 

kontribusi dengan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai 

kesepakatan (Antonio, 2001).  

2) Pembiayaan Mudharabah, yaitu bentuk kerja sama atas dua pihak atau 

lebih dimana pemilik modal (shahib al-maal) mempercayakan sejumlah 

modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu akad perjanjian 

pembagian keuntungan (Karim, 2004).  

d. Pembiayaan dengan akad pelengkap 

1) Hiwalah (Alih Utang-Piutang), yaitu bentuk pengalihan utang dari pihak 

yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya (Antonio, 

2001). 

2) Rahn (Gadai), yaitu menahan salah satu harta si peminjam yang memiliki 

nilai ekonomis sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman yang 

diterimanya. 

3) Qard yaitu pinjaman utang dan akan dikembalikan sesuai dengan 

perjanjian.  

4) Wakalah (Perwakilan), yaitu bentuk perwakilan atau pemberian kuasa 

kepada pihak tertentu untuk melakukan pekerjaan atau hal tertentu.  

5) Kafalah (Garansi Bank), yaitu jaminan yang diberikan dengan tujuan 

untuk menjamin pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Untuk 

jasa ini, bank memperoleh pengganti biaya atas jasa yang diberikan. 

2.7 Mekanisme Penghimpunan Dana Bank Syariah 

Kegiatan penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, 

tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam 
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penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi’ah dan mudharabah 

(Karim,2004). 

a. Prisip Wadi’ah., prinsip wadi’ah yang diterapkan adalah wadi’ah yad 

dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro.  

b. Prinsip Mudharabah, dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, 

penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal dan bank 

sebagai pengelola. Mudharabah terbagi atas dua jenis (Muhammad, 

2002), yaitu: 

1) Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted), yaitu mudharabah di mana 

shahibul maal memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada 

mudharib untuk menginvestasikan atau memutar dananya. 

2) Mudarabah Muqayyadah (Restricted), yaitu mudharabah di mana 

shahibul maal memberi batasan kepada mudharib dalam 

menginvestasikan dananya seperti tempat investasi, jenis investasi, 

atau pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. 

2.8 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan didefinisikan sebagai catatan keuangan selama periode 

tertentu. Laporan keuangan ini berguna untuk pertimbangan di dalam mengambil 

keputusan. Menurut Rivai, Basir, Sudarto, dan Veithzal (2013) laporan keuangan 

adalah laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterima secara umum tentang status keuangan individu, asosiasi, atau organisasi 

bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, dan laporan perubahan ekuitas 

pemilik.  
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2.9 Pandangan Islam 

  Islam mensyaratkan untuk berperilaku hemat dan efisien dalam berbagai 

hal pada kehidupan manusia, berikut ini dalil-dalil Al-Qur’anyang menunnjukkan 

hal tersebut: 

a. Al-A’raaf (7:31) 

                                       

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, 

makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” 

b. Al-Isra’ (17:27) 

                         

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan 

syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” 

  Dari dalil-dalil diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah menyeru 

kepada hambaNya untuk tidak berlebih-lebihan. Berkaitan dengan penelitian ini, 

perusahaan (perbankan syariah) sebaiknya dapat mengaplikasikan sikap efisiensi 

dalam menggunakan input yang dikumpulkan secara optimal untuk menghasilkan 

output yang maksimal. 
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2.10 Penelitian Terdahulu 

Pada tabel berikut akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu beserta 

hasilnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Tabel II.1  

Review Penelitian Terdahulu 

No. Nama Judul Variabel Hasil 

1. Hadad, 

Dkk 

(2003) 

Pendekatan 

Parametrik 

Untuk 
Efisiensi 

Perbankan 

Indonesia.  

Variabel X: 

Biaya Tenaga 

Kerja, Price Of 
Funds, Kredit 

yang Diberikan 

Pihak Terkait 

Dengan Bank, 

Kredit yang 

Diberikan pada 

Pihak Lainnya, 

dan 

Surat Berharga 

Yang Dimiliki. 

Variabel Y: 

Efisiensi 

Merger tidak semuanya 

meningkatkan efisiensi, 

Bank asing campuran 
menjadi bank yang 

paling efisien dan pada 

periode 2002 

menggunakan DFA 

bank swasta 

nasional devisa 

merupakan bank yang 

paling efisien. 

2. Astiyah, 

Dkk. 

(2006) 

Fungsi 

Intermediasi 

dalam 

Efisiensi 

Perbankan di 

Indonesia: 

Derivasi 

Fungsi Profit 

Variabel X: 

Deposito, Kredit 

yang Diberikan, 

SBI, surat 

berharga dan 

tagihan lainnya. 

Variabel Y: 

Tingkat Efisiensi 

Hasil estimasi 

menunjukkan  bahwa 

rata-rata nilai efisiensi 

dari model dengan 

penekanan intermediasi 

lebih rendah dari model 

tanpa penekanan 

intermediasi. Rata-rata 

efisiensi selama periode 

studi dengan 

menggunakan model 

non-intermediasi ialah 

92,4% dibandingkan 

dengan 91,4% dengan 

model penekanan 

intermediasi.  

3.  Gustiana, 

Tian 

(2015) 

Tingkat 

Efisiensi Bank 

Syariah 

Berbasis 

Daerah dengan 

Variabel X: 

Total Simpanan, 

Beban 

Operasional, 

Total Aset, Total 

Hasil rata-rata tingkat 

efisiensi pada Bank 

Jabar Banten Syariah 

sebesar 0,9523. Rata-

rata tingkat efisiensi 
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Metode 

Stochastic 

Frontier 

Analysis 

(SFA) 

Pembiayaan 

Variabel Y: 

Efisiensi 

Perbankan 

Syariah 

biaya Bank DKI 

Syariah sebesar 0,9339. 

4. Fadhlulla

h, Ahmad 

Husain 

(2015) 

Efisiensi Bank 

Pembangunan 

Daerah: 

Pendekatan 

Stochastic 

Frontier 

Variabel X: 

Beban 

personalia, 

beban 

administrasi 

umum dan beban 

lain-lain, 

pendapatan 

operasional 

Variabel Y: 

Efisiensi 

Hasil efisiensi rata-rata 

15 BPD Syariah 

padatahun 2008-2012 

dengan menggunakan 

metode parametik 

(SFA) sebesar 53,21% 

dan tidak terdapat BPD 

Syariah yang mencapai 

efisiensi (100%). 

5. Mansyur,

Fakhruddi

n (2012) 

Analisis 

Perbandingan 

Efisiensi Bank 

Umum Syariah 

dan Bank 

Umum 

Konvensional 

di Indonesia 

Menggunakan 

Metode 

Stochastic 

Frontier 

Approach 

(SFA) 

Variabel X: 

Pembiayaan 

Diberikan, 

Penempatan 

pada Bank 

Indonesia, 

Penempatan 

pada Bank Lain, 

Modal Disetor, 

Dana Pihak 

Ketiga. 

Variabel Y: 

Efisiensi 

Adapun hasil rata-rata 

kelompok  BUS 

memiliki efisiensi laba 

dengan rata-rata sebesar 

94,34%. Sedangkan 

untuk kelompok BUK 

memiliki efisiens laba 

dengan rata-rata sebesar 

94,35%. Dapat 

diartikan bahwa nilai 

rata-rata efisiensi laba 

BUK di Indonesia 

sedikit lebih tinggi 

(baik) dari efisiensi laba 

BUS di Indonesia.  

6. Mokhtar, 

Dkk. 

(2006) 

Efficiency Of 

Islamic 

Banking in 

Malaysia; A 

Stochastic 

Frontier 

Approach 

(SFA) 

Variabel X: 

Total Deposito, 

Total Overhead 

Expenses , Total 

Earning Assets 

Variabel Y: 

Total Cost 

Secara keseluruhan 

rata-rata efisiensi teknis 

dan biaya bank syariah 

mengalami peningkatan 

meskipun dalam 

efisiensi masih kalah 

dengan bank 

konvensional. 

7. Rahmawa

ti, Rafika 

(2015) 

Strategi 

Peningkatan 

Efisiensi Biaya 

pada  Bank 

Umum Syariah 

berbasis 

Stochastic 

Variabel X: 

Beban 

Personalia, 

Beban bagi 

Hasil, Total 

Pembiayaan, 

Surat Berharga 

Diketahui nilai rata-rata 

tingkat efisiensi biaya 

dengan model SFA dan 

DEA pada masing 

masing BUS yaitu pada 

BMI sebesar 83,28% 

dan 94,87; pada BSM 
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Frontier 

Approach dan 

Data 

Envelopment 

Analysis    

yang dimiliki 

Variabel Y:  

Total Biaya 

sebesar 87,96% dan 

92,65%; pada BMS 

sebesar 92,38% dan 

92,86%; pada BRIS 

sebesar 78,35% dan 

91,95%; pada BSB 

sebesar 84,92% dan 

93,93%; dan pada 

keseluruhan BUS 

sebesar 85,38% dan 

93,25%.  

8.  Agnesty, 

Dkk. 

(2013) 

Efisiensi Biaya 

dan Efisiensi 

Profit pada 

Unit Usaha 

Syariah (UUS) 

dengan 

Metode 

Stochastic 

Frontier 

Analysis  

(SFA) 

Variabel X: 

Harga Tenaga 

Kerja, Harga 

Dana, Harga 

Modal,Total 

Pembiayaan, 

Aktiva Produktif 

lainnya. 

Hasil analisa 

menunjukkan bahwa 

tidak ada UUS yang 

mempunyai nilai 1 

dalam efisensi biaya 

dan efisiensi profit. 

Rata-rata efisiensi biaya 

selama 5 tahun 

sebanyak 1.252, artinya 

inefisiensi biaya sebesar 

0.252. Sedangkan  rata-

rata efisiensi profit 

sebesar 0.881, artinya 

inefisiensi profit 

sebesar 0.1192. Hal ini 

menandakan selama 

periode penelitian,UUS 

lebih efisiensi dalam 

menghasilkan profit 

dibandingkan 

mengendalikan biaya. 

9. Riska, 

Nelly Tri 

Rahayu 

(2010) 

Analisis 

Efisiensi Bank 

Umum Syariah 

dengan 

Menggunakan 

Stochastic 

Frontier 

Approach  

(SFA) 

Variabel X: 

Dana Pihak 

ketiga, Beban 

Operasional dan 

Non 

Operasional, 

Pembiayaan 

yang 

Diberikan,dan 

pendapatan 

operasional dan 

Non 

Operasional. 

Variabel Y: 

Adanya pengaruh 

variabel dana pihak 

ketiga, beban 

operaasional dan non 

operasional, 

pembiayaan yang 

diberikan dan 

pendapatan 

operasionaldan non 

operasional terhadap 

tingkat efisiensi. Secara 

parsial dana pihak 

ketiga tidak 

berpengaruh terhadap 
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Tingakat 

Efisiensi 

tingkat efisiensi. 

Sedangkan beban 

operasional dan non 

operasional , 

pembiayaan  yag 

diberikan dan 

pendapatan operasional 

dan non operasional 

berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap 

tingkat efisiensi. 

Sumber: Berbagai jurnal dan skripsi 

2.11 Kerangka Pemikiran 

 Gambar 2.1 mengilustrasikan kerangka yang akan mendukung dalam 

penelitian ini. Variabel independen dalam penelitian ini adalah : Modal Disetor, 

Dana Pihak Ketiga Penempatan pada Bank Indonesia, Penempatan pada Bank 

Lain, danPembiayaan yang Diberikan. Sedangakan variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah Tingkat Efisiensi Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2012-

2016. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat Efisiensi Bank Umum 

Syariah (BUS) 

Tahun 2012-2016 (Y) 

Modal Disetor (X1) 

Dana Pihak Ketiga (X2) 

Penempatan pada Bank 

Indonesia (X3) 

Penempatan pada bank lain 

(X4) 

Pembiayaan yang Diberikan 

(X5) 
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2.12 Perumusan Hipotesis 

2.12.1 Pengaruh Modal Disetor terhadap efisiensi Bank Umum Syariah 

Tahun 2012-2016. 

Pengukuran  efisiensi perbankan juga dilakukan oleh Ivan Gumilar SP 

(2010) menggunakan metode Stochastic Frontier Analysis (SFA) bahwa variabel 

modal disetor terbukti berpengaruh positif terhadap laba BUS di Indonesia. Hal 

ini karena modal yang diperoleh bank dapat digunakan diantaranya sebagai: 

pembelian aset (gedung, perlengkapan dan lain-lain); penempatan dana pada 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah apabila kelebihan dana; dan pembiayaan.  

Apabila sumber dana berlebih maka bank dapat melakukan kegiatan 

investasi dan tentunya akan menghasilkan keuntungan bagi bank. Dari penjelasan 

tersebut, bahwa Modal Disetor berpengaruh positif terhadap efisiensi Bank Umum 

Syariah Tahun 2012-2016. 

H1 : Modal Disetor berpengaruh positif terhadap  efisiensi Bank 

Umum Syariah Tahun 2012-2016. 

2.12.2 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap efisiensi Bank Umum Syariah 

Tahun 2012-2016. 

 Menurut Lukman Dendawijaya (2003) Dana Pihak Ketiga adalah dana 

yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang 

diperoleh bank dengan  menggunakan instrument produk simpanan yang dimiliki 

oleh bank. Mardhiyyah Fitria Ekawati (2010) dalam penelitiannya mengatakan 

dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap laba. Dana yang dihasilkan dari 

dana pihak ketiga dapat digunakan dalam kegiatan investasi ataupun pembiayaan 
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bagi nasabahlainnya.semakin banyak bank memberikan pembiayaan tentunya 

akan menghasilkan keuntungan bagi hasil dari pembiyaan tersebut yang akan 

meningkatkan laba. Dari penjelasan tersebut, bahwa dana pihak ketiga 

mempunyai pengaruh positif terhadap efisiensi Bank Umum Syariah Tahun 2012-

2016. 

 H2 :Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap  efisiensi Bank 

Umum Syariah Tahun 2012-2016. 

2.12.3 Pengaruh Penempatan pada Bank Indonesia terhadap efisiensi Bank 

Umum Syariah Tahun 2012-2016. 

Dalam situs syariah mandiri (www.syariahmandiri.go.id), menerangkan 

bahwa penempatan pada Bank Indonesia adalah saldo rekening yang terdiri dari 

giro wadiah dan sertifikat  wadiah Bank Indonesia yang merupakan sertifikat 

yang diterbitkan bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana jangka pendek 

dengan prinsip wadiah.  

Ratna Arifianti (2012) dalam penilitiannya menyatakan bahwa 

penempatan pada Bank Indonesia tidak berpengaruh terhadap laba. Meskipun 

penempatan pada bank Indonsia menguntungkan bagi bank dari bagi hasilnya 

namun keuntungan tersebut hanya untuk jangka pendek maka tidak sepenuhnya 

akan meningkatkan laba bank tersebut. Dari penjelasan tersebut, bahwa 

penempatan pada Bank Indonesia berpengaruh negatif  terhadap efisiensi Bank 

Umum Syariah Tahun 2012-2016. 

H3 : Penempatan pada Bank Indonesia berpengaruh negatif terhadap 

efisiensi Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016. 

http://www.syariahmandiri.go.id/
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2.12.4 Pengaruh Penempatan pada Bank Lain terhadap efisiensi Bank 

Umum Syariah Tahun 2012-2016. 

Pada hasil  penelitian Sri Ulfa Puspitasari (2016) mengatakan bahwa 

penempatan pada bank lain sebagai aktiva berpengaruh negative terhadap efisiensi 

BUS di Indonesia menggunakan  metode SFA. Dana yang ditempatkan pada bank 

lain tidak produktif karna tidak diinvestasikan pada jangka waktu pendek atau 

menengah, atau disebabkan sedikitnya jumlah dana yang ditempatkan pada bank 

lain sehingga bagi hasil yang didapat tidak berpengaruh signifikan terhadap bagi 

hasil bank. Dari penjelasan diatas, bahwa penempatan pada Bank lain mempunyai 

peran negatif terhadap efisiensi Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016. 

H4 : Penempatan pada Bank Lain berpengaruh negatif terhadap 

efisiensi Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016. 

2.12.5 Pengaruh Pembiayaan Diberikan terhadap efisiensi Bank Umum 

Syariah Tahun 2012-2016. 

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah berupa 

mudharabah dan musharakah. Sri Ulfa Pusparini (2016) menggunakan metode 

Stochastic Frontier Analysis (SFA) bahwa pembiayaan diberikan berpengaruh 

positif terhadap efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan 

karena semakin besar tingkat pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah, 

maka akan semakin besar keuntungan yang diperoleh bank syariah dan juga akan 

meningkatkan laba bagi bank syariah.  

Dari penjelasan tersebut, bahwa pembiayaan diberikan mempunyai 

pengaruh positif terhadap efisiensi Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016. 
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H5 : Pembiayaan yang Diberikan berpengaruh positif terhadap  

efisiensi Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

  


