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  BAB II 

TELAAH PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Telaah Pustaka 

2.1.1 Pengertian Bank  Syariah 

Menurut Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 16 Juli 

2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Perbankan Syariah 

adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha 

syariah yang kelembagaan, operasional, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip 

Islam. Pada kegiatan operasional, perbankan syariah mempunyai ciri dan 

prinsip dasar antara lain : 

1. Bebas dari bunga (riba) 

2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maisir) 

3. Bebas dari kegiatan yang tidak jelas dan meragukan (gharar) 

4. Bebas dari kegiatan yang tidak halal atau tidak sah (bathil) 

5. Hanya membiayai kegiatan yang halal 

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta 

peredaraan uang yang pengoperasiannya, disesuaikan dengan prinsip–prinsip 

Syariah, Sudarsono (2012:29). 

Antonio dan Perwaatmadja (2000) membedakan bank syariah menjadi dua 

pengertian, yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip 

syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah Islam, yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-
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ketentuan Al-qur’an dan Hadis. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip 

syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-

ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat 

secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat ini menghindari praktek yang 

dikhawatirkan mengandung unsur riba dan diisi dengan kegiatan-kegiatan 

investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. 

Karakteristik bank syariah yang berdasar pada prinsip bagi hasil, 

memberikan aspek keadilan bagi bank dan nasabah. Pada prinsip bagi hasil yang 

berbasis kejujuran dan kemitraan memberikan alternatif solusi yang menarik bagi 

masyarakat untuk dapat berinvestasi pada bank syariah dan dapat digunakan oleh 

seluruh lapisan masyarakat. 

Menurut Ivan dan Komariah (2011), prinsip syariah adalah aturan 

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk 

penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya 

yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Prinsip Utama yang digunakan dalam 

kegiatan perbankan syariah adalah : 

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, 

2. Melakukan kegiatan usaha perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan 

syariah, 

3. Memberikan zakat. 

Oleh karena itu, dalam operasinya perbankan syariah tidak menerapkan 

sistem bunga seperti bank konvensional tetapi menerapkan sistem bagi hasil. Hal 
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ini sesuai dengan fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 yang menggolongkan 

bungan bank termasuk riba dan menurut Al-qur’an riba adalah haram. 

2.1.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah 

Menurut Rachmadi (2012: 38) bank syariah mempunyai fungsi (kegunaan) 

yang sangat penting. Diantara fungsi-fungsi itu antara lain : 

1. Memobilisasi tabungan masyarakat, baik domestic maupun asing. 

2. Menyalurkan dana tersebut secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang 

produktif dan menguntungkan secara financial, dengan tetap memperhatikan 

keinginan usaha tersebut tidak termasuk yang dilarang oleh syariah; 

3. Melakukan fungsi regulator, turut mengatur mekanisme penyaluran dana ke 

masyarakat sesuai kebijakan Bank Indonesia, sehingga dapat mengendalikan 

aktivitas moneter yang sehat dan terhindar dari inflasi; 

4. Menjembatani keperluan pemanfaatan dana dari pemilik modal dan pihak 

yang memerlukan, sehingga uang dapat berfungsi untuk melancarkan 

perekonomian khususnya dan pembangunan umumnya; 

5. Menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya sebagai lemabaga keuangan 

yang berdasarkan prinsip syariah. 

2.1.3 Tujuan  Bank  Syariah 

Secara umum, tujuan berdirinya bank syariah adalah dapat memberikan 

sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-

pembiayaan yang dikeluarkan oeh bank syariah. Tujuan Bank Syariah Menurut 

Sudarsono (2012:45) Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya 

sebagai berikut:  
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1. Mengarahkan Kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, 

khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar 

dari praktek-praktek riba atau jenis usaha lainnya yang mengandung unsur 

gharar (tipuan). 

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan 

meratakanpendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi 

kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang 

membutuhkan dana. 

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang 

berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada 

kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha. 

2.1.4 Sistem Operasional Bank  Syariah 

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di 

bank tidak mengharapkan bunga, tapi mendapatkan keuntungan dengan sistem 

bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang 

membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian 

keuntungan sesuai dengan kesepakatan.Sistem Operasional tersebut meliputi 

(Antonio; 2001) : 

1. Sistem Penghimpunan Dana 

a. Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner). Dana 

modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, 

dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan (fixed 

asset/non earning asset). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk 
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hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. 

Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik 

modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya. Mekanisme 

pernyertaan modal pemegang saham dalam perbankan syariah, dapat 

dilakukan melalui musyarakah fi sahm asy-syarikah atau equity 

participation pada saham perseroan bank (Antonio; 2001). 

b. Titipan (Wadi’ah). Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam 

memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan akad. 

Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah al-wadi’ah. Wadiah adalah 

akad penititipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak 

yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak 

penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut 

dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan ( Sri 

Nurhayati–Wasilah; 2015)   

c. Investasi (Mudharabah). Akad yang sesuai dengan prinsip investasi 

adalah mudharabah. Tujuan dari mudharabah adalah kerja sama antara 

pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dalam hal 

ini bank (Antonio; 2001). 

2. Sistem Penyaluran Dana (Financing) 

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian 

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang 

merupakan deficit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat 

dibagi menjadi dua hal berikut (Antonio; 2001)  
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a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan 

usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. 

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan. 

2.1.5 Mekanisme Penghimpunan Dana Perbankan Syariah 

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan 

deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana 

masyarakat adalah prinsip wadi’ah dan mudharabah (Karim; 2004). 

1. Prinsip Wadi’ah 

Wadi’ah adalah akad antara pemilik barang (mudi’) dengan penerima titipan 

(wadi’) untuk menjaga harta / modal (ida’) dari kerusakan atau kerugian dan 

untuk keamanan harta. Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu 

pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan 

dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki titipan wadiah terdiri dari 

(Burhuddin (2010:60) : 

a. Tabungan wadiah yaitu simpanan dana nasabah pada bank, yang bersifat 

titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. 

b. Tabungan Mudharabah yaitu simpanan dananasabah pada bank yang bersifat 

investasi dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat dan terhadap 

investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati 

dimuka. 
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2. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil  

Prinsip bagi hasil adalah suatu prinsip yang meliputi tata cara pembagian 

hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana,yang berdasarkan 

pada akad mudharabah dan akad musyarakah yang tidak bertentangandengan 

prinsip-prinsip syariah. 

a. Pembiayaan Mudharabah adalah penyediaan dana oleh bank untuk modal 

usaha berdasarkan persetujuan atau kesepakatan di awal dengan nasabah 

sebagai pihak yang diwajibkan untuk melakukan setelmen atas investasi 

dimaksud sesuai ketentuan akad panduan kontribusi 100% modal dari pemilik 

modal. 

b. Pembiayaan Musyarakah adalah penyediaan dana oleh bank untuk memenuhi 

sebagian modal suatu usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang harus melakukansetelmen 

atas investasi sesuai ketentuan akad.dimana keuntungan dibagi sesuai dengan 

porsi kesepakatan sedangkan keruguan sesuai dengan kontribusi. 

2.1.6 Mekanisme Penyaluran Dana Perbankan Syariah 

Menurut Adiwarman A. Karim (2004), dalam menyalurkan dananya pada 

nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat 

kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu : 

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (Al Bai’) 

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan 

waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut : 
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a. Pembiayaan Murabahah 

Murabahah (al-ba’i bi tsaman ajil) merupakan transaksi jual beli dimana bank 

menyebut jumlah keuntungannya. Pada pembiayaan ini bank bertindak sebagai 

penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank 

dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Dalam murabahah selalu 

dilakukan dengan cara pembayaran cicilian (bi tsamman ajil atau muajjal). 

b. Pembiayaan salam 

Salam merupakan transaksi jual-beli dimana barang diperjual-belikan belum 

ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran 

dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sedangkan nasabah bertindak 

sebagai penjual. Dalam transaksi ini, jika bank menjualnya secara tunai disebut 

pembiayaan talangan (bridging financing), sedangkan jika bank menjualnya 

secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu 

pembayaran. 

c. Pembiayaan istishna’ 

Dalam istishna’ pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali 

pembayaran. Sistem istishna’ dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada 

pembiayaan manufaktur dan konstruksi. 

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah) 

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat dengan objek 

transaksi jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang 

disewakan kepada nasabah. 

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (syirkah) 
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Produk pembiayaan syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah : 

a. Pembiayaan musyarakah 

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja 

sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-

sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana 

mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumberdaya baik 

yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam musyarakah modal berasal 

dari dua pihak atau lebih. 

b. Pembiayaan mudharabah 

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana 

pihak pemilik modal (shahib al mal) mempercayakan seluruh modal kepada 

pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. 

Dalam mudharabah modal hanya berasal dari satu pihak. 

4. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap 

Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi 

ditujukan untuk mempermudah pelsanaan pembiayaan, diantaranya adalah : 

a. Hiwalah (alih utang-piutang) 

Hiwalah merupakan akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada 

pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang 

(muhilatau madin), pihak yang memberi utang (muhal atau da’in) dan pihak 

yang menerima pemindahan (muhal’alaih) (Arifin; 2009). 
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b. Rahn (gadai) 

Rahn yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan 

syariah sebagai jaminan utang, sehingga orangyang bersangkutan boleh 

mengambil utang semuanya atau sebagian (Arifin; 2009). 

c. Qardh 

Qardh adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. 

Dalam literatur fiqih qard dikategorikan sebagai aqd tathawwu’, yaitu akad 

saling membantu dan bukan transaksi komersial (Arifin; 2009). 

d. Wakalah (perwakilan) 

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa 

kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti 

pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang. 

e. Kafalah (garansi bank) 

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran 

suatu kewajiban. 

2.1.7 Konsep Efisiensi 

Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan 

benar atau dalam pandangan matematika didefinisikan sebagai perhitungan rasio 

output (keluaran) dan atau input (masukan) atau jumlah keluaran yang dihasilkan 

dari satu input yang digunakan (Niswati : 2014).  

Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoriti 

merupakan salah satu ukuran kinerja yang mendasari seluruh kinerja organisasi. 

Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada, adalah 
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merupakan ukuran kinerja yang diharapkan Efisiensi dalam dunia perbankan 

merupakan salah satu parameter kinerja yang cukup populer sehingga lazin 

digunakan karena dapat memberikan jawaban atas berbagai kesulitan dalam 

menghitung berbagai ukuran kinerja sebagaimana disebutkan diatas. (Hadad et.al 

2003) dalam Ruddy Trisantoso (2010). 

Efisiensi dalam perbankan juga merupakan suatu tolak ukur dalam 

mengukur kinerja bank dimana efisiensi merupakan jawaban atas kesulitan-

kesulitan dalam menghitung ukuran-ukuran kinerja seperti tingkat efisiensi 

alokasi, teknis maupun total efisiensi. Jadi unit ekonomi untuk beroperasi pada 

tingkat nilai produk marginal (marginal value product) sama dengan dengan biaya 

marginal (marginal cost). Efisiensi teknis adalah kombinasi antara kapasitas dan 

kemampuan unit ekonomi untuk memproduksi sampai tingkat output maksimum 

dari sejumlah input dan teknologi. Sedangkan total efisiensi merupakan 

penjumlahan dari efisiensi alokasi dan efisiensi teknis. 

Secara keseluruhan, Rose dan Hudgins (2008), menjelaskan bahwa 

efisiensi perbankan dapat didekomposisi menjadi efisiensi dalam skala (scale 

efficiency), efisiensi dalam cakupan (scope efficiency). Muharram dan pusvitasari 

(2007) melengkapi penjelasan Rose dan Hudgins (2008) dengan menambah 

efisiensi teknis (technical efficiency) dan efisiensi alokasi (allocative efficiency) 

dalam efisiensi perbankan. Bank dikatakan mencapai efisiensi dalam skala ketika 

bank mampu beroperasi pada diversifikasi alokasi. Efisiensi alokasi tercapai 

ketika bank mampu menentukan berbagai output yang memaksimalkan 

keuntungan. Sedangkan efisiensi teknis pada dasarnya menyatakan hubungan 



24 
 

 

antara input dengan output dalam suatu proses produksi. Suatu proses produksi 

dikatakan efisien apabila pada penggunaan input sejumlah tertentu dapat 

dihasilkan output yang maksimal, atau untuk menghasilkan output sejumlah 

tertentu digunakan input yang paling minimal. 

2.1.7.1 Pentingnya Efisiensi 

Efisiensi merupakan bagian penting dari sebuah lembaga keuangan dalam 

hal ini bank. Bagaimana bisa suatu bank dikatakan maju apabila dalam 

mengerjakan sesuatu tidak efisien.sebagai suatu lemabag keuangan yang berbasis 

bisnis (memperoleh keuntungan) atau  profit orientid,  perbankan dituntut untuk 

senantiasa meningkatkan kinerja usahanya. Salah satu cara untuk mengukur 

kinerja usaha perbankan, dalam hal ini perbankan syariah adalah melalui penilaian 

tingkat efisiensi. Dengan kata lain, efisiensi memberikan gambaran mengenai 

kinerja usaha perbankan syariah. Perbankan yang efisien berarti kinerjanya juga 

baik, demikian pula sebaliknya, perbankan yang tidak efisien kinerjanya juga 

tidak baik. 

Oleh karena itu, perbankan yang efisien secara tidak langsung akan 

memberikan keyakinan bahwa dana yang di investasikan akan mendapatkan 

keuntungan, serta akan berdampak pada sektor-sektor lain yang berhubungan 

dengan bank itu sendiri. Sedangkan perbankan yang tidak efisien justru tidak 

memberikan kepercayaan atau keyakinan bahwa dana yang di investasikan akan 

mendapatkan keuntungan atau hasil. 

Sebagai illustrasi, bagi para nasabah, perbankan yang efisien dapat 

memberikan keuntungan karena biaya transaksi di perbankan tersebut lebih murah 
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dibanding perbankan lain ( yang tidak efisien). Bagi pemerintah, bank yang 

efisiean akan memberikan keuntungan berupa pajak perusahaan. Oleh karena itu, 

para pemangku kepentingan khususnya pemerintah, otoritas moneter serta 

manajemen bank harus memberikan perhatian terhadap masalah efiseinsi 

perbankan tersebut. 

Selain itu, penilaian tingkat efisiensi dalam industri perbankan syariah juga 

menjadi sesuatu yang  urgent  dengan melihat ketatnya persaingan dalam industri 

perbankan syariah. Hal tersebut dapat terjadi karena disebabkan pesatnya 

pertumbuhan jumlah bank syariah yang berdiri dari tahun ke tahun. Oleh sebab 

itu, dengan penilaian efisiensi pada bank syariah dapat menjadi suatu indikator 

penting dalam melihat kemampuan bank syariah untuk bertahan dalam 

menghadapi ketatnya persaingan pada industri perbankan syariah maupun 

persaingan pada industri perbankan nasional di indonesia. 

2.1.7.2 Pengukuran Efisiensi 

Menurut Silkamn (1986); Ario (2005) dalam Muharam dan Pusvitasari, 

ada tiga jenis pengukuran efisiensi khususnya perbankan yang dapat dilakukan, 

yaitu : 

1. Pendekatan rasio 

Pendekatan rasio dalam dalam mengukur efisiensi dilakukan dengan cara 

menghitung perbandingan output dengan input yang digunakan. Pendekatan 

rasio akan dinilai memiliki efisiensi yang tinggi apabila dapat memproduksi 

jumlah output yang maksimal dengan jumlah input yang seminimal mungkin. 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
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Kelemahan dari pendekatan ini adalah bila terdapat banyak input dan banyak 

output yang akan dihitung, karena apabila dilakukan perhitungan secara 

serempak maka akan menimbulkan banyak hasil perhitungan sehingga 

menghasilkan asumsi yang tidak tegas (Silkman; 1986 dalam Ario; 2005). 

2. Pendekatan regresi 

Pendekatan ini dalam mengukur efisiensi menggunakan sebuah model dari 

tingkat output tertentu sebagai fungsi dari berbagai tingkat input tertentu. 

Fungsinya dapat dilihat sebagai berikut : 

Y = f (X1, X2, X3, X4, ......Xn) 

Dimana: Y = Output,  

X = Input 

Pendekatan regresi akan menghasilkan estimasi hubungan yang dapat 

digunakan untuk memproduksi tingkat output yang dihasilkan sebuah Unit 

Kegiatan Ekonomi (UKE) pada tingkat input tertentu. UKE tersebut akan 

dinilai efisien bila mampu menghasilkan jumlah output lebih banyak 

dibandingkan jumlah output hasil estimasi. Pendekatan ini juga tidak dapat 

mengatasi kondisi banyak output, karena hanya satu indikator output yang 

dapat ditampung dalam sebuah persamaan regresi. Apabila dilakukan 

penggabungan banyak output dalam satu indikator maka informasi yang 

dihasilkan menjadi tidak rinci lagi (Silkman; 1986 dalam Ario; 2005). 

3. Pendekatan frontier 

Menurut Silkman (1986) dalam Ario (2005), pendekatan frontier dalam 

mengukur efisiensi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pendekatan frontier 
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parametrik dan non parametrik. Pendekatan frontier parametrik dapat diukur 

dengan tes statistik parametrik seperti menggunakan metode Stochastic 

Frontier Approach (SFA) dan Distribution Free Approach (DFA). Pendekatan 

frontier non parametrik diukur dengan dengan tes statistik non parametrik, 

yaitu dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). 

Menurut Siegel (1994), tes parametrik adalah suatu tes yang modelnya 

menetapkan adanya syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang 

merupakan sumber penelitiannya, sedangkan tes statistik non parametrik 

adalah tes yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter 

populasi yang merupakan induk sampel penelitiannya. 

2.1.7.3 Teknik Efisiensi Perbankan 

 Seperti yang sudah diuraikan di atas, bahwa efisiensi merupakan salah satu 

parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang 

mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan menghasilakn output 

yang maksimal dengan input yang ada, adalah merupakan ukuran kinerja yang 

diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, bank dihadapkan pada 

kondisi  bagaimana mendapatkan tingkat output optimal dengan tingkat input 

yang ada, atau mendapatkan tingkat input yang minimum dengan tingkat 

output tertentu.  

Disamping itu, dengan adanya pemisahan antara unit dan harga ini,dapat 

diidentifikasi berapa tingkat efisiensi teknologi, efisiensi alokasi, dan total 

efisiensi. Dengan diidentifikasikannya alokasi input dan output, dapat di 

analisa lebih jauh untuk melihat penyebab ketidak efisienan. 
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 Menurut Hadah et al (2003) Efisiensi dalam dunia perbankan adalah salah 

satu parameter kinerja yang cukup populer, banyak digunakan karena 

merupakan jawaban atas kesulitan-kesulitan dalam menghitung ukuran-ukuran 

kinerja sebagaimana disebutkan di atas. Sering kali,perhitungkan tingkat 

keuntungan menunjukkan kinerja yang baik, tidak masuk dalam kriteria 

”sehat” atau berprestasi dari sisi peraturan. Sebagaimana diketahui, industri 

perbankan adalah industri yang paling banyak di atur oleh peraturan-peraturan 

yang sekaligus menjadi ukuran kinerja dunia perbankan. 

 Suatu perusahaan dapat dikatakan efisiens jika perusahaan tersebut dapat 

menghasilkan output yang lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan 

lain dengan mempergunakan jumlah input yang sama atau menghasilkan 

jumlah output yang sama, tetapi jumlah input yang dipergunakan lebih sedikit 

dibandingkan jumlah input yang digunakan perusahaan lain. Dengan demikian 

ada tiga faktor yang menyebabkan suatu perusahaan dikatakan efisiensi, yaitu : 

1. Input yang sama menghasilkan output yang lebih besar. 

2. Input yang lebih kecil menghasilkan output yang sama. 

3. Input yang lebih besar menghasilan output yang lebih besar. 

Sedangkan suatu perusahaan dikatakan beroperasi pada tingkat yang 

kurang efisien disebabkan karena dua hal, yaitu: (1) kegagalan menggunakan 

sumber daya secara efisien atau terjadi ketidakefisienan dalam penggunaan; 

dan (2) kegagalan perusahaan dalam mengkombinasikan sumber daya tersebut 

secara optimal. Apabila ditinjau dari teori ekonomi ada dua macam pengertian 

efisiensi, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi. 
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 Efisiensi ekonomi mempunyai sudut pandang makro ekonomi, sementata 

efisiensi teknis mempunya sudut pandang mikro ekonomi. Pengukuran 

efisiensi teknis cenderung terbatas pada hubungan teknis dan operasional 

dalam proses konversi input menjadi output. Sedangkan dalam efisiensi 

ekonomi, harga tidak dapat dianggap sudut ditentukan (given), karena harga 

dapat dipengaruhi oleh kebijakan makro.teknik penilaian efisiensi pertama kali 

dipopulerkan oleh Farrel, bekerja sama Debreu dan Koopmans, dengan 

mengatakan bahwa suatu ukuran yang sederhana untuk mengukur efisiensi 

suatu perusahaan yang dapat memperhitungkan input yang banyak, yang terdiri 

dari dua, yaitu efisiensi teknis  (technical efficiency/TE) yang menggambarkan 

kemapuan dari suatu perusahaan untuk menghasilkan output dengan input 

tertentu, dan efisiensi alokatif (allocative efficiency/AE) yang menggambarkan 

kemampuan dari suatu perusahaan yang memanfaatkan input secara optimal 

dengan tingkat harga yang telah ditetapkan dan teknologi produksinya. Maka 

dari kedua efiseinsi ini kemudian dikombinasikan untuk menghasilkan efisiensi 

ekonomis (overall economic efficiency/OE). 

Menurut Kumbhaker dan Lovell (2000), efisiensi teknis hanya merupakan 

satu komponen dari efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Namun, dalam 

rangka mencapai efisiensi ekonominya suatu perusahaan harus efisien secara 

teknis. Dalam rangka mencapai tingkat keuntunganyang maksimal, sebuah 

perusahaan harus memproduksi output yang maksimal dengan jumlah input 

tertentu ( efisiensi teknis) dan memproduksi output dengan kombinasi yang 

tepat dengan tingkat harga tertentu ( efisiensi alokatif). 
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Salah satu aspek penting dalam pengukuran efisiensi adalah analisis laporan 

keuangan, karena dari situ dapat diperkirakan keadaan, atau posisi dan arah 

perusahaan. Laporan keuangan yang dianalisa adalah: 

1. Laporan posisi keuangan atau neraca yaitu laporan keuangan yang 

menggambarkan harta, utang, dan modal yang dimiliki perusahaan pada suatu 

saat tertentu. 

2. Laporan keuangan laba rugi yang menggambarkan besarnya pendapatan, beban 

beban,pajak, dan laba perusahaan dalam suatu kurun waktu tertentu. 

2.1.7.4 Penentuan Variabel Input – Output 

Adapun konsep dalam mendefinisikan hubungan input-output pada A.Noor 

Pratiwi (2014) dan juga seperti pada Hadad et al. (2003), menjelaskan bahwa 

perilaku lembaga keuangan dapat melalui beberapa pendekatan, antara lain:  

a. Pendekatan produksi (Production Approach), yaitu dengan melihat bahwa 

institusi keuangan sebagai produsen simpanan (deposit account) dan juga 

pinjaman kredit (loans). Pendekatan ini mendefinisikan outputadalah 

penjumlahan dari keduanya dari berbagai transaksi-transaksi terkait, sedangkan 

input-inputnya adalah biaya tenaga kerja, pengeluaran modal untuk aset-aset 

tetap (fixed assets), serta pengeluaran-pengeluaran lainnya yang bersifat 

material. 

b. Pendekatan intermediasi (Intermediation Approach), yaitu memperlakukan 

institusi keuangan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi, 

dengan mengubah dan mentransfer berbagai aset finansial dari unit-unit surplus 

menjadi unit-unit defisit. Dalam pendekatan ini, biaya tenaga kerja, 
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pengeluaran modal, dan pembayaran bunga simpanan dikategorikan sebagai 

input-input, sedangkan pinjaman kredit dan investasi pada instrumen keuangan 

(financial investment) sebagai output-outputnya. 

c. Pendekatan aset (Asset Approach), pendekatan ini hampir sama dengan 

pendekatan intermediasi, namun dengan lebih memperlakukan institusi 

keuangan adalah lembaga yang menjalankan fungsi utama sebagai pencipta 

pinjaman kredit (loans). Menurut Hadad et al (2003) dalam Prapanca (2012) 

menyatakan bahwa pengukuran efisiensi bank dapat dilakukan dengan 

menggunakan dua pendekatan. Pertama, menggunakan pendekatan parametrik 

seperti Stochastic Frontier Approach (SFA) dan Distribution Free Approach 

(DFA) Pendekatan kedua, menggunakan pendekatan non-parametrik yaitu 

Data Envelopment Analysis (DEA) 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

intermediasi. Pendekatan ini digunakan karena mempertimbangkan fungsi vital 

bank sebagai financial intermediation yang menghimpun dana dari surplus unit 

dan menyalurkannya kepada deficit unit. Pertimbangan lainnya adalah 

karakteristik dan sifat dasar bank yang melakukan transformasi aset yang 

berkualitas (qualitive assets transformer) dari simpanan yang dihimpun menjadi 

kredit yang disalurkan ke masyarakat. Meskipun tidak ada kesepakatan umum 

dalam pendekatan yang digunakan serta dalam hal menentukan input dan output, 

Berger dan Humphrey (1997) dalam Mumu dan Indah (2004) menyatakan bahwa 

pendekatan intermediasi merupakan pendekatan yang lebih tepat untuk 
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mengevaluasi kinerja lembaga keuangan secara umum karena karakteristik 

lembaga keuangan sebagai financial intermediation.. 

Maka dalam penelitian ini,penulis memilih varibel input dan variabel output 

antara lain: 

Variabel Input 

Variabel input merupakan variabel masukan yang berfungsi menentukan 

berapa proporsi atau persentase yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi 

seimbang antara kebutuhan dan harapan sehingga tercapai efisiensi. Pada 

penelitian ini, variabel input yang digunakan adalah : 

1. Aset adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Aset 

dapat di klarifikasikan ke dalam beberapa sub kelompok, yaitu : 

a. Aset Lancar 

b. Investasi Jangka Panjang 

c.  Aset Tetap 

d. Aset Tetap Tidak Berwujud 

2. Ekuitas yang berasal dari kata equity of ownership yang berarti kekayaan 

bersih   perusahaan (bank). 

3. Laba bersih adalah pendapatan bersih, yaitu selisih positif dari total 

pendapatan (operasional dan non-operasional) dengan total biaya (operasional 

dan non-operasional) dalam satu periode setelah dikurangi dengan taksiran 

pajak penghasilan pendapatan. 

4. Biaya tenaga kerja adalah biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh 

barang, menghasilkan barang, melakukan pemasaran dan melakukan 
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penjualan serta biaya-biaya untuk operasional perusahaan lain jika 

perusahaan tersebut adalah manufaktur. Jika perusahaannya adalah 

perusahaan dagang maka biaya operasionalnya adalah biaya untuk 

memperoleh barang dagangan, pemasaran dan kegiatan penjualan serta biaya-

biaya operasinal perusahaan lain. 

Variabel Output 

Variabel output adalah variabel keluaran yang merupakan hasil dari suatu proses 

suatu unit kegiatan ekonomi. Dalam penelitian ini, variabel outputnya adalah : 

1. Pembiayaan berarti produk penyaluran dana bank syariah kepada masyarakat 

baik individu maupun berbadan hukum dengan akad-akad muamalah. 

2. Pendapatan operasional lainnya adalah pendapatan hasil dari kegiatan 

operasional bank syariah. 

3. Total simpanan Merupakan jumlah dana masyarakat baik individu maupun 

berbadan hukum yang berhasil dihimpun oleh bank syariah baik yang 

tergolong BUS melalui produk penghimpunan dana dalam satuan jutaan 

rupiah. Jumlah simpanan yang dihimpun dari dana masyarakat ini terbagi 

menjadi beberapa jenis, yaitu: 

a. Giro syariah, dalam aplikasi perbankan dikenal adanya giro yang 

dijalankan dengan prinsip mudharabah dan  wadi’ah. 

b. Deposito syariah, pada produk ini terdapat dau prinsip utama yaitu 

mudharabah mutlaqah dan  mudharabah muqayyadah. 
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c. Tabungan Syariah, dalam aplikasi perbankan dikenal dengan produk 

tabunngan yang berdasarkan prinsip  wadi’ah  dan  mudharabah 

mutlaqah. 

4. Deposito merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa 

ditawarkan kepada masyarakat. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah 

melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyarakatan tertentu. 

Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di dalamnya 

tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan 

tanggal jatuh temponya, biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, 12 

bulan. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena 

penalti. 

Tabel 2.1 

Operasional Variabel Penelitian 

Pendekatan Variabel Input Variabel Output 

 

Intermediasi 

Aset Pembiayaan 

Ekuitas 
Pendapatan Operasional 

Lainnya 

Laba Bersih Total Simpanan 

Biaya Tenaga Kerja Deposito 

 

2.1.8 Konsep Data Envelopment Analysis (DEA) 

Data Envelopment Analysis merupakan prosedur yang dirancang khusus 

untuk mengukur efisiensi relatif suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) yang 

menggunakan banyak input dan banyak output, dimana penggabungan input dan 

output tersebut tidak mungkin dilakukan. Menurut Kanungo (2004) pada Haqiqi 
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(2015) DEA merupakan metode berdasarkan program linier yangdigunakan untuk 

membandingkan efisiensi dari beberapa unit. 

Adapun menurut Avkiran (1999) dalam F. Maharani (2012) dengan 

mendefinisikan DEA sebagai teknik untuk mengukur efisiensi yang mampu untuk 

mengungkap hubungan yang tepat antara input dan output yang beragam, yang 

sebelumnya tidak dapat diakomodasi melalui analisis rasio secara tradisional. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa metode DEA merupakan 

metode program linear yang digunakan untuk mengukur efisiensi yang mampu 

mengungkap hubungan secara tepat antara input dan output yang beragam. 

Metode DEA adalah sebuah metode frontier non parametric yang 

menggunakan model program linier untuk menghitung perbandingan rasio output 

dan input untuk semua unit yang dibandingkan dalam sebuah populasi. Tujuan 

dari metode DEA adalah untuk mengukur tingkat efisiensi dari decision-making 

unit (DMU) atau banyak disebut juga sebagai unit kegiatan ekonomi (UKE) relatif 

terhadap bank yang sejenis ketika semua unit-unit ini berada pada atau dibawah 

“kurva” efisien frontier-nya. Jadi metode ini digunakan untuk mengevaluasi 

efisiensi relatif dari beberapa objek (benchmarking kinerja). Pendekatan DEA  

lebih menekankan kepada melakukan evaluasi terhadap kinerja DMU.Analisis 

yang dilakukan berdasarkan kepada evaluasi terhadap efisiensi relatif dari DMU 

yang sebanding. Selanjutnya DMU-DMU yang efisien tersebut akan membentuk 

garis frontier. Jika DMU berada pada garis frontier,maka DMU tersebut dapat 

dikatakan relatif efisien dibandingkan dengan DMU yang lain dalam peer 
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groupnya. Selain menghasilkan nilai efisiensi masing-masing DMU, DEA juga 

menunjukkan unit-unit yang menjadi referensi bagi unit-unit yang tidak efisien. 

Dalam DEA, efisiensi relatif UKE didefinisikan sebagai rasio dari total 

output tertimbang dibagi total input tertimbangnya (total weighted output / total 

weighted input). Inti dari DEA adalah menentukan bobot (weights) atau 

timbangan untuk setiap input dan output UKE. Bobot tersebut memiliki sifat : (1) 

tidak bernilai negatif, dan (2) bersifat universal, artinya setiap UKE dalam sampel 

harus dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi 

rasionya (total weighted output / totak weighted input) dan rasio tersebut tidak 

boleh lebih dari 1 (total weighted output / total weighted input ≤ 1) (Muharam 

dan Purvitasari; 2007; 90). 

Terdapat tiga manfaat yang diperoleh dari pengukuran efisiensi dengan 

DEA (Insukindro et al.,2000 dalam B. Zahroh, 2015): 

1. Sebagai tolak ukur untuk memperoleh efisiensi relatif yang berguna  untuk 

mempermudah perbandingan antar unit ekonomi yang sama. 

2. Mengukur berbagai variasi efisiensi antar unit ekonomi untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. 

3. Menentukan implikasi kebijakan sehingga dapat meningkatkan tingkat 

efisiensinya. 

Keuntungan lainnya adalah bahwa DEA dapat melihat sumber 

ketidakefisienan dengan ukuran peningkatan potensial (potential improvement) 

dari masing-masing input (Hadad et al.2003 dalam A. Noor Pratiwi 2013).DEA 

menghitung efisiensi teknis untuk seluruh unit. Skor efisiensi untuk setiap unit 
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adalah relatif, tergantung pada tingkat efisiensi dari unit-unit lainnya di dalam 

sampel. Setiap unit dalam sampel dianggap memiliki tingkat efisiensi yang tidak 

negatif dan nilainya antara 0 hingga 1, dimana satu menunjukkan efisiensi yang 

sempurna (Hadad et al.,2003). 

2.1.9 Model DEA 

1. Model Constant Return to Scale (CRS) 

Model constant return to scale dikembangkan oleh Charnes,Cooper 

danRhodes (Model CCR) pada tahun 1978. Model ini mengasumsikan bahwa 

rasioantara penambahan input dan output adalah sama (constant return to 

scale).Artinya, jika ada tambahan input sebesar x kali, maka output akan 

meningkatsebesar x kali juga. Asumsi lain yang digunakan dalam model ini 

adalah bahwa setiap perusahaan atau Dicision Making Unit (DMU) beroperasi 

pada skala yang optimal. 

 

Rumus dari constant return to scale dapat dituliskan sebagai berikut: 

Max Ɵ (Efisiensi DMU Model CRS) 

Σ = 1𝑥𝑖𝑗 ′𝑖𝑗 ≥ 𝜃𝑖0 𝑛𝑗 

i = 1, 2, ..., m 

Σ = 1𝑦𝑟𝑗 ′𝑗𝑛𝑗 

≥ 𝑦𝑖0 r = 1, 2, ..., s 

Σ = 1 𝑗 ′ ≥ 0 𝑛𝑗 

j = 1, 2, ..., n 

Di mana: 

Ɵ = efisiensi teknis (CRS) 

n = jumlah DMU 

m = jumlah input 
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s = jumlah output 

xij= jumlah input tipe ke-i dari DMU ke-j 

yrj= jumlah output tipe ke-r dari DMU ke-j 

‘j = bobot DMU j untuk DMU yang dihitung 

Nilai efisiensi selalu kurang atau sama dengan 1. DMU yang nilaiefisiensinya 

kurang dari 1 berarti inefisiensi sedangkan DMU yang nilaiefisiensinya sama 

dengan 1 berarti DMU tersebut efisien. 

2. Model VRS (Variabel Return to Scale) 

Model ini dikembangkan oleh Banker, Charnes, dan Cooper (model BCC) 

pada tahun 1984 dan merupakan pengembangan dari model CCR. Model ini 

beranggapan bahwa perusahaan tidak atau belum beroperasi pada skala yang 

optimal. Asumsi dari model ini adalah bahwa rasio antara penambahan input 

dan output tidak sama (variable return to scale). Artinya, penambahan input 

sebesar x kali tidak akan menyebabkan output meningkat sebesar x kali, bisa 

lebih kecil atau lebih besar dari x kali. Peningkatan proporsi bisa bersifat 

increasing return toscale (IRS) atau bisa juga bersifat decreasing return to 

scale (DRS). Hasil model ini menambahkan kondisi convexity bagi nilai-nilai 

bobot, dengan memasukkan dalam model bataan berikut: 

Σ𝑥𝑗 = 1 

𝑛 

𝑗=1 

Selanjutnya model BCC dapat ditulis dengan persamaan berikut: 

Max (Efisiensi DMU Model VRS) 

Σ = 1𝑥𝑖𝑗 ′𝑖𝑗 ≥ 𝑥𝑖0 𝑛𝑗 

i = 1, 2, ..., m 

Σ = 1𝑦𝑟𝑗 ′𝑗 ≥ 𝑦𝑖0 𝑛𝑗 
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r = 1,2, ..., j 

2.1.10 Pandangan Islam 

1. Konsep Efisiensi Dalam Islam 

Memang secara spesifik, efisiensi dalam islam khususnya ekonomi islam 

tidak begitu di bahas secara detail. Karena pada dasarnya, efisiensi 

merupakan cara memperoleh optimalisasi penuh. Maka dari itu, islam 

memberikan pengajaran bahwa dalam memperoleh keuntungan harus 

dibarengi dengan usaha ( ikhtiar) yang besar pula. Tentu saja dengan tetap 

menjaga keseimbangan dan norma-norma ekonomi. Maka dari itu, cara untuk 

mewujudkan optimalisasi dan tetap memperhatikan keseimbangan, maka 

islam memberikan beberapa guidance, di antaranya : 

a. Memanfaatkan seluruh potensi Sumber Daya Alam 

Islam menginginkan umatnya untuk bekerja memakmurkan bumidan 

segala isinya untuk dapat dimanfaatkan. Sesuai dengan firman Allah surah 

Huud Ayat 61: 

ٍه َغْيُرهُ ۖ ُهَو أَْنَشأَُكمْ  َ َما لَُكْم ِمْن إِلَٰ ِمَن  َوإِلَٰى ثَُمودَ أََخاُهْم َصاِلًحا ۚ قَاَل يَا قَْوِم اْعبُدُوا َّللاه

َواْستَْعَمَرُكْم فِيَها فَاْستَْغِفُروهُ ثُمه تُوبُوا إِلَْيِه ۚ إِنه َرب ِي قَِريٌب ُمِجيبٌ اْْلَْرِض   

Artinya : “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh 

berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan 

selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan 

kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian 

bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) 

lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)” (Q.S. Huud; 61) 

b. Larangan Israf dan Tabdzir dalam produksi 
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Al-mawardi menjelaskan bahwa israf adalah kesalahan menggunakan 

takaran yang tepat, sedangkan tabdzir adalah kebodohan dalam menggunakan 

alokasi yang tepat. Firman Allah SWT dalam surah Al An’am ayat 141:  

ْيتُوَن َوُهَو الهِذي أَْنَشأَ جَ  ْرَع ُمْختَِلفًا أُُكلُهُ َوالزه نهاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنهْخَل َوالزه

اَن ُمتََشابًِها َوَغْيَر ُمتََشابٍِه ۚ ُكلُوا ِمْن ثََمِرِه إِذَا أَثَْمَر َوآتُوا َحقههُ يَْوَم َحَصاِدِه ۖ َوَل  مه  َوالرُّ

ِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ تُْسِرفُوا ۚ إِنههُ َل يُ   

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan 

yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-

macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan 

tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) 

bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan 

disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-

lebihan.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” 

(Q.S. Al-An’am ; 141). 

2. Bank Syariah 

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank 

yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau 

biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau 

perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada:  

1)  Al Qur’an 

a). Dalam firman Allah SWT, QS. Al-Ma’idah [5]:1 yang berbunyi: 

.... ُودِ  ق ُ ع لْ ا ِ ب ُوا  ف ْو َ أ وا  ُ ن آَم يَن  ذِ ه ل ا ا هَ ُّ َي أ ا  َ  ي

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....”  

(Q.S. Al-Ma’idah [5]:1) 



41 
 

 

Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas dan Mujahid serta lain-lainnya yang 

bukan hanya seorang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘uqud ialah 

perjanjian-perjanjian. Ibnu Jarir meriwayatkan akan adanya kesepakatan 

mengenai makna ini. Ia mengatakan bahwa ‘uqud artinya apa yang biasa mereka 

cantumkan dalam perjanjian-perjanjian mereka menyangkut masalah hilf 

(perjanjian pakta pertahanan bersama) dan lain-lainnya. 

Ali ibnu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: 

ْيِد  يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُوِد ۚ أُِحلهْت لَُكْم بَِهيَمةُ اْْلَْنعَاِم إِله َما يُتْلَٰى َعلَْيُكمْ  َغْيَر ُمِحل ِي الصه

َ يَْحُكُم َما يُرِ  يدُ َوأَْنتُْم ُحُرٌم ۗ إِنه َّللاه  

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (Al-

Ma’idah:1) Yaitu janji-janji itu menyangkut hal-hal yang dihalalkan oleh Allah 

dan hal-hal yang diharamkan–Nya serta hal-hal yang difardukan oleh-Nya dan 

batasan-batasan (hukum-hukum) yang terkandung dalam Al Qur’an seluruhnya. 

b). Surat Ar-Rum ayat 39 yang bermakna:  

ن َزَكاةٍ تُِريدُ  ِ َوَما آتَْيتُم م ِ باً ل ِيَْربَُو فِي أَْمَواِل النهاِس فَََل يَْربُو ِعندَ َّللاه ن ر ِ ِ َوَما آتَْيتُم م ِ وَن َوْجهَ َّللاه

 فَأُْولَئَِك ُهُم اْلُمْضِعفُونَ 

Artinya :“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah 

pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa 

yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 

keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat 

gandakan (pahalanya).” (Qs. Ar-Rum 30: 39).  

c).Surat Al-Imran ayat 130 yang bermakna:  

َٰٓأَيَُّها ٱله  َ لَعَلهُكْم تُْفِلُحونَ يَٰ عَفَةً ۖ َوٱتهقُو۟ا ٱَّلله َضٰ فًا مُّ ۟ا أَْضعَٰ بَٰوَٰٓ ِذيَن َءاَمنُو۟ا َل تَأُْكلُو۟ا ٱلر ِ  
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Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan.”(Qs. Ali Imran 3:130).  

d). Surat An-Nisa ayat 161 yang bermakna:  

َ لَعَلهُكْم تُفْ  عَفَةً ۖ َوٱتهقُو۟ا ٱَّلله َضٰ فًا مُّ ۟ا أَْضعَٰ بَٰوَٰٓ َٰٓأَيَُّها ٱلهِذيَن َءاَمنُو۟ا َل تَأُْكلُو۟ا ٱلر ِ ِلُحونَ يَٰ  

Artinya :“Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka 

telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang 

dengan jalan yang batil .Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir 

di antara mereka itu siksa yang pedih.”(Qs. An-Nisa 4: 161).  

e). Selain itu dalam firman Allah SWT pada Q.S. Al-Isra’ [17]: 34 menerangkan 

bahwa janji akan dimintai pertanggung jawaban : 

دَ َكاَن َمْسـُٔوًل  ٱْلعَهْ َوَل تَْقَربُو۟ا َماَل ٱْليَتِيِم إِله بِٱلهتِى ِهَى أَْحَسُن َحتهٰى يَْبلَُغ أَُشدههُۥ ۚ َوأَْوفُو۟ا بِٱْلعَْهِد ۖ إِنه   

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 

yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; 

sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”.(Q.S. Al-Isra’ 

[17]: 34) 

Pada tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Azka (2015) pada Q.S. Al Isra’:34 

tentang pemenuhan janji. Janji ini yakni janji yang telah kamu adakan dengan 

orang lain dan transaksi-transaksi yang telah kalian tanda tangani bersama mereka 

dalam muamalahmu. Karena sesungguhnya janji dan transaksi itu, masing-masing 

dari keduanya akan menuntut pelakunya untuk memenuhinya. 

f). Firman Allah SWT., Q.S. Al-Baqarah [2]: 275: 
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بَٰو۟ا َل يَقُوُموَن إِله َكَما يَقُوُم ٱلهِذى يَتََخبهُطهُ ٱل ۟ا ٱلهِذيَن يَأُْكلُوَن ٱلر ِ ِلَك بِأَنهُهْم قَالُوَٰٓ
ُن ِمَن ٱْلَمس ِ ۚ ذَٰ شهْيَطٰ

ن ره  بَٰو۟ا ۚ فََمن َجآََٰءهُۥ َمْوِعَظةٌ م ِ َم ٱلر ِ ُ ٱْلبَْيَع َوَحره بَٰو۟ا ۗ َوأََحله ٱَّلله ب ِهِۦ فَٱنتََهٰى فَلَهُۥ َما إِنهَما ٱْلبَْيُع ِمثُْل ٱلر ِ

ِ ۖ َوَمنْ  ِلدُونَ  َسلََف َوأَْمُرهُٰٓۥَ إِلَى ٱَّلله ُب ٱلنهاِر ۖ ُهْم فِيَها َخٰ ئَِك أَْصَحٰ
َٰٓ َعادَ فَأُ۟ولَٰ  

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) ribatidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka 

berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 

kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275) 

Diambil dari tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Azka (2015), Ibnu Abbas 

mengatakan bahwa orang yang memakan riba(melakukan riba) dibangkitkan pada 

hari kiamat nanti dalam keadaan gila dan tercekik. Makna ayat ini dapat 

ditafsirkan sebagai kelanjutan dari kalam sebelumnya untuk menyanggah protes 

yang mereka katakan, padahal mereka mengetahui bahwa Allah membedakan 

antara jual beli dan riba secara hukum. Dia Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana yang tiada akibat bagi keputusan hukum-Nya, sedangkan mereka pasti 

dimintai pertanggung jawabannya. 

Dengan kata lain, barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan 

Allah terhadap riba, lalu ia berhenti dari melakukan riba setelah sampai berita itu 

kepadanya, maka masih diperbolehkan mengambil apa yang dahulu ia lakukan 
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sebelum ada larangan. Jadi, pada ayat ini jelas tentang larangan riba serta balasan 

bagi orang yang melakukan praktik riba. 

3. Al-Hadist 

a) Hadits Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, 

Nabi bersabda: “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin 

kecuali perjanjian yang mengaharamkan yang halal atau menghalalkan 

yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka 

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram”. 

b) Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruqiuthni, dan yang lain, dari 

abu Sa‟id al-Khudri, Nabi bersabda; “Tidak boleh membahayakan 

(merugikan) diri sendiri maupun orang lain.”. 

c) Riwayat Muslim dalam kitab al-Masaqqah ; 

“Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah saw. Bersabda, 

“Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum 

dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam 

dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa 

memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah 

berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama 

bersalah.”(HR. Muslim no. 2971, dalam kitab al-Masaqqah). 

Tabel 2.1 

Ringkasan Review Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 
Variabel 

Penelitian 
Hasil 

Perbedaan 

1 
Peneliti : Dea 

Anisa Miranti 

Variabel Input : 

dana pihak ketiga 

Hasil :Total aset 

perbankan syariah 

Dari sisi, tujuan, 

Variabel input-
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dan Kartika Sari 

(2016) 

 

 

Judul : 

“Efisiensi Bank 

Umum Syariah 

Di Indonesia 

Menggunakan 

Pendekatan Data 

Envelopment 

Analysis (Dea)” 

 

 

 

 

 

 

 

atau DPK, total 

aset, dan biaya 

tenaga kerja 

 

 

Variabel 

Output: 

pembiayaan dan 

pendapatan 

operasional. 

pada Januari 2015 

mengalami 

penurunan 3,26%. 

Beberapa BUS 

mengalami 

penurunan aset 

pada awal tahun 

2015. Penurunan 

aset yang 

signifikan sebesar 

10,18% terjadi 

pada Bank 

Muamalat 

Indonesia. 

beberapa BUS 

juga mengalami 

kenaikan pada 

total aset yang 

dimiliki, yaitu 5 

bank. di antara 

bank lainnya 

yaitu hanya 1 

bank sebesar 

5,20%. Dana 

Pihak Ketiga 

(DPK) yang 

dimiliki Bank 

Muamalat juga 

meng-alami 

penurunan 

sebesar 11,7%. 

Penurunan 

tersebut diikuti 

oleh empat BUS 

lainnya. Pada 

awal tahun 2015, 

aset dan DPK 

yang mengalami 

penurunan rata-

rata sebesar 2%. 

diikuti oleh 

perbankan syariah 

dengan 

mengurangi nilai 

inputnya yaitu 

biaya tenaga kerja 

output yang 

berbeda yaitu 

variabel input yg 

digunakan yaitu 

aset, ekuitas, 

laba bersih, dan 

biaya Tenaga 

kerja.Sedangkan 

variabel output 

yang digunakan 

yaitu 

Pembiayaan, 

Pendapatan 

operasional, 

Total simpanan, 

dan Deposito.  

Periode 

penelitian yang 

dilakukan 

penulis yaitu 

tahun 2015 - 

2017.  
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dengan rata-rata 

penurunan 

sebesar 73,16%. 

pembiayaan BUS 

mengalami ke-

naikan 2,97% 

pada kuartal I 

tahun 2015.  

Pembiayaan yang 

cukup tinggi yang 

disalurkan oleh 

Bank Muamalat 

ter-nyata tidak 

cukup untuk 

menaikan penda-

patan operasional 

dari tahun 

sebelum-nya. 

Namun, beberapa 

Bank Umum 

Syariah lainnya 

juga mengalami 

penurunan yang 

signifikan, salah 

satunya adalah 

Bank Mega 

Syariah. 

2 Peneliti : Afif 

Amirillah. 

Tahun 2014 

 

Judul : Efisiensi 

perbankan 

syariah di 

Indonesia 

Variabel Input : 

Giro iB, 

Tabungan iB, 

Deposito iB, dan 

Modal Disetor. 

 

Variabel 

Output: 

Penempatan pada 

Bank Indonesia, 

Penembatan pada 

bank lain, 

Mudharabah, 

Musyarakah, 

Murabahah, 

Istishna, Ijarah, 

dan Qardh. 

 

Periode : 2005 – 

Hasil : efisiensi 

perbankan  

syariah di 

Indonesia  selama 

tahun 2005-2009  

mengalami  

efisiensi rata-rata  

sebesar 99,94%.  

Ada 5 periode  

yang mengalami  

inefisiensi,  yaitu 

2007 dengan  

nilai  efisiensi 

99,52%;  2008  

dengan nilai  

efisien si 99,98%;  

2008 dengan  

nilai  efisiensi 

98,49%; 2009 

Dari sisi, tujuan, 

Variabel input-

output yang 

berbeda yaitu 

variabel input yg 

digunakan yaitu 

aset, ekuitas, 

laba bersih,dan 

biaya tenaga 

kerja. sedangkan 

variabel output 

yang digunakan 

yaitu 

pembiayaan, 

pendapatan 

operasional, 

total simpanan, 

dan deposito. 
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2009 nilai efisiensi  

98,96%; dan 

periode 2009  

nilai efisiensi 

99,49%47 

3 Peneliti :Siti 

Asiyah dan 

Sugeng 

Wahyudi. Tahun 

2014 

Judul : Analisis 

Perbandingan 

Efisiensi 

Perbankan 

Syariah Dan 

Perbankan 

Konvensional 

Dengan Metode 

Data 

Envelopment 

Analysis (DEA) 

 

Variabel Input : 

Dana Pinjaman / 

Dana Pihak 

Kedua, Modal 

Variabel Output 

:Simpanan, 

Kredit, Portofolio 

Investasi. 

Periode : 2009-

2013 

 

Hasil : 

perhitungan 

efisiensi dengan 

metode DEA-

VRS, nilai 

efisiensi dari 23 

bank umum ada 

yang mengalami 

kondisi inefisiensi 

terus menerus 

yang fluktuatif, 

ada yang 

mengalami 

inefisiensi tetapi 

juga pernah 

mencapai nilai 

efisien 100%  dan 

ada pula bank 

umum yang 

mencapai nilai 

efisien relative 

100 persen secara 

konstan selama 

periode 5 tahun 

pengamatan. Dan 

dari 23 bank 

umum yang 

menjadi sampel 

penelitian, 

terdapat bank 

umum yang 

mencapai tingkat 

efisiensi 100 

persen secara 

terus menerus 

selama periode 

2009- 

2013 pada 

pendekatan DEA-

VRS. 

Dari sisi, tujuan, 

Variabel input-

output yang 

berbeda yaitu 

variabel input yg 

digunakan yaitu 

: Aset, Ekuitas, 

Laba bersih, 

Jasa bank, dan 

Biaya Tenaga 

Kerja. 

Sedangkan 

variabel output 

yang digunakan 

yaitu 

Pembiayaan, 

Pendapatan 

operasional, 

Total simpanan, 

dan Deposito.  

Periode 

penelitian yang 

dilakukan 

penulis yaitu 

tahun 2015 - 

2017.  

 

4 Peneliti : Siti Variabel Input : Hasil :penelitian Dari sisi, tujuan, 
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Fatimah Azaro 

(2014) 

 

 

Judul : Analisis 

Mengukur 

Tingkat 

Efisiensi 

Perbankan 

Syariah Di 

Indonesia (Studi 

Pada Bank 

Syariah Mandiri, 

Bank Mega 

Syariah, Bank 

Muamalat 

Indonesia 

Periode 2009-

2012) 

Total simpanan, 

Total asset, dan 

Beban tenaga 

kerja atau 

Personalia 

 

Variabel 

Output: 

Pembiayaan, 

pendapatan 

Operasional 

lainnya 

ini menunjukkan 

ada perbedaan 

skor efisiensi 

pada setiap Bank 

Umum Syariah. 

hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

selama periode 

2009-2012 hanya 

Bank Muamalat 

Indonesia  yang 

efisien dengan 

skor 1, Bank 

Syariah Mandiri 

tergolong pada 

bank yang 

inefisien. selama 

kurun waktu 

penelitian 1 bank 

hanya mengalami 

inefisien 4 kali 

yaitu triwulan 

Maret 2009 

dengan skor 

efisiensi 0,785, 

triwulan Juni 

2009 dengan skor 

0,823 dan 

triwulan 

September 2009 

dengan skor 

0,813. Sedangkan 

1 Bank tergolong 

BUS yang belum 

bisa mencapai 

tingkat efisiensi 

karena hanya 4 

kali mengalami 

efisien yaitu pada 

triwulan Juni 

2010, September 

2010, Juni 2012 

dan Desember 

2012. 

Variabel input-

output yang 

berbeda yaitu 

variabel input yg 

digunakan yaitu 

: Aset, Ekuitas, 

Laba bersih, 

Jasa bank, dan 

Biaya Tenaga 

Kerja. 

Sedangkan 

variabel output 

yang digunakan 

yaitu 

Pembiayaan, 

Pendapatan 

operasional, 

Total simpanan, 

dan Deposito.  

Periode 

penelitian yang 

dilakukan 

penulis yaitu 

tahun 2015 - 

2017.  

 

5 Peneliti:Muham Variabel input: Hasil :First Dari sisi, tujuan, 
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mad Faza 

Firdaus dan 

Muhamad 

Nadratuzzaman 

Hosen. Tahun 

2013. 

 

Judul :Efisiensi 

Bank Umum 

Syariah 

Menggunakan 

Pendekatan 

Two-Stage Data 

Envelopment 

Analysis  

 

Dana pihak ketiga 

atau DPK), total 

aset , dan biaya 

tenaga kerja. 

 

Variabel output: 

Pembiayaan  dan    

pendapatan  

operasional  

stage;secara 

umum tingkat 

efisiensi 10 Bank 

Umum Syariah 

memiliki trend 

yang fluktuatif 

selama waktu 

penelitian dan 

secara individu 1 

Bank memiliki 

tingkat efisiensi 

rata-rata yang 

paling tinggi 

dengan score 

93,82%, 1 Bank 

dengan rata-rata 

tingkat efisiensi 

yang paling 

rendah dengan 

score 72,12%. 

Second stage : 

variabel Cabang 

Bank, NPF, dan 

CAR memiliki 

pengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap tingkat 

efisiensi bank. 

Sedangkan pada 

variabel Aset dan 

ROA, ROE 

memiliki 

pengaruh positif 

dan signifikan. 

 

Variabel input-

output yang 

berbeda yaitu 

variabel input yg 

digunakan yaitu 

: Aset, Ekuitas, 

Laba bersih,dan 

Biaya Tenaga 

Kerja. Tetapi 

terdapat dua 

variabel input 

yang sama yaitu 

aset dan biaya 

tenaga kerja. 

serta dua 

variabel output 

yang sama yaitu 

pembiayaan dan 

pendapatan 

operasional. 

Sedangkan 

variabel output 

yang digunakan 

yaitu 

Pembiayaan, 

Pendapatan 

operasional, 

Total simpanan, 

dan Deposito.  

Periode 

penelitian yang 

dilakukan 

penulis yaitu 

tahun 2015 - 

2017.  

6 Peneliti:Muham

mad Biwa 

Nugraha. Tahun 

2011. 

 

Judul : Analisis 

Perkembangan 

Efisiensi Teknis 

Bank Syariah di 

Indonesia 

dengan Metode 

Variabel input : 

meliputi Beban 

Administrasi dan 

Umum (BA), 

Biaya 

Personalia (BP) 

dan Beban 

Operasional 

Lainnya (BO),  

 

Variabel 

Hasil :Pada tahun 

2005 ada 2 bank 

efisiensi 100%, 

yaitu 2 Bank. 

tahun 2006, 

efisiensinya 

meningkat 

menjadi 100%, 

sedangkan 1 Bank 

belum mencapai 

tingkat efisiensi 

Dari sisi, tujuan, 

Variabel input-

output yang 

berbeda yaitu 

variabel input yg 

digunakan yaitu 

aset, ekuitas, 

laba bersih,dan 

biaya tenaga 

Kerja. 

sedangkan 



50 
 

 

Data 

Envelopment 

Analysis 

 

Output:Pendapat

an 

Operasional 

Lainnya (PP), 

Pendapatan dari 

penyaluran dana 

(PPN). 

yang maksimal. 

Pada tahun 2007 

tingkat efisiensi 

dari 1 Bank turun 

menjadi 84,7%. 

Ditahun 2008 

sudah ada 3 bank 

yang mencapai 

tingkat efisiensi 

100%, sedangkan 

1 Bank belum 

juga mencapai 

tingkat efisiensi 

yang maksimal. 

Pada tahun 2009, 

3 Bank sudah bisa 

mencapai tingkat 

efisiensi 

maksimal sebesar 

100%, Sedangkan 

1 Bank pada 

tahun 2009 

tingkat 

efisiensinya 

menurun 

dibanding tahun 

sebelumnya, yaitu 

menjadi 96,52%. 

 

variabel output 

yang digunakan 

yaitu 

pembiayaan, 

pendapatan 

operasional, 

total simpanan, 

dan deposito.  

periode 

penelitian yang 

dilakukan 

penulis yaitu 

tahun 2015 - 

2017.  

 

7 Peneliti : Heri 

Pratikto dan Iis 

Sugianto. Tahun 

2011 

 

Judul :Kinerja 

Efisiensi Bank 

Syariah 

Sebelum dan 

Sesudah Krisis 

Global 

Berdasarkan 

Data 

Envelopment 

Analysis 

 

Variabel input : 

simpanan, aktiva 

tetap, dan biaya 

tenaga kerja.  

 

Variabel output: 

pembiayaan dan 

pendapatan 

operasional. 

Hasil :Kondisi 

variabel input dan 

output memiliki 

pertumbuhan 

cenderung 

meningkat, 

1. Kinerja 

efisiensi 

perbankan 

syariah dalam 

kondisi baik, 

2. Tidak terdapat 

perbedaan 

yang 

signifikan 

kinerja 

efisiensi antara 

Dari sisi, tujuan, 

variabel input-

output yang 

berbeda yaitu 

variabel input yg 

digunakan yaitu 

Aset, Ekuitas, 

Laba bersih, 

Jasa bank, dan 

Biaya Tenaga 

Kerja. Tetapi 

terdapat dua 

variabel input 

yang sama yaitu 

aset dan biaya 

tenaga kerja. 

serta dua 
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sebelum dan 

sesudah krisis 

global, baik 

dengan model 

CRS maupun 

VRS, 

terdapat 

perbedaan 

kinerja 

efisiensi 

sebelum dan 

sesudah krisis 

global 

menurut 

model skala. 

 

variabel output 

yang sama yaitu 

pembiayaan dan 

pendapatan 

operasional. 

Sedangkan 

variabel output 

yang digunakan 

yaitu 

Pembiayaan, 

Pendapatan 

operasional, 

total simpanan, 

dan deposito.  

periode 

penelitian yang 

dilakukan 

penulis yaitu 

tahun 2015 - 

2017.  

 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran  yang dibangun dalam penelitian ini, yaitu untuk 

mengukur efisiensi bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2017. Variabel 

input  yang  diduga mempengaruhi  variabel  output  ditentukan dengan mengacu 

pada penelitian-penelitian terdahulu dan beberapa literatur mengenai efisiensi 

perbankan. Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode Data Envelopment 

Analysis (DEA) dengan pendekatan intermediasi mengingat peranan vital bank 

sebagai  lembaga  intermediasi. Penelitian ini mengukur tingkat efisiensi 

menggunakan pendekatan frontier approach yaitu dengan pendekatan Data 

Envelopment  Analysis (DEA) dengan cara menentukan jenis input dan output 

terlebih  dahulu. Variabel input ini meliputi total aset (I1), ekuitas (I2),  laba bersih 
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(I3),dan biaya tenaga kerja (I4). Sedangkan variabel outputnya terdiri  dari  total  

pembiayaan (O1), pendapatan  operasional  lainnya(O2) dan total simpanan (I3), 

dan deposito (I4). 

Hubungan  interaksi  input, output dan total  biaya  akan  menentukan  

nilai  efisiensi biaya  perbankan dapat  dilihat dalam gambar dibawah ini: 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Input 

1. Aset 

2. Ekuitas 

3. Laba bersih 

4. Biaya tenaga kerja 

 

5. Biaya Tenaga Kerja 

 

Variabel Output 

1. Pembiayaan 

2. Pendapatan 

operasional lainnya 

3. Total simpanan 

4. Deposito 

 

Tingkat Efisiensi  Bank Umum 

Syariah di Indonesia 

(Metode DEA) 

 

 

 

 

Bank Umum Syariah di Indonesia 

Periode 2015 - 2017  

 

 

 


