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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

       Pada dasarnya seluruh aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat selalu 

berhubungan dengan uang. Uang juga selalu ada kaitannya dengan perbankan. 

Sistem operasional dan struktur perbankan yang efisien merupakan inti dari 

permasalahan perbankan, karena baik buruknya perbankan dilihat dari kebijakan 

operasionalnya yang efisien. Di Indonesia bank dibagi menjadi dua yaitu bank 

konvensional dan bank syariah. Peran perbankan syariah sangat penting bagi 

perekonomian saat ini. Bank berperan sebagai lembaga keuangan yang fungsinya 

untuk penyalur dan penghimpun dana bagi masyarakat sebagai alat tukar rupiah. 

Peran perbankan bagi suatu negara sangat penting. Bentuk uang tidak terbatas pada 

uang kartal tetapi telah berkembang menjadi berbagai bentuk dan variasinya seiring 

dengan perkembangan pesat di sektor keuangan, dari uang giral, simpanan di bank, 

kartu kredit, dan sebagainya. Perbankan Indonesia merupakan lembaga keuangan 

sebagai sumber dana dan alat untuk pembayaran yang tumbuh dengan 

perkembangan ekonomi nasional. 

 Dalam perekonomian, sebagai lembaga keuangan bank mempunyai dua 

peranan penting yaitu sebagai lembaga transmisi dan sebagai lembaga perantara. 

Fungsi yang disebut pertama berkaitan peranan lembaga keuangan dalam 

mekanisme pembangunan dalam agen-agen ekonomi sebagai akibat adanya 
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transaksi diantara mereka. Fungsi kedua dari lembaga keuangan berkaitan erat 

dengan pemberian fasilitas atau kemudahan mengenai aliran dana dari masyarakat  

yang kelebihan dana (penabung) kepada masyarakat yang kekurangan dana 

(peminjam). Dalam hal ini, lembaga keuangan adalah sebagai pemegang aktiva 

yang berperan untuk meningkatkan efisiensi kedua belah pihak.  

 Pembangunan suatu Negara sangat ditunjang oleh kondisi 

perekonomiannya. Sektor perbankan menempati posisi yang sangat fundamental 

dalam perkembangan perekonomian suatu Negara. Dengan kata lain kemajuan 

suatu bank di suatu Negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan Negara yang 

bersangkutan. Semakin maju suatu Negara, maka semakin besar peranan Perbankan 

dalam mengendalikan Negara tersebut. 

         Dalam usahanya pemerintah ingin menciptakan kondisi perbankan yang stabil 

tanpa mengurangi fungsi – fungsi yang ada untuk menghindari krisis – krisis 

ekonomi global. Maka dari itu pemerintah menetapkan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) sebagai lembaga keuangan tertinggi yang mengatur perbankan dan sektor 

jasa keuangan. OJK mempunyai peranan penting dalam pengawasan untuk 

menghindari hal – hal yang akan merugikan masyarakat dan agar berjalan efisien. 

Dengan begitu bank dituntut untuk bermanfaat menghimpun dana masyarakat agar 

menstabilkan ekonomi.  

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-

1998 merupakan suatu permasalahan yang sangat berat bagi sistem perekonomian 

Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk 
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perbankan mengalami kesulitan keuangan. Tingginya tingkat suku bunga telah 

mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha yang pada akhirnya 

mengakibatkan merosotnya kemampuan sektor usaha produksi. Sebagai  akibatnya, 

kualitas aset perbankan turun secara drastis sementara sistem perbankan diwajibkan 

untuk terus memberikan imbalan kepada depositor sesuai dengan tingkat suku 

bunga besar. Rendahnya kemampuan daya saing usaha sektor produksi telah 

menyebabkan berkurangnya peran sistem perbankan secara umum untuk 

menjalankan fungsinya sebagai mediator kegiatan investasi.   

Selama krisis ekonomi tersebut, perbankan syariah masih dapat memenuhi 

kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan perbankan konvensional. Hal ini dapat 

dilihat dari relatif rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (non 

performing loan) pada perbankan syariah dan tidak terjadinya negative spread 

dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat 

pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga yang 

berlaku tetapi menurut prinsip bagi hasil. Dengan demikian bank syariah dapat 

menjalankan kegiatannya dengan baik seiring terjadinya tingkat suku bunga yang 

meningkat, sehingga perbankan syariah mampu menyediakan modal investasi 

dengan biaya modal yang relatif lebih rendah dari bank konvensional kepada 

masyarakat. 

 Pasca krisis moneter perbankan syariah mengalami perkembangan yang 

pesat. Todak heran jika beberapa perbankan nasional membuka pelayanan syariah 

bahkan beberapa bank mulai mengkonversi operasionalnya dai bank konvensional 

menjadi bank syariah. Perkemabangan tersebut menunjukan kepercayaan 
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masyarakat semakin meningkat hal ini diperkuat dengan dengan tingkat keuntungan 

yang relatif bersaing dengan bank konvensional sehingga banyak nasabah bank 

konvensional yang berpindah ke bank syariah meningkat setiap tahunnya. 

 Perbankan syariah sebagai bagian dari industry perbankan nasional 

memiliki peran yang sama dengan bank konvensional lainnya. Bank syariah juga 

dituntut untuk dapat menyalurkan dana dari nasabah yang lebih kepada nasabah 

yang membutuhkan dana secara efektif dan efisien. Efektif memiliki arti sebagai 

ketepatan pemberian pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan. Sedangkan 

efsisien memiliki arti kesesuaian hasil antara input yang digunakan dengan output 

yang dihasilkan.  

           Seiring dengan perkembangan globalisasi, sistem perbakan syariah 

berkembang secara signifikan di dunia, terutama di negara-negara muslim. 

Penghapusan sistem bunga dalam perbankan syariah menjadi altenatif utama 

perbankan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah terjadinya 

krisis global. Perkembangan sektor keuangan dunia menunjukan bahwa jalan 

menuju stabilitas keuangan akan menghadapai banyak hambatan. Stabilitas sistem 

keuangan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan 

keberlanjutan pembangunan suatu negara. Perbankan syariah sebagai lembaga 

keuangan dengan berdasarkan prinsip syariah memiliki fungsi memberikan jasa 

simpanan bagi nasabah serta untuk memperlancar mekanisme system ekonomi rill 

melalui aktivitas jual beli atau investasi. Seiring perkembangan bank syariah yang 

pesat, peraturan bank Indonesia memuat tentang prosedur dan mendirikan kantor 

cabang yang menjadikan kantor layanan perbankan syariah. Terdapat 13 Bank 
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Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, namun dalam penelitian 

ini peneliti hanya menggunakan lima bank syariah. J.1 aringan kantor individual 

perbankan syariah dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1 

Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah Tahun 2018 

No Bank Umum Syariah KPO KCP KK 

1. PT. Bank Muamalat Indonesia 81 152 59 

2. PT. Bank BRI Syariah 52 206 12 

3. PT. Bank BNI Syariah 68 175 12 

4. PT. Bank Syariah Mandiri 130 437 54 

5. PT. BCA Syariah 12 9 10 

 Total 343 979 147  

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (OJK), 2018 

           Dengan bertambahnya jumlah bank syariah yang ada di Indonesia, mulai 

muncul permasalahan yang terjadi seperti bagaimana kualitas kinerja yang baik 

yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari kondisi seperti itu 

bank membutuhkan tingkat efisien yang tinggi untuk meminimumkan tingkat 

resiko yang terjadi dan sebagai gambaran kinerja suatu bank dalam menghadapi 

setiap kegiatan operasinya. Oleh karena itu efisien biaya perlu dianalisis untuk 

meningkatkan standar kepuasan nasabah dan untuk mengetahui perubahan 

tingkat efisiensi. Seiring dengan adanya perundang-undangan tersebut, 

perbankan syariah di Indonesia dituntut memiliki standarisasi yang baik dalam 

segala aspek. Mulai dari produktivitasnya hingga tingkat efisiensinya. Dimana 

perbankan bukan hanya tahan terhadap krisis tapi juga memiliki daya saing dan 

tingkat efisiensi yang tinggi.  
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           Bank sebagai lembaga intermediasi yang merupakan penyalur dan   

penghimpun dana masyarakat harus memberikan kepercayaan dan bukti kinerja 

yang baik. Analisis efisiensi perlu dilakukan agar perbankan syariah dapat 

memberikan standar kepuasan kepada nasabah. Efisiensi biaya merupakan 

aspek penting untuk mengukur kinerja keuangan dalam dunia perbankan dalam 

menerapkan prinsip pada pengguna jasa bank maupun otoritas jasa keuangan. 

        Efisiensi pada bank syariah menjadi topik untuk dianalisis dan diteliti 

karena sebagai sumber penghimpun dana masyarakat bank harus 

memperhatikan faktor yang dapat meningkatkan profitabilitas. Peran industri 

perbankan harus menjalankan fungsinya dengan baik agar mendapatkan 

kepercayaan dari konsumen mendapat pelayanan yang baik, untuk itu bank 

harus meningkatkan dan memberi bukti dengan prosedur kinerja yang baik.             

         Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra (17) ayat 26-28, 

Dalam terjemahannya dijelaskan bahwa “Allah SWT melarang umatnya untuk 

berperilaku boros dan kikir, diperintahkan umat manusia untuk mengelola dana 

secara efektif dan efisien”. Tidak menghambur-hamburkan uang untuk membeli 

sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak tepat, kaum muslimin harus cermat 

dalam mengatur pembelanjaan sesuai dengan kebutuhan. Itu sebabnya bank 

syariah harus mengacu pada syariat islam dimana dapat mengelola dan 

menghimpun dana secara efisien. 

            Kinerja suatu perbankan pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan 

pihak manajemen dalam mengelolanya secara baik dan benar untuk 

menghasilkan tingkat keuntungan tertentu. Namun menghasilkan keuntungan 
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yang besar saja tidak cukup dalam mengelola industri perbankan. Kinerja yang 

baik pada umumnya dikaitkan dengan efisiensi dalam mengelola sumber daya 

yang ada dengan segala keterbatasannya untuk menghasilkan output dengan 

jumlah yang tetap dengan menggunakan input yang lebih sedikit. Kemampuan 

menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada merupakan ukuran 

kinerja yang diharapkan. 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. Dengan diidentifikasikannya alokasi input dan  

output, dapat dianalisa lebih jauh untuk melihat penyebab ketidakefisiensian. 

 

        Efisiensi merupakan parameter kinerja bagi perusahaan, efisiensi juga 

ukuran dalam keberhasilan untuk mencapai hasil tersebut. Efisiensi kata kunci 

yang harus diperhatikan dalam dunia perbankan karena dapat tercapainya suatu 

efisiensi yang sesuai dengan fungsi bank. Sedangkan efisiensi biaya adalah 

tingkat kehematan dalam perekonomian untuk mencapai hasil yang optimal.  

Efisiensi dapat dilihat dari dua macam, yaitu biaya (cost efficiency) dan 

keuntungan (profit efficiency). Profit efficiency dibedakan menjadi dua yaitu, 

standard profit efficiency dan alternative profit efficiency. Indikator efisiensi 

dapat dilihat dengan memperhatikan besarnya Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) dan rasio Non Performing Financing (NPF). 
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             Efiesiensi merupakan penilaian efisiensi rasio biaya minimum dalam 

menghasilkan jumlah output tertentu. Nilai efisiensi biaya dengan 

menggunakan metode Data Envelopment Analysis yang merupakan salah satu 

teknik pengukuran non parametrik yang digunakan untuk mengukur efisiensi 

adalah dalam bentuk presentase. Nilai efisien menunjukan apabila pada bank 

tersebut mencapai tingkat 100%.  Dalam setiap periodenya dalam hal ini dalam 

setiap tahunnya dihasilkan nilai efisiensi yang relatif terhadap bank-bank yang 

termasuk dalam sampel. Bank diukur secara relatif setiap tahunnya, ada satu 

bank yang bertindak paling efisien dari bank-bank lainnya yang terdapat dalam 

satu kelompok bank tersebut. 

             Beban operasional pendapatan operasional dapat digunakan untuk 

mengukur efisiensi perusahaan atau perbankan. Dengan adanya efisiensi biaya 

maka biaya akan lebih kompetitif, menghasilkan keuntungan yang maksimal 

peningkatan layanan kepada nasabah, serta kesehatan bank akan meningkat. 

            Menurut Undang-Undang Pasal 2 PBI No.6/24/PBI2004 Tentang Bank 

Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Bank 

Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran.  

              BOPO merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional dan 

pendapatan operasional. BOPO juga sering disebut rasio efisiensi yang 

digunakan untuk mengukur manajemen bank dalam mengendalikan biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional. Bank dengan nilai BOPO yang 
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tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak efisien karena nilai tinggi rasio 

ini menunjukkan besarnya biaya operasional. Sesuai dengan standar terbaik 

BOPO menurut Bank Indonesia adalah 92% maka permasalah Bank Umum 

Syariah dilihat pada tabel 1.2 berikut: 

Tabel 1.2 

Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional 

Indikator 2014 2015 2016 

BOPO 88,19% 93,94% 92,01% 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan 

        Dari tabel diatas Bank Umum Syariah pada tahun 2014 menuju tahun 2015   

mengalami kenaikan sebesar 5,75% lalu pada tahun 2016 mengalami penurunan 

sebesar 1,93 %. Ini menunjukkan bahwa kondisi bank syariah mengalami fluktuatif, 

sehingga jumlah keuntungan yang diperoleh semakin kecil.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas peneliti mengambil judul 

“Analisis Efisiensi Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis 

Pada Bank Umum Syariah (studi pada Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI 

Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah)”. 

 

       1.2 Identifikasi Masalah 

        Masalah dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang menghambat proses 

pencapaian tujuan. Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa 

untuk mengetahui efisiensi dengan menggunakan metode nonparametric. Data 
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BOPO mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi bank umum syariah masih 

rendah karena masih diatas rata-rata yang dimana idealnya BOPO sesuai 

standar Bank Indonesia adalah 92%, masih bersifat fluktuatif setiap tahunnya 

menandakan bahwa bank umum syariah  dikategorikan bermasalah atau kurang 

sehat. 

1.3 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :   

1. Bagaimana tingkat efisiensi pada Bank Muamalat Indonesia dengan 

menggunakan metode Data Envelopment Analysis periode 2014-2016? 

2. Bagaimana tingkat efisiensi pada Bank BNI Syariah dengan menggunakan 

metode Data Envelopment Analysis periode 2014-2016? 

3. Bagaimana tingkat efisiensi pada Bank BCA Syariah  dengan menggunakan 

metode Data Envelopment Analysis periode 2014-2016? 

4. Bagaimana tingkat efisiensi pada Bank Syariah Mandiri dengan 

menggunakan metode Data Envelopment Analysis periode 2014-2016? 

5. Bagaimana tingkat efisiensi pada Bank BRI Syariah dengan menggunakan 

metode Data Envelopment Analysis periode 2014-2016? 

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

       1.4.1 Tujuan Penelitian 

     Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Bank Muamalat Indonesia dengan 

metode DEA. 

2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Bank BNI Syariah dengan metode 

DEA. 

3. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Bank BCA Syariah dengan metode 

DEA. 

4. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Bank Syariah Mandiri dengan 

metode DEA. 

5. Untuk mengetahui tingkat efisiensi pada Bank BRI Syariah dengan metode 

DEA. 

 

      1.4.2    Kegunaan Penelitian 

1.4.2.1 Kegunaan Teoretis 

      Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan 

mengenai analisis efisiensi dengan menggunakan metode DEA. Dan juga 

sebagai aplikasi dari ilmu-ilmu yang telah dipelajari di Program Studi 

Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

            1.4.2.2 Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini diharapkan akan berguna 

untuk berbagai pihak diantaranya adalah : 
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1. Bagi Penulis 

Penelitian ini memperluas wawasan dan pengetahuan penulis tentang 

analisis efisiensi dengan metode DEA. Dengan segala permasalahan 

yang ada didalamnya serta cara penyelesaiannya. 

 

2. Bagi Perusahaan atau Bank 

Untuk mengetahui kondisi keuangan pada perbankan dalam 

menghadapi kebijakan yang berlaku agar lebih efisien sehingga 

memberikan gambaran dan pertimbangan untuk mengambil keputusan 

di masa yang akan datang.  

 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan sebagai 

sarana pengembangan ilmu pengetahuan.  
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1.5 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

       1.5.1  Lokasi Penelitian 

             Penelitian ini dilakukan dalam mengambil data dari situs website   

(www.ojk.go.id) untuk mengambil data laporan keuangan periode 2014-2016 dan 

masing-masing website bank syariah.  

        1.5.2  Lamanya Penelitian 

         Jadwal penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama kurang lebih tujuh 

bulan terhitung dari bulan Oktober 2018 sampai Juni 2019. 
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Tabel  1.3 Jadwal Penelitian 

Kegiatan 2018 2019 

Okt Nov Des Jan feb Mar Apr Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tahap Persiapan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

a.Perizinan                                     

b.Penjajakan                                     

c.Pengajuan Judul                                     

d.Studi 

Kepustakaan 

                                    

e.Penyusunan 

Usulan Penelitian 

                                    

f.Penyerahan 

Usulan Penelitian 

                                    

g.Seminar Usulan 

Penelitian 

                                    

Tahap Penelitian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

a.Observasi                                     

Tahap Penyusunan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

a.Pengumpulan 

Data 

                                    

b.Pengolahan Data                                     

c.Analisis Data                                     

d.Penyusunan 

Skripsi 

                                    

Tahap Pengujian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

a.Penyerahan 

Skripsi 

                                    

b.Sidang Skripsi                                     

 


