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ABSTRACT 

 

 In general, mathematical approach is one of quantitative methods that can 

considered as a reference in business decision making. All numbers in the output linier 

programming provide an important information for business decision making. The objective 

of this paper is to introducing alternative method for evaluating performance banks of 

Indonesia with Data Envelopment Analysis (DEA). Application of DEA enable the study for 

using multiple input and output variable for evaluating unit and also directly comparing the 

result.This research use price of labor, price of funds and price of physical capital as 

controlled input variable and public loan, securities and other loans as output variable. DEA 

will indicate which Decision Making Unit (DMU) that producing input efficiently or 

inefficiently by considering its output level. 

 

Keywords: Data Envelopment Analysis, Bank Efficiency, Metode Non-Parametrik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. 1 Latar Belakang Masalah 

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, 

baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari 

orang lain, ataupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang atau 

giral. Menurut A. Abdurachman (1988), Bank merupakan jenis lembaga keuangan yang 

melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata 

uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-

benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain. 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun 

terakhir menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki 

fleksibilitas pada layanan yang ditawarkan, lokasi operasional, tarif untuk simpanan 

deposan dan jasa-jasa lain yang memudahkan nasabah dalam transaksi keuangan. Krisis 

Moneter yang terjadi pada tahun 1998 masih terasa dampaknya pada kegiatan 

perekonomian Indonesia sampai saai ini. Tahun 2008, krisis kembali melanda Indonesia 

tapi seluruh dunia terkena imbasnya, yang berawal dari Amerika Serikat. Akibat krisis 

tersebut banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan berdampak lebih lanjut 
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kepada sektor perbankan, khususnya bidang perkreditan, yaitu dengan munculnya kredit 

bermasalah ataupun  kredit macet. Menurut data dari bank Indonesia, Non Performing 

Loan (NPL) perbankan nasional 2008 sebesar 4%, sedangkan pada tahun 2009 NPL 

diperkirakan mencapai angka 7%, ujar Ekonom Kepala The Indonesia Economic 

Intelligence (IEI), Sunarsip (detikFinance, 10/05/2009) 

Aktifitas perbankan utama adalah simpanan (funding) dan pinjaman (lending). 

Pengertian penghimpun dana atau funding adalah mengumpulkan dana dari masyarakat 

luas. Kegiatan menghimpunan dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai 

jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account. Jenis-jenis 

simpanan yang ditawarkan oleh bank adalah giro (demand deposit), tabungan (saving 

deposit), deposito (time deposit). Setelah memperoleh dana dari mayarakat dalam bentuk 

simpanan, maka dana tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman 

(lending). 

Kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat disebut penyaluran dalam bentuk 

kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari 

kemampuan bank yang menyalurkannya, begitu pula dengan jumlah serta tingkat suku 

bunga yang ditawarkan. Sebelum kredit dicairkan bank terlebih dulu menilai kelayakan 

kredit yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. 

Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung pada perjanjian. 

Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat 

keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan. Secara 

umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan adalah kredit investasi, kredit modal kerja, 

kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumsi, kredit profesi. Selain aktivitas 

utama tersebut bank juga memiliki jasa-jasa bank seperti, transfer, kliring (clearing), 

inkaso (collection), safe deposit box, kartu kredit, bank notes, bank garansi, bank draft, 
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letter of credit (L/C), cek wisata (travellers cheque) dan menerima setoran-setoran 

(pajak, telephone, air, listrik, uang kuliah dan lain-lain). 

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan 

berbagai kegiatan yang tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan 

yang paling pokok adalah menghimpun dana dari masyarakat luas, kemudian 

menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau 

kredit. 

Kegiatan dari penghimpunan dan penyaluran dana, maka bank akan memperoleh 

keuntungan yaitu dari selisih biaya dana (bunga simpanan) dengan biaya pinjaman. 

Disamping itu kegiatan bank lainnya dalam rangka untuk memperoleh pendapatan 

adalah dengan memberikan jasa-jasa. 

Aktifitas perbankan harus didukung kinerja yang baik agar dapat efisien dan 

efektif, maka perbankan harus menggunakan strategi yang tepat dalam melaksanakan 

kegiatannya. Menurut Porter (1980), strategi yang memungkinkan organisasi untuk 

memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu: cost leadership, price differentiatiion, focus. 

Strategi cost leadership ini dilakukan dengan cara memproduksi barang dengan 

biaya yang lebih rendah dengan kualitas yang relatif sama dibandingkan dengan para 

pesaingnya. Untuk dapat menjalankan strategi ini, perusahaan perlu memiliki economies 

of scale lebih tinggi atau memiliki keunggulan dalam produktivitas. Dengan kata lain, 

perusahaan yang mengarahkan dirinya menjadi produsen yang low-cost dalam industri 

untuk setiap level kualitas, maka perusahaan tersebut telah menjalankan strategi ini. 

Strategi ini mempunyai dua macam strategi turunannya, yaitu (1) produk dijual dalam 

rata-rata harga industri untuk meraih keuntungan yang lebih besar dari pesaing dan (2) 

produk dijual dibawah rata-rata harga industri untuk meraih market-share yang lebih 

luas. Intinya cost leadership adalah strategi yang menekankan pada bagaikamana 
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menghasilkan produk standar pada biaya perunit yang peling rendah bagi konsumen 

yang sensitive terhadap harga. 

Strategi harga diskriminasi atau price differentiation ada ketika penjualan barang 

identik atau jasa yang dilaksanakan dengan berbeda harga dari penyedia yang sama. 

Dalam pasar persaingan sempurna dengan informasi sempurna, substitusi sempurna, dan 

tidak ada biaya transaksi atau pelarangan penjualan sekunder (atau menjual kembali) 

untuk mencegah arbitrase, diskriminasi harga hanya bisa menjadi fitur dari monopoli dan 

oligopolistik pasar, dimana kekuatan pasar dapat dieksekusi. Intinya, differensiasi harga 

adalah strategi yang ditempuh oleh perusahaan dengan cara menghasilkan produk yang 

berbeda atau unik, dibandingkan dengan produk para pesaingnya. Faktor yang dijadikan 

sebagai faktor permbeda dalam strategi differensiasi produk, antara lain produk itu 

sendiri, layanan (service), sumber daya manusia, image (citra). Setiap faktor pembeda 

tersebut lalu dikomunikasikan kepada konsumen agar konsumen mengetahui serta 

menyadari adanya perbedaan tersebut, sehingga diharapkan konsumen bersedia 

membayar lebih untuk produk tersebut. 

Untuk mengukur kinerja bank, diperlukan suatu teknik diperlukan untuk dapat 

mengetahui seluruh produktifitas suatu bank. Teknik tersebut disebut juga sebagai 

metode analisis efisiensi. Metode analisis efisiensi terbagi menjadi dua pendekatan yaitu 

pendekatan parametrik dan pendekatan non parametrik. Pendekatan parametrik 

diantaranya Stochastic Frontier Approach dan Distribution Free Approach 

(Hussein,2006). Pendekatan non parametrik diantaranya Data Envelopment Analysis dan 

Free Disposable Hull (Hussein,2007). Dengan adanya metode analisis efisiensi maka 

dapat mengetahui bank-bank mana yang telah efisien dalam hal penggunaan input dan 

pengeluaran output. Metode analisis efisiensi yang paling banyak dipakai adalah metode 

Data Envelopment Analysis (DEA) karena pendekatan DEA tidak membutuhkan banyak 

ANALISIS EFISIENSI..., INDAH NOER KANDINI, Ak.-IBS, 2011

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Price&prev=/search%3Fq%3Dprice%2Bdifferentiation%26hl%3Did%26biw%3D1366%26bih%3D585%26prmd%3Db&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhirV4is9Fqnk39Y1YDALuOAyTo0Vw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Perfect_information&prev=/search%3Fq%3Dprice%2Bdifferentiation%26hl%3Did%26biw%3D1366%26bih%3D585%26prmd%3Db&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhAMw-l0-FXcymSBhsWz7Rx0AWGmA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Substitute_good&prev=/search%3Fq%3Dprice%2Bdifferentiation%26hl%3Did%26biw%3D1366%26bih%3D585%26prmd%3Db&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhvZtK3NeCGQgfp1cYeTsVDUooUpA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_cost&prev=/search%3Fq%3Dprice%2Bdifferentiation%26hl%3Did%26biw%3D1366%26bih%3D585%26prmd%3Db&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhxeplm0CdV30sUNoxK-LqasBhUbw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Arbitrage&prev=/search%3Fq%3Dprice%2Bdifferentiation%26hl%3Did%26biw%3D1366%26bih%3D585%26prmd%3Db&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhMZgayjdcpyi-ZnKUpV8qtTZO7ng
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Monopoly&prev=/search%3Fq%3Dprice%2Bdifferentiation%26hl%3Did%26biw%3D1366%26bih%3D585%26prmd%3Db&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgtdzQJjRqgyd9m1Ms4o46L3o2APA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Oligopoly&prev=/search%3Fq%3Dprice%2Bdifferentiation%26hl%3Did%26biw%3D1366%26bih%3D585%26prmd%3Db&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhgiqP2s0Hlyzw4vJAHichRiL0SV-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Market&prev=/search%3Fq%3Dprice%2Bdifferentiation%26hl%3Did%26biw%3D1366%26bih%3D585%26prmd%3Db&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjB9DaIoYkQAZWtDjyxJCEmtxcJ3g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Market_power&prev=/search%3Fq%3Dprice%2Bdifferentiation%26hl%3Did%26biw%3D1366%26bih%3D585%26prmd%3Db&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhjKPe7sFy97aSC2HJ4kgB1jyIYeAg


informasi sehingga lebih sedikit data yang dibutuhkan dan lebih sedikit asumsi yang 

diperlukan.  

Data Envelopment Analysis (DEA) dikembangkan sebagai model dalam 

pengukuran tingkat kinerja atau produktifitas dari sekelompok unit organisasi. 

Pengukuran dilakukan untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan penggunaan 

sumber daya yang dapat dilakukan untuk menghasilkan output yang optimal. 

Produktifitas yang dievaluasi adalah sejumlah penghematan yang dapat dilakukan pada 

faktor sumber daya (input) tanpa harus mengurangi jumlah output yang dihasilkan, atau 

dari sisi lain peningkatan output yang mungkin dihasilkan tanpa perlu dilakukan 

penambahan sumber daya.  

Pengukuran efisiensi secara DEA dilakukan dengan mengidentifikasi unit-unit 

yang digunakan sebagai referensi yang dapat membantu untuk mencari penyebab dan 

jalan keluar dari ketidakefisienan. Penelitian efisiensi perbankan Indonesia juga telah 

banyak dilakukan, beberapa diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Muliaman. D. 

Hadad, Wimboh Santoso, Dhaniel Ilyas,  dan Eugenia Mardanugraha pada tahun 2003. 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kredit yang terkait dengan bank dan surat 

berharga mempunyai potensi pengembangan yang sangat tinggi untuk meningkatkan 

efisiensi secara keseluruhan, merger dari bank tidak selamanya membuat bank menjadi 

lebih efisien, serta kelompok bank swasta nasional non devisa dapat dikatakan 

merupakan yang paling efisien selama 3 tahun (2001 - 2003) dalam kurun waktu analisis 

8 tahun (1996 - 2003) dibandingkan bank-bank lainnya. Bank asing campuran sempat 

menjadi yang paling efisien ditahun 1997, sedangkan efisiensi bank swasta nasional 

devisa di tahun 1998 dan 1999. 

Penelitian tentang pengukuran efisiensi perbankan dengan menggunakan 

pendekatan DEA telah banyak di lakukan, seperti Halkos dan Salamoris (2004), mereka 
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telah melakukan peneltian dengan metode DEA dalam mengukur kinerja sektor 

perbankan Negara Yunani pada tahun 1997 - 1999. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

DEA dapat digunakan untuk mengukur kinerja perbankan, adanya hubungan 

positifantara ukuran total asset dengan efisiensi serta adanya peningkatan efisiensi 

sebagai dampak dari merger dan akuisisi. 

 

1. 2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bank adalah lembaga keuangan yang 

sangat besar perannya dalam perekonomian Indonesia, maka efisiensi dalam dunia 

perbankan merupakan bagian terpenting sebagai salah satu indikator kesehatan 

perbankan. Selama ini pengkuran kinerja perbankan bersumber pada analisis rasio 

keuangan yang ada, penggunaan rasio keuangan ini telah banyak digunakan oleh 

perbankan, baik di Indonesia dan di beberapa negara yang tingkat perekonomiannya 

lebih mapan dibandingkan dengan Indonesia. Permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini antara lain: 

a. Bagaimana pengukuran efisiensi bank di Indonesia selama periode 2007, 

2008 dan 2009 dengan menggunakan metode DEA (data envelopment 

analysis)? 

b. Adakah target yang seharusnya dapat dicapai bank agar dapat bernilai efisien 

tahun 2007, 2008 dan 2009? 

 

1. 3 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah agar dapat mengukur efisiensi dan tingkat 

kesehatan perbankan dengan model Data Envelopment Analysis (DEA), sehingga 

diharapkan hasil pengukuran DEA dapat dijadikan ukuran alternative untuk menilai 
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kinerja perbankan. Adapun tujuan penelitian ini, agar dapat melihat efisiensi perbankan 

di Indonesia tahun 2007, 2008 dan 2009 serta melihat tingkat efisiensi relative di tahun 

tersebut.di harapkan pula penelitian ini dapat menambah informasi dalam pengambilan 

keputusan, sehingga di harapkan tahun-tahun berikutnya bank dapat lebih efisien. Bagi 

penulis, penelitian ini dapat menambah ilmu dalam menghitung efisiensi khususnya 

dalam menggunakan model non-parametrik DEA (Data Envelopment Analysis), dengan 

yang dirasa cukup mewakili kinerja bank. 

 

1. 4 Pembatasan Masalah Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup masalah yang akan 

diteliti, yaitu tentunya bank yang beroperasi di Republik Indonesia dan berada dalam 

pengawasan regulator Bank Indonesia.  Pengukuran kinerja dilihat dari fungsi bank 

sebagai lembaga intermediasi finansial dan bank sebagai entitas bisnis yang harus 

menghasilkan profit. Bank-bank yang diukur kinerjanya adalah bank-bank yang terbuka 

(go-public).  Periode pengamatan adalah antara tahun 2007 sampai dengan 2008. Metode 

yang dipakai untuk mengukur kinerja bank-bank tersebut adalah data envelopment 

analysis dengan model CCR Input Orientation (CCR-I) yaitu pemodelan data 

envelopment analysis yang memakai asumsi constans returns-to-scale. 

 

1. 5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah: 

BAB I Pendahuluan 

Bab Pendahuluan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah , 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

ANALISIS EFISIENSI..., INDAH NOER KANDINI, Ak.-IBS, 2011



BAB II Landasan Teori 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai bank, efisiensi, kinerja dan 

metode tradisional yang sering digunakan untuk mengukur kinerja 

perbankan, penjelasan lengkap mengenai metode data envelopment 

analysis yang digunakan untuk mengukur efisiensi kinerja perbankan 

dalam karya akhir ini, jurnal-jurnal mengenai metode DEA dan 

beberapa penelitian-penelitian terhadap pengukuran kinerja perbankan 

dengan menggunakan metode DEA yang telah dilakukan oleh peneliti-

peneliti lainnya.  

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini membahas langkah-langkah dalam melakukan pengukuran 

kinerja terhadap bank-bank di Indonesia dengan pemodelan DEA, yang 

diawali dengan penentuan bank-bank yang akan diukur, pengumpulan 

data-data yang diperlukan untuk melakukan permodelan, asumsi-asumsi 

yang dipakai, pemilihan input dan output yang dipakai dan penjelasan 

mengenai alasan pemilihan data input dan output tersebut. 

BAB IV Hasil Penelitian 

Bab ini akan mengolah data-data input dan output yang diambil dari 

laporan keuangan tahunan perbankan yang sudah diaudit dengan 

permodelan Data Envelopment Analysis. Berdasarkan hasil pemodelan 

DEA tersebut akan dikategorikan bank-bank yang mempunyai kinerja 

baik maupun yang kurang baik. Kemudian itu dilakukan analisis 

terhadap karakteristik-karakteristik apa saja yang ada di bank-bank yang 

mempunyai kinerja baik. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

ANALISIS EFISIENSI..., INDAH NOER KANDINI, Ak.-IBS, 2011



Bab ini berisikan mengenai penjelasan temuan-temuan dari karya akhir 

ini, keterbatasan dari penelitian yang dilakukan, saran-saran untuk 

perbaikan kinerja perbankan dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan mengenai kinerja perbankan yang ada di Indonesia serta 

usulan untuk melakukan penelitan lanjutan 

 DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2. 1 Pengertian Bank 

Pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang 

keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya 

menyalurkan dana atau kedua-duanya (Kasmir, 2002). Perusahaan yang berada dalam 

industri keuangan antara lain adalah bank, perusahaan asuransi, reksadana, perusahaan 

sekuritas, koperasi, pegadaian dan lain-lain. Di Indonesia, terdapat pula perusahaan 

dibidang keuangan yang ilegal, seperti kredit tanpa agunan dan rentenir. 

Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang 

telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 “Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

Melayu S.P. Hasibuan (2006) dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan 

mengatakan, “Bank umum adalah lembaga keuangan, pengumpul dana dan penyalur 

kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter serta dinamisator 

pertumbuhan perekonomian. Bank sebagai  lembaga keuangan adalah badan usaha 

yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta 

bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. 

Bank sebagai pelaksana Lalu lintas pembayaran (LLP) berperan menjadi 

pelaksana penyelesaian pembayaran transaksi komersial atau finansial dari pembayaran 
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ke penerima. Lalu lintas pembayaran diartikan sabagai proses penyelesaian transaksi 

komersial dan / atau finansial dari pembayaran kepada penerima melalui media bank. 

Lalu Lintas Pembayaran  ini sangat penting untuk mendorong perdagangan dan 

globalisasi perekonomian, karena pembayaran transaksi aman praktis dan ekonomis. 

Bank juga berperan dalam stabilisator moneter, yaitu Bank mempunyai kewajiban ikut 

serta menstabilkan nilai tukar uang, nilai kurs atau harga barang-barang relatif stabil atau 

tetap, baik secara langsung maupun melalui mekanisme Giro Wajib Minimum (GWM) 

bank. GWM sudah ditentukan oleh Bank Indonesia. 

Gambar 2.1 Kegiatan Bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dasar-dasar Perbankan, Kasmir, 2002 

 

2. 2 Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan 

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dinyatakan bahwa Asas  

perbankan Indonesia adalah melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi 

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi diarahkan 

untuk terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal untuk meningkatkan 
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kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil, dan merata. Dengan demokrasi ekonomi 

diharapkan akan terwujud kesatuan  kekuatan ekonomi nasional. Hal tersebut akan 

dijalankan dengan prinsip kehati-hatian atau dikenal dengan nama konservatisme, yaitu 

prinsip dalam pelaporan keuangan yang dimaksudkan untuk mengakui dan mengukur 

aktiva dan laba dilakukan dengan penuh kehati-hatian oleh karena aktivitas ekonomi dan 

bisnis yang dilingkupi ketidakpastian (Wibowo, 2002). 

Bank memiliki fungsi yaitu menghimpun kelebihan (surplus) dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana dalam 

bentuk kredit. Kegiatan menghimpun dana (funding) dalam bentuk simpanan maksudnya 

dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyrakat. 

Menghimpun dana dari masyarakat ini dliakukan oleh Bank dengan cara memasang 

berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. 

Jenis simpanan yang dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro (demand deposit), 

tabungan (saving deposit), deposito berjangka (time deposit) dan sertifikat deposito. Oleh 

karena itu pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan 

sehingga masyarakat berniat untuk menanamkan dananya. 

Menyalurkan dana ke masyarkat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman 

(kredit) kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan dana dengan mengajukan 

permohonan. Jenis kredit yang tersedia dihampir semua bank adalah kredit investasi, 

kredit modal kerja, kredit konsumsi. Kredit tersebut diberikan bank sesuai kebutuhan dan 

kemampuan debitur. Bank wajib memberikan kredit dengan menggunakan prinsip 

pemberian kredit didasarkan pada 5C atau "the 5C's analisys of credit", yaitu Character 

(watak), Capacity (kemapuan) Capital (modal), Condition of economic (kondisi 

ekonomi), Collateral (jaminan/agunan).  
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Keuntungan utama bank yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari 

selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau 

kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah 

spread based. Apabila suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, di mana 

suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal 

dengan nama negatif spread. 

Bank juga menyediakan jasa-jasa lain yang mendukung dari kegiatan pokok 

bank, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga, letter of credit 

(L/C), safe deposit box, bank garansi, bank note, travelers cheque, menerima setoran-

setoran (pajak, telephone, air, listrik, uang kuliah dan lain-lain). Jasa-jasa pendukung 

yang diberikan bank tentunya memberi insentif atau keuntungan juga bagi bank, 

keuntungan dari jasa pendukung ini disebut fee based. 

Perbankan Indonesia bertujuan penunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional 

ke arah peningkatan rakyat banyak. Fungsi bank sebagai intermediasi yang dapat 

mempertemukan masyarakat yang kelebihan dan yang membutuhkan dana inilah yang 

dapat memajukan pertumbuhan ekonomi. Apabila seorang debitur dapat menggunakan 

kredit yang didapatnya dari bank, baik untuk memulai atau memajukan usahanya, yang 

akan meningkatkan kesejahteraan hidup dan menunjang perekonomian negara.  

 

 

 

2. 3 Kinerja Bank 

 Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. 

Secara keseluruhan kinerja (performance) bank merupakan gambaran prestasi yang 
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dicapai bank dalam operasionalnya, meliputi aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan 

dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Dengan demikian kinerja 

keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu 

baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya 

diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas (Abdullah, 2005). 

Dalam perkembangannya saat ini, peranan perbankan dalam memajukan 

perekonomian suatu negara sangatlah besar. Anggapan bahwa bank adalah „urat nadi‟ 

untuk menjalankan roda perekonomian, tentunya tepat sekali, karena fungsi bank sebagai 

lembaga keuangan sangatlah penting, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan 

uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, 

tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya. Karena sangat besarnya peranan 

perbankan, maka pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja perbankan dibutuhkan oleh 

para stakeholder perbankan, yakni nasabah, investor, manajemen, otoritas moneter, 

pemerintah dan juga masyarakat luas. 

Pencapaian perusahaan dalan periode waktu tertentu, tidak lepas dari kinerja yang 

dilakukan oleh pihak-pihak bank. Apabila kinerja bank tersebut bagus maka akan 

menghasilkan prestasi kerja yang bagus pula, begitu pula sebaliknya. Kinerja bank dapat 

diketahui melalui penilaian tentang tingkat kesehatan bank, yang standarnya sudah 

ditentukan oleh Bank Indonesia.  

Penilaian prestasi dan kondisi keuangan pada suatu perusahaan membutuhkan 

ukuran-ukuran tertentu, yang biasanya digunakan analisis rasio-rasio untuk menunjukkan 

antara dua data keuangan. Rasio-rasio keuangan ini harus digabungkan dengan beberapa 

standar, salah satunya melaluui pola historis perusahaan untuk sejumlah tahun dalam 

keadaan perusahaan membaik ataupun memburuk (Weston dan Copeland, 1995). 
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Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan dan 

kelemahan perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan 

kelemahan juga harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan dimasa 

yang akan datang. Dengan membandingkan kinerja perusahaan dengan periode-periode 

sebelumnya maka akan dapat diketahui apakan suatu perusahaan mengalami kemajuan 

atau kemunduran. 

Untuk memahami informasi tentang laporan keuangan, analisis laporan keuangan 

sangat dibutuhkan (Gibson dan Boyer, 1980). Analisis laporan keuangan meliputi 

perhitungan dan interpretasi rasio keuangan. Analisis laporan keuangan dapat membantu 

para pelaku bisnis, baik pemerintah dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam 

menilai kondisi keuangan suatu perusahaan tidak terkecuali perusahaan perbankan.  

Banyak strategi yang dapat dilakukan Bank atau perusahaan untuk menghasilkan 

kinerja yang baik serta efisien. Tjiptono (1998), mengemukakan berbagai jenis strategi 

yang bisa diterapkan oleh perusahaan diantaranya yaitu metode Penetapan Harga 

Berbasis Permintaan, yang berupa : 

a. Skimming Pricing: Strategi ini diterapkan dengan jalan menetapkan harga tinggi 

bagi suatu produk baru atau inovatif selama tahap perkenalan, kemudian 

menurunkan harga tersebut pada saat persaingan mulai ketat. 

b. Penetration Pricing: Dalam strategi ini perusahaan berusaha memperkenalkan 

produk baru dengan harga rendah dengan harapan memperoleh volume penjualan 

yang besar dalam waktu relatif singkat. 

c. Prestige Pricing: Strategi ini menetapkan tingkat harga yang tinggi agar 

konsumen yang sangat perduli dengan statusnya tertarik dengan produk dan 

kemudian membelinya. 
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d. Price Lining: Strategi ini digunakan apabila perusahaan menjual produk lebih 

dari satu jenis.  Harga untuk lini produk tersebut bisa bervariasi dan ditetapkan 

pada tingkat harga tertentu yang berbeda. 

e. Odd - Even Pring: Strategi ini menetapkan harga yang besarnya mendekati 

jumlah genap tertentu.  Misalnya Rp. 9.975,-  ; Rp. 4.445,- 

f. Demand - Backward Pricing: Penetapan harga ini berdasarkan pada perkiraan 

besarnya tingkat harga  yang bersedia dibayar konsumen untuk produk yang 

relatif mahal.  Berdasarkan perkiraan tersebut perusahaan kemudian menentukan 

marjin yang harus dibayarkan kepada pengecer.  Setelah itu baru harga jual 

ditentukan.  Berdasarkan target harga tersebut, perusahaan kemudian 

menyesuaikan kualitas komponen - komponen produknya. 

g. Bundle Pricing: Strategi ini memberikan dua atau lebih produk dalam satu harga 

paket.  

Kotler (1998), mengemukakan sembilan kemungkinan strategi harga – kualtias, 

seperti  terlihat dalam tabel 1.  Strategi penentuan posisi 4, 7 dan 8 mengenakan harga 

yang terlalu tinggi dibandingkan dengan kualitasnya.  Pelanggan akan merasa dirugikan  

dan mungkin akan mengeluh atau menceritakan hal – hal buruk mengenai perusahaan 

atau produk tersebut.  

 

 

 

 

Tabel 2.1 

Sembilan Strategi Harga-Kualitas 

     Harga                                  Tinggi Menengah Rendah 

Kualitas Strategi       Strategi Nilai Strategi Nilai 
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Produk 

Tinggi 

Premium 

1 

Tinggi 

2 

Super 

3 

 

Menengah 

Strategi Terlalu 

Mahal 

 4 

Strategi Nilai 

Menengah 

5 

Strategi Nilai   

Baik    

6 

 

Rendah 

Strategi      

Penipuan 

7 

Strategi 

Ekonomis Palsu 

8 

Strategi    

Ekonomis 

9 

Sumber :   Kotler (1998), Manajemen Pemasaran - Analisis, Perencanaan, Implementasi & Kontrol 

 

Strategi positioning merupakan strategi yang berusaha menciptakan diferensiasi 

yang unik dalam benak pelanggan sasaran, sehingga terbentuk citra (image) tentang merk 

atau produk yang lebih unggul dibandingkan merk / produk pesaing. Paling tidak ada 

tujuh pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan positioning, yaitu (Tjiptono, 

1998) : 

a. Positioning berdasarkan atribut, ciri-ciri atau manfaat bagi pelanggan (attribute 

positioning), yaitu dengan jalan mengasosiasikan suatu produk dengan atribut 

tertentu, karakteristik khusus, atau dengan manfaat bagi pelanggan. Sebagai 

contoh, kamera Nikon Zoom 300 QD digembar-gemborkan sebagai kamera 

terkecil didunia.  

b. Positioning berdasarkan harga dan kualitas (price and quality positioning),   yaitu   

positioning  yang  berusaha menciptakan kesan atau citra berkualitas tinggi lewat 

harga tinggi atau menekankan harga murah sebagai indikator nilai. Misalnya obat 

nyamuk semprot merk Hit yang memposisikan harga produknya melalui iklan : 

“Kalau nggak ada yang lebih baik dari Hit buat apa beli yang lebih mahal” 

c. Positioning yang dilandasi aspek penggunaan atau aplikasi (use / application 

positioning), misalnya Energen diposisikan sebagai “Minuman makanan sehat”. 
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d. Positioning berdasarkan pemakai produk (user positioning), yaitu mengaitkan 

produk dengan kepribadian atau tipe pemakai, misalnya “Orang pintar minum 

Tolak Angin” 

e. Positioning berdasarkan kelas produk tertentu (product class positioning), 

misalnya permen Kopiko yang diposisikan sebagai kopi dalam bentuk permen 

bukan permen rasa kopi. 

f. Positioning berkenaan dengan pesaing (competitor positioning), yaitu dikaitkan 

dengan posisi persaingan terhadap pesaing utama, misalnya pada iklan provider 

GSM. 

g. Positioning berdasarkan manfaat (benefit positioning), misalnya shampoo three 

in one. 

 

2. 4 Efisiensi Perbankan 

Kegiatan bisnis bank dapat dikatakan berhasil apabila dapat mencapai sasaran 

yang telah di tentukan. Walaupun pada dasarnya sasaran yang ingin dicapai masing-

masing bank berbeda, ada satu sasaran yang sama, yaitu mencapai keuntungan yang 

layak. Bank dikatakan sehat atau berhasil apabila dapat menjaga keamanan dana 

masyarakat yang dititipkan kepada mereka, dapat berkembang dengan baik dan mampu 

memberikan sumbangan yang berarti terhadap perkembangan ekonomi nasional. Semua 

itu dapat dijalankan dengan baik apabila bank memperoleh keuntungan yang memadai. 

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu sumber 

utama indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang 

bersangkutan. Berdasarkan laporan itu, akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan 

yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank (Nasser & Aryati, 2000). 
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Kesehatan bank akan berpengaruh terhadap preferensi nasabah untuk 

menginvestasikan uangnya dibank. Karena bagaimanapun juga setiap nasabah 

menginginkan jaminan keamanan atas dana yang ditabung serta bank jauh dari ancaman 

likuidasi. Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi nasabah, maka dirasa 

perlu untuk melakukan pemeliharaan kesehatan bank yang antara lain mencakup 

pemeliharan likuiditas sehingga dapat memenuhi kewajiban pada nasabah yang menarik 

simpanannya sewaktu–waktu. Selain itu dituntut pula untuk senantiasa mencapai 

keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup serta pencapaian rentabilitas 

yang baik. Sehingga bank yang beroperasi dan yang berhubungan dengan masyarakat 

hanya bank yang betul – betul sehat dan tidak akan merugikan masyarakat (Titik Aryati, 

2001). 

Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan 

salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan 

menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada, adalah merupakan ukuran 

kinerja yang diharapkan. 

Penilaian kinerja keuangan perbankan umumnya menggunakan lima aspek 

penilaian yaitu CAMEL (Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity). Dalam 

perkembangannya, penilaian keuangan tersebut menjadi CAMELS, dengan tambahan 

Sensitive to economic. Aspek capital meliputi CAR, aspek aset meliputi NPL, aspek 

earning meliputi NIM, dan BO/PO, sedangkan aspek likuidity meliputi LDR dan GWM. 

Empat dari lima aspek tersebut masing-masing capital, assets, management, earning, 

liquidity dinilai dengan menggunakan rasio keuangan. Aspek tersebut satu dengan yang 

lainnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio 

keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan perusahaan perbankan. Dapat juga 
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dihitung dengan pendekatan frontier, pada pendekatan frontier ini dibagi dua dengan 

metode parametric dan metode non-parametrik. 

Pengukuran efisiensi perbankan yang dilandasi dengan konsep tepat sangat 

dibutuhkan dalam meneliti dan mengukur performance dan manjerial dari sebuah bank. 

Penilaian efisiensi biaya perbankan didasarkan pada nilai biaya yang dikeluarkan 

perusahaan perbankan tertentu dibandingkan dengan nilai biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan perbankan dengan praktik terbaik (best practicing firm). 

Menurut Purwantoro (2006), metode pengukuran efisiensi perbankan dapat 

dibagi menjadi : 

1. Pendekatan Tradisional 

Pendekatan ini yaitu mengunakan Index Number atau Rasio, seperti Capital 

Ratio(capital adequacy ratio/CAR, Liquiditas Ratio(loan to deposit ratio/LDR), 

Asset Quality Ratio (non performing loans/NPL, loan asset allowance), 

Rentability Ratio(return on asset/ROA, return on equity/ROE, net interest 

margin/NIM, dan beban operasional terhadap pendapatan operasional/BOPO) 

a. CAR, yaitu perhitungan penyediaan modal minimum (capital adequacy) 

didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).  

b.  LDR, yaitu rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan 

untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. 

c. ROA, adalah rasio yang memberikan gambaran tentang kemampuan bank 

mengoperasikan harta bank untuk mencarai keuntungan. Rasio ini sekaligus 

menggambarkan efisiensi kerja bank yang bersangkutan. Rasio ini diperoleh 

dari perbandingan antara jumlah keuntungan dengan harta yang di miliki pada 

masa tertentu. 
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d. ROE, rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah keuntungan yang 

diperoleh dengan jumlah harta neto pemegang saham (modal disetor, laba 

ditahan dan laba/rugi berjalan). ROE merupakan tolok ukur profitabilitas 

yang paling penting bagi pemegang saham. 

e. NIM, yaitu rasio antara pendapatan bunga bersih terhadap jumlah kredit yang 

diberikan (outstanding credit). Pendapatan bunga bersih diperoleh dari bunga 

yang diterima dari pinjaman yang diberikan dikurangi dengan biaya bunga 

dari sumber dana yang dikumpulkan. NIM suatu bank dikatakan sehat apabila 

mempunyai NIM diatas 2%. 

f. NPL (Non Performing Loan) mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL 

semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank. NPL 

merupakan salah satu pengukuran dari rasio resiko usaha bank yang 

menunjukkan besarnya resiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. 

g. BOPO merupakan rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi. 

Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka 

menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga 

kerja, biaya pemasaran dan biaya operasi lainnya). 

 

 

2. Pendekatan  Frontier 

Pendekatan ini didasarkan pada frontier atau batasan. Pendekatan ini semakin 

popular di terapkan untuk mengukur tingkat efisiensi, karena frontier didasarkan 

pada perilaku optimal dari perusahaan guna memaximumkan output atau 

meminimumkan biaya, sebagai cara unit ekonomi untuk mencapai tujuan. Oleh 

ANALISIS EFISIENSI..., INDAH NOER KANDINI, Ak.-IBS, 2011



karenanya, deviasi dari frontier dapat diinterpretasikan sebagai ukuran dari 

efisiensi, yang merupakan standar kondisi optimal yang mungkin dicapai. 

Dalam perkembangannya, pendekatan frontier ini lebih diutamakan, karena hasil 

pengukurannya lebih objektif, bias didapatkan dari ukuran-ukuran numeric 

ukuran kinerja relative, yang bias memasukkan banyak faktor, seperti: faktor 

biaya (input), keuntungan, dan faktor-faktor lainnya untuk menghitung efisiensi 

relative dibandingkan dengan kinerja terbaik pada industri yang sejenis. 

 

2. 5 Pendekatan Frontier 

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. Di samping itu, dengan adanya pemisahan 

antara unit dan harga ini, dapat diidentifikasi berapa tingkat efisiensi teknologi, efisiensi 

alokasi, dan total efisiensi. Dengan diidetifikasikannya alokasi input dan output, dapat 

dianalisa lebih jauh untuk melihat penyebab ketidakefisiensian. 

 

 

 

Gambar 2.2 Pendekatan Frontier 
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      Sumber: Purwantoro, et al (2006, Integrasi Pendekatan DEA) 

 

 Pada pendekatan Frontier, dibedakan menjadi dua (Razi Yunus, 2007), yaitu: 

1. Deterministic Approach : sering digolongkan sebagai Pendekatan Non-

Parametrik, pendekatan ini mengunakan Tekhnical Mathematic Programing, atau 

populer dengan Data Envelopment Analysis (DEA). 

Secara garis besar kelebihan pendekatan nonparametrik adalah : tidak perlu 

bentuk fungsional eksplisit, miss spesifikasinya kecil dan pengunaan data input / 

output lebih banyak tanpa harus dibatasi sedangkan pendekatan parametric perlu 

bentuk fungsional eksplisit, miss spesifikasi cenderung besar dan pengunaan data 

input dan output kurang bervariasi (Lovell, 1993) dalam Rustam, 2005.  

 

Data Envelopment Analysis (DEA) 

Merupakan pendekatan non parametrik, menggunakan linear programming 

yang menganggap tidak terdapat random error. DEA digunakan untuk 

menghitung efisiensi teknik (technical efficiency), sehingga pendekatan DEA 

menghasilkan production frontier. Perusahaan yang efisien menurutnya 

adalah perusahaan yang menghasilkan banyak output dengan menggunakan 

input tertentu atau perusahaan yang menggunakan sedikit input untuk 

menghasilkan output tertentu. Masing-masing perusahaan disebut juga 

sebagai Decision Making Unit (DMU). 

Ada dua model dasar dari DEA yaitu model CCR, yang didasarkan pada 

asumsi constant returns to scale (CRS), dan model BCC, yang didasarkan 
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asumsi variable returns to scale (VRS). CCR menggunakan asumsi CRS, 

dimana bertambahnya nilai input akan menyebabkan adanya pertambahan 

nilai pada output secara proporsional. Model BCC didasarkan pada asumsi 

VRS, dimana bertambahnya nilai input, akan menyebabkan adanya 

pertambahan nilai output namun dengan proporsi yang bervariasi, tergantung 

pada besarnya ukuran DMU tersebut. 

Free Disposal Hull (FDH) 

Pendekatan ini dapat dianggap sebagai generalisasi dari DEA dengan model 

variable-return to scale. 

 

2. Stocastic Approach : Pendekatan ini digolongkan sebagai pendekatan parametrik, 

menggunakan ekonometric Frontier, dapat dihitung dengan cara stochastic 

frontier approach (SFA), thick frontier approach (TFA), dan distribution  free 

approach (DFA). 

 

 

 

Stochastic Frontier Approach (SFA) 

Untuk mengukur efisiensi dengan pendekatan SFA, dapat dilakukan melalui 

pendekatan berorientasi keluaran (output–oriented approach) untuk 

pengukuran efisiensi teknikal, dan pendekatan berorientasi masukan 

(inputoriented approach) untuk pengukuran efisiensi biaya. Efisiensi teknikal 

diukur berdasarkan production frontier, sedangkan efisiensi biaya diukur 

berdasarkan cost frontier (Kumbhakar, 2000). 
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Metode SFA ini memiliki beberapa kelemahan antara lain (Witono, 1999) : 

(1) teknologi yang dianalisis harus digambarkan oleh struktur yang cukup 

rumit atau besar, (2) distribusi dari simpangan satu-sisi harus dispesifikasi 

sebelum mengestimasi model, (3) struktur tambahan harus dikenakan 

terhadap distribusi in-efisiensi teknis, dan (4) sulit diterapkan untuk usaha 

yang memiliki lebih dari satu produk (khususnya yang menggunakan 

pendekatan output). 

Kritik dari stochastic frontier approach adalah bahwa asumsi distribusi 

terlalu mengikat untuk digunakan pada pendugaan satu titik observasi 

menggunakan data tahun tunggal. Distribution free approach merupakan 

metode untuk memperbaiki kritik ini. 

Distribution Free Approach (DFA) 

Metode ini menggunakan residual rata-rata dari fungsi biaya yang diestimasi 

dengan panel data untuk membangun suatu ukuran cost frontier efficiency. 

Metode ini tidak mengasumsikan bahwa terdapat core efficiency atau efisiensi 

rata-rata untuk setiap perusahaan yang besarnya konstan dari waktu ke waktu.  

Efisiensi biaya mengukur seberapa dekat biaya dari suatu bank dengan biaya 

terendah yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang sama pada kondisi 

yang sama. Pengukuran efisiensi biaya diturunkan dari fungsi biaya dimana 

biaya variabel tergantung dari harga dari input variabel, kuantitas dari output 

faktor inefisiensi dan random error dari efisiensi. 

Efisiensi biaya menurut distribution free merupakan pengukuran relative 

terhadap suatu perusahaan dibandingkan dengan efisiensi suatu perusahaan 

tertentu. Efisiensi dari institusi dalam sampel diturunkan melalui referensi 

dari efisiensi dari institusi yang paling efisien dalam sampel. Keuntungan dari 
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pendekatan ini adalah bahwa asumsi tentang distribusi yang kuat dari 

efisiensi dapat dihindari. 

Thick Frontier Approach (TFA) 

Metode yang mengasumsikan bahwa random error direpresentasikan dari 

deviasi perkiraan biaya dengan kuatil rata-rata terendah bank. Sedangkan 

inefisiensi itu direpresentasikan dari deviasi biaya antara kuartil terendah dan 

tertinggi. Residu dari fungsi biaya untuk kuartil rata-rata biaya terendah dan 

rata-rata tertinggi diasumsikan hanya untuk menunjukkan random error. 

Sedangkan perbedaan perkiraan antara kedua fungsi diasumsikan untuk 

menunjukkan perbedaan x-efficiency. Khususnya untuk permasalahan yang 

menghasilkan fluktuasi acak dan perbedaan hasil efisiensi, maka hasil 

pengukuran efisiensi dengan metode TFA ini sangat sensitive terhadap 

asumsi yang digunakan. Pendekatan ini dikembangkan oleh Berger dan 

Humprey (1991). 

 

Ada keuntungan dan kelemahan dari setiap pendekatan parametrik dan non 

parametrik. Pendekatan parametrik untuk melihat hubungan antara biaya diperlukan 

informasi yang akurat untuk harga input dan variabel lainnya. Pengetahuan mengenai 

bentuk fungsi yang tepat dari frontier dan struktur dari onsided error jika diperlukan, dan 

ukuran sampel yang cukup dibutuhkan untuk menghasilkan kesimpulan secara statistika. 

Pendekatan DEA tidak menggunakan informasi, sehingga sedikit data yang 

dibutuhkan lebih sedikit asumsi yang diperlukan dan sampel yang lebih sedikit dapat 

dipergunakan. Namun demikian kesimpulan secara statistika tidak dapat diambil jika 

menggunakan metode non-parametric (Hadad et, al, 2003). Penilaian efisiensi biaya 

didasarkan pada nilai biaya perusahaan dibandingkan dengan praktek perusahaan terbaik 
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(best praticing firm). Efisiensi biaya diartikan sebagai rasio antara biaya minimum 

dimana perusahaan dapat menghasilkan sejumlah produksi tertentu, dengan biaya 

sebenarnya yang dikeluarkan oleh perusahaan. (Ansari : 2006). 

 

2. 6 Data Envelopment Analysis (DEA) 

Selama ini, efisiensi dihitung dengan menggunakan rasio, misalnya dengan 

membagi satu output dengan satu input. Konsep efisiensi pertama kali diperkenalkan 

oleh Farrel (1957) yang merupan tindak lanjut dari model yang diajukan oleh Debreu dan 

Kooppmans (1951). Konsep pengukuran efisiensi Farrel dapat memperhitungkan input 

majemuk (lebih dari satu input), efisiensi ditentukan dengan membagi  jumlah terbobot 

output dengan jumlah  terbobot input. 

Efisiensi = Jumlah output yang terboboti 

  Jumlah Input yang terboboti 

Farrel menyatakan bahwa efisiensi terdiri dari dua komponen, yaitu efisiensi 

teknis (technical efficiency) dan efisiensi alokatif (allocative efficiency). Efisiensi teknis 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencapai output semaksimal mungkin dari 

jumlah input. Sedangkan, efisiensi alokatif  menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menggunakan input dengan proporsi seoptimal mungkin pada tingkat harga output 

tertentu. Kedua komponen tersebut dikombinasikan untuk menghasilkan ukuran efisiensi 

ekonomis (economis efficiency). 

Konsep pengukuran efisiensi dapat dilihat baik dengan focus pada sisi input 

(input-oriented) maupun focus pada sisi output (output-oriented). Kedua pendekatan ini 

sesuai dengan konsep primal dan dual dalam teknik operations research, yang bagaikan 

dua sisi mata uang, akan menghasilkan kesimpulan yang sama tentang efisiensi relative 
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sebuah perusahaan terhadap industri yang sejenis. Terdapat dua orientasi dalam 

pengikuran efisiensi, yaitu: 

a. Orientasi Input  

Prespektif yang melihat efisiensi sebagai pengurangan penggunaan iinput meski 

memproduksi output dalam jumlah yang tetap. Tepat digunakan untuk industri 

dimana manajer memiliki control yang besar terhadap biaya operasional. 

Pada gambar 2. pendekatan input dijelaskan melalui kurva isocost yang 

ditunjukkan  oleh kurva AA‟ dan kurva isoquant yang ditunjukkan oleh kurva 

BB‟. Yang dibandingkan adalah dua penggunaan input terhadap satu output 

dengan asumsi constant return to scale. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 : Efisiensi Teknis dan Alokatif 

 

Sumber: Coelli, et.al (1998) 

 

Misalkan Bank yang diuji efisiensinya berada pada titik P. jarak antara SP 

menunjukkan adanya efisiensi teknis yang merupakan jumlah input yang dapat 
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dikurangi, tanpa mengurangi jumlah output. Sehingga efisiensi teknis dapat 

dihitung dengan rasio dari OS/OP. Titik S merupakan titik yang efisien secara 

teknis karena berada di kurva isoquant. Untuk efisiensi secara alokasi dihitung 

berdasarkan rasio OR.OS. jarak RS menunjukkan pengurangan biaya yang dapat 

dilakukan guna mencapai efisiensi secara alokatif. Dan pada akhirnya titik yang 

efisien secara teknis dan alokatif, dengan kata lain efisiensi secara ekonomis 

terjadi pada titik S‟. 

b. Orientasi Output 

Prespektif yang melihat efisiensi sebagai peningkatan output secara proporsional 

dengan menggunakan tingkat input yang sama. Tepat digunakan dalam industri 

dimana Decision Making Unit (DMU) diberikan kuantitas resource dalam jumlah 

yang tetap (fix) dan diminta untuk memproduksi sebanyak mungkin dari resource 

tersebut. 

Konsep-konsep yang digunakan dalam mendefinisikan hubungan input output 

dalam tingkah laku dari institusi finansial pada metode parametrik maupun 

nonparametrik, yaitu: 

a. Pendekatan produksi (the production approach) 

Pendekatan produksi melihat institusi finansial sebagai produser dari akun 

deposit (deposit accounts) and kredit pinjaman (loans); mendefinisikan output 

sebagai jumlah dari akun-akun tersebut atau dari transaksi-transaksi yang terkait. 

Input-input dalam kasus ini dihitung sebagai jumlah dari tenaga kerja, 

pengeluaran modal pada aset-aset tetap (fixed assets) dan material lainnya. 

b. Pendekatan intermediasi (the intermediation approach).  

Pendekatan intermediasi memandang sebuah institusi finansial sebagai 

intermediator: Merubah dan mentransfer aset-aset finansial dari unit-unit surplus 
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menjadi unit-unit defisit. Dalam hal ini input-input institusional seperti biaya 

tenaga kerja dan modal dan pembayaran bunga pada deposit, dengan outout 

yang diukur dalam bentuk kredit pinjaman (loans) dan investasi finansial 

(financial investments). Akhirnya, pendekatan aset ini melihat fungsi primer 

sebuah institusi finansial sebagai pencipta kredit pinjaman (loans). 

Terdapat bermacam-macam definisi konseptualisasi pendekatan dalam 

mendefinisikan input dan output dalam membentuk sebuah model efisiensi yang tepat. 

Berger and Humphrey (1991) menawarkan  tiga cara dalam mendefinisikan output-

output finansial dari sebuah lembaga finansial, yaitu: 

a. Pendekatan asset (Asset Approach) adalah pendekatan yang memfokuskan pada 

peran bank sebagai lembaga intermediaris antara penyimpan dana dengan 

peminjam dana, dimana deposito serta kewajiban lainnya beserta karyawan dan 

physical capital didefinisikan sebagai input dan outputnya adalah kredit yang 

diberikan dan investasi yang dilakukan. 

b. User Cost Approach adalah pendekatan yang menentukan output dan input dari 

bank dengan melihat kontribusi produk bank tersebut terhadap revenue dari bank 

(jika return dari produk financial itu melebihi opportunity cost dari dana yang 

digunakan maka akan dianggap sebagai output dan sebaliknya jika return kurang 

dari opportunity cost-nya maka akan dianggap sebagai input). 

c. The Value-Added Approach mengidentifikasikan deposit dan kredit sebagai 

output. 

Dengan menganggap hal lainnya tidak berubah (ceteris paribus), dan dengan 

nilai margin tertentu dari tingkat bunga yang dibayarkan pada deposit dan aset atau 

kewajiban finansial lainnya, sebuah gabungan kredit ya ng meningkatkan tingkat deposit 

akan meningkatkan produksi bersih nilai tambah dari lembaga finansial tersebut, dimana 

ANALISIS EFISIENSI..., INDAH NOER KANDINI, Ak.-IBS, 2011



kekuatan yang merubah „pembelian‟ dana inter-bank akan mengurangi produksi bersih 

nilai tambahnya. 

Model yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran efisiensi dengan 

beberapa input (multiple input), dan beberapa output (multiple output) untuk mengambil 

keputusan (Decision Making Unit - DMU) disebut dengan model Data Envlopment 

Analysis (DEA). Dengan menggunakan metode DEA, maka akan dimungkinkan untuk 

melihat sumber ketidakefisienan dari setiap input dan output serta dapat diketahui pula, 

seberapa besar kemungkinan untuk mengefisienkan input dan output inefisiensi yang 

terjadi (berapa unit input dapat dikurangi dan beberapa output yang dapat ditambahkan 

untuk menjadi seefisien unit yang berada pada efficient frontier). 

 

Model DEA-CCR (Charnes, Cooper dan Rhodes) 

Metode DEA pertama kali diperkenalkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes 

(1978), kemudian dikenal dengan nama DEA CCR. DEA merupakan suatu metode 

pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi relative antar Decision 

Making Unit (DMU). DMU adalah sebuah sumber daya dapat berupa Sekolah, Bank, 

Rumah Sakit, Universitas dan lain-lain, yang akan dihitung efisiensinya. DMU yang 

dibandingkan tingkat efisiensinya harus dalam industri yang sejenis, yaitu memliki 

proses yang sama didalamnya, atau paling tidak memiliki input dan outputyang mirip 

atau kurang lebih sama satu dengan yang lainnya. Dalam penerapannya DEA dapat 

digunalam untuk mengestimasi DMU yang tidak efisien atau kurang efisien, mengatur 

target untuk peningkatan efisiensi. 

Jika Data Envelopment Analysis (DEA) di artikan secara bebas maka artinya 

adalah „analisis data terbungkus‟. Disebut demikian karena hasil dari perhitungan 

efisiensi, akan ditemukan nilai-nilai yang terbungkus inilah yang masih harus 
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ditingkatkan efisiensinya dengan mencari penyebab yang mungkin ditimbulkan oleh 

inpit atau output DMU dan menetapkan target agar efisiensinya dapat ditingkatkan 

dengan berorientasi pada DMU yang nilai efisiensinya lebih baik. 

Penggunaan model matematis dalam metode DEA memiliki kekhususan bila 

dibandingkan dengan penggunaan model matematis lain. Dalam hal ini model matematis 

DEA digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis unit organisasi atau DMU 

berdasarkan data dan kinerja pada masa lalu untuk perencanaan pada masa yang akan 

datang. Dua model matematis yang digunakan, yaitu: 

a. Model matematis DEA-CCR Primal, adalah model utama yang dipakai untuk 

menghitung nilai efisiensi tiap unit DMU. Dalam DEA efisiensi dari sebuah 

DMU didefinisikan sebagai rasio antara jumlah output yang diberi bobot 

dengan jumlah input yang diberi bobot, yang merupakan alami konsep 

efisiensi. 

b. Model matematis DEA-CCR Dual, adalah model pendukung untuk 

menghitung nilai efisiensi relatif suatu DMU dan mengetahui DMU yang 

dijadikan acuan untuk meningkatkan nilai efisiensi DMU yang tidak efisien. 

Dalam mengevaluasi metode DEA perlu diperhatikan: 

a. Kebutuhan nilai input dan output untuk masing-masing DMU. 

b. DMU memiliki proses yang sama yang menggunakan jenis input dan output 

yang sama. 

c. Mendefinisikan nilai efisiensi relatif masing-masing DMU melali rasio antar 

penjumlahan bobot input dengan penjumlahan bobot output. 

d. Nilai efisiensi berkisar antara 0 dan 1 

e. Nilai bobot yang diperoleh dari hasil pemograman dapat digunakan untuk 

memaksimumkan nilai efisiensi relatif. 
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Setiap DMU memerlukan suatu program linier dimana model program linier 

untuk masing-masing DMU pada dasarnya serupa. Suatu DMU dikatakan efisien secara 

relatif bila efisiensinya bernilai 1 (satu), nilai efisiensinya sebesar 100%. Sebaliknya, 

nilai-nilai efisien kurang dari 1 (satu), maka DMU tersebut dianggap tidak efisien. Bila 

dalam rumus nilai efisien diperoleh dari hasil bagi jumlah output dan input yang diberi 

bobot, maka perbaikan nilai efisien dapat dilakukan dengan cara: 

a. Nilai output ditingkatkan sementara nilai input tetap. 

b. Nilai output tetap sementar nilai input diturunkan. 

c.  Pada saat nilai output mengingkat secra bersamaan nilai input diturunkan. 

Model matematis DEA-CCR dalam bentuk non-linier adalah sebagai berikut: 

 

 

Tujuan    

 

 

 

Kendala  

 

 

   Ui , . . . . , Us ≥   0 

   Vj , . . . . , Vt ≥   0 

 

dimana: Ep  = efisiensi untuk DMU ke-p 

 s  = jumlah jenis output 

 t =  jumlah jenis input 

 n = jumlah DMU yang dievaluasi 

 Yik = nilai output pada pengukuran output ke - i ( i = 1,  . . . . , s )  

  untuk DMU ke - k ( k = 1 , . . . . , n ) 

      

 

  

  1 , untuk k = 1, … , n   

Ep =  
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 Xjk = nilai input pada pengukuran input ke – j ( j = 1,  . . . . , t )  

  untuk DMU ke - k ( k = 1 , . . . . , n ) 

 Ui = bobot output per-unit pada pengukuran output ke – i ( i = 1, . . ., s )  

 Vj = bobot input per-unit pada pengukuran input ke – j ( j = 1,  . . . . , t ) 

 

Solusi dari model diatas adalah dengan ditemukannya suatu harga Ep , yaitu 

efisiensi untuk objek ke- p. bila nilai Ep sama dengan satu maka dapat disimpulkan 

bahwa objek p efisien secara relative dari objek lain yang diteliti, tetapi apabila nilaiEp 

kurang dari satu, maka ada objek lain yang lebih efisien disbanding p, walaupun bobot 

yang dihitung digunakan untuk memaksimumkan efisiensi objek ke p. 

Untuk memudahkan perhitungan, maka model non-linier diatas dapat 

disederhanakan menjadi model liniernya. Model linier dibawah ini disebut juga sebagai 

bentuk DEA-CCR Primal, yaitu sebagai berikut: 

Tujuan    

 

  

Kendala  

 

 

 

 

   Ui , . . . . , Us ≥   0 

   Vj , . . . . , Vt ≥   0 

 

Selanjutnya, bentuk dari linier programming diatas dapat dibawa kedalam bentuk 

DEA-CCR Dual, model dualnya sebagai berikut: 

Tujuan  Meminimalkan ho 

Max E
p 
= 

 

 

= 1 

  

  

 0 , untuk k = 1, … , n   

 

+ ho . X
jp   
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Kendala   

 

 

 

 

Solusi dari model diatas adalah dengan mencari nilai λk yang disebut dual price 

untuk membentuk sebuah unit gabungan output dan input, sehingga meningkatkan DMU 

yang tidak efisien menjadi efisien (100%). 

Hasil implementasi model DEA-CCR yang telah dilakukan dapat 

diinterpretasikan melalui metode grafis, dapat dilihat pada gambar 2.4. 

Gambar 2.4: 

Metode Grafis model DEA - CCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui analisa grafis pada gambar 2.4 tampak DMU C dan DMU D menempati 

posisi tertinggi. Bila titik c dan d dihubungkan, kemudian masing-masing dihubungkan 

dengan sumbu x dan y, maka akan terbentik sebuah garis yang disebut garis frontier 
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Gambar 2.4: Metode grafis model DEA-CCR 
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yang tampak melingkupi atau membungkus titik-titk didalamnya. Titik yang terltak 

digaris frontier ini yang memilik efisiensi sama dengan 1 (satu) atau bernilai 100%. 

Sedangkan titik-titk yang tidak berada pada garis frontier yaitu titik a dan b, 

menunjukkan bahwa DMU A dan DMU B mempunyai kinerja yang kurang efisien. 

Namun nilai efisien kedua DMU tersebut dapat ditingkatkan sampai pada titik yang 

berada pada garis frontier. Sehingga dapat dilihat mengapa metode ini dinamakan 

Metode Data Envelopment Analysis, yaitu karena garis frontier membungkus atau 

melingkupi seluruh data yang ada. 

 

Model DEA BCC (Banker-Charnes-Cooper) 

Agar variabel return terskala, maka perlu ditambahkan kondisi convexity bagi 

nilai-nilai bobot λ, yaitu dengan memasukan dalam model di atas batasan berikut: 

 

 

 

Hasil model DEA yang memberikan variabel return terskala disebut model BCC, 

Banker, Charmes dan Cooper (1984). Model BCC dengan input-output oriented untuk 

DMU0 dapat ditulis dengan : 

 

 Nilai-nilai efisiensi BCC diperoleh dengan menjalankan model di atas untuk 

setiap DMU. Nilai-nilai efisiensi pengukuran kinerja BCC disebut nilai efisiensi teknis 

 

= 1 
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murni (pure technical efficiency), hal ini terkait dengan nilai-nilai yang diperoleh dari 

model yang memperbolehkan variabel return terskala, sehingga skala yang ada dapat 

tereliminasi. Secara umum nilai efisiensi CCR untuk tiap DMU tidak akan melebihi nilai 

efisiensi BCC, yang memang telah jelas secara intuitif karena model BCC menganalisa 

tiap DMU secara lokal daripada secara global. Jika kita telah memperoleh nilai efisiensi 

teknis murni, maka efisiensi skala (scale efficiency) dapat dihitung dengan persamaan:  

   SE = Technical Efficiency / Pure Technical Eefficiency 

 

2. 7 Keunggulan dan Kekurangan Metode DEA 

Zenious and Soteriou (1999) mengembangkan sebuah kerangka untuk 

mengkombinasikan benchmark strategis dan efisiensi dari jasa yang ditawarkan oleh 

(cabang) bank. Sebuah benchmark efisiensi dikembangkan dengan berdasarkan service-

profit chains (rantai jasa-keuntungan). Tiga model yang didasarkan pada metode non-

parametrik dari teknik Data Envelopment Analysis (DEA) dikembangkan untuk 

diterapkan pada latar balakang kepraktisan: (i) sebuah model efisiensi operasional 

(operational efficiency model), (ii) sebuah model efisiensi kualitas jasa (service quality 

efficiency model), dan (iii) sebuah model efisiensi keuntungan (profitability efficiency 

model). Penggunaan dari model-model ini pada kasus mereka diilustrasikan 

menggunakan data cabangcabang dari bank komersial. Hasil empiris menghasilkan 

temuan-temuan yang superior jika kita dapat secara simultan menggunakan ketiga model 

secara bersamaan, yaitu melihat desain operasional dengan kualitas yang dihasilkan oleh 

jasa dan keuntungan yang dibandingkan dengan benchmark masing-masing dari tiga 

dimensi tersebut secara terpisah. Hubungan yang bagus juga terdukung secara empiris di 

antara efisiensi operasional dan keuntungan, dan di antara efisiensi operasional dengan 

kualias jasa yang dihasilkan. 
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Kontribusi dari kerangka ini adalah modelnya dapat sesuai dengan tepat pada 

desain dari sistem operasi ke dalam konsep rantai jasa-keuntungan service profit chain, 

dan memberikan kemampuan untuk membuat benchmark desain operasional secara 

gabungan, dengan ukuran internal (operational) dan ukuran eksternal (customer),yang 

mengukur performance dari jasa yang dihasikan (seperti kualitas) dan garis dasarnya 

(seperti keuntungan). 

Keunggulan-keunggulan metode DEA antara lain adalah :  

a. DEA mampu memprosespengukuran efisiensi relative beberapa DMU 

sejenis yang menggunakan banyak input dan output secara simultan. 

b. Dengan metode ini kita tidak perlu mencari asumsi dan hipotesa bentuk 

fungsi hubungan antara variable input dan output dari jenis DMU sejenis 

yang akan diukur efisiensinya. 

c. Metode DEA ini tidak berkaitan dengan infomasi yang detail, sehingga 

informasi tidak dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

d. Dalam metode ini DMU-DMU tersebut dibandingan dengan sesamanya. 

e. Satuan input dan output dapat berbeda (seperti mata uang, luas area, jumlah 

karyawan, dll).  

f. Tiap DMU menentukan sendiri nilai efisiensi tertingginya dengan 

menentukan pembobotannya sendiri.  

Meskipun metode DEA sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah pengukuran 

kinerja yang sebelumnya tidak dapat diukur oleh metode pengukuran tradisional, namun 

sebagaimana metode pengukuran kinerja lainnya masih saja terdapat beberapa 

kekurangan, antara lain :  
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a. DEA tidak mengenali random error. Semua deviasi dari frontier dianggap 

sebagai inefisiensi. Kesalahan pada pengukuran dapat menghasilkan hasil 

efisiensi relatif yang bias.  

b. Penentuan input dan output sangat rawan terhadap subyektifitas karena 

ditentukan berdasarkan pertimbangan pihak yang akan melakukan 

pengukuran kinerja, misalnya manajemen. 

c. DEA mengukur efisiensi relatif. Karena itu bila DMU-DMU yang 

mempunyai efisiensi tinggi tidak dimasukkan ke dalam pengukuran, DMU-

DMU yang diukur akan terlihat lebih efisien dari yang sebenarnya.  

d. Mengasumsikan bahwa data bebas dari kesalahan pengukuran.  

e. Sensitif terhadap ketidak-tersediaan data.  

 

2. 8 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5: Kerangka Pemikiran 

 

 Variabel Input: 
• Price of labour 

• Price of fund 

• Price of physical capital 

 Variabel Output: 
• Public loan 

• Other loan 

• Securities 
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2. 9 Penelitian Sebelumnya  

Studi tentang efisiensi perbankan sudah sering dilakukan dalam penelitian 

ekonomi. Penelitian tentang efisiensi perbankan ini dilakukan dengan metodologi yang 

berbeda-beda, yaitu menggunakan ekonometrika, frontier stokhastik (stochastic frontier), 

thick frontier maupun Data Envelopment Analisis (DEA). Berikut Tabel 2.2 beberapa 

penelitian sebelumnya yang menggunakan metode DEA: 

Table 2.2: 

Penelitian Seblumnya 

No. Penulis Objek 

Penelitian 

Variabel 

Input 

Variabel 

Output 

Hasil dan 

Kesimpulan 

1. Barr, R.S., 

!999 

Bank-bank 

komersial di 

Amerika 

Serikat 

Biaya selain 

modal non-

interest 

Pendapatan 

non-interest, 

pendapatan 

modal 

Pendapatan 

non-interest, biaya 

selain non-interest, 

dan besarnya 

belanja 

berhubungan 

negatif dengan 

efisiensi. 

Sedangkan 

besarnya  modal 

dan pendapatan dari 

modal berhubungan 

secara positif 

dengan efisiensi 

2. Avkiran, 

1999 

salah satu 

bank yang 

ada di 

Australia 

rata-rata 

pendapatan 

keluarga, 

jumlah usaha 

kecil yang 

berdiri, 

competitor, 

jumlah teller, 

jumlah staff 

jumlah 

tabungan, 

jumlah kredit, 

jumlah 

investasi. 

ada 18 cabang yang 

efisien dan 47 

cabang yang 

inefisien. 

3. Hartana, 

2003 

45 bank 

devisa di 

Indonesia 

pada tahun 

Beban bunga, 

beban 

operasional 

lainnya, 

pendapatan 

bunga, 

pendapatan 

operasional 

Terdapat 

peningkatan rata-

rata efisiensi 

perbankan devisa, 
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2001-2002 beban non-

operasional 

lainnya dan 

pendapatan 

non-

operasional 

dan menolak 

argumen yang 

menyatakan kondisi 

perbankan di 

Indonesia pada 

tahun 2001-2002 

masih buruk 

ataupun masih 

Statis 

4. Erwinta 

Siswadi 

dan 

Wilson 

Arafat 

(2004) 

Periode 

pengamatan 

tahun 2002 

studi pada 

bank BTN 

jumlah 

pegawai level 

manajer, 

jumlah 

pegawai staf, 

jumlah ATM, 

jumlah 

outlet,biaya 

umum dan 

administrasi. 

jumlah 

nasabah, dana 

pihak ketiga, 

jumlah 

debitur, posisi 

kredit, total 

pendapatan 

Hasil penelitian 

menyebutkan ada 

19 kantor cabang 

yang inefisien, 8 

kantor cabang 

dalam kondisi DRS 

dan 11 cabang IRS. 

5. Ambarsari

Kusumani

ngrum 

(2008) 

Koperasi 

kecamatan 

di 

kabupaten 

Sragen 

modal, beban 

operasional 

dana pihak 

ketiga, 

pendapatan 

koperasi dan 

kredit. 

Hasil penelitian 

menunjukkan KPRI 

Guru 

Sumberlawang, 

KPRI, Guru Gesi, 

KPRI Guru 

Sukodono, KPRI 

Guru Mondokan, 

KPRI Guru Tangen 

merupakan koperasi 

yang efisien. 

6. Muliaman 

D. Hadad, 

Wimboh 

Santoso, 

Dhaniel 

Ilyas, 

Eugenia 

Mardanug

raha, 2003 

Bank-bank 

go public di 

Indonesia 

yang 

terdapat di 

list Bursa 

Efek 

Indonesia 

Price of 

labor, price 

of funds, 

price of 

physical unit 

Public loan, 

other loan, 

secirities 

kelompok bank 

swasta nasional 

non-devisa dapat 

dikatakan 

merupakan yang 

paling efisien 

selama 3 tahun 

(2001-2003) dalam 

kurun analisis 

8tahun (1996-2003) 

dibanding bank-

bank 

lainya. Bank asing 

campuran sempat 

menjadi yang 

paling efisien di 

tahun1997, 

sedangkan bank 

swasta nasional 
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devisa di tahun 

1998 dan 1999. 

7. Arafat, et 

al, 2004 

40 kantor 

cabang  

salah satu 

Bank di 

Indonesia 

Jumlah  

manajer, 

staff, ATM, 

outlet 

Jumlah 

nasabah. 

Posisi DPK, 

debitur, posisi 

kredit, 

pendapatan 

Jumlah kantor 

cabang yang efisien 

sebanyak 21 kantor 

cabang, nilai ini 

mengindikasi -kan 

bahwa belum 

optimal memanfaat-

kan sumber daya 

yang dimiliki 

(input) untuk 

menghasilkan 

output 

8. Mumu 

Daman 

Huri dan 

Indah 

Susilowati

, 2004 

Pengukuran 

efisiensi 

relative 

emiten 

perbankan 

dengan 

metode Data 

Envelopmen

t Analysis 

(DEA) 

 

Beban tenaga 

kerja, aktifa 

tetap, jumlah 

simpanan 

Total 

pinjaman 

yang 

diberikan 

(kredit), 

pendapatan 

operasional 

lain, kas 

Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa 

dari 18 bank yang 

diuji tingkat 

efisiensinya dengan  

menggunakan 

metode DEA, 

terdapat 6 bank 

yang tingkat 

efisiensinya tidak 

efisien (33,3 

persen), sedangkan 

12 bank lainnya 

telah mencapai 

tingkat efisiensi 

sempurna yaitu 100 

persen. 

9. Denny P, 

2010  

Analisis 

kinerja 

keuangan 

dengan 

metode  

DEA pada 

bank 

konvensiona

l dan 

syariah 

 

modal, 

tenaga kerja, 

dan biaya 

total 

terdiri dari 

jumlah DPK, 

pembiayaan, 

dan total 

pendapatan 

Bank-bank 

konvensional dan 

bank umum syariah 

yang tercatat di BEJ 

dan BI dinilai  

cukup efisien 

dengan nilai 

efisiensi yang 

berkisar antara 

86.55% - 97.58%. 
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Bab III 

Metodologi Penelitian 

 

 

3. 1 Pemilihan Objek Penelitian 

 Dalam pemodelan DEA, unit-unit yang diukur kinerjanya disebut Decision 

making unit (DMU). DMU-DMU yang diukur kinerja dalam penelitian ini adalah bank-

bank yang beroperasi di Indonesia. Meskipun topik dari karya akhir ini adalah 

pengukuran kinerja bank-bank di Indonesia, namun untuk membatasi lingkup penelitian, 

tidak semua bank-bank yang beroperasi di Indonesia akan dimasukkan sebagai obyek 

penelitian. Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan bank-bank 

mana saja yang diukur kinerjanya adalah: 

a. Kehomogenan bank-bank tersebut, bank yang diteliti termasuk bank 

konvensional, bank devisa yang melayani lalu lintas pembayaran. 

b. Katogeri bank yang termasuk memiliki asset yang besar di Indonesia. 

c. Katagori bank dengan nilai saham baik pada oktober 2010. 

d. Termasuk bank yang go-public, laporan keuangannya tersedia di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

e. Variasi struktur kepemilikan pada masing-masing bank. 

Meskipun ukuran dari bank-bank yang dijadikan sampel itu sangat beragam, 

namun karakteristik dari bank-bank yang dipilih sebagai sampel relatif sama yaitu antara 

lain :  

a. Mempunyai fungsi sama yaitu menerima deposit dan menyalurkan kredit. 

b. Mempunyai produk yang relatif sama yaitu tabungan, deposito dan giro.  
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c. Sudah mampu melayani transaksi-transaksi internasional.  

Dengan kesamaan-kesamaan ini, bank-bank yang dimasukkan dalam penelitian 

ini dianggap sudah homogen. Sebelumnya, sudah disebutkan bahwa tidak semua bank 

yang beroperasi di Indonesia menjadi obyek penelitian dalam penelitian  ini. Bank-bank 

yang akan dijadikan sampel dapat dilihat pada table 3.1 adalah sepuluh bank yang 

sahamnya dinilai baik pada bulan Oktober tahun 2010. Kesepuluh bank ini akan dihitung 

efisiensinya selama tiga tahun, yaitu pada tahun 2007, 2008, dan 2009. Tiga tahun 

tersebut dipilih untuk dilihat efisiensinya disebabkan pada tahun 2008 terjadi krisis 

global, yang pastinya ada dampaknya baik signifikan atau tidak terhadap bank-bank 

besar ini, sehingga dapat dilihat efisiensi sebelum krisis global terjadi, saat krisis global 

terjadi dan masa pemulihan setelah krisis.  

Table 3.1 

Sampel Bank untuk Penelitian 

No. Nama Bank 

1. Bank Central Asia (BCA) 

2. Bank Mandiri  

3. Bank Danamon 

4. Bank Rakyat Indonesi (BRI) 

5. Bank Negara Indonesia (BNI) 

6. Bank Tabunngan Pensiunan Nasional (BTPN) 

7. Bank Mega 

8. Bank Tabungan Negara (BTN) 

9. Bank Permata 

10. OCBC NISP 

Sumber: Penulis 

Sepuluh bank dipilih sebagai sampel selain karena alasan diatas,  juga karena 

adanya pendapat dari Stem et al. (1994) bahwa jumlah DMU sekurang-kurangnya tiga 

kali lebih besar dari total jumlah variabel input dan output dari model, sehingga 
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minimum sampel 27 buah, dan sampel pada penelitian ini sebanyak 10 bank selama tiga 

tahun. 

 

3. 2 Data yang akan Dihimpun 

Penyeleksian variabel untuk beberapa studi bergantung kebanyakan pada 

teoriteori bank klasik. Komplikasi lain yang penting pada studi efisiensi bank yang 

mempengaruhi penyeleksian variabel dan kemudian hasilnya adalah definisi dari fungsi 

bank. Oleh karena itu sebelum mendiskusikan aplikasi dan penyeleksian variabel amat 

berguna untuk memahami terlebih dahulu proses perbankan yang ada, yang kemudian 

dapat mempertajam petunjuk yang baik dalam penyeleksian variabel dan proses 

pengaplikasian. Peran sebuah bank komersial secara umum didefinisikan sebagai 

pengkoleksi tabungan dari rumah tangga dan agen-agen lainnya untuk mendanai 

investasi yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan dan konsumsi individual. 

 

Spesifikasi input dan output 

Dalam penelitian ini digunakan asset approach (deposito sebagai input) dengan 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:  

a. Sebagian besar penelitian yang pernah dilakukan untuk mengukur efisiensi 

perbankan adalah dengan menggunakan asset approach. Dengan 

menggunakan pendekatan ini, maka mudah untuk dilakukan penelitian-

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan efisiensi perbankan, maupun 

membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnnya. 

b. Peranan dari bank di Indonesia adalah sebagai institusi finansial yang 

mengumpulkan tabungan (yang merupakan surplus unit) dan mengubahnya 
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menjadi kredit yang merupakan defisit unit. Atau dengan perkataan lain, 

fungsi intermediaries dari bank penting untuk diteliti.  

c. Jika deposito diperhitungkan sebagai output, Deposit services dikenakan 

kepada nasabah bank dalam bentuk membayar tingkat bunga di bawah tingkat 

bunga pasar (SBI) daripada mengenakannya dengan harga tertentu sebagai fee 

dari service. Sehingga sulit ditentukan harga dari deposito. 

Mengacu pada jurnal dari Bank Indonesia tentang „Penggunaan metode non-

parametrik DEA‟ dan variabel yang dikemukakan oleh Altunbas, Yener, et. al. (2001), 

serta menggunakan data yang tersedia di Bank Indonesia, berdasarkan neraca keuangan 

bank dan laporan laba rugi bank, yang diperoleh dari maka variabel yang memungkinkan 

untuk digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 3.2: 

Variabel Yang Digunakan Dalam Studi Penelitian 

Symbol Definisi Sumber 

Input:   

PL{I} (Price of labour) Beban personalia dibagi 

total aktiva 

Laporan laba rugi dan 

neraca 

PF{I} (Price of funds) Beban Bungan dibagi 

dengan total pasiva 

Laporan laba rugi dan 

neraca 

PC{I} (Price of physical 

capital) 

Beban lain-lain dibagi 

dengan aktiva tetap 

Laporan laba rugi dan 

neraca 

Output:   

KR1{O} Kredit yang diberikan 

kepada pihak yang 

berkaitan dengan bank 

Neraca  

KR2{O} Kredit yang di berikan 

kepada pihak lainnya 

Neraca 

SB{O} (securities) Surat berharga atau efek-

efek yang dimiliki 

Neraca 

Sumber: Hadad et, al (2003) 

Pemilihan deposito sebagai input satu melambangkan kemampuan bank untuk 

menyerap dana pihak ketiga, sedangkan pemilihan total kredit dan surat berharga sebagai 
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output satu melambangkan kemampuan bank untuk menyalurkan dana-dana yang 

diserapnya kembali ke masyarakat (pelaku ekonomi). 

Data Envelopment Analysis menghitung efisiensi teknis untuk seluruh unit. Skor 

efisiensi untuk setiap unit adalah relatif, tergantung pada tingkat efisiensi dari unit-unit 

lainnya di dalam sample. Setiap unit dalam sample dianggap memiliki tingkat efisiensi 

yang tidak negatif, dan nilainya antara 0 hingga 1, dimana satu atau 100% (seratus 

persen) menunjukkan efisiensi yang sempurna. 

 

3. 3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis, maka data yang 

diperlukan adalah laporan keuangan dan laporan tahunan, metode ini memungkinkan  

kita untuk tidak menggunakan informasi diluar laporan tahunan. Jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dari pihak ketiga melalui 

media perantara. 

Data sekunder merupakan data yang diambil melalui website Bursa Efek 

Indonesia dan website bank-bank yang dijadikan sampel penelitian. Data yang diambil 

adalah data perusahaan yang terdapat didalam laporan keuangan dan laporan tahunan 

dari masing-masing bank. 

 

 

 

3. 4 Teknik Pengolahan Data 

Analisis non-parametrik (Charnes, Coopers and Rhodes, 1978) tidak 

membutuhkan spesifikasi khusus dari bentuk fungsi tertentu untuk menerangkan dan 
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membentuk batasan efisiensi atau permukaan fungsi „amplop‟ yang ada. Fleksibilitas 

dari teknik nonparametrik membolehkan peneliti untuk membentuk beberapa formulasi 

alternatif. Karena fleksibelitas ini maka peneliti mengolah data dengan model DEA yang 

berorientasi input dengan asumsi constan return to scale (CRS). Pendekatan perhitungan 

DEA ini menggunakan software EMS (Efficiency Measurement System) dan LINGO 

atau biasa disebut juga LINDO. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Metode Analisis dengan Data Envelopment Analysis (DEA) 

DEA merupakan metode berdasarkan program linier yang digunakan untuk 

membandingkan efisiensi dari beberapa unit (Kanungo, 2004). Secara sederhana 

pengukuran dinyatakan dengan nilai rasio input dan output yang merupakan satuan 

pengukuran produktivitas yang bisa dinyatakan secara parsial (misal: input tenaga kerja, 

input modal, output penjualan, output profit dan lain-lain) ataupun secara total 

(melibatkan semua output dan input suatu entitas ke dalam pengukuran) yang dapat 

membantu menunjukkan faktor input (output) apa yang paling berpengaruh. 

Pengertian yang lebih jelas diberikan oleh Avkiran (1999, dalam Gattoufi et al. 

2004) dengan mendefinisikan DEA sebagai teknik untuk mengukur efisiensi relative dari 

berbagai unit organisasi yang mampu untuk mengungkap hubungan yang tepat antara 

input dan output yang beragam, yang sebelumnya tidak dapat diakomodasi melalui 

analisis rasio secara tradisional. Pentingnya pendefinisian fungsi perbankan adalah jelas 

dalam menentukan variabel input dan output yang akan dipakai untuk studi efisiensi. 

Meskipun sudah jelas bahwa bank membawa kedua fungsi ini, sebuah studi kuantitatif 

harus dibuat dari pilihan konflik yang ada pada pendefinisian variabel. 

Variable Input: 
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a. Price of labour / PL{I} 

= Beban personalia dibagi total aktiva 

Berapa perbandingan pemakaian beban gaji karyawan terhadap total aset 

yang dihasilkan bank tersebut. Variable input ini tentu sangat jelas, karena 

beban personalia adalah input yang harus dikeluarkan bank untuk 

menghasilkan output. 

b. Price of fund / PF {I} 

= Beban bunga dibagi dengan total pasiva 

Melihat persentase beban bunga yang ditanggung perusahaan dari kolom 

pasiva sebagai kewajiban perusahan yg harus dibayar. Variable ini dijadikan 

input agar dapat melihat persentase input yang harus dikeluarkan bank yang 

terkait beban bunga. 

c. Price of physical capital / PC {I} 

= Beban lainnya dibagi dengan aktiva tetap 

Melihat perbandingan beban lainnya dengan aktiva tetap yang dimiliki, lalu 

berapa besar bank harus mengeluarkan input yang berhubungan dengan 

physical capital. 

 

 

 

Variabel Output: 

a. Kredit ke pihak yang terkait bank / KR1 {O} 

Pemberian kredit tentunya adalah penghasilan bagi bank, karena bank akan 

mendapatkan keuntungan dari bunga. Pemberian kredit akan memperlihatkan 
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bagaimana bank menghadapi resiko, apabila bank menghindari resiko maka 

kredit akan terkucur banyak pada output ini. 

b. Kredit ke pihak lain / KR2 {O} 

Kredit pada pihak lain atau pihak ketiga yang tidak terkait bank, yaitu 

masyarakat, adalah konsentrasi output yang dicapai oleh bank-bank yang 

berani mengambil resiko.  

c. Surat berharga / SB {O} 

Surat berharga yang bank miliki adalah aset untuk menghasilkan output yang 

dapat dikatakan „risk free‟ (tanpa resiko).  

Langkah - Langkah efisiensi DEA (Data Envelopment Analysis) 

a. Menganalisis input atau sumber daya yang dipakai dan digunakan oleh bank 

dengan kinerja yang baik untuk menghasilkan output bank tersebut. 

b. Menghitung model matematis DEA 

Efisiensi ditentukan dengan membagi  jumlah terbobot output dengan jumlah  

terbobot input. 

Efisiensi = Jumlah output yang diboboti 

  Jumlah Input yang diboboti 

Menganalisis DEA, dimulai dari menghitung dan menentukan bobot untuk setiap 

input dan output pada masing-masing DMU. Menurut Nugroho Purwantoro (2003) 

Bobot pada DEA tersebut memiliki sifat, antara lain: 

a. Positivity: DEA menuntut semua variabel input&output bernilai positif (> 0). 

b. Isotonicity: variabel input dan output harus punya hubungan isotonicity yang 

berarti untuk semua kenaikan pada variabel input apapun harus menghasil 

kan  kenaikan setidaknya satu variabel output dan tidak ada variabel output 

yang mengalami penurunan. 
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c. Jumlah DMU: dibutuhkan setidaknya tigaDMU untuk setiap variabel input 

dan output yang digunakan dalam model untuk memastikan adanya degress 

of freedom. 

d. Window analysis perlu dilakukan jika terjadi pemecahan DMU (tahunan 

menjadi triwulan misalnya) yang biasanya dilakukan untuk memenuhi syarat 

jumlah DMU analisis ini dilakukan untuk menjamin stabilitas nilai 

produktivitasi dari DMU yang bersifat time dependent. 

e. Penentuan bobot : walaupun DEA menetukan bobot yang seringan mungkin 

untuk setiap unit relative terhadap unit yang lain dalam 1 set data, terkadang 

dalam praktek manajemen dapat menentukan bobot sebelumnya. 

f. Homogeneity: DEA menuntut seluruh DMU  yang dievaluasi memiliki 

variabel input dan output  yang sama jenisnya. 

Setiap DMU, yang dalam penelitian ini adalah kesepuluh bank (tabel 3.1), akan 

menggunakan kombinasi input (sumber daya) yang berbeda untuk menghasilkan output 

yang berbeda pula. Oleh karena itu setiap DMU akan memiliki bobot yang 

mencerminkan keragaman tersebut. DMU akan menetapkan bobot yang lebih tinggi 

untuk input yang penggunaannya sedikit dan untuk output yang diproduksi dalam jumlah 

banyak. Bobot tersebut sebagai penentu untuk memaksimumkan efisensi suatu DMU. 

 

Pengolahan data input dan output menggunakan software LINDO dan EMS, 

seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kedua software ini akan menghasilkan hasil 

efisiensi yang sama, namun dengan LINDO kita harus menghitung satu persatu input dan 

output menggunakan persamaan linier CCR. Sedangkan pada software EMS, nilai 

efisiensi dapat dilihat jika input dan outputnya dimasukkan. Menggunakan dua software 

ini untuk mengetahui pesamaan liniernya dan mencocokkan hasil nilai efisiensinya. 
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BAB IV 

Hasil Penelitian 

 

 

4. 1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penulis menetapkan obyek penelitian berupa bank-bank yang telah go-public dan 

terdaftar di  Bursa Efek Indonesia (BEI), dibawah pengawasan Bank Indonesia dan di 

atur oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Bank-bank yang dijadikan objek 

penelitian adalah Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia 

(BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mega, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank 

Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), Bank Permata, Bank Danamon, OCBC NISP 

Bank. 

Selain itu, penulis menetapkan periode tahun penelitian 2007, 2008 dan 2009. 

Hal ini didasari pada tahun 2008 terjadi krisis global yang melanda negara Amerika 

Serikat dan mempengaruhi perusahaan-perusahaan publik dan Bank-bank di Indonesia 

secara langsung. Hal tersebut mengakibatkan adanya beberapa perusahaan publik dan 

bank yang mencatatkan nilai negatif earnings pada laporan income statement nya di 

tahun 2008. Penulis menetapkan tahun tersebut sebagai perbandingan sebelum terjadi, 

saat terjadi dan pemulihan dari krisis global tersebut. 

 

4.1.1 Uji Variabel Input dan Output 

Pentingnya pendefinisian fungsi perbankan adalah jelas dalam menentukan 

variabel input dan output yang akan dipakai untuk studi efisiensi. Meskipun sudah jelas 

bahwa bank membawa kedua fungsi ini, sebuah studi kuantitatif harus dibuat dari pilihan 
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konflik yang ada pada pendefinisian variabel. Oleh karena itu, keterkaitan variabel ini 

satu dengan yang lainnya akan diuji dengan uji statistik non-parametrik. Uji statistik 

yang dikenal dengan nama uji pearson akan dilakukan dengan membagi bank yang akan 

diteliti sesuai dengan besar assetnya. 

 

a. Aset besar 

Tabel uji pearson dibawah ini dilakukan terhadap aset besar, yaitu bank-bank 

yang memiliki aset diatas 50 Triliun. 

Tabel 4.1.1: 

 Uji Pearson Aset Besar 

Correlations 

  PL PF PC KR1 KR2 SB 

PL Pearson Correlation 1 .619
*
 .481 -.759

**
 -.032 -.538

*
 

Sig. (2-tailed)  .014 .069 .001 .909 .039 

N 15 15 15 15 15 15 

PF Pearson Correlation .619
*
 1 -.102 -.844

**
 -.094 -.716

**
 

Sig. (2-tailed) .014  .717 .000 .740 .003 

N 15 15 15 15 15 15 

PC Pearson Correlation .481 -.102 1 -.043 -.049 -.126 

Sig. (2-tailed) .069 .717  .878 .863 .654 

N 15 15 15 15 15 15 

KR1 Pearson Correlation -.759
**

 -.844
**

 -.043 1 -.205 .736
**

 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .878  .464 .002 

N 15 15 15 15 15 15 

KR2 Pearson Correlation -.032 -.094 -.049 -.205 1 -.056 

Sig. (2-tailed) .909 .740 .863 .464  .843 

N 15 15 15 15 15 15 

SB Pearson Correlation -.538
*
 -.716

**
 -.126 .736

**
 -.056 1 

Sig. (2-tailed) .039 .003 .654 .002 .843  

N 15 15 15 15 15 15 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabel uji pearson pada bank dengan asset besar diatas menunujukkan bahwa 

variabel input dan output memiliki hubungan yang negatif. Variabel input price of labour 

dengan kredit pada pihak terkait memiliki hubungan yang negatif dengan nilai yang 

tinggi, dapat dikatakan bahwa apabila bank meningkatkan price of labour maka akan 

berpengaruh terhadap turunnya kredit pada pihak terkait bank (-0.759) dan surat berharga 

(-0.538), dan memiliki sedikit pengaruh terhadap turunnya kredit pada pihak yang tidak 

terkait dengan bank (-0.032). 

Variabel input price of fund memiliki hubungan negatif juga dengan ketiga 

variabel output. Dibandingkan dengan price of labour, price of fund lebih tinggi 

hubungan negatifnya terhadap variabel output, terlihat dari KR1 (-0.844), KR2 (-0.094) 

dan surat berharga (-0.716), dapat disimpulkan bahwa price of fund lebih berperan dalam 

input untuk menghasilkan output, jika dibandingkan dengan price of labour. 

Variabel price of physical capital juga memiliki hubungan yang negatif terhadap 

output. Namun berbeda dengan kedua input sebelumnya, price of physical capital 

memiliki hubungan negatif yang sangat rendah terhadap ketiga variabel outputnya, yaitu 

sebesar 0.043 pada kredit yang terkait pihak bank, 0.049 pada kredit pada pihak diluar 

bank, dan 0.126 untuk surat berharga. 

 

b. Asset Menengah 

Tabel uji pearson dibawah ini dilakukan terhadap aset menengah, yaitu bank-

bank yang memiliki aset 10 sampai dengan 50 Triliun. 

 

 

 

Tabel 4.1.2: 

 Uji Pearson Aset Menengah 
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Correlations 

  PL{I} PF{I} (%) PC{I} (%) KR1{O} KR2{O} SB{O} 

PL{I} Pearson Correlation 1 .605
*
 .358 -.465 -.462 -.502 

Sig. (2-tailed)  .017 .191 .081 .083 .056 

N 15 15 15 15 15 15 

PF{I} (%) Pearson Correlation .605
*
 1 -.031 -.561

*
 -.334 .067 

Sig. (2-tailed) .017  .911 .030 .223 .814 

N 15 15 15 15 15 15 

PC{I} (%) Pearson Correlation .358 -.031 1 .097 .286 -.472 

Sig. (2-tailed) .191 .911  .732 .302 .076 

N 15 15 15 15 15 15 

KR1{O} Pearson Correlation -.465 -.561
*
 .097 1 .119 .310 

Sig. (2-tailed) .081 .030 .732  .673 .262 

N 15 15 15 15 15 15 

KR2{O} Pearson Correlation -.462 -.334 .286 .119 1 -.197 

Sig. (2-tailed) .083 .223 .302 .673  .481 

N 15 15 15 15 15 15 

SB{O} Pearson Correlation -.502 .067 -.472 .310 -.197 1 

Sig. (2-tailed) .056 .814 .076 .262 .481  

N 15 15 15 15 15 15 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Tabel uji pearson pada bank dengan „asset menengah‟ diatas juga menunujukkan 

bahwa variabel input dan output memiliki hubungan yang negatif, seperti tabel uji 

sebelumnya pada aset besar. Pada variabel input price of labour, dapat dikatakan bahwa 

apabila bank meningkatkan price of labour maka akan berpengaruh terhadap turunnya 

kredit pada pihak terkait bank (-0.465), kredit diluar pihak bank (-0.462), dan surat 

berharga (-0.538). 

Variabel input price of fund juga memiliki hubungan negatif dengan dua variabel 

output, yaitu pada KR1 0.561 dan pada KR2 0.334. Sedangkan price of fund terhadap 

surat berharga pada bank kecil ini memiliki hubungan yang positif, sehingga apabila 

bank menaikkan 1% nilai price of fund, maka surat berharga juga akan sedikit naik 

0.067. 
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Variabel price of physical capital pada „asset menengah‟ juga memiliki 

perbedaan dengan price of physical capital dengan aset besar sebelumnya, yaitu dalam 

„asset menengah‟, variabel ini memiliki hubungan yang negatif hanya terhadap surat 

berharga sebesar 0.427. Namun, memiliki hubungan yang positif terhadap output bank 

yang dilihat dari sisi pemberian kredit, yaitu pada kredit yang terkait bank sebesar -0.097 

dan pada kredit diluar pihak bank sebesar -0.286. 

 

4. 2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil dari rasio keuangan dapat mencerminkanbaik atau tidaknya kinerja bank 

pada tahun tersebut. Banyaknya pendapat yang mengatakan bahwa menggunakan rasio 

keuangan untuk menghitung efisiensi sudah tidak akurat lagi maka, efisiensi bank akan 

dihitung dengan metode non-parametrik yaitu Data Envelopment Analysis. 

Permodelan Data Envelopment Analysis  yang digunakan untuk mengukur 

kinerja perbankan adalah CCR – Input oriented dengan asset approach. Dari hasil 

perhitungan tersebut dapat diklasifikasikan kinerja bank dari mulai yang efisien sampai 

yang kurang bahkan tidak efisien. Bank yang kinerjanya baik dapat dilihat dari 

efisiensinya yang stabil bernilai 100% atau cenderung naik. 

 

4.2.1 Interpretasi Hasil Permodelan DEA 

Data-data yang dihasilkan dari pemodelan DEA antara lain adalah :  

a. Production frontier yang berisikan DMU-DMU yang efisien 

b. Nilai efisiensi untuk masing-masing DMU 

c. Sebuah peer group untuk masing-masing DMU inefisien yang terdiri dari 

DMU-DMU yang efisien yang paling mirip dengan DMU inefisien. 

d. Target efisiensi untuk tiap DMU inefisien. 
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e. Input slack untuk tiap DMU inefisien (kelebihan input yang digunakan) 

f. Output slack untuk tiap DMU inefisien (kekurangan output yang dihasilkan)  

 

4.2.2 `Rasio Keuangan 

Penilaian kinerja keuangan perbankan umumnya menggunakan lima aspek 

penilaian yaitu CAMEL (Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity). Dalam 

perkembangannya, penilaian keuangan tersebut menjadi CAMELS, dengan tambahan 

Sensitive to economic. Aspek capital meliputi CAR, aspek aset meliputi NPL, aspek 

earning meliputi NIM, dan BO/PO, sedangkan aspek likuidity meliputi LDR dan GWM. 

Empat dari lima aspek tersebut masing-masing capital, assets, management, earning, 

liquidity dinilai dengan menggunakan rasio keuangan. Tabel 4.1 akan memperlihatkan 

beberapa rasio keuangan dalam bank-bank yang menjadi objek penelitian. 
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Tabel 4.1: Rasio-rasio Keuangan Bank dalam Penelitian 

                  

  
RASIO 

BCA BNI   

  2007 2008 2009 2007 2008 2009   

  ROA 3.34% 3.42% 3.40% 0.50% 1.10% 1.70%   

  ROE 26.74% 30.16% 31.90% 5.60% 9.00% 16.40%   

  NPL 0.81% 0.60% 0.73% 8.18% 4.96% 4.68%   

  NIM 6.09% 6.55% 6.40% 5.00% 6.30% 6.00%   

  LDR 43.61% 53.78% 50.27% 60.20% 68.00% 64.10%   

  

       

  

  
RASIO 

Bank Mandiri Bank Tab. Pensiunan Nasional   

  2007 2008 2009 2007 2008 2009   

  ROA 2.40% 2.69% 3.13% 6.14% 4.48% 3.42%   

  ROE 19.07% 22.74% 30.07% 36.27% 28.44% 25.89%   

  NPL 7.33% 4.69% 2.62% 1.31% 0.59% 0.51%   

  NIM 5.20% 5.48% 5.19% 13.84% 11.40% 12.18%   

  LDR 52.02% 56.89% 59.15% 89.18% 91.60% 84.92%   

  

       

  

  
RASIO 

OCBC NISP Bank Permata   

  2007 2008 2009 2007 2008 2009   

  ROA 1.31% 1.54% 1.79% 1.90% 1.70% 1.40%   

  ROE 8.71% 9.18% 11.86% 18.10% 12.40% 13.30%   

  NPL 2.53% 2.72% 3.17% 4.60% 3.50% 4.00%   

  NIM 4.99% 5.40% 5.53% 6.20% 6.20% 5.70%   

  LDR 89.14% 76.69% 72.39% 88.00% 81.80% 90.60%   

    

      

  

  
RASIO 

Bank Danamon Bank Mega   

  2007 2008 2009 2007 2008 2009   

  ROA 2.40% 1.50% 1.50% 2.33% 1.98% 1.77%   

  ROE 22.90% 14.60% 11.20% 25.52% 20.47% 18.72%   

  NPL 2.20% 2.30% 4.50% 1.53% 1.18% 1.70%   

  NIM 10.40% 11.10% 12.00% 5.09% 4.94% 4.94%   

  LDR 88.10% 86.40% 88.80% 46.74% 64.67% 56.82%   

  

       

  

  
RASIO 

Bank Tabungan Negara BRI   

  2007 2008 2009 2007 2008 2009   

  ROA 1.89% 1.80% 1.47% 4.61% 4.18% 3.73%   

  ROE 21.54% 19.64% 18.27% 31.64% 34.50% 35.22%   

  NPL 4.05% 3.20% 3.36% 3.45% 2.80% 3.52%   

  NIM 5.31% 5.08% 4.65% 10.69% 9.99% 8.97%   

  LDR 92.38% 101.83% 101.29% 68.80% 79.93% 80.88%   

    

 

            
Sumber: Laporan Keuangan Masing-Masing Bank 
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Tabel 4.1 menunjukkan beberapa rasio keuangan bank dalam masing-masing 

tahun penelitian. ROA (return on asset) dihitung untuk melihat laba yang berputar dari 

asset, sehingga dapat kita lihat berapa besar pengaruh asset terhadap laba yang 

dihasilkan. Rasio ini sekaligus menggambarkan efisiensi kerja bank yang bersangkutan. 

Rasio ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah keuntungan dengan harta yang di 

miliki pada masa tertentu. ROE (return on equity)  merupakan tolak ukur profitabilitas 

yang paling penting bagi pemegang saham. NPL (Non Performing Loan) mencerminkan 

risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak 

bank. NPL merupakan salah satu pengukuran dari rasio resiko usaha bank yang 

menunjukkan besarnya resiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. 

NIM (net interest margin), yaitu rasio antara pendapatan bunga bersih terhadap 

jumlah kredit yang diberikan (outstanding credit). Pendapatan bunga bersih diperoleh 

dari bunga yang diterima dari pinjaman yang diberikan dikurangi dengan biaya bunga 

dari sumber dana yang dikumpulkan. NIM suatu bank dikatakan sehat apabila 

mempunyai NIM diatas 2%. LDR (loan deposit to ratio), yaitu rasio kredit terhadap total 

dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan 

dalam bentuk kredit. 

 

4.3 Data Envelopment Analysis 

4.3.1 Data Input dan Output 

 Data input dan output yang digunakan, diperoleh dari laporan keuangan 

perbankan tahun 2007, 2008 dan 2009. Pada permodelan menggunakan pendekatan asset 

ini memperlihatkan inistitusi finansial seperti bank sebagai pencipta kredit pinjaman 

(loans), maka output yang digunakan disini adalah kredit dari pihak yang terkait dengan 

bank, kredit pihak ketiga, dan surat berharga. Variable input yang digunakan mengacu 
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pada jurnal DEA hadad, et. al, (2003) yaitu price of labour, price of funds, price of 

physical capital, dengan perkataan lain fungsi intermediasi dari bank sangat penting 

untuk diteliti. 

Pencapaian perusahaan dalan periode waktu tertentu, tidak lepas dari kinerja yang 

dilakukan oleh pihak-pihak bank. Apabila kinerja bank tersebut bagus maka akan 

menghasilkan prestasi kerja yang bagus pula, begitu pula sebaliknya. Kinerja bank dapat 

diketahui melalui penilaian tentang tingkat kesehatan bank, yang standarnya sudah 

ditentukan oleh Bank Indonesia.  

Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan dan 

kelemahan perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan 

kelemahan juga harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan dimasa 

yang akan datang. Dengan membandingkan kinerja perusahaan dengan periode-periode 

sebelumnya maka akan dapat diketahui apakan suatu perusahaan mengalami kemajuan 

atau kemunduran. 

Tabel input dan output pada masing-masing tahun akan menunjukkan fungsi 

utama bank, sebagai lembaga intermediasi. Output yang dihasilkan oleh masing-masing 

bank, akan maksimal apabila didukung dengan kinerja yang baik dan tentunya dengan 

mengeluarkan input yang tidak terlalu besar. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2: 

Data Mentah Input dan Output 
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Tahun 

Price of 

Labour 

Price of 

funds 

Price of 

physical 

capital 

kredit 

terkait 

pihak 

bank 

kredit pada 

pihak lain 

surat 

berharga 

  input 1 input 2 input 3 output 1 output 2 output 3 

2007 PL{I} PF{I} (%) PC{I} (%) KR1{O} KR2{O} SB{O} 

BCA 0.013165785 0.030946239 0.06816268 692,268 81,696,365 45,847,933 

Bank Mandiri 0.012626578 0.035823216 0.07265484 783,078 137,770,474 28,360,026 

Bank Danamon 0.019146027 0.054939297 0.121031687 7,672 49,850,621 4,110,753 

BRI 0.025888657 0.031927386 0.623041872 431,511 112,407,295 17,385,248 

BNI 0.020135893 0.040200438 0.068920232 80,912 831,334,073 16,200,561 

BTPN 0.040087531 0.060990839 0.214058503 43,001 7,530,467 1,246,521 

Bank Mega 0.009737987 0.055948929 0.020065097 95,321 13,941,942 14,553,431 

BTN 0.018777352 0.059348632 0.049886635 4,563 21,791,401 1,911,238 

Bank Permata 0.022778191 0.04578087 0.191135182 110,140 25,178,920 809,314 

OCBC NISP 0.017181636 0.048177109 0.02784321 128,112 18,729,423 3,091,235 

2008 PL{I} PF{I} (%) PC{I} (%) KR1{O} KR2{O} SB{O} 

BCA 0.013372834 0.028262203 0.073219184 824,211 111,960,125 50,044,630 

Bank Mandiri 0.012732354 0.034514738 0.101949144 641,263 173,858,171 24,670,360 

Bank Danamon 0.028513346 0.054394929 0.174754754 12,594 63,397,880 4,137,089 

BRI 0.025719907 0.034167824 0.799196288 451,613 159,657,070 23,855,465 

BNI 0.01635208 0.033291466 0.090948495 465,254 105,877,097 9,874,051 

BTPN 0.035827735 0.078890314 0.111063357 10,902 10,125,293 1,343,939 

Bank Mega 0.014278731 0.060589792 0.013542354 185,335 18,563,716 8,053,631 

BTN 0.017176722 0.057789165 0.032665221 6,019 30,767,976 1,737,394 

Bank Permata 0.01679805 0.044730746 0.260638578 172,409 33,347,520 651,713 

OCBC NISP 0.017733104 0.039526205 0.031204422 128,928 20,272,226 166,206 

2009 PL{I} PF{I} (%) PC{I} (%) KR1{O} KR2{O} SB{O} 

BCA 0.014825536 0.028432904 0.068019759 688,590 123,212,679 69,562,763 

Bank Mandiri 0.012298167 0.039722639 0.167503877 638,057 196,488,172 18,168,414 

Bank Danamon 0.030457306 0.06309275 0.138199852 4,668 58,362,674 4,431,548 

BRI 0.021062804 0.03842892 0.835600185 485,391 205,037,003 24,535,241 

BNI 0.015208994 0.036545533 0.117442299 525,829 113,396,856 19,197,927 

BTPN 0.041061553 0.073840959 0.071113179 33,976 15,419,828 319,573 

Bank Mega 0.015495196 0.054910313 0.013904068 213,171 18,138,891 13,706,058 

BTN 0.01601398 0.05857763 0.035807536 18,858 38,718,344 5,487,972 

Bank Permata 0.020625441 0.057098941 0.275372939 158,346 39,426,730 651,713 

OCBC NISP 0.019010139 0.04267064 0.035894337 150,444 21,132,801 90,190 
Sumber: Laporan Tahunan Bank 

 

Tabel 4.2 menunjukkan nilai input dan output kesepuluh bank, ditahun 2007, 

2008 dan 2009. Peneliti akan menjelaskan singkat dilihat hanya dari input dan outputnya.  
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a. Tahun 2007 

Dibandingkan dengan yang lain BTPN adalah bank yang mengeluarkan input 

yang tinggi, tetapi pada kolom output BTPN menduduki posisi yang paling 

rendah, bisa disimpulkan bahwa BTPN maksimal mengeluarkan input tapi 

tidak berkinerja baik sehingga output yang dihasilkan sangat minim. 

BTN pada kolom output kredit pihak terkait dan surat berharga juga termasuk 

rendah dibandingkan dengan yang lain, walaupun pada kolom input price of 

fund yang dikeluarkan tinggi dan price of physical capital rendah serta price 

of labour termasuk rata-rata, bisa kita simpulkan bahwa output (hasil) yang 

didapat BTN tidak maksimal. 

BNI memiliki input rata-rata, tidak rendah tidak juga terlalu tinggi, apabila 

dibandingkan dengan bank-bank yang menjadi objek penelitian. Dari kolom 

output 2007, BNI sangat baik dan termasuk bank yang „high risk‟, yaitu bank 

yang berani mengambil resiko, terlihat dari kolom kredit pada pihak lain yang 

sangat tinggi, BNI terbukti mampu mengelola inputnya untuk menghasilkan 

output. 

BCA adalah bank swasta yang besar dan tetap bertahan dalam golongan 

bank-bank teratas, namun apabila kita lihat input dan output  tahun 2007 

(tabel 4.2) dapat kita lihat bahwa BCA tidak besar dalam mengeluarkan input 

untuk menghasilkan output, bahkan termasuk dalam input dan output yang 

rendah. Kolom output BCA, dapat dilihat BCA adalah bank yang 

menghindari resiko (avoid risk) terlihat dari BCA tidak seberani bank-bank 

besar lainnya, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI yang memaksimalkan output 

pada kredit pada pihak lain. Namun, BCA memaksimalkan output pada kredit 

pada pihak yang terkait bank dan surat berharga. 
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b. Tahun 2008 

Kolom input dan output tahun 2008, pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa Bank 

Mandiri sangat baik mengelola outputnya dalam bentuk kredit pada pihak 

lain. BCA juga menghasilkan output yang tinggi untuk kredit pada pihak 

yang terkait bank dan surat berharga, seperti tahun 2007 masih dapat 

disimpukan bahwa tahun 2008 BCA juga membatasi kredit pada pihak lain 

untuk mengurangi resiko kredit yang akan terjadi dimasa yang akan datang, 

tetapi BCA memaksimalkan outputnya pada surat berharga dan kredit yang 

terkait dengan pihak bank. Kedua bank tersebut, yaitu Mandiri dan BCA, 

meghasilkan output yang tinggi dengan input minimal, bahkan dapat 

dikatakan dalam katagori input yang rendah. 

Tabel 4.2 di tahun 2008,  menunjukkan output dalam kolom kredit terkait 

pihak bank yang paling rendah adalah BTN, seperti diketahui BTN adalah 

bank pemerintah yang lebih banyak menyalurkan kredit rumah (KPR), 

sehingga output terbesar yang diperoleh BTN adalah kredit pada pihak lain.  

c. Tahun 2009 

Tabel 4.2 pada tahun 2009, menunjukkan input dan output objek penelitian 

pada tahun 2009. Kolom output pada tabel ini bila dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya terlihat lebih meningkat, dapat disimpulkan setiap 

bank dalam penelitian ini terus menerus memperbaiki kinerjanya agar lebih 

baik dan lebih efisien dari tahun sebelumnya. 

Beberapa bank, seperti Bank Mandiri, BNI, BRI bahkan menekan input price 

of labour, namun meningkat pada kolom input yang lain, yaitu price of fund 

dan price of physical capital. BCA juga bertambah outputnya pada kolom 

kredit pada pihak lain. Namun bukan berarti BCA, berorientasi pada output 

ANALISIS EFISIENSI..., INDAH NOER KANDINI, Ak.-IBS, 2011



kredit pada pihak lain, karena surat berharga BCA tiap tahunnya selalu paling 

tinggi diantara bank-bank lain.  

 

4.3.2 Hasil Pengukuran Kinerja dengan Model DEA – CCR 

Hasil pengukuran model DEA – CCR selama tiga tahun pengamatan yang 

dilakukan dengan software EMS dan LINDO (LINGO)  akan ditampilkan pada tabel 4.3. 

Angka-angka pada tabel dibawah ini menunjukkan tingkat efisiensi tiap bank untuk 

masing-masing tahun. Bank yang memiliki nilai efisiensi 100%  secara konsisten, dinilai 

berkinerja baik pada tiga tahun tersebut. Sebaliknya, bank-bank yang memiliki nilai 

efisiensi kurang dari 100%, dinilai berkinerja kurang baik. 

Tabel 4.3: 

Nilai Efisiensi Bank dengan Model DEA 

Nama Tahun 

Bank 2007 2008 2009 

BCA 100.00% 100.00% 100.00% 

Bank Mandiri 100.00% 100.00% 100.00% 

Bank Danamon 10.45% 23.14% 23.31% 

BRI 67.12% 93.38% 100.00% 

BNI 100.00% 69.78% 71.53% 

BTPN 3.22% 5.35% 11.97% 

Bank Mega 100.00% 100.00% 100.00% 

BTN 7.65% 55.23% 59.69% 

Bank Permata 11.57% 18.24% 15.36% 

OCBC NISP 42.69% 41.29% 37.22% 
Sumber: Hasil Perhitungan DEA EMS 

Tabel 4.3 menunjukkan efisiensi yang dihitung setiap tahunnya 2007, 2008 dan 

2009. Pada tabel tersebut terlihat bahwa BCA, Bank Mandiri dan Bank Mega adalah 

bank yang konsisten efisiensinya, karena bernilai 100%, dapat disimpulkan juga ketiga 

bank ini memiliki kinerja yang baik. Sedangkan BNI efisien dalam tahun 2007 dan 

mengalami penurunan kinerja ditahun terjadinya krisis global, 2008. BRI meningkat 
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menjadi 100% ditahun 2009. OCBC NISP juga mengalami penurunan kinerja pada tahun 

2008 dan 2009. 

 

Grafik 4.1: 

Analisis Trend CCR 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%

BCA

Bank Mandiri

Bank Danamon

BRI

BNI

BTPN

Bank Mega

BTN

Bank Permata

OCBC NISP

2009

2008

2007

 

BCA, Bank Mandiri dan Bank Mega memiliki nilai efisien pada setiap tahun 

penelitian. Walaupun masing-masing memiliki focus output yang tidak sama satu dengan 

yang lain, namun bank-bank yang meiliki nama besar ini adalah bank dalan kategori 

berkinerja baik, karena dinilai efisien. 

Bank Danamon memang menunjukkan hasil yang tidak efisien, tetapi dari tahun 

2007 sampai 2009, Bank Danamon menunjukkan perubahan kinerjanya kearah yang 

lebih baik, terlihat dari naiknya nilai efisiensi pada tabel 4.3 dan grafik trend CCR. 
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Walaupun kenaikan nilai efisiensi pada Bank Danamon tidak terlalu signifikan, tetapi 

dengan naiknya nilai efisiensi ini dapat melihat nilai positif  Bank Danamon dalam 

memperbaiki kinerjanya agar lebih baik dan bernilai efisien. 

BRI adalah bank yang tersebar dinusantara dan melayani setiap lapisan dan 

golongan masyarakat. Tabel dan grafik BRI diatas, menunjukkan Bank Rakyat Indonesia 

memiliki kinerja yang baik dari tahun ke tahun, ditunjukkan dangan naik secara 

signifikan tiap tahunnya, hingga mencapai nilai efisien di tahun 2009. Krisis global yang 

dialami dunia di tahun 2008, sepertinya tidak terlalu berdampak pada BRI karena 

mayoritas nasabah BRI adalah golongan menengah kebawah.  

Berbeda halnya dengan BNI, performa dan kinerja sangat baik ditunjukkan bank 

ini di tahun 2007, namun di tahun 2008 saat terjadinya krisis global, output yang sangat 

turun dengan tajam adalah kolom kredit pada pihak lain, melesat jauh kebawah sebesar 

tiga perempat dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2009 BNI memperbaiki 

kinerjanya dan outputnya juga meningkat, sehingga nilai efisiensi DEA naik, walaupun 

tidak terglong sebagai bank efisien. 

Jika dirangkingkan, BTPN adalah bank yang paling inefisien, karena setiap 

tahunnya memiliki nilai efisiensi yang rendah di bandingkan dengan bank-bank lain. Go-

public di bulan Maret 2008, dapat menjadi penyebab BTPN kurang efisien di banding 

bank lain. 

BTN juga termasuk bank yang inefisien, namun tiap tahunnya BTN nilai 

efisiensinya meningkat tentunya didukung dengan kinerja yang baik. Naiknya nilai 

efisensi pada tahun 2008 dan 2009, menunjukkan meskipun kredit BTN mayoritas 

adalah KPR (Kredit Pemilikan Rumah), namun tidak besar pengaruhnya saat terjadi 

krisis global. 
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Tabel dan grafik pada Bank Permata menunjukkan bahwa efisiensi bank ini 

sangat fluktuatif.  Pada tahun 2008 nilai efisiensi Bank Permata meningkat, namun tahun 

2009 nilai efisiennya turun. Belum stabilnya input dan output, serta kinerja bank karena 

krisis global dapat menjadi sebab naik turunnya nilai efisiensi pada Bank Permata. 

Sedangkan, yang terlihat pada tabel dan grafik OCBC NISP adalah nilai efisiensi 

yang turun dari tahun ke tahun.  

 

4.3.3 Karakteristik Bank 

Tentunya bank-bank diatas memiliki karakteristik tertentu sehingga dapat 

dikatakan berkinerja baik atau kurang baik. Lebih lanjut akan dijelaskan  karakteristik 

masing-masing bank dilihat dari total asset, struktur kepemilikan bank dan rasio-rasio 

keuangan. 

 

4.3.3.1 Karakteristik Bank Menurut Total Asset 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mensyaratkan, untuk bias dinilai 

mempunyai kinerja baik, sebuah bank harus mempunyai modal inti lebih besar dari 100 

milyar. Saat ini, pemerintah mendorong bank-bank di Indonesia untuk melakukan 

konsolidasi dengan tujuan supaya struktur permodalan bank akan menjadi lebih kuat. 

Apakah bank dengan modal dan aset yang besar mempunyai kinerja yang lebih baik 

dibandingkan bank dengan modal dan asset yang kecil. Untuk lebih meneliti hal tersebut, 

bank diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu bank dengan asset lebih kecil dari 

10triliun, asset antara 10 sampai 50triliun dan asset lebih besar dari 50 triliun. 

Tabel 4.4: 

Klasifikasi Bank Menurut Total Aset 

Nama bank < 10 

triliun 

10 - 50 

triliun 
 50 

triliun 

BCA - - V 
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Bank Mandiri - - V 

Bank Danamon  - - V 

BRI - - V 

BNI - - V 

BTPN - V - 

Bank Mega - V - 

BTN - V - 

Bank Permata - V - 

OCBC NISP - V - 
Sumber: Laporan Tahunan Perbankan 

Bedasarkan tabel 4.4 diatas, dari tiga bank yang berkinerja baik, dua bank 

diantaranya yaitu BCA dan Bank Mandiri memiliki total aset lebih dari 50 triliun. BNI 

juga berkinerja baik pada tahun 2007 memiliki total aset diatas 50 triliun. Maka dapat 

disimpulkan bahwa bank-bank dengan asset yang besar cenderung mempunyai kinerja 

yang lebih baik dibandingkan dengan bank-bank yang memiliki asset yang lebih kecil. 

Dapat disimpulkan juga berarti langkah pemerintah dalam mendorong bank-bank untuk 

meningkatkan modal dan aset adalah benar. 

Hal ini juga sesuai dengan pemikiran dimana bank dengan aset dan modal yang 

kecil akan sangat sulit untuk mendukung pertumbuhan kredit yang tinggi. Selain itu, 

dengan modal yang kecil, cukup sulit bagi sebuah bank untuk meningkatkan skala usaha 

maupun skill level yang dimilikinya, serta dalam mengantisipasi risiko-risiko yang 

dihadapi. Modal bank merupakan “mesin” dari kegiatan bank. Dengan kapasitas “mesin” 

yang terbatas maka, akan sulit bagi bank tersebut untuk meningkatkan kapasitas kegiatan 

usahanya, khususnya dalam penyaluran kredit. 

 

4.3.3.2 Karakteristik Bank Menurut Struktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan perbankan di Indonesia terbagi menjadi lima, yaitu bank 

milik Negara atau Pemerintah, bank milik swasta atau bank umum swasta nasional, bank 

milik koperasi, bank milik campuran, bank milik asing. Sejak terjadinya krisis ekonomi 
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di Indonesia tahun 1997, kepemilikan investor asing meningkat dengan pesat. 

Peningkatan kepemilikan investor asing sepertinya mendapatkan “izin” dari pemerintah 

karena dengan banyak investasi pada bidang perbankan, diharapkanindustri perbankan 

mempunyai modal yang lebih besar dan dapat menghasilkan industri perbankan yang 

kuat dan sehat. Perbankan yang kuat dan sehat dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat sehingga kejadian seperti „rush‟ yaitu penarikan uang dari bank secara 

serentak di tahun 1998 dapat diminimalisir. 

 

Tabel 4.5: 

Bank dan Kepemilikannya 

No. Bank Kepemilikan 

1 BCA Swasta Nasional 

2 Bank Mandiri Pemerintah 

3 Bank Danamon Swasta Nasional 

4 BRI Pemerintah 

5 BNI Pemerintah 

6 BTPN Swasta Nasional 

7 Bank Mega Swasta Nasional 

8 BTN Pemerintah 

9 Bank Permata Campuran 

10 OCBC NISP Asing 

Sumber: Laporan Tahunan Perbankan 

Dari tabel 4.5, bank yang dinilai efisien dan berkinerja baik, 2 bank yang dimiliki 

oleh Swasta Nasional dan 1 bank yang dimiliki oleh pemerintah. Dapat disimpulkan 

bahwa walaupun investor asing menanam modalnya di industri perbankan, tetapi bank 

dengan kepemilikan pemerintah dan milik swasta nasional masih lebih dipercaya oleh 

masyarakat sehingga menyimpan surplus dananya di bank tersebut. 

 

4.3.3.3 Karakteristik Bank Menurut Rasio Keuangan 
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Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mensyaratkan bahwa bank bisa dianggap 

berkinerja bila mempunyai non performing loan (NPL) lebih kecil dari 5 % dan LDR 

lebih besar dari 50%. Tabel 4.6 akan memperlihatkan rata-rata NPL dan LDR masing-

masing bank yang dijadikan penelitian. 

 

Tabel 4.6: 

Klasifikasi Bank Menurut Rasio Keuangan  

Bank 
rata - rata 

NPL LDR 

    BCA 0.71% 49.22% 

    Bank Mandiri 4.88% 56.02% 

    Bank Danamon 3.00% 87.77% 

    BRI 3.26% 76.54% 

    BNI 5.94% 64.10% 

    BTPN 0.80% 88.57% 

    Bank Mega 1.47% 56.08% 

    BTN 3.54% 98.50% 

   Bank Permata 1.47% 56.08% 

    OCBC NISP 2.81% 79.41% 

Sumber: Laporan Tahunan Perbankan 

Dart tabel diatas, dapat dilihat kesepuluh bank yang menjadi objek penelitian 

mematuhi persyaratan bank berkinerja baik menurut API yaitu lebih kecil dari 5%. Bank 

Mega dan BCA yang dinilai efisien menurut DEA memiliki nilai NPL yang jauh dari 5% 

bahkan kurang dari 2%. Tidak demikian dengan Bank Mandiri yang hampir menyentuh 

angka 5% pada rata-rata NPL. Dapat disimpulkan bahwa makin kecil NPL yang dimiliki 

oleh bank makin baik kinerja bank tersebut. 

Sedangkan pada kolom LDR (tabel 4.6), bank yang dinilai berkinerja baik rata-

rata memiliki LDR yang tidak terlalu jauh diatas persyaratan API, seperti Bank Mandiri 

dan Bank Mega yang LDR masing-masing  56.02% dan 56.08%, tetapi ada kejanggalan 
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dimana BCA yang dinilai berkinerja baik, ternyata mempunyai tingkat LDR yang lebih 

rendah dari pada yang disyaratkan oleh API sebesar 49.22%.  

 

4.3.4 Bank-Bank yang Berkinerja Kurang Baik Menurut DEA 

Selain menentukan bank berkinerja baik dan kurang baik, hasil dari pemodean 

DEA juga memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang bisa diperbaiki untuk 

meningkatkan kinerja dari bank yang kurang baik. Tabel 4.7 dibawah ini menunjukkan 

target yang harus dicapai bank yang berkinerja kurang baik menurut DEA, agar pada 

tahun berikutnya mencapai tingkat efisiensi yaitu bernilai 100%. 

 

Tabel 4.7: 

Bank-Bank Inefisien Berdasarkan Permodelan DEA CCR-I tahun 2009 

DMU 
Input/Output 

Score Data Awal Target Input/Output 

(dalam jutaan) Nilai Efisiensi Nilai Slack 

Bank Danamon Price of Labour 0.030457306 23.31% 0.006968002 -0.023489304 

  Price of funds 0.06309275   0.013363465 -0.049729285 

  

Price of physical 

capital 0.138199852   0.031969287 -0.106230565 

  

kredit terkait pihak 

bank 4668   323637.3 318969.3 

  

kredit pada pihak 

lain 58362674   57909959.13 -452714.87 

  surat berharga 4431548   32694498.61 28262950.61 

BNI Price of Labour 0.015208994 71.53% 0.010928689 -0.004280305 

  Price of funds 0.036545533   0.025961812 -0.010583721 

  

Price of physical 

capital 0.117442299   0.084575686 -0.032866613 

  

kredit terkait pihak 

bank 525829   528320.87 2491.87 

  

kredit pada pihak 

lain 113396856   120053419.2 6656563.24 

  surat berharga 19197927   39022334.58 19824407.58 

BTPN Price of Labour 0.041061553 11.97% 0.00192732 -0.039134233 

  Price of funds 0.073840959   0.003696278 -0.070144681 

  

Price of physical 

capital 0.071113179   0.008842569 -0.062270611 
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kredit terkait pihak 

bank 33976   89516.7 55540.7 

  

kredit pada pihak 

lain 15419828   16017648.27 597820.27 

  surat berharga 319573   9043159.19 8723586.19 

BTN Price of Labour 0.01601398 59.69% 0.004595916 -0.011418064 

  Price of funds 0.05857763   0.0088142 -0.04976343 

  

Price of physical 

capital 0.035807536   0.021086125 -0.014721411 

  

kredit terkait pihak 

bank 18858   213462.9 194604.9 

  

kredit pada pihak 

lain 38718344   38195930.49 -522413.51 

  surat berharga 5487972   21564456.53 16076484.53 

Bank Permata Price of Labour 0.020625441 15.36% 0.003276731 -0.01734871 

  Price of funds 0.057098941   0.009027481 -0.04807146 

  

Price of physical 

capital 0.275372939   0.03391724 -0.241455699 

  

kredit terkait pihak 

bank 158346   163556.89 5210.89 

  

kredit pada pihak 

lain 39426730   43260003.56 3833273.56 

  surat berharga 651713   8653651.42 8001938.42 

OCBC NISP Price of Labour 0.019010139 37.22% 0.005477822 -0.013532317 

  Price of funds 0.04267064   0.015796101 -0.026874539 

  

Price of physical 

capital 0.035894337   0.013122818 -0.022771519 

  

kredit terkait pihak 

bank 150444   148054.41 -2389.59 

  

kredit pada pihak 

lain 21132801   22291068.96 1158267.96 

  surat berharga 90190   13312686.63 13222496.63 
Sumber: hasil perhitungan DEA EMS 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa pada tahun 2009, bank-bank yang berkinerja 

kurang baik atau memiliki nilai efisiensi kurang dari 100% adalah Bank Danamon, BNI, 

BTPN, BTN, Bank Permata dan  OCBC NISP. Keenam bank yang tergolong tidak 

efisien ini harus memperbaiki kinerja di tahun yang akan datang. BRI mempunyai 

kinerja yang baik dengan nilai efisien 100%.  

Kolom nilai data awal berisikan input dan output yang didapat dari laporan 

keuangan tahunan dari masing-masing bank, sedangkan kolom target memuat 

rekomendasi input output yang dapat diperbaiki untuk mencapai nilai efisiensi satu atau 
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100%. Pada kolom perbedaan nilai, adalah perbedaan antara target dan nilai sebenarnya. 

Perbedaan nilai inilah yang harus diperbaiki ditahun yang akan datang, perbedaan nilai 

dalam variable input ini sering disebut „input slack‟, yaitu kelebihan input yang 

digunakanm sehingga menyebabkan kurang efisien. Sedangkan perbedaan nilai pada 

variabel output sering disebut „output slack‟, yaitu kekurangan output yang dihasilkan 

oleh bank, sehingga kinerja dinilai tidak maksimal dan berkinerja kurang baik. 

Bank-bank dalam katagori berkinerja kurang baik atau bernilai kurang efisien, 

harus memperbaiki input slack dan output slack yang ada, sehingga akan berkatagori 

kerkinerja baik pada tahun yang akan datang, sebagai berikut: 

a. Bank Danamon 

Bank Danamon harus mengurangi ketiga inputnya, karena dari hasil 

perhitungan DEA EMS ini, Bank Danamon mengeluarkan input yang lebih 

dari seharusnya dan menghasilkan output yang kurang dari yang seharusnya 

dapat dihasilkan. Dengan melihat nilai efisiensi Bank Danamon sebesar 

23.31%, maka untuk menghasilkan nilai efisiensi 100% Danamon harus 

melihat dan mengkoreksi input dan outputnya. 

Price of labour harus dikurangi sebesar 0.023489304, nilai minus dalam input 

ini berarti Bank Danamon sangat banyak mengeluarkan input pada beban gaji 

karyawan. Price of funds juga harus dikurangi sebesar 0.049729285, hal ini 

berarti bank membayar beban bunga yang besar pada tahun ini. Price of 

physical capital juga harus berkurang, terjadinya input slack pada input ini 

mayoritas dikarenakan oleh banyaknya fixed asset atau aset tetap berupa 

tanah dan bangunan yang kurang fungsional keberadaannya. 

Output slack yang harus diperhatikan pada Bank Danamon adalah terlalu 

besarnya kredit yang diberikan pada pihak lain, hal ini bisa menjadi 
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„boomerang’ mengingat resiko kredit yang terjadi akan mempengaruhi 

tingkat kesehatan bank, biasanya terdapat di rasio NPL (Non Performing 

Loan). Namun, pengurangan output tersebut harus diikuti dengan 

memaksimalkan output lain, yaitu kredit pada pihak lain dan surat berharga. 

b. Bank Negara Indonesia 

BNI yang memiliki nilai efisiensi 71.53% tentu tidak sulit memperbaiki 

variable input dan outputnya agar memiliki nilai efisien100% dan berkatagori 

berkinerja baik. Tabel 4.7 menunjukkan bahwa sedikit pengurangan pada 

input yang digunakan akan menambah serta memaksimalkan output yang 

diperoleh.  

BNI harus mengurangi varibael input price of labour sebesar 0.004280305, 

price of fund juga harus berkurang 0.010583721, dan mengurangi 

0.032866613 untuk variable price of physical capital. Nilai-nilai tersebut 

menunjukkan BNI banyak mengeluarkan input dalam hal beban gaji 

karyawan, beban bunga dan beban lain yang terkait fixed asset atau asset 

tetap. 

Jika variable input dalam kolom target telah dilaksanakan oleh BNI, maka 

nilai output dalam kredit pihak terkait bank, kredit pada pihak lain dan surat 

berhargapun harus dimaksimalkan (sesuai kolom target), sehingga dapat 

mencapi nilai efisiensi 100% 

c. Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

BTPN adalah bank yang nilai efisiensinya paling rendah, yaitu sebesar 

11.97% (tabel 4.7) ini menunjukkan kinerja BTPN sangat tidak maksimal 

dibandingkan dengan bank-bank lain dalam penelitian.  Ketiga variable input 
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yang dikeluarkan BTPN harus diminimalisir kurang lebih 90%, agar dapat 

mencapai nilai efisiensi 100%. 

Input slack terjadi pada price of labour, price of fund  dan price of physical 

capital masing-masing sebesar 95.3%, 95.9% dan 87.6%, maka BTPN harus 

membenahi input slack ini dimasa yang akan datang. Kekurangan 

menghasilkan output pada BTPN, atau biasa disebut output slackpun harus 

diatasi pada tahun yang akan datang, dengan output sesuai target pada kolom 

target. 

d. Bank Tabungan Negara 

BTN yang memiliki nilai efisiensi 56.69%, berkinerja dengan katagori kurang 

baik.  BTN sebagai bank yang dimiliki pemerintah, tidak akan sulit 

memperbaiki nilai efisiensinya agar lebih baik ditahun yang akan datang. 

Input slack yang ada di tabel 4.7 ini menunjukkan BTN harus mengurangi 

varibael input price of labour sebesar 0.011418064, price of fund juga harus 

berkurang 0.04976343, dan mengurangi 0.014721411 untuk variable price of 

physical capital, hal tersebut harus dilakukan BTN agar memenuhi target 

nilai efisiensi 100%. Nilai-nilai input slack tersebut menunjukkan BTN 

banyak mengeluarkan input dalam hal beban gaji karyawan, beban bunga dan 

beban lain yang terkait fixed asset atau asset tetap. 

Seperti yang diketahui, BTN adalah bank yang kredit pada pihak lainnya 

berupa KPR (Kredit Pemilikan Rumah), maka tidaklah mengejutkan apabila 

nilai pada output ini sangat besar, tetapi hal tersebut membuat kurang efisien. 

Nilai output kredit pada pihak lain pada BTN harus dikurangi sebesar Rp 

522,413.51 (dalam jutaan), hal ini juga dimaksudkan untuk sedikit 

mengurangi kredit risk atau resiko akibat pemberian kredit yang dialami oleh 
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bank. Namun, pengurangan kredit pada pihak lain, harus diikuti dengan 

memaksimalkan output pada kredit pada pihak terkait bank dan surat 

berharga 

e. Bank Permata 

Nilai efisiensi Bank Permata sebesar 15.36% yang cukup rendah membuat 

Bank Permata harus memaksimalkan kinerjanya, agar terlihat efisien. Price of 

labour harus dikurangi sebesar 0.01734871, nilai minus dalam input ini 

berarti Bank Permata banyak mengeluarkan input pada beban gaji karyawan. 

Price of funds juga harus dikurangi sebesar 0.04807146, hal ini berarti bank 

membayar beban bunga yang besar pada tahun penelitian ini. Price of 

physical capital juga harus berkurang sebesar 0.241455699, terjadinya input 

slack pada input ini mayoritas dikarenakan oleh banyaknya fixed asset atau 

aset tetap yang kurang fungsional keberadaannya. 

Jika variable input dalam kolom target telah dilaksanakan oleh Bank Permata, 

maka nilai output dalam kredit pihak terkait bank, kredit pada pihak lain dan 

surat berhargapun harus dimaksimalkan (sesuai kolom target), sehingga dapat 

mencapi nilai efisiensi 100%. Jika nilai efisiensi 100%, maka input slack dan 

output slack akan bernilai nol. 

f. OCBC NISP 

OCBC NISP adalah bank milik swasta nasional dan campuran. Bank ini 

memiliki nilai efisiensi 37.22%, tetapi pada tahun-tahun sebelumnya OCBC 

NISP lebih tinggi hasil perhitungan DEA EMS (tabel 4.3), yaitu 42.69% 

ditahun 2007 dan 41.29 ditahun 2009. Untuk membuat OCBC NISP bernilai 

efisien pada tahun yang akan datang, kinerja yang baik harus lebih 
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ditingkatkan dan mencapai nilai input dan output pada kolom target, dengan 

begitu nilai input slank dan output slack akan menjadi nol. 

Input slack terjadi pada price of labour, price of fund  dan price of physical 

capital masing-masing sebesar 71.18%, 62.98% dan 63.4%, maka OCBC 

harus menghilangkan input slack ini dimasa yang akan datang. Output slack 

yang harus diperhatikan oleh OCBC NISP adalah terlalu besarnya kredit yang 

diberikan pada pihak yang terkait bank, output tersebut harus dikurangi 

sebesar Rp. 2,389.59 (dalam jutaan). Namun, pengurangan output tersebut 

harus diikuti dengan memaksimalkan output lain, yaitu kredit pada pihak lain 

dan surat berharga. 

Daftar lengkap dari bank-bank dengan kinerja kurang baik menurut pemodelan 

DEA-CCR untuk tahun pengamatan 2007, 2008, dan 2009 serta target cara-cara 

peningkatan kinerjanya yang memuat input slack dan output slack, dapat dilihat di 

lampiran. 

 

4.3.5 Hasil Pengukuran DEA-CCR Tiga Tahun 

Pengukuran ini dilakukan untuk melihat apakah bank yang bernilai efisiensi 

100% lebih baik dari tahun sebelumnya atau tidak, sehingga dibandingkan dengan bank 

itu sendiri ditahun yang lain dan bank-bank dalam penelitian. BCA, Bank Mandiri dan 

Bank Mega adalah tiga bank yang konstan, dan berkatagori berkinerja baik, tetapi apakah 

kinerja nereka tahun tersebut lebih baik dari tahun sebelumnya, hal inilah yang akan 

dilakukan penelitiannya. Hal ini dilakukan untuk melihat perbandingan bank dengan 

bank itu sendiri tiap tahunnya. Selanjutnya data akan dihitung dengan bantuan software 

EMS untuk melihat efisiensinya. 

Tabel 4.8: 
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Nilai Efisiensi Bank 3 Tahun dengan DEA CCR 

No. DMU 2007 2007 2008 2009 

1     BCA 91.41% 100.00% 100.00% 

2     Bank Mandiri 100.00% 92.40% 99.44% 

3     Bank Danamon 9.20% 7.42% 6.55% 

4     BRI 54.03% 58.45% 59.83% 

5     BNI 100.00% 53.77% 60.83% 

6     BTPN 2.54% 1.64% 5.13% 

7     Bank Mega 70.92% 91.87% 100.00% 

8     BTN 6.19% 10.81% 20.34% 

9     Bank Permata 9.27% 17.18% 13.67% 

10     OCBC NISP 37.02% 34.78% 35.00% 
Sumber: hasil perhitungan DEA EMS 

Tabel 4.8 diatas, adalah hasil perhitungan DEA CCR menggunakan software 

EMS, dengan tidak melakukan penghitungan setiap tahunnya, melainkan sekaligus tiga 

tahun. Hal ini dilakukan agar hasil yang didapat dapat menunjukkan kinerja bank tesebut 

dari tahun ke tahun. 

Terlihat bahwa tahun 2007 bank ang dapat dikatagorikan berkinerja baik adalah 

Bank Mandiri dan Bank Mega. Tahun 2008 hanya BCA yang memiliki nilai efisiensi 

100%. Pada 2009, masih tetap BCA yang memiliki nilai efisiensi sempurna yaitu 100%, 

dan Bank Mega yang nilai efisiensi tiap tahunnya makin membaik. 

Grafik 4.2: 

Analisis Trend CCR 

Nilai Efisiensi DEA CCR-I dihitung langsung tiga tahun. 
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Tabel 4.8 dan grafik 4.2 ini menunjukkan kinerja bank dalam penelitian jika 

dibandingkan dengan bank itu sendiri dan bank-bank lainnya dalam tiga tahun. Jika 

dibandingkan dengan tabel 4.3 yang menghitung nilai efisiensi masing-masing tahun, 

tabel 4.8 ini menunjukkan nilai efisiensi yang berbeda. 

 

a. BCA 

Tabel 4.3 menunjukkan performa dan kinerja yang sangat baik dan nilai 

efisiensi sempurna pada BCA yang bernilai 100% tiap tahunnya. Namun, 

kinerja baik dan nilai efisiensi yang mencapai nilai 100% dimiliki BCA hanya 

pada tahun 2008 dan 2009 (tabel 4.8), tetapi pada tahun 2007 nilai efisiensi 

BCA 91,41%. 

Hal ini menunjukkan, bahwa BCA merupakan bank yang berkatagori 

memiliki kinerja yang baik apabila dibandingkan dengan bank lain dalam 

tahun yang sama. Namun, apabila membandingkan BCA setiap tahunnya 

maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 BCA berkinerja kurang baik dan 
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pada tahun 2008 sampai 2009 BCA memperbaiki kinerjanya sehingga 

memiliki nilai efisiensi yang sempurna yaitu 100% 

b. Bank Mandiri 

Sama seperti BCA, dalam tabel 4.3 Bank Mandiri memiliki nilai efisiensi 

yang sempurna sebesar 100% pada tiap tahun penelitian. Namun, apabila 

dibandingkan dengan Bank Mandiri tiap tahunnya, maka akan terlihat bahwa 

nilai efisiensi pada tahun 2007 mencapai nilai 100% dan dapat dikatakan 

berkinerja baik, tahun 2008 nilai efisiensi tersebut turun menjadi 92.40%, dan 

pada tahun 2009 nilai efisiensinya naik menjadi 99.44% (tabel 4.8). 

Tahun 2008 adalah tahun terjadinya krisis global, maka menghindari resiko 

yang terjadi sangat sulit dilakukan, terlebih lagi bank besar seperti Bank 

Mandiri yang memiliki beberapa cabang diluar negeri, hal ini dapat 

menyebabkan turunnya nilai efisiensi Bank Mandiri ditahun 2008. Tidak 

dapat dikatakan sebagai bank besar, apabila tidak dapat memperbaiki kinerja 

dan performanya ditahun berikutnya mengingat nilai efisiensi 100% pernah 

dicapai. Hal itulah yang dilakukan oleh Bank Mandiri ditahun 2009, 

memperbaiki kinerja dan performanya agar menghasilkan output yang 

maksimal, maka pada tahun 2009  nilai efisiensi Bank Mandiri naik 

mendekati 100%. 

c. Bank Danamon 

Tabel 4.3, yang menghitung nilai efisiensi tiap tahun menunjukkan bahwa 

Bank Danamon dalam katagori tidak berkinerja baik, tetapi menunjukkan 

kenaikan dalam nilai efisiensi tersebut. Namun, pada tabel 4.8 

memperlihatkan nilai efisiensi Bank Danamon turun dari tahun 2007 sebesar 
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9.20%, turun di tahun 2008 menjadi 7.42%, dan di tahun 2009 trurun sampai 

angka 6.55%. 

d. Bank Rakyat Indonesia 

Tabel 4.8 menunjukkan performa dan kinerja BRI yang lebih baik setiap 

tahunnya, masing-masing sebesar 54.03%, 58.45% dan 59.83%. Hal ini juga 

terlihat pada tabel 4.3, kinerja baik dan output yang meningkat tiap tahunnya 

menghasilkan nilai perhitungan DEA-CCR tiap tahunnya lebih baik dari 

tahun sebelumnya, yaitu tahun 2007 sebesar 67.12%, tahun 2008 sebesar 

93.38%, dan tahun 2009 sebesar 100% 

Nilai efisiensi sempurna bernilai 100% yang membuat BRI dalam katagori 

bank dengan kinerja baik dimiliki BRI tahun 2009 pada tabel 4.3, tetapi jika 

dibandingkan dengan semua bank dalam penelitian selama tiga tahun (tabel 

4.8), maka nilai efisiensi BRI hanya mencapai 59.83%. 

 

e. Bank Negara Indonesia 

Tabel 4.3 dan tabel 4.8 sama-sama menunjukkan BNI berkinerja baik di tahun 

2007 dan bernilai efisiensi sempurna. Jika dibandingkan kedua tabel tersebut, 

baik tabel 4.3 dan 4.8, untuk BNI pada tahun 2007 berkinerja baik, lalu nilai 

efisiensi turun di tahun 2008, dan kemudian nilai efisiensi tersebut naik di 

tahun 2009 walaupun tidak naik mencapai nilai efisiensi 100%, 

Hasil perhitungan DEA-CCR membandingkan tiga tahun pada semua bank, 

menunjukkan BNI berkinerja sangat baik melebihi bank lain yang bernilai 

efisiensi 100%. Hal ini dapat dilihat dari 60% target bank-bank lain yang 

mengacu pada BNI tahun 2007 (kolom benchmark pada halaman Lampiran). 

Pengalaman dunia perbankan yang dimiliki BNI sejak tahun 1946, membuat 
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BNI memperbaiki kinerja untuk memaksimalkan output agar terlihat baik 

pada tahun berikutnya, terbukti dengan naiknya nilai efisiensi BNI dari tahun 

2008 ke tahun 2009. 

f. Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Tabel 4.3 menunjukkan nilai efisiensi BTPN naik setiap tahun masing-masing 

3.22%, 5.35%, dan 11.97%. Namun pada tabel 4.8, nilai efisiensi BTPN 

fluktuafif atau bergelombang ditahun 2007 sebesar 2.54%, tahun 2008 turun 

menjadi 1.64% dan tahun 2009 meningkatkan nilai efisiensinya menjadi 

5.13%. 

Tabel 4.3 maupun tabel 4.8, keduanya menunjukkan bahwa BTPN terlalu 

banyak menggunakan sumberdaya (input) yang dimiliki dan menghasilkan 

output yang tidak maksimal. BTPN harus mengacu pada bank-bank dengan 

katagori berkinerja baik, seperti BNI pada tahun 2007, Bank Mandiri tahun 

2007, BCA, dan Bank Mega tahun 2009. 

g. Bank Mega 

Dalam klasifikasi bank menurut total aset, dengan total aset dalam katagori 

menengah, yaitu 10 – 50 triliun, Bank Mega adalah bank dengan kinerja 

terbaik dibandingkan dengan bank dalam katagori asset menengah yang lain 

dalam penelitian. Pada tabel 4.3, Bank Mega termasuk salah satu bank 

dengan nilai efisiensi sempurna (100%) dalam tiga tahun berturut-turut 

bersanding dengan Bank Mandiri dan BCA. 

Walaupun pada tabel 4.8 Bank Mega tidak memiliki nilai efisiensi 100% 

dalam tahun 2007 dan 2008, tetapi dapat dilihat Bank Mega mengalami 

peningkatan nilai efisieinsi dalam perhitungan DEA CCR ini. Peningkatan 

nilai efisiensi yang ditunjukkan Bank Mega menunjukkan bahwa bank ini 
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memiliki kinerja yang baik dan terus memperbaiki kinerjanya dari tahun 

ketahun. Tabel 4.8 tahun 2009 menunjukkan Bank Mega termasuk dalam 

katagori bank yang berkinerja baik, nilai efisiensi yang sempurna dicapai 

Bank Mega saat bank sekelas Bank Mandiripun tidak mencapai nilai 

efisiiensi sempurna. 

h. Bank Tabungan Negara 

Tabel 4.3 menunjukkan kenaikan signnifikan dalam nilai efisiensi BTN tahun 

2007 sebesar 7.65%, menjadi 55.23% ditahun 2008 dan naik lagi di tahun 

2009 menjadi 659.69%. Namun pada tabel 4.8, kenaikan nilai efisiensi yang 

signifikan sebesar lebih dari 30% tidak terjadi. Nilai efisiensi tahun 2007 

sebesar 6.19%, 2008 sebesar 10.81% dan tahun 2009 sebesar 20.34%.  

Jika pada tabel 4.3, nilai efisiensi naik secara signifikan lebih dari 30% terjadi 

ditahun 2008, maka pada tabel 4.8 nilai efisiensi naik cukup besar namun 

tidak naik signifikan sebesar kurang dari 10% pada tahun 2009. 

i. Bank Permata 

Tabel 4.3 dan tabel 4.8 menunjukkan nilai efisiensi  Bank Permata flutuatif 

dalam periode penelitian. Pada tabel 4.3 setiap tahun masing-masing 11.57%, 

18.24%, dan 15.36%. Pada tabel 4.8 nilai efisiensi Bank Permata, yaitu tahun 

2007 sebesar 9.27%, tahun 2008 naik menjadi 17.18% dan tahun 2009 nilai 

efisiensinya turun menjadi 13.67%.  

Kedua tabel ini menunjukkan nilai efisiensi Bank Permata Meningkat ditahun 

2008, namun turun nilainya ditahun 2009. Tabel 4.3 maupun tabel 4.8, 

keduanya menunjukkan bahwa Bank Permata harus meminimalkan input 

yang digunakan dan memaksimalkan output yang dihasilkan. 

j. OCBC NISP 
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Tabel 4.3 pada nilai efisiensi pada OCBC NISP yang dihitung tiap tahun 

sangat berbeda dengan tabel 4.8 yang nilai efisiensinya dihitung langsung 

selama tiga tahun. Pada tabel 4.3 menunjukkan OCBC NISP memiliki nilai 

efisiensi yang turun tiap tahunnya, yaitu tahun 2007 sebesar 42.69%, lalu 

turun menjadi 41.29%, dan turun lagi menjadi 37.22% di tahun 2009. Namun, 

pada tabel 4.8 menunjukkan OCBC NISP hanya mengalami turun nilai 

efisiensi ditahun 2008, yaitu dari 37.02% turun menjadi 34.78%, tetapi pada 

tahun 2009 nilai efisiensi OCBC NISP naik menjadi 35%. Tabel 4.8 tahun 

2009, menunjukkan bahwa OCBC NISP memperbaiki kinerjanya untuk 

meningkatkan nilai efisiensi bank tersebut. 
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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

 

 

5. 1 Kesimpulan 

a. Dorongan pemerintah supaya bank-bank di Indonesia melakukan konsolidasi 

baik dengan melakukan merger dengan bank lain dalam rangka memperkuat 

struktur modal mereka, ternyata merupakan langkah yang tepat. Dari analisis 

pada BAB IV, diketahui bahwa bank-bank dengan modal yang kuat (besar), 

cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan bank dengan 

modal lemah (kecil).  

Dari perhitungan DEA EMS yang dilakukan tiap tahun menunjukkan bahwa 

BCA, Bank Mandiri dan Bank Mega, adalah tiga bank yang konstan nilai 

efisiensinya 100%. Namun, ada beberapa bank yang memiliki nilai efisiensi 

100% hanya tahun-tahun tertentu, yaitu BNI pada tahun 2007 dan BRI pada 

tahun 2009. Tetapi perhitungan DEA EMS pada yang dilakukan langsung 

selama 3 tahun, menunjukkan bahwa bank yang nilai efisiensinya 100%, 

yaitu di tahun 2007 Bank Mandiri dan BNI; tahun 2008 BCA ;dan tahun 2009 

BCA dan Bank Mega. 

Selama periode penelitian antara tahun 2007 - 2009, industri perbankan 

nasionalis secara umum dinilai mengalami kemajuan, baik diukur dari 

peranan bank-bank sebagai intermediator finansial dengan asset approach 

dan deposito sebagai input. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah 

ini:  
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Tabel 5.1: 

Nilai Efisiensi Rata-Rata Bank dalam Penelitian 

Tahun  
Rata-rata 

Efisiensi 

Pengamatan DEA CCR 

Tahun 2007 0.5427 

Tahun 2008 0.60641 

Tahun 2009 0.61908 
Sumber: Hasil Perhitungan  DEA EMS 

Tabel 5.1 adalah perhitungan rata-rata nilai efisiensi dari bank tiap 

tahunnya. Tabel ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata 

efisiensi selama tigatahun periode pengamatan. Peningkatan rata-rata 

efiseiensi ini menunjukkan  adanya peningkatan kinerja positif pada 

perbankan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. 

b. Salah satu keunggulan hasil pengukuran dengan pemodelan DEA adalah hasil 

pemodelan DEA memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang dapat 

diperbaiki untuk masing-masing bank yang mempunyai kinerja kurang baik 

dengan cara pengurangan input yang digunakan oleh bank (input slack) 

ataupun penambahan output yang dihasilkan oleh bank (output slack). 

Meningkatkan nilai efisiensi untuk menghasilkan output yang maksimal, 

tentunya harus dilakukan oleh bank dalam katagori berkinerja baik ataupun 

kurang baik, karena belum tentu bank yang berkinerja baik tersebut memiliki 

nilai efisiensi 100%, jika dilakukan perbandingan secara keseluruhan yang 

terdapat pada tabel 4.8. Rekomendasi target yang harus dicapai (tabel 4.7) 

yang diberikan sudah cukup jelas sehingga mempermudah manajemen untuk 

menentukan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki 
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kinerja bank, sehingga dapat maksimal menghasilkan output, serta mencapi 

nilai efiisiensi sempurna yang bernilai 100%.  

 

5. 2 Saran 

5.2.1 Saran untuk Pemerintah dan Masyarakat 

a. Hasil pengukuran kinerja dengan permodelan DEA memberikan informasi 

mengenai bank-bank mana saja yang mempunyai kinerja kurang baik, 

sehingga dapat menjadi acuan bagi masyarakan dalam memilih menggunakan 

jasa-jasa bank dengan  kriteria kinerja kurang baik. 

b. Pemerintah dapat lebih menghimbau perbankan yang ada di Indonesia agar 

memperbesar modal dan aset untuk memperkuat struktur permodalan, serta 

dapat menjadikan bank tersebut berkinerja baik di masa yang akan datang. 

c. Hasil pengukuran efisiensi dengan model DEA CCR menunjukkan terjadinya 

peningkatan efisiensi bank-bank dari tahun 2007 sampai dengan 2009 (tabel 

5.1), sehingga untuk masyarakat diharapkan menambah kepercayaan terhadap 

bank, terutama bank pemerintah dan swasta nasional dengan cara lebih aktif 

menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan bank. Dengan begitu diharapkan hal 

tersebut mampu mempercerat „perputaran roda‟ perekonomian di Indonesia. 

 

5.2.2 Saran untuk Manajemen Bank dan Peneliti 

a. Tiga bank yang dinilai berkinerja baik, dari hasil perhitungan DEA CCR tiap 

tahunnya dapat dijadikan acuan untuk mempertahankan kinerjanya, serta 

meningkatkan kinerjanya agar dapat lebih baik dan menjadi superefficient 

jika dilakukan penelitian lanjutan. 
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b. Bagi pihak-pihak atau peneliti selanjutnya yang ingin melakukan pengukuran 

kinerja perbankan pada area yang sangat spesifik yang sulit diukur dengan 

metode pengukuran tradisional. Metode pengukuran kinerja dengan 

pemodelan DEA bisa menjadi alternatif metode pengukuran. Dimisalkan 

menajemen sebuah bank ingin melihat efisiensi dari efisiensi mereka dalam 

bidang teknologi informasi, pengukuran kinerja dapat dipakai dengan cara 

menentukan input dan output yang tepat. Dalam hal ini, bisa digunakan 

jumlah investasi mesin ATM, beban personalia untuk bidang IT dan nilai 

transaksi yang menggunakan ATM, mobile banking, sms banking, dan e-

banking  sebagai output. 

c. Sedangkan bank-bank lainnya yang dinilai berkinerja kurang baik, dapat 

menjadikan hasil penalitian DEA CCR ini untuk memperbaiki kenerja bank 

tersebut dimasa yang akan datang. Agar efisien, bank-bank yang berkinerja 

kurang baik tersebut dapat mengacu pada tabel 4.7, target pada tabel tersebut 

merupakan acuan dari bank-bank yang berkinerja baik untuk tahun 2009. 

d. Kehomogenan dari DMU-DMU yang diukur sangat mempengaruhi hasil 

keakuratan pengukuran, sehingga para peneliti yang melakukan pengukuran 

dengan metode ini harus mempunyai perhatian dalam proses pemilihan unit-

unit yang akan diukur.  
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Lampiran 01. 

Tabel Input dan Output tahun 2007 

 

(dalam jutaan) 

Tahun 

Price of 

Labour 

Price of 

funds 

Price of 

physical 

capital 

kredit 

terkait 

pihak 

bank 

kredit pada 

pihak lain 

surat 

berharga 

2007 input 1 input 2 input 3 output 1 output 2 output 3 

  PL{I} PF{I} (%) PC{I} (%) KR1{O} KR2{O} SB{O} 

BCA 0.013 0.031 0.068 692,268 81,696,365 45,847,933 

Bank Mandiri 0.013 0.036 0.073 783,078 137,770,474 28,360,026 

Bank Danamon 0.019 0.055 0.121 7,672 49,850,621 4,110,753 

BRI 0.026 0.032 0.623 431,511 112,407,295 17,385,248 

BNI 0.020 0.040 0.069 80,912 831,334,073 16,200,561 

BTPN 0.040 0.061 0.214 43,001 7,530,467 1,246,521 

Bank Mega 0.010 0.056 0.020 95,321 13,941,942 14,553,431 

BTN 0.019 0.059 0.050 4,563 21,791,401 1,911,238 

Bank Permata 0.023 0.046 0.191 110,140 25,178,920 809,314 

OCBC NISP 0.017 0.048 0.028 128,112 18,729,423 3,091,235 
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Lampiran 02. 

Tabel Input dan Output tahun 2008 

 

(dalam jutaan) 

Tahun 

Price of 

Labour 

Price of 

funds 

Price of 

physical 

capital 

kredit 

terkait 

pihak 

bank 

kredit pada 

pihak lain 

surat 

berharga 

2008 input 1 input 2 input 3 output 1 output 2 output 3 

  PL{I} PF{I} (%) PC{I} (%) KR1{O} KR2{O} SB{O} 

BCA 0.013 0.028 0.073 824,211 111,960,125 50,044,630 

Bank Mandiri 0.013 0.035 0.102 641,263 173,858,171 24,670,360 

Bank Danamon 0.029 0.054 0.175 12,594 63,397,880 4,137,089 

BRI 0.026 0.034 0.799 451,613 159,657,070 23,855,465 

BNI 0.016 0.033 0.091 465,254 105,877,097 9,874,051 

BTPN 0.036 0.079 0.111 10,902 10,125,293 1,343,939 

Bank Mega 0.014 0.061 0.014 185,335 18,563,716 8,053,631 

BTN 0.017 0.058 0.033 6,019 30,767,976 1,737,394 

Bank Permata 0.017 0.045 0.261 172,409 33,347,520 651,713 

OCBC NISP 0.018 0.040 0.031 128,928 20,272,226 166,206 
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Lampiran 03. 

Tabel Input dan Output tahun 2009 

 

(dalam jutaan) 

tahun 

Price of 

Labour 

Price of 

funds 

Price of 

physical 

capital 

kredit 

terkait 

pihak 

bank 

kredit pada 

pihak lain 

surat 

berharga 

2009 input 1 input 2 input 3 output 1 output 2 output 3 

  PL{I} PF{I} (%) PC{I} (%) KR1{O} KR2{O} SB{O} 

BCA 0.015 0.028 0.068 688,590 123,212,679 69,562,763 

Bank Mandiri 0.012 0.040 0.168 638,057 196,488,172 18,168,414 

Bank Danamon 0.030 0.063 0.138 4,668 58,362,674 4,431,548 

BRI 0.021 0.038 0.836 485,391 205,037,003 24,535,241 

BNI 0.015 0.037 0.117 525,829 113,396,856 19,197,927 

BTPN 0.041 0.074 0.071 33,976 15,419,828 319,573 

Bank Mega 0.015 0.055 0.014 213,171 18,138,891 13,706,058 

BTN 0.016 0.059 0.036 18,858 38,718,344 5,487,972 

Bank Permata 0.021 0.057 0.275 158,346 39,426,730 651,713 

OCBC NISP 0.019 0.043 0.036 150,444 21,132,801 90,190 
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Lampiran 04. 

Tabel Input dan Output Slack tahun 2007 

Decision Making Unit Target Input/Output

(dalam jutaan) Nilai Efisiensi Nilai Slack

1 Bank Danamon Price of Labour 0.01914603 10.45% 0.0019284 -0.017217628

Price of funds 0.0549393 0.0041763 -0.050763038

Price of physical capital 0.12103169 0.0082174 -0.112814288

kredit terkait pihak bank 7,672 52,504 44,832

kredit pada pihak lain 49,850,621 47,285,449 -2,565,172

surat berharga 4,110,753 4,019,383 -91,370

2 BRI Price of Labour 0.02588866 67.12% 0.008248 -0.017640681

Price of funds 0.03192739 0.0190305 -0.012896933

Price of physical capital 0.62304187 0.0409355 -0.582106386

kredit terkait pihak bank 431,511 384,793 -46,718

kredit pada pihak lain 112,407,295 86,499,704 -25,907,591

surat berharga 17,385,248 26,026,391 8,641,143

3 BTPN Price of Labour 0.04008753 3.22% 0.0006313 -0.039456202

Price of funds 0.06099084 0.0017912 -0.059199678

Price of physical capital 0.2140585 0.0036327 -0.210425761

kredit terkait pihak bank 43,001 39,154 -3,847

kredit pada pihak lain 7,530,467 6,888,524 -641,943

surat berharga 1,246,521 1,418,001 171,480

4 BTN Price of Labour 0.01877735 7.65% 0.0012503 -0.017527039

Price of funds 0.05934863 0.0047799 -0.054568762

Price of physical capital 0.04988663 0.0039456 -0.045941071

kredit terkait pihak bank 4,563 21,183 16,620

kredit pada pihak lain 21,791,401 19,097,125 -2,694,276

surat berharga 1,911,238 2,114,176 202,938

5 Bank Permata Price of Labour 0.02277819 11.57% 0.0019691 -0.020809112

Price of funds 0.04578087 0.0054173 -0.040363616

Price of physical capital 0.19113518 0.0108609 -0.180274302

kredit terkait pihak bank 110,140 110,440 300

kredit pada pihak lain 25,178,920 27,601,207 2,422,287

surat berharga 809,314 4,132,409 3,323,095

6 OCBC NISP Price of Labour 0.01718164 42.69% 0.0020203 -0.015161384

Price of funds 0.04817711 0.0057317 -0.042445395

Price of physical capital 0.02784321 0.0116248 -0.016218435

kredit terkait pihak bank 128,112 125,292 -2,820

kredit pada pihak lain 18,729,423 22,043,276 3,313,853

surat berharga 3,091,235 4,537,604 1,446,369

Score Data Awal
No. Input/Output
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Lampiran 05. 

Tabel Input dan Output Slack tahun 2008 

Decision Making Unit Target Input/Output

(dalam jutaan) Nilai Efisiensi Nilai Slack

1 Bank Danamon Price of Labour 0.028513346 23.14% 0.004583647 -0.023929699

Price of funds 0.054394929 0.012425306 -0.041969623

Price of physical capital 0.174754754 0.036701692 -0.138053062

kredit terkait pihak bank 12,594 230,855 218,261

kredit pada pihak lain 63,397,880 62,588,942 -808,938

surat berharga 4,137,089 8,881,330 4,744,241

2 BRI Price of Labour 0.025719907 93.38% 0.011994032 -0.013725876

Price of funds 0.034167824 0.032193752 -0.001974072

Price of physical capital 0.799196288 0.094682997 -0.704513291

kredit terkait pihak bank 451,613 610,105 158,492

kredit pada pihak lain 159,657,070 160,950,759 1,293,689

surat berharga 23,855,465 24,205,109 349,644

3 BNI Price of Labour 0.01635208 69.78% 0.008645963 -0.007706116

Price of funds 0.033291466 0.021999418 -0.011292048

Price of physical capital 0.090948495 0.063134534 -0.027813961

kredit terkait pihak bank 465,254 462,577 -2,677

kredit pada pihak lain 105,877,097 105,343,326 -533,771

surat berharga 9,874,051 21,096,510 11,222,459

4 BTPN Price of Labour 0.035827735 5.35% 0.000763941 -0.035063794

Price of funds 0.078890314 0.002070884 -0.07681943

Price of physical capital 0.111063357 0.006116949 -0.104946408

kredit terkait pihak bank 10,902 38,476 27,574

kredit pada pihak lain 10,125,293 10,431,490 306,197

surat berharga 1,343,939 1,480,222 136,283

5 BTN Price of Labour 0.017176722 55.23% 0.002291824 -0.014884898

Price of funds 0.057789165 0.006212653 -0.051576512

Price of physical capital 0.032665221 0.018350846 -0.014314375

kredit terkait pihak bank 6,019 115,427 109,408

kredit pada pihak lain 30,767,976 31,294,471 526,495

surat berharga 1,737,394 4,440,665 2,703,271

6 Bank Permata Price of Labour 0.01679805 18.24% 0.003005299 -0.013792751

Price of funds 0.044730746 0.007188085 -0.037542661

Price of physical capital 0.260638578 0.020000708 -0.24063787

kredit terkait pihak bank 172,409 169,444 -2,965

kredit pada pihak lain 33,347,520 32,559,614 -787,906

surat berharga 651,713 8,719,095 8,067,382

7 OCBC NISP Price of Labour 0.017733104 41.29% 0.002120439 -0.015612665

Price of funds 0.039526205 0.004709528 -0.034816676

Price of physical capital 0.031204422 0.012576968 -0.018627454

kredit terkait pihak bank 128,928 126,385 -2,543

kredit pada pihak lain 20,272,226 19,770,561 -501,665

surat berharga 166,206 7,245,913 7,079,707

No. Input/Output
Score Data Awal
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Lampiran 06. 

Tabel Input dan Output Slack tahun 2009 

DMU Target Input/Output

(dalam jutaan) Nilai Efisiensi Nilai Slack

1 Bank Danamon Price of Labour 0.030457306 23.31% 0.006968002 -0.023489304

Price of funds 0.06309275 0.013363465 -0.049729285

Price of physical capital 0.138199852 0.031969287 -0.106230565

kredit terkait pihak bank 4,668 323,637 318,969

kredit pada pihak lain 58,362,674 57,909,959 -452,715

surat berharga 4,431,548 32,694,499 28,262,951

2 BNI Price of Labour 0.015208994 71.53% 0.010928689 -0.004280305

Price of funds 0.036545533 0.025961812 -0.010583721

Price of physical capital 0.117442299 0.084575686 -0.032866613

kredit terkait pihak bank 525,829 528,321 2,492

kredit pada pihak lain 113,396,856 120,053,419 6,656,563

surat berharga 19,197,927 39,022,335 19,824,408

3 BTPN Price of Labour 0.041061553 11.97% 0.00192732 -0.039134233

Price of funds 0.073840959 0.003696278 -0.070144681

Price of physical capital 0.071113179 0.008842569 -0.062270611

kredit terkait pihak bank 33,976 89,517 55,541

kredit pada pihak lain 15,419,828 16,017,648 597,820

surat berharga 319,573 9,043,159 8,723,586

4 BTN Price of Labour 0.01601398 59.69% 0.004595916 -0.011418064

Price of funds 0.05857763 0.0088142 -0.04976343

Price of physical capital 0.035807536 0.021086125 -0.014721411

kredit terkait pihak bank 18,858 213,463 194,605

kredit pada pihak lain 38,718,344 38,195,930 -522,414

surat berharga 5,487,972 21,564,457 16,076,485

5 Bank Permata Price of Labour 0.020625441 15.36% 0.003276731 -0.01734871

Price of funds 0.057098941 0.009027481 -0.04807146

Price of physical capital 0.275372939 0.03391724 -0.241455699

kredit terkait pihak bank 158,346 163,557 5,211

kredit pada pihak lain 39,426,730 43,260,004 3,833,274

surat berharga 651,713 8,653,651 8,001,938

6 OCBC NISP Price of Labour 0.019010139 37.22% 0.005477822 -0.013532317

Price of funds 0.04267064 0.015796101 -0.026874539

Price of physical capital 0.035894337 0.013122818 -0.022771519

kredit terkait pihak bank 150,444 148,054 -2,390

kredit pada pihak lain 21,132,801 22,291,069 1,158,268

surat berharga 90,190 13,312,687 13,222,497

Input/Output
Score Data Awal

No.
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Lampiran 07. 

Tabel Input dan Output Slack selama 3 tahun 

 

No. 
DMU 

Input/Output 
Score Data Awal Target Input/Output 

(dalam jutaan) Nilai Efisiensi Nilai Slack 

2007 

1 BCA Price of Labour 0.013165785 91.41% 0.012168872 -0.00099691 

    Price of funds 0.030946239   0.025976702 -0.00496954 

    Price of physical capital 0.06816268   0.062657701 -0.00550498 

    kredit terkait pihak bank 692,268   696,230 3,962 

    kredit pada pihak lain 81,696,365   98,405,232 16,708,867 

    surat berharga 45,847,933   46,182,102 334,169 

2 Bank Danamon Price of Labour 0.019146027 9.20% 0.001748071 -0.01739796 

    Price of funds 0.054939297   0.003431667 -0.05150763 

    Price of physical capital 0.121031687   0.006847 -0.11418469 

    kredit terkait pihak bank 7,672   38,475 30,803 

    kredit pada pihak lain 49,850,621   47,727,338 -2,123,283 

    surat berharga 4,110,753   4,288,166 177,413 

3 BRI Price of Labour 0.025888657 54.03% 0.008363386 -0.01752527 

    Price of funds 0.031927386   0.017510376 -0.01441701 

    Price of physical capital 0.623041872   0.042898392 -0.58014348 

    kredit terkait pihak bank 431,511   434,254 2,743 

    kredit pada pihak lain 112,407,295   116,412,650 4,005,355 

    surat berharga 17,385,248   27,157,247 9,771,999 

4 BTPN Price of Labour 0.040087531 2.54% 0.000668642 -0.03941889 

    Price of funds 0.060990839   0.00141311 -0.05957773 

    Price of physical capital 0.214058503   0.003660959 -0.21039754 

    kredit terkait pihak bank 43,001   41,211 -1,790 

    kredit pada pihak lain 7,530,467   5,598,006 -1,932,461 

    surat berharga 1,246,521   2,502,232 1,255,711 

5 Bank Mega Price of Labour 0.009737987 70.92% 0.003113362 -0.00662462 

    Price of funds 0.055948929   0.00597091 -0.04997802 

    Price of physical capital 0.020065097   0.014284149 -0.00578095 

    kredit terkait pihak bank 95,321   144,604 49,283 

    kredit pada pihak lain 13,941,942   25,874,663 11,932,721 

    surat berharga 14,553,431   14,608,180 54,749 

6 BTN Price of Labour 0.018777352 6.19% 0.000699229 -0.01807812 

    Price of funds 0.059348632   0.001372667 -0.05797596 

    Price of physical capital 0.049886635   0.0027388 -0.04714784 

    kredit terkait pihak bank 4,563   15,390 10,827 

    kredit pada pihak lain 21,791,401   19,090,935 -2,700,466 
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    surat berharga 1,911,238   1,715,266 -195,972 

7 Bank Permata Price of Labour 0.018777352 9.27% 0.000375206 -0.01840215 

    Price of funds 0.059348632   0.000769413 -0.05857922 

    Price of physical capital 0.049886635   0.001641052 -0.04824558 

    kredit terkait pihak bank 4,563   11,524 6,961 

    kredit pada pihak lain 21,791,401   9,768,822 -12,022,579 

    surat berharga 1,911,238   812,586 -1,098,652 

8 OCBC NISP Price of Labour 0.017181636 37.02% 0.005609841 -0.0115718 

    Price of funds 0.048177109   0.018037868 -0.03013924 

    Price of physical capital 0.02784321   0.010439876 -0.01740333 

    kredit terkait pihak bank 128,112   126,434 -1,678 

    kredit pada pihak lain 18,729,423   22,349,040 3,619,617 

    surat berharga 3,091,235   8,003,272 4,912,037 

 

 

No. DMU 
Input/Output 

Score Data Awal Target Input/Output 

(dalam jutaan) Nilai Efisiensi Nilai Slack 

2008 

1 Bank Mandiri Price of Labour 0.012732354 92.40% 0.011853324 -0.00087903 

    Price of funds 0.034514738   0.03208162 -0.00243312 

    Price of physical capital 0.101949144   0.064375325 -0.03757382 

    kredit terkait pihak bank 641,263   641,589 325.8 

    kredit pada pihak lain 173,858,171   177,584,603 3726431.8 

    surat berharga 24,670,360   24,701,358 30998.02 

2 Bank Danamon Price of Labour 0.028513346 7.42% 0.002002534 -0.02651081 

    Price of funds 0.054394929   0.003951347 -0.05044358 

    Price of physical capital 0.174754754   0.007545207 -0.16720955 

    kredit terkait pihak bank 12,594   33,207 20613.44 

    kredit pada pihak lain 63,397,880   63,121,892 -275987.73 

    surat berharga 4,137,089   3,916,550 -220539.21 

3 BRI Price of Labour 0.025719907 58.45% 0.009637638 -0.01608227 

    Price of funds 0.034167824   0.020085642 -0.01408218 

    Price of physical capital 0.799196288   0.047808787 -0.7513875 

    kredit terkait pihak bank 451,613   454,783 3170.38 

    kredit pada pihak lain 159,657,070   160,218,556 561486.26 

    surat berharga 23,855,465   28,968,168 5112702.52 

4 BNI Price of Labour 0.01635208 53.77% 0.008495582 -0.0078565 

    Price of funds 0.033291466   0.017836855 -0.01545461 

    Price of physical capital 0.090948495   0.044448755 -0.04649974 

    kredit terkait pihak bank 465,254   465,604 349.76 

    kredit pada pihak lain 105,877,097   104,264,374 -1612723.35 

    surat berharga 9,874,051   28,835,021 18960969.9 
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5 BTPN Price of Labour 0.035827735 1.64% 0.00049787 -0.03532987 

    Price of funds 0.078890314   0.000970662 -0.07791965 

    Price of physical capital 0.111063357   0.002049597 -0.10901376 

    kredit terkait pihak bank 10,902   14,581 3678.92 

    kredit pada pihak lain 10,125,293   10,777,594 652301.31 

    surat berharga 1,343,939   1,553,261 209321.87 

6 Bank Mega Price of Labour 0.014278731 91.87% 0.013149693 -0.00112904 

    Price of funds 0.060589792   0.046407285 -0.01418251 

    Price of physical capital 0.013542354   0.012411609 -0.00113075 

    kredit terkait pihak bank 185,335   187,306 1970.75 

    kredit pada pihak lain 18,563,716   16,356,270 -2207446.31 

    surat berharga 8,053,631   12,013,535 3959904.02 

7 BTN Price of Labour 0.017176722 10.81% 0.000900587 -0.01627613 

    Price of funds 0.057789165   0.001774671 -0.05601449 

    Price of physical capital 0.032665221   0.003428002 -0.02923722 

    kredit terkait pihak bank 6,019   16,199 10180.16 

    kredit pada pihak lain 30,767,976   27,404,276 -3363700.23 

    surat berharga 1,737,394   1,877,272 139878.09 

8 Bank Permata Price of Labour 0.01679805 17.18% 0.002882791 -0.01391526 

    Price of funds 0.044730746   0.007622439 -0.03710831 

    Price of physical capital 0.260638578   0.015969292 -0.24466929 

    kredit terkait pihak bank 172,409   166,901 -5508.18 

    kredit pada pihak lain 33,347,520   36,212,726 2865206.31 

    surat berharga 651,713   6,984,995 6333282.23 

9 OCBC NISP Price of Labour 0.017733104 34.78% 0.004616458 -0.01311665 

    Price of funds 0.039526205   0.013943806 -0.0255824 

    Price of physical capital 0.031204422   0.011385085 -0.01981934 

    kredit terkait pihak bank 128,928   131,975 3046.82 

    kredit pada pihak lain 20,272,226   24,075,344 3803117.77 

    surat berharga 166,206   8,271,066 8104859.93 

 

 

No. 
DMU 

Input/Output 
Score Data Awal Target Input/Output 

(dalam jutaan) Nilai Efisiensi Nilai Slack 

2008 

1 Bank Mandiri Price of Labour 0.012298167 99.44% 0.012114851 -0.00018332 

    Price of funds 0.039722639   0.032678617 -0.00704402 

    Price of physical capital 0.167503877   0.065015895 -0.10248798 

    kredit terkait pihak bank 638,057   634,554 -3503.4 

    kredit pada pihak lain 196,488,172   193,349,787 -3138385.5 

    surat berharga 18,168,414   24,308,077 6139662.9 

2 Bank Price of Labour 0.030457306 6.55% 0.00194943 -0.02850788 
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Danamon 

    Price of funds 0.06309275   0.003833671 -0.05925908 

    Price of physical capital 0.138199852   0.007536202 -0.13066365 

    kredit terkait pihak bank 4,668   39,284 34616.22 

    kredit pada pihak lain 58,362,674   56,040,678 -2321995.67 

    surat berharga 4,431,548   4,450,172 18623.81 

3 BRI Price of Labour 0.021062804 59.83% 0.011045617 -0.01001719 

    Price of funds 0.03842892   0.02294353 -0.01548539 

    Price of physical capital 0.835600185   0.053451374 -0.78214881 

    kredit terkait pihak bank 485,391   483,555 -1835.69 

    kredit pada pihak lain 205,037,003   205,144,064 107060.66 

    surat berharga 24,535,241   31,279,534 6744293.47 

4 BNI Price of Labour 0.015208994 60.83% 0.009273901 -0.00593509 

    Price of funds 0.036545533   0.022246753 -0.01429878 

    Price of physical capital 0.117442299   0.050179976 -0.06726232 

    kredit terkait pihak bank 525,829   526,634 804.73 

    kredit pada pihak lain 113,396,856   113,770,549 373692.87 

    surat berharga 19,197,927   26,671,651 7473723.74 

5 BTPN Price of Labour 0.041061553 5.13% 0.001222352 -0.0398392 

    Price of funds 0.073840959   0.003446283 -0.07039468 

    Price of physical capital 0.071113179   0.003441941 -0.06767124 

    kredit terkait pihak bank 33,976   34,062 86.29 

    kredit pada pihak lain 15,419,828   12,397,700 -3022127.88 

    surat berharga 319,573   2,211,587 1892013.83 

6 BTN Price of Labour 0.01601398 20.34% 0.001843223 -0.01417076 

    Price of funds 0.05857763   0.003598321 -0.05497931 

    Price of physical capital 0.035807536   0.007518192 -0.02828934 

    kredit terkait pihak bank 18,858   51,438 32579.78 

    kredit pada pihak lain 38,718,344   41,878,250 3159906.45 

    surat berharga 5,487,972   5,517,416 29443.85 

7 Bank Permata Price of Labour 0.020625441 13.67% 0.002726674 -0.01789877 

    Price of funds 0.057098941   0.007566648 -0.04953229 

    Price of physical capital 0.275372939   0.01522017 -0.26015277 

    kredit terkait pihak bank 158,346   157,425 -921.28 

    kredit pada pihak lain 39,426,730   35,867,436 -3559294.47 

    surat berharga 651,713   5,834,011 5182297.81 

8 OCBC NISP Price of Labour 0.019010139 35.00% 0.004837508 -0.01417263 

    Price of funds 0.04267064   0.014656149 -0.02801449 

    Price of physical capital 0.035894337   0.012299308 -0.02359503 

    kredit terkait pihak bank 150,444   149,782 -662.37 

    kredit pada pihak lain 21,132,801   18,182,594 -2950206.55 

    surat berharga 90,190   9,247,014 9156823.5 
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