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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

Hasil analisis dan pengukuran tingkat efisiensi 10 (sepuluh) Bank Umum 

Syariah di Indonesia, yaitu PT.Bank Muamalat Indonesia, PT.Bank Syariah 

Mandiri, PT. Bank Syariah Mega Indonesia, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank 

BRI Syariah, PT.Bank Jabar Banten (BJB) Syariah, PT.Bank Victoria Syariah, 

PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah, PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Syariah, PT.BNI Syariah per Desember 2015-2017 menggunakan metode Data 

Envelopment Analysis (DEA) dengan asumsi Variable Return Scale (VRS) yang 

terfokus pada input orientated menunjukkan tingkat efisiensi yang hampir 

sempurna, yaitu hampir mencapai tingkat efisiensi 100%. Secara keseluruhan 

kinerja bank umum syariah sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata 

nilai efisiensi 100%. Tetapi terdapat 2 (dua) bank syariah yang mengalami 

inefisiensi selama periode pengamatan 2015-2017 yaitu BTPN syariah dan Mega 

Syariah. Dan pada tahun terakhir penelitian, terdapat 3(tiga) bank syariah yang 

mengalami inefisiensi yaitu BNI syariah, BTPN syariah dan Mega Syariah. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan 

diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1.  Bagi perbankan syariah, efisiensi merupakan hal yang sangat penting. Oleh, 

karena itu, bank syariah agar tingkatkan efisiensinya agar mampu bersaing 

dalam dunia perbankan nasional yang berkembang semakin pesat. Variabel 

input yaitu total aset, ekuitas, laba bersih, dan biaya tenaga kerja maupun 
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variabel output yaitu pembiayaan, pendapatan operasional lainnya, total 

simpanan, dan deposito bagi periode-periode bank yang tidak efisien 

disesuaikan agar operasionalnya lebih mencapai tingkat efisien, sehingga 

dapat memberikan keyakinan dan service yang baik bagi para investor, 

nasabah atau calon nasabah. 

2. Bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik 

yang sama, kiranya menggunakan variabel-variabel yang berbeda baik input 

maupun output, sehingga lebih diketahui variabel lain yang biasa dijadikan 

input dan output. Selain itu penelitian ini hanya menggunakan metode Data 

Envelopment Analysis (DEA) dalam menghitung efisiensi suatu bank, 

disarankan kepada peneliti selanjutnya agar menggunakan metode 

pendekatan yang lainnya dan memperpanjang waktu penelitiannya. 

 


