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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Lembaga keuangan bank maupun non bank di Indonesia telah menjadi 

ujung tombak perekonomian negara dimana keduanya mempunyai peranan 

penting sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana yang 

menyimpan kelebihan dananya di lembaga keuangan dengan pihak yang 

kekurangan dana yang meminjam dana ke lembaga keuangan. Oleh karena itu, 

kepercayaan terhadap lembaga keuangan menjadi sangat penting agar fungsi 

intermediasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai lembaga 

intermediasi, menghasilkan laba yang besar saja tidak cukup membuktikan bahwa 

kinerja perbankan sudah baik. Kinerja yang baik untuk lembaga intermediasi 

seperti bank pada umumnya dikaitkan dengan efisiensi pengelolaan sumber daya 

yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal (Maharani, 2012).  

Perbankan di Indonesia saat ini diramaikan dengan hadirnya bank syariah 

yang berkembang cukup pesat. Perbankan syariah menawarkan produk keuangan 

dan investasi dengan cara yang berbeda dari bank konvensional yang sudah lama 

ada dan dapat menjadi alternatif untuk masyarakat Indonesia dimana Indonesia 

merupakan salah satu negara muslim terbesar didunia. Tentu saja perbankan yang 

menggunakan hukum dan asas Islam akan lebih diminati. Bahkan bank-bank 

konvensional di Indonesia mendirikan institusi syariah atau unit usaha syariah 

sendiri yang dikenal dengan dual banking system. Hal ini dilakukan agar lebih 

banyak nasabah yang tertarik dengan keunggulan bank syariah. 



2 
 

 

Perbankan syariah kerap disebut juga Islamic Banking, yaitu perbankan 

yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariat. Karena berdasarkan 

hukum Islam, maka perbankan syariah tidak mengenal adanya “bunga pinjaman” 

alias interest rate. Bunga pinjaman dianggap riba dan berdosa. Yang dikenal di 

perbankan syariah adalah “sistem bagi hasil” atau Nisbah yang prosesnya sama-

sama diketahui dan disetujui oleh bank dan pihak nasabah. 

Pertumbuhan perbankan syariah yang relatif masih cukup tinggi jika 

dibandingkan perbankan secara umum maupun keuangan syariah secara global 

ditengah kondisi perekonomian yang masih dalam tahap pemulihan, selain itu 

tantangan dari segi sumber daya manusia (SDM), produk, jaringan dan 

permodalan jika dibandingkan perbankan konvensional maupun perbankan 

syariah global membuktikan perbankan syariah nasional mampu mempertahankan 

eksistensi dan perkembangannya dalam menghadapi situasi perekonomian. 

Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia sudah diatur dalam UU 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

perbankan. Dan pada tahun 2002 Bank Indonesia juga telah menerbitkan “Cetak 

Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”,sebagai pedoman 

pengembangan perbankan syariah di Indonesia. 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri 

perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan 

akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres 

perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih 
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dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri 

perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin 

signifikan. 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini semakin dirasakan 

oleh masyarakat Indonesia dengan bertambahnya jumlah unit-unit lembaga 

keuangan syariah di Indonesia, baik itu yang beroperasi secara single-system 

(syariah), maupun secara dual-system (konvensional-syariah). 

Meskipun pendiriannya terbilang cukup lambat, namun perkembangan 

perbankan syariah di Indonesia terbilang sangat pesat, baik dari sisi aset maupun 

penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Pemerintah mulai mengatur eksistensi 

perbankan syariah secara kompleks dan menyeluruh dengan mengeluarkan 

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Sholihin, 2015).  

Hingga saat ini, lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia 

mencakup: Bank Umum Syariah (BUS) berjumlah 13 unit, Unit Usaha Syariah 

(UUS) berjumlah 21 unit, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 167 

unit (sumber: Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2018). 

Tabel 1.1 

Perkembangan Jumlah Kantor Perbankan Syariah Nasional 

Tahun 2015-2017 

Jenis Perbankan Syariah 2015 2016 2017 

Bank Umum Syariah    

1. Jumlah Bank 12 13 13 

2. Jumlah Kantor 1.990 1.869 1.824 

Unit Usaha Syariah    

1. Jumlah Bank Umum Konvesional 

yang memiliki UUS 
22 21 21 

2. Jumlah Kantor 311 332 346 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah    
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1. Jumlah Bank 163 166 167 

2. Jumlah Kantor 446 453 441 

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2018 

Dengan pertumbuhan yang besar tersebut, maka akan semakin banyak 

masyarakat yang terlayani. Tentu saja ini menjadi angin segar bagi perbankan 

syariah di Indonesia. Semakin meluasnya jangkauan perbankan syariah 

menunjukkan peran perbankan syariah juga semakin besar untuk pembangunan 

ekonomi rakyat di negeri ini. Perbankan syariah diharapkan seharusnya tampil 

sebagai garda terdepan atau lokomotif terwujudnya financial inclusion. Hal ini 

disebabkan karena misi dasar dan  utama syariah adalah pengentasan kemiskinan 

dan pembangunan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Bank syariah harus 

dinikmati masyarakat luas bahkan di masa depan sampai ke pedesaan. 

Perubahan yang akan mewarnai perkembangan dan pertumbuhan industry 

perbankan ke depan akan semakin dinamis sehingga akan mempengaruhi strategy 

dan business model industry perbankan syariah. Dalam konteks ini, terdapat  tiga  

hal utama yang akan mewarnai perkembangan dan pertumbuhan industri 

perbankan. Pertama,seiring peningkatan jumlah penduduk usia produktif serta 

membesarnya kelompok kelas menengah, konsumen perbankan syariah akan 

menuntut layanan yang lebih cepat, flexible, dengan produk yang semakin variatif, 

sebagaimana halnya dengan bank konvensional, termasuk interchangeability dari 

instrument pembiayaan syariah dengan instrument pasar uang dan pasar modal 

syariah. Kedua,perbankan syariah harus siap meningkatkan penyaluran 

pembiayaan  investasi terutama di sektor manufaktur, energy, dan infrastruktur, 

dalam rangka memperbaharui dan merevitalisasi kapasitas perindustrian sehingga 



5 
 

 

dapat menghasilkan produk-produk dengan nilai tambah tinggi. Ketiga, perubahan 

lanskap regulasi industri perbankan syariah yang menuntut reformasi yang 

komprehensif, mencakup antara lain struktur permodalan, likuiditas, governance, 

guna menurunkan probabilitas kegagalan institusi keuangan syariah. 

Tidak hanya itu, tantangan perbankan syariah yang saat ini sudah dihadapi 

adalah MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dimulai sejak 2015 lalu. Sejak saat itu 

tentunya perbankan syariah harus menyiapkan diri untuk menghadapi 

terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tersebut, mengingat Indonesia 

merupakan pasar potensial dengan ruang pertumbuhan yang sangat luas serta 

pencapaian kinerja yang lebih baik dibandingkan perbankan di negara lain. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari statistik perbankan syariah, nilai aset 

terus mengalami peningkatan sejak tahun 2005 hingga 2014. Namun, pada kuartal 

I  tahun 2015, aset perbankan syariah mengalami penurunan sebesar Rp. 8.875 

miliar menjadi Rp 263.468 miliar. Penurunan aset tersebut juga diikuti oleh 

penurunan nilai dana pihak ketiga dan pembiayaan, masing – masing mengalami 

penurunan sebesar Rp 7.097 miliar dan Rp 2.051 miliar. 

Dengan adanya penurunan tersebut, maka tantangan perbankan syariah 

dalam menjalankan aktivitasnya juga semakin besar. Bank syariah yang 

beroperasi di Indonesia dengan berbagai bentuk produk dan pelayanan yang 

diberikan dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat. Permasalahan yang 

paling penting adalah bagaimana tingkat efisiensi dari bank-bank umum syariah 

yang ada. Dimana perbankan syariah sebagai bagian dari struktur perbankan di 

Indonesia memiliki peran yang sama dengan perbankan umum konvensional 
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lainnya, yaitu dapat menyalurkan dana dari nasabah yang berlebihan kepada 

nasabah yang membutuhkan dana secara efektif dan efisien. Efektif yang 

dimaksudadalah ketepatan pemberian pembiayaan kepada pihak yang 

membutuhkan, sedangkan efisien adalah kesesuaian hasil antara input yang 

digunakan dan output yang dihasilkan. Maka dari itu tantangan bagi perbankan 

syariah juga semakin besar, untuk tidak hanya meningkatkan kuantitas saja 

melainkan kualitas juga. Baik dari segi pelayanan, inovasi produk, maupun 

sumber daya manusia yang unggul.Selain itu, sebagai suatu lembaga keuangan, 

perbankan syariah dituntut untuk meningkatkan kinerja usahanyayang lebih 

baikdalam mendukung terciptanya kondisi industri perbankan yang kuat dan 

memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi 

resiko. 

Berkaitan dengan  kondisi di atas, maka penilaian efisiensi bank menjadi 

sangat penting, karena efisiensi merupakan gambaran kinerja suatu perusahaan 

sekaligus menjadi faktor yang harus diperhatikan bank untuk bertindak rasional 

dalam meminimumkan tingkat risiko yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan 

operasinya. Efisiensi perbankan merupakan optimalisasi kinerja perbankan yang 

mencerminkan penggunaan input yang optimal untuk menghasilkan output yang 

maksimal. Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan sebelumnya, Bank Umum 

Syariah (BUS) mengalami penurunan kinerja pada kuartal pertama tahun 2015. 

Dalam persaingan yang semakin kompetitif, industri perbankan syariah 

memerlukan adanya pengukuran tingkat efisiensi untuk mengetahui kemampuan 

bank dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Pengukuran 
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mengenai tingkat efisiensi perbankan syariah menjadi topik yang menarik untuk 

diteliti karena penghimpunan dan penyaluran pembiayaan (kredit) yang ekspansif 

tanpa memperhatikan faktor efisiensi akan berpengaruh pada profitabilitas bank 

bersangkutan. Hal ini dikarenakan pinjaman yang diberikan merupakan salah satu 

bentuk penempatan dana oleh bank yang sumbernya berasal dari pihak ketiga. 

Oleh karena itu bagi manajer bank, pinjaman yang diberikan dan dana pihak 

ketiga yang dihimpun merupakan salah satu aspek dalam pengelolaan aset dan 

hutang (Asset-Liability Management). Pinjaman yang diberikan juga menjadi 

sumber pendapatan operasional bank yang utama. Sementara itu dana pihak ketiga 

yang dihimpun membawa konsekuensi biaya operasional bagi bank. Oleh karena 

itu penyaluran pinjaman dan penghimpun dana juga berpengaruh pada 

profitabilitas bank disamping likuiditas yang harus tetap terjaga. 

Pengukuran kinerja berdasarkan rasio keuangan tidak secara langsung 

dapat mengukur tingkat efisiensi yang dicapai oleh suatu bank dibandingkan bank 

lainnya (Subekti, 2004). Hal-hal tersebut menyebabkan perlunya penggunaan 

metode pengukuran lain untuk mengukur efisiensi, yaitu menggunakan metode 

parametrik dan non parametrik. Metode parametric contohnya adalah 

menggunakan Stochastic Frontier Approach (SFA), sedangkan metode non 

parametrik contohnya adalah menggunakan Data Envelopment Analysis 

(DEA).Pada penelitian ini digunakan metode non parametrik yaitu DEA. 

Kelebihan dari DEA adalah metode ini dapat mengakomodasi lebih dari satu 

(multiple) variabel input dan output dalam mengukur efisiensi bank. Metode ini 

juga sensitif terhadap variabel input-ouput yang digunakan dalam pengukuran, 
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sehingga manajemen dapat mengetahui variabel input-output mana yang perlu 

diperhatikan untuk meningkatkan efisiensi bank (Sathye, 2004). 

Karakter pengukuran efisiensi dengan metode DEA memiliki konsep yang 

berbeda dengan efisiensi pada umumnya. Pertama, efisiensi diukur bersifat teknis, 

bukan ekonomis. Artinya analisis DEA hanya memperhitungkan nilai absolute 

dari satu variabel. Satuan dasar yang mencerminkan nilai ekonomis dari tiap-tiap 

variabel seperti harga, berat, panjang, isi dan lainnya tidak dipertimbangkan. Oleh 

karena itu, dimungkinkan suatu pola perhitungan kombinasi berbagai variabel 

dengan satuan yang berbeda-beda. Kedua, nilai efisiensi yang dihasilkan bersifat 

relatif atau hanya berlaku dalam lingkup sekumpulan unit kegiatan ekonomi yang 

diperbandingkan. Analisis DEA akan menghasilkan efficient frontier yang 

merupakan best practice pada rangkaian decision-making unit (DMU) atau 

banyak disebut juga sebagai unit kegiatan ekonomi (UKE)  yang dianalisis. DMU 

yang berada di frontier merupakan DMU yang efisien dan dapat dijadikan 

benchmark bagi DMU lain yang belum efisien atau yang berada di luar frontier 

untuk meningkatkan kinerja efisiensi (Holod & Lewis, 2011). Selain itu, 

penelitian ini sebagai upaya pengembangan penelitian-penelitian yang telah ada 

sebelumnya mengenai efisiensi perbankan, khususnya perbankan syariah. 

Penelitian ini juga didasari atas adanya research gap pada penelitian 

tentang efisiensi bank yang dilakukan oleh Muhammad Biwa Nugraha (2011) 

yang meneliti tentang perkembangan efisiensi teknis bank syariah di Indonesia 

dengan Metode Data Envelopment Analysis pada 4 bank umum syariah yaitu 

Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Syariah, dan Bank 
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Bukopin Syariah. Variabel input yang digunakan adalah beban administrasi dan 

umum (BA), biaya personalia (BP) dan beban operasional lainnya (BO), 

sedangkan variabel output yang digunakan pendapatan operasional lainnya (PP), 

pendapatan dari penyaluran dana (PPN), Hasil dari penelitian tersebut, pada tahun 

2005 ada 2 bank yang telah mencapai tingkat efisiensi, lalu di tahun 2006 terdapat 

satu bank efisiensinya meningkat menjadi 100% sedangkan terdapat satu bank 

belum mencapai tingkat efisiensi maksimal. Pada tahun 2007 terdapat 1 bank 

tingkat efisiensinya turun, di tahun 2008 sudah ada 3 bank yang mencapai tingkat 

efisiensi 100%. Pada tahun 2009, 3 bank syariah sudah bisa mencapai tingkat 

efisiensi maksimal 100% sedangkan 1 bank pada tahun 2009 tingkat efisiensinya 

turun dari tahun sebelumnya.  

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Afif Amirillah tahun (2014), 

dengan Variabel input outputnya yang berbeda, yaitu terdiri dari variabel input : 

Giro iB, tabungan iB, deposito iB, modal disetor, dan variabel output: 

Penempatan pada Bank Indonesia, Penempatan pada bank lain, mudharabah, 

musyarakah, murabahah,istishna, ijarah dan qardh. Pada penelitian ini efisiensi 

perbankan syariah di Indonesia mengalami efisiensi rata-rata sebesar 99,94%. 

Hasil rata-rata nilai efisiensi semua periode yaitu sebesar 99.94%.Ada lima 

periode yang mengalami inefisiensi, yaitu periode Juli 2007 dengan nilai efisiensi 

99,52%; periode Januari 2008 dengan nilai efisiensi 99,98%; periode Desember 

2008 dengan nilai efisiensi 98,49%; periode Juli 2009 dengan nilai efisiensi 

98,96%; dan periode September 2009 dengan nilai efisiensi 99,49%. 
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Beragamnya perbedaan hasil penelitian di atas, menjadi latar belakang 

untuk dilakukannya penelitian kembali mengenai pengukuran tingkat efisiensi 

terhadap bank umum syariah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah variabel input : aset, ekuitas, laba bersih, biaya tenaga kerja,dan variabel 

output pembiayaan, pendapatan operasional lainnya, total simpanan, dan deposito.  

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis 

mengambil judul dalam penelitian ini "Pengukuran Tingkat Efisiensi Bank 

Umum Syariah di Indonesia dengan Menggunakan Metode Data 

Envelopment Analysis (DEA)". 

1.2. Rumusan Masalah 

Masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah variabel input yang terdiri dari aset, ekuitas, laba bersih, biaya 

tenaga kerja yang terdapat pada bank umum syariah? 

2. Bagaimanakah variabel output yang terdiri dari pembiayaan, pendapatan 

operasional lainnya, total simpanan, depositoyang terdapat pada bank umum 

syariah? 

3. Bagaimanakah tingkat efisiensi bank umum syariah di Indonesia dengan 

menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) pada tahun 2015-

2017? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui variabel input yang terdiri dari aset, ekuitas, laba bersih, 

biaya tenaga kerja yang terdapat pada bank umum syariah. 

2. Untuk mengetahui variabel output yang terdiri dari pembiayaan, pendapatan 

operasional lainnya, total simpanan, depositoyang terdapat pada Bank Umum 

Syariah. 

3. Untuk mengetahui tingkat efisiensi bank umum syariah di Indonesia dengan 

menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) pada tahun 2015 – 

2017 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi peneliti 

atau penulis tentang pengukuran kinerja efisiensi perbankan dengan 

pendekatan metode Data Envelopment Analysis (DEA). 

2. Bagi akademisi diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan 

referensi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya, terutama penelitian 

yang mengukur tingkat efisiensi bank. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi inspirasi bagi para peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian 

dengan menggunakan objek penelitian dan variabel yang berbeda. 

3. Bagi regulator ataupun instansi, peneitian ini diharapkan menjadi bahan 

pertimbangan dalam mengambil kebijakan tentang bank. Selain itu, hasil 

penelitian ini juga diharapkan akan memberikan informasi kepada pengguna 

jasa bank ataupun manajemen perusahaan mengenai variabel-variabel yang 



12 
 

 

berpengaruh terhadap tingkat efisiensi sebuah bank, sehingga variabel ini akan 

lebih diperhatikan penggunaannya. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari 3 bab yang tersusun secara berurutan dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II TELAAH PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN  

Bab ini membahas mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran yang berguna sebagai dasar pemikiran dalam 

pembahasan masalah yang diteliti. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang variabel penelitian dan definisi operasional yang 

digunakan dalam penelitian ini. Dijabarkan juga tentang jumlah dan 

karakteristik sampel yang digunakan, jenis dan sumber data yang 

didapatkan, serta metode pengumpulan data.  

BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang 

telah diperoleh. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil dan saran serta hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 


