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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dalam melaksanakan kegiatannya (Booklet 

Perbankan Bank Indonesia, 2013). Perbankan di Indonesia memiliki kedudukan yang 

strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan 

moneter dan pencapaian stabilitas keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, 

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Booklet Perbankan Bank Indonesia, 2013). 

 Secara lebih khusus, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak 

(Booklet Perbankan Bank Indonesia, 2013). Hal tersebut mendukung pernyataan Siamat 

(2005), dimana bank memiliki peran sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghubungkan 

antara unit surplus dan deficit. Pernyataan-pernyataan diatas menunjukkan bahwa bank 

memiliki peran yang penting bagi kehidupan masyarakat serta perekonomian negara, tanpa 

adanya bank kegiatan masyarakat serta perekonomian negara tersebut akan terhambat. 

 Menurut Siamat (2005), bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dibagi atas dua 

jenis, yaitu :  
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1. Bank yang melakukan kegiatan secara konvensional (Bank Konvensional) 

2. Bank yang melakukan kegiatan secara syariah (Bank Syariah). 

Hal dasar yang paling membedakan antara bank konvensional dan bank syariah adalah 

terletak pada prinsip dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank syariah menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip dan syariat Islam, yakni berpedoman pada Al’Quran 

dan Al Hadist (Siamat, 2005).  

 Menurut Muhammad (2005), kegiatan operasional bank syariah menggunakan 

prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) dan tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk 

memperoleh pendapatan maupun membedakan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman 

karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Sedangkan, pada bank konvensioanal 

menggunakan sistem bunga pada kegiatan usaha dan sebagai alat untuk memperoleh 

pendapatan. 

Sistem bank syariah mulai diterapkan di Indonesia tahun 1991, yaitu dengan 

didirikannya Bank Muamalat sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan syariah islam (Kasmir, 2002). Perkembangannya pun cukup baik, diantaranya 

setelah dua tahun berdiri bank muamalat telah memperoleh predikat sebagai bank devisa 

(Kasmir, 2002). Pada Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur 

Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha 

konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Kasmir, 2002). Setelah 

adanya keputusan tersebut maka banyak bank konvensional yang mendirikan unit syariah 

(Kasmir, 2002). 
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Dewasa ini, bank syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat 

pesat. Beberapa bank konvensional yang mempunyai unit syariah telah melakukan spin off 

atau pemisahan dengan bank konvensionalnya sehingga unit syariah tersebut dapat berdiri 

sendiri dengan menjadi bank syariah. Perkembangan jaringan kantor bank umum syariah 

dan unit usaha syariah pun makin meningkat. Hal tersebut didukung oleh data statistik yang 

dimiliki oleh Bank Indonesia. Data tersebut didapatkan melalui publikasi Bank Indonesia 

Departemen Perbankan Syariah yang diakses melalu situs www.bi.go.id , data tersebut 

menunjukkan hal sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Perkembangan Jaringan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah  Berdasarkan 

Jumlah Bank dan Kantor yang Tersebar di Seluruh Indonesia 

 

Indikator 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 

Bank Umum Syariah (BUS)     

Jumlah Bank 6 11 11 11 

Jumlah Kantor 711 1215 1390 1734 

Unit Usaha Syariah (UUS)     

Jumlah Bank 25 23 24 25 

Jumlah Kantor 287 150 155 497 

Sumber : Data Statistik Bank Indonesia 2009-2012 diolah 

ANALISIS PERBANDINGAN..., ZALSABILLAH FAUZI BASALAMAH, ME-IBS, 2013 
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 Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan syariah dari tahun ke 

tahun terus meningkat. Hal ini ditandai dengan perluasan jaringan bank dan kantor yang 

semakin luas. Selama empat tahun terakhir tersebut menunjukkan bahwa jaringan kantor 

bank umum syariah di Indonesia lebih banyak daripada unit usaha syariah. Tercatat dalam 

data publikasi tersebut, di tahun 2012 bank syariah berhasil melebarkan jaringan kantornya 

hingga mencapai 1734 kantor bank umum syariah dengan 11 bank umum syariah yang 

berada tersebar di seluruh Indonesia. Unit usaha syariah pun juga ikut melebarkan 

jaringannya yang cukup pesat pada tahun 2012. Pada tahun tersebut, unit usaha syariah telah 

memiliki 497 kantor bank yang dikelompokkan dalam 25 unit usaha syariah. 

Selain jaringan kantor yang semakin meluas, perkembangan perbankan syariah pun 

dapat dilihat dari total aset yang dimilikinya. Berikut merupakan data total aset bank umum 

syariah selama empat tahun terakhir. 

Dalam grafik di bawah ini, tercatat perkembangan total aset yang dimiliki bank 

umum syariah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan aset yang 

dimilikinya bertumbuh pesat, dimana tercatat pada tahun 2012 total aset Bank Umum 

Syariah telah mencapai angka Rp.143,75 triliun. Hal ini merupakan lebih dari tiga kali lipat 

dari total aset pada tiga tahun sebelumnya (tahun 2009) yang hanya sebesar Rp.48,01 triliun. 
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Gambar 1.1 

Perkembangan Aset Bank Umum Syariah (BUS)  

(dalam Triliun Rupiah) 

 

Sumber : Statistik Perbankan Bank Indonesia Bulan Januari Tahun 2013, data diolah. 

Jenis kegiatan usaha syariah yang lain adalah unit usaha syariah. Unit usaha syariah 

pun semakin lama semakin membaik dan berkembang. Hal tersebut terlihat juga dari 

perolehan asetnya selama empat tahun terakhir yang digambarkan pada gambar 1.2 dibawah 

ini. 

Berdasarkan gambar grafik dibawah ini, perkembangan aset unit usaha syariah  juga 

meningkat setiap tahunnya sama seperti dengan bank umum syariah. Aset yang terus 

meningkat menunjukkan bahwa bank ataupun unit usaha bank tersebut sedang mengalami 

tingkat perkembangan. Terlihat bahwa di tahun 2012, aset unit usaha syariah meningkat 
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pesat menjadi Rp.47,44 triliun, meningkat sebesar 61,8% dari total aset pada tiga tahun 

sebelumnya (tahun 2009) yang hanya sebesar Rp.18,08 triliun. 

Grafik 1.2 

Perkembangan Aset Unit Usaha Syariah (UUS)  

(dalam Triliun Rupiah) 

 

Sumber : Statistik Perbankan Bank Indonesia Bulan Januari Tahun 2013, data diolah. 

Berdasarkan grafik diatas, perkembangan aset unit usaha syariah pun juga meningkat 

setiap tahunnya sama seperti dengan bank umum syariah. Aset yang terus meningkat 

menunjukkan bahwa bank ataupun unit usaha bank tersebut sedang mengalami tingkat 

perkembangan. Terlihat bahwa di tahun 2012, aset unit usaha syariah meningkat pesat 

menjadi Rp.47,44 triliun, meningkat sebesar 61,8% dari total aset pada tiga tahun 

sebelumnya (tahun 2009) yang hanya sebesar Rp.18,08 triliun. 
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Peningkatan jumlah kantor dan aset perbankan syariah diatas juga mendukung 

pernyataan dalam Booklet Perbankan Indonesia (2013) mengenai perbankan syariah. Dalam 

buku tersebut menyatakan bahwa sampai tahun 2012 perkembangan syariah cukup baik 

tercermin dari peningkatan aset, jaringan serta simpanan dan penyaluran dana sehingga 

fungsi intermediary perbankan syariah yang terjaga dengan baik. Bank Indonesia 

mengharapkan bahwa perbankan syariah masih akan terus berkembang mengingat potensi 

pasar yang belum tergarap masih cukup besar serta progtam promosi dan edukasi publik 

tentang perbankan syariah masih harus terus dilaksanakan secara konsisten (Booklet 

Perbankan Bank Indonesia, 2013) 

 Selain perkembangan bank syariah yang pesat, perkembangan bank konvensional 

pun tidak kalah pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari data statistik perbankan yang 

dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Data tersebut antara lain adalah : 

Tabel 1.2 

Perkembangan Jaringan Bank Umum Konvensional Secara Keseluruhan 

Berdasarkan Jumlah Bank dan Kantor yang Tersebar di Seluruh Indonesia dan 

Kantor Cabang Luar Negeri (dalam Satuan Unit) 

Tahun Jumlah Bank Jumlah Kantor 

2009 121 12,837 

2010 122 13,837 

2011 120 14,797 

ANALISIS PERBANDINGAN..., ZALSABILLAH FAUZI BASALAMAH, ME-IBS, 2013 



8 

 

 

 
 

 

 

Sumber : Statistik Perbankan Bank Indonesia Bulan Januari Tahun 2013, data diolah 

 Dari data diatas, bank umum konvensional diatas juga memiliki perkembangan yang 

cukup pesat, dimana setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kantor. Tercatat pada tahun 

2012, bank umum konvensional telah memiliki 16,625 kantor yang tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia dan kantor cabang yang berada di luar negeri. 

Selain dari jumlah bank dan kantor  bank umum konvensional yang meningkat, 

peneliti juga mencoba membandingkan perkembangan bank umum konvensional dari total 

aset yang dimiliki selama empat tahun terakhir. Perkembangan total aset tersebut dapat 

dinilai dari gambar grafik 1.3 di bawah ini. 

Dari data gambar grafik dibawah ini, perolehan aset yang dimiliki bank umum 

konvensional pun semakin lama semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat di tahun 

2012 aset bank umum konvensional telah mencapai Rp.4,263 triliun. Peningkatan yang 

terjadi adalah sebesar 40,5% dari total aset yang dimiliki oleh bank kovensional pada tiga 

tahun sebelumnya. 

 

 

 

Tahun Jumlah Bank Jumlah Kantor 

2012 120 16,625 
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Grafik 1.3  

Perkembangan Aset Bank Umum Konvensional  

(dalam Triliun Rupiah) 

 

Sumber : Statistik Perbankan Bank Indonesia Bulan Januari Tahun 2013 dan Desember 

Tahun 2010, data diolah. 

Dari data tabel-tabel dan gambar grafik-grafik di atas, kita dapat membandingkan 

perkembangan bank syariah dan konvensional dari sisi jaringan dan dari sisi aset yang 

dimiliki jenis bank tersebut. Dari sisi jaringan kantor, baik bank syariah yang terdiri dari 

bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) maupun bank konvensional di 

Indonesia menunjukkan peningkatan dan perluasan jaringan kantornya. Dari sisi total aset 

yang dimiliki pun juga demikian, baik bank syariah maupun bank konvensional memiliki 

total aset yang terus meningkat dari tahun ke tahun selama empat tahun terakhir. Bank 

konvensional di Indonesia memang lebih unggul dari sisi jumlah jaringan kantor dan total 
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aset dibandingkan dengan bank syariah. Salah satu faktornya adalah bank konvensional jauh 

lebih dahulu muncul dan berkembang di dunia perbankan dibandingkan bank syariah yang 

baru mulai berkembang di era tahun 2000-an. 

Secara keseluruhan, baik bank syariah maupun bank konvensional telah memiliki 

perkembangan yang cukup baik selama enam tahun terakhir. Dari data-data yang diperoleh 

tidak ada trend yang menunjukkan penurunan. Trend yang ditunjukkan hanyalah 

peningkatan dari sisi jaringan dan aset yang dimiliki kedua jenis bank tersebut. 

Perkembangan ini pun menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia masih terus memperluas 

jaringannya (ekspansi) untuk mencapai kondisi perbankan yang baik pasca krisis keuangan 

yang dialami tahun 1997. 

Dalam menilai kinerja perbankan tidak cukup hanya dengan melihat kinerja 

keuangannya saja melalui rasio-rasio keuangan, melainkan dengan melihat dan menilai 

apakah bank-bank tersebut telah efisien dalam menjalankan kegiatan usahanya. Menurut 

Ascarya, Diana Yumanita, dan Guruh S.Rokhimah (2008), efisiensi merupakan salah satu 

aspek yang penting dalam mengukur daya saing perbankan. Tidak efisien akan menjadi 

kerugian yang besar untuk menghadapi persaingan yang sengit di industri perbankan 

Indonesia pada saat sekarang maupun saat yang akan datang. Untuk dapat memenangkan 

persaingan, bank syariah harus mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri maupun 

dari para pesaingnya. Oleh karena itu, analisis efisiensi bank syariah dibandingkan dengan 

bank konvensional sangat penting untuk memberikan gambaran besar dari kekuatan dan 

kelemahan dari bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. 
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Dalam menganalisis perbandingan efisiensi tersebut dibutuhkan metode yang akurat. 

Menurut Ascarya et al (2008) salah satu pengukuran yang akurat untuk mengetahui tingkat 

efisiensi perbankan adalah dengan metode non-parametrik data melalui pengukuran Data 

Envelopment Anlaysis (DEA). 

Data envelopment analysis (DEA) merupakan metode non-parametrik yang pertama 

kali diperkenalkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes pada tahun 1978 yang merupakan 

pengembangan dari model pengukuran yang dilakukan oleh Farrel pada tahun 1957. Dalam 

penelitiannya tersebut, dijelaskan bahwa DEA lebih menekankan pendekatan yang 

berorientasi kepada tugas yang fokus mengevaluasi kinerja dari unit pembuat 

keputusan/UPK (decision making units). Analisis yang dilakukan berdasarkan evaluasi 

terhadap efisiensi relatif dari UPK yang sebanding atau setara sehingga dapat 

dikelompokkan. Kemudian, UPK-UPK yang mempunyai nilai efisien tersebut akan 

membentuk garis frontier. Jika UPK berada pada garis frontier, maka UPK tersebut dapat 

dikatakan efisien ralatif dibandingkan dengan UPK yang lain di dalam kelompoknyanya. 

Selain menghasilkan nilai efisiensi masing-masing UPK, DEA juga menunjukkan unit-unit 

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

Sifat non-parametrik DEA membuat metode tersebut tidak mengunakan asumsi 

fungsi produksi, melainkan akan menghasilkan fungsi produksi sendiri berdasarkan data 

yang diamati (Charnes et al, 1978). Metode DEA pun dapat menganalisis berbagai jenis 

variabel input dan output tanpa menetapkan bobot awal untuk dasar pengukurannya. Oleh 

karena itu, DEA dapat meminimalisirkan kesalahan spesifikasi atau standar error dari data-

data tersebut. 
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Selain mengukur tingkat efisiensi suatu unit pengambil keputusan, data envelopment 

analysis (DEA) juga dapat mengetahui unit-unit pengambilan keputusan yang mengalami 

tidak efiien atau tidak mencapai tingkat efisien. Tidak efiien tersebut ditandai dengan adanya 

kelebihan input (surplus) atau kekurangan pada output(slack). 

Penelitian tentang efisiensi perbankan telah banyak dilakukan. Di Indonesia, 

penelitian tentang efisiensi perbankan cukup banyak dilakukan, namun mayoritas penelitian 

tersebut hanya fokus pada satu jenis industri perbankan misalnya hanya menganalisis 

efisiensi perbankan konvensional saja ataupun hanya perbankan syariah. Berdasarkan 

referensi penelitian-penelitian terdahulu, hanya sedikit penelitian yang menganalisis 

perbandingan efisiensi antara perbankan konvensional dan syariah. 

Salah satu referensi penelitian tersebut adalah penelitian oleh Haque,A. dan Tariq, A. 

yang dilakukan pada tahun 2012. Dalam penelitiannya yang berjudul “Efficiency of Banks in 

Pakistan: A Non-Parametric Approach”, mereka mencoba untuk menganalisis efisiensi 

perbankan konvensional dan syariah di negaranya. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa hanya 5 bank di Pakistan yang efisien selama tahun 2006-2010 dari total sampel  

yang diteliti yaitu sebanyak 22 bank. Lima bank yang efisien tersebut antara lain adalah tiga 

bank konvensional dan dua diantaranya adalah bank syariah. Secara keseluruhan, kinerja 

perbankan di Pakistan selama periode penelitian tersebut mengalami penurunan, sehingga 

kondisi tersebut harus cepat ditangani dan diperbaiki oleh regulator maupun bank-bank di 

Pakistan. 

Selain penelitian di atas, analisis perbandingan efisiensi perbankan konvensional dan 

syariah juga pernah diteliti di Indonesia. Salah satu penelitian tersebut adalah penelitian 
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yang dilakukan oleh Ascarya et al (2008). Dalam penelitiannya yang berjudul “Efficiency 

Analysis of Conventional and Islamic Banks in Indonesia using DEA”, Ascarya et al 

mencoba melihat dan membandingkan efisiensi perbankan konvensional dan syariah pada 

tahun 2002-2006. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perbankan syariah di Indonesia 

relatif lebih efisien dibandingkan perbankan konvensional pada tahun tersebut. Selain itu 

penelitian ini menyimpulkan bahwa masih ada permasalahan bagi perbankan syariah 

maupun konvensional terkait labour (tenaga kerja). Minimnya keahlian dari tenaga kerja 

membuat variabel ini jauh dari efisiensi. Salah satu faktornya adalah karena perbankan 

syariah pada saat itu masih sedikit dan tenaga kerja yang ahli akan bidang tersebut masih 

minim. Oleh karena itu, tenaga kerja merupakan prioritas pertama yang harus diperhatikan 

dan diperbaiki (Ascarya et al, 2008). 

Purwanto, R (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Perbandingan 

Efisiensi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia 

dengan metode DEA”, menganalisis efisiensi bank umum konvensional dan bank umum 

syariah di Indonesia secara umum pada tahun 2006-2010. Selain menganalisis nilai efisiensi 

antara kedua jenis bank tersebut, Purwanto, R (2011) juga membandingkan apakah ada 

perbedaan yang signifikan antara nilai efisiensi  dari kedua jenis bank tersebut. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah selama periode penelitian tahun 2006-2010. Pada pengujian 

hipotesis uji beda menggunakan independent sample t-test menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan antara nilai efisiensi bank konvensional dan bank syariah di Indonesia 

periode 2006-2010. 
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Berdasarkan penjelasan latar belakang dan referensi penelitian-penelitian terdahulu 

di atas, maka penulis ingin meneliti tentang “Analisis Perbandingan Efisiensi Perbankan 

Syariah dan Konvensional di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)”. 

Penelitian ini merupakan replikasi dalam bentuk sederhana dari penelitian Ascarya et al 

(2008). Penelitian ini mencoba membedakan dengan periode penelitian yang lebih terbaru. 

Periode yang akan digunakan adalah selama empat tahun terakhir yaitu 2009-2012. Hal ini 

dilakukan agar penelitian ini dapat dijadikan informasi terbaru tentang perkembangan 

perbankan di Indonesia, khususnya efisiensi perbankan syariah dan konvensional. Selain itu, 

penelitian ini juga menambahkan pendekatan produksi untuk menganalisis tentang tingkat 

efisiensi dari segi bank memproduksi produknya. Penelitian ini juga membandingkan nilai 

efisiensi bank umum konvensional dengan bank umum syariah di Indonesia. 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, bank adalah lembaga yang penting dan memiliki 

peran yang besar dalam mendukung perekonomian negara. Dalam penelitian ini peneliti 

mempunyai sudut pandang bahwa bank sebagai lembaga intermediasi serta sebagai 

producer dalam menghasilkan produk penyaluran jasa. Bank harus menjalankan fungsi 

utamanya secara tepat, benar dan efisien guna tercapainya tujuan utama bank yaitu 

meningkatkan taraf hidup orang banyak sehingga perekonomian negara pun akan membaik.  

Perkembangan perbankan di Indonesia terus meningkat baik dari sisi aset maupun 

jaringan terutama dalam empat tahun belakangan ini. Oleh karena itu, pengukuran efisiensi 
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perlu dilakukan untuk melihat apakah perbankan yang selama ini terus berkembang sudah 

efisien.  

Selama ini, pengukuran efisiensi perbankan hanya bersumber pada rasio keuangan 

saja, sedangkan rasio keuangan saja tidak cukup untuk melihat efisiensi secara dalam dan 

rinci. Permasahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut: 

1. Selama periode 4 tahun terakhir (2009-2012), bank-bank manakah yang sudah 

efisien dalam kelompok bank konvensional ? Dan bagaimana keadaan bank-bank 

konvensional yang memiliki nilai tidak efisien? 

2. Selama periode 4 tahun terakhir (2009-2012), bank-bank manakah yang sudah 

efisien dalam kelompok bank syariah? Dan bagaimana keadaan bank-bank 

syariah yang memiliki nilai tidak efisien? 

3. Bagaimana tingkat perbandingan efisiensi antara perbankan konvensional dan 

perbakan syariah dalam periode 4 tahun terakhir ( 2009-9012)? Manakah yang 

menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi? 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi beberapa hal antara lain : 

1. Objek penelitian ini terbatas hanya pada perbankan Indonesia yang dimaksud 

adalah adalah bank-bank umum konvensional dan bank-bank umum syariah tidak 

mencakup bank pembangunan daerah (BPD) ataupun unit usaha syariah.  

2. Periode pengamatan adalah 4 tahun terakhir 2009-2012. Periode tersebut 

diasumsikan bahwa selama periode tersebut teknlogi dianggap sama atau tidak 
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ada perubahan teknologi secara signifikan atau pesat sehingga dapat 

dibandingkan secara umum. 

3. Metode yang dipakai dalam pengukuran efisiensi penelitian ini adalah Data 

Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan intermediasi , yaitu pendekatan 

yang fokus meneliti efisiensi terkait penyimpanan dan penyaluran dana sesuai 

dengan fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi. Pendekatan 

intermediasi digunakan untuk menganalisis efisiensi masing-masing kelompok 

perbankan yaitu kelompok perbankan konvensional dan syariah. 

4. Selain pendekatan intermediasi, pendekatan produksi juga digunakan dalam 

penelitian ini untuk membandingkan nilai efisiensi anatara perbankan 

konvensional dan syariah tersebut. Pendekatan produksi akan menilai seberapa 

besar bank sudah efisien dalam mengasilkan produknya itu menyalurkan jasa. 

5. Model DEA yang akan digunakan adalah model CCR (Constant Return to 

Scale). Model CCR (Constant Return to Scale) mengasumsikan bahwa rasio 

antara penambahan input dan output adalah sama (constant return to scale). 

Artinya, jika ada tambahan input sebesar x kali, maka output akan meningkat 

sebesar x kali juga. Dengan kata lain, bahwa unit pembuat keputusan (UPK) 

beroperasi pada skala yang optimal. 

6. Asumsi yang digunakan adalah Input Orientation, dimana asumsi tersebut 

bertujuan untuk maksimalisasi output secara best practice pada bank-bank umum 

konvensional dan syariah di Indonesia. Asumsi tersebut juga mendukung kondisi 

pasar  perbankan di Indonesia yang secara umum masih berkembang.  
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1.2.3 Tujuan Penelitian 

Adapun beberapa tujuan yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Meneliti bank-bank konvensional yang telah mencapai tingkat efisien dalam 

periode 4 tahun terakhir (2009-2012), serta bank-bank konvensional yang 

memiliki nilai tidak efisien dan menganalisis penyebabnya tersebut. 

2. Meneliti bank-bank syariah yang telah mencapai tingkat efisien dalam periode 4 

tahun terakhir (2009-2012), serta bank-bank syariah yang memiliki nilai tidak 

efisien dan menganalisis penyebabnya tersebut.  

3. Membandingkan efisiensi antara perbankan syariah dengan perbankan 

konvensional selama periode 4 tahun terakhir, sehingga penelitian ini dapat 

menyimpulkan perbankan yang memiliki tingkat efisien yang lebih tinggi 

diantara dua perbandingan perbankan tersebut. 

1.2.4 Manfaat Penelitian 

1.2.4.1 Manfaat Akademis 

Sebagai salah satu upaya menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang 

perbankan khususnya perbankan syariah dan konvensional yang ditinjau dari sisi efisiensi. 

Selain itu, untuk pengembangan keilmuan, khususnya kepada para peneliti yang berminat 

untuk menggunakan DEA dalam pengukuran tingkat efisiensi. 

1.2.4.2 Manfaat Praktis 
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 Selain manfaat akademis, penelitian ini juga dapat bermanfaat dalam dunia praktisi, 

antara lain : 

1) Bagi Perbankan (perbankan syariah maupun konvensional) 

Sebagai salah satu acuan informasi untuk masukan dalam mempertahankan, 

memperbaiki bahkan meningkatkan kinerja perbankan khususnya efisiensi dari 

masing-masing bank untuk dapat mengelola banknya dengan lebih baik lagi. 

2) Bagi Regulator Perbankan 

Sebagai salah satu acuan informasi untuk Bank Indonesia selaku regulator atau 

pengambil kebijakan perbankan Republik Indonesia dalam menentukan langkah-

langkah kebijakan lebih lanjut kepada perbankan di Indonesia baik perbankan 

syariah maupun perbankan konvensional. 

1.2.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

Bab Pendahuluan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

 BAB II  Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan mengenai bank, perbedaan antara bank syariah dan 

konvensional, sistem dan produk penhhimpunan dan penyaluran dana bank 
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syariah dan konvensional, konsep dasar efisiensi, jenis efisiensi, teknik 

pengukuran efisiensi, konsep pendekatan input dan output, metode data 

envelopment analysis (DEA), penelitian-penelitian terdahulu, rerangka 

pemikiran beserta hipotesis. 

BAB III  Metodologi Penelitian 

Bab ini membahas langkah-langkah dalam melakukan pengukuran efisiensi 

terhadap perbankan syariah dan konvensional dengan metode DEA, yang 

diawali dengan penentuan bank-bank yang akan diukur berdasarkan kelompok 

perbankan syariah dan perbankan konvensional, 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. Selain itu dalam bab ini membahas 

mengenai uji yang akan dilakukan untuk dapat mengetahui perbedaan nilai 

efisiensi perbankan konvensional dan syariah. 

 BAB IV Analisis dan Pembahasan 

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 dilihat 

efisiensi secara relatif pada tiap-tiap jenis bank tersebut yaitu pada bank 

konvensional dan pada bank syariah. Dari analisis tersebut akan menghasilkan 

bank-bank konvensional yang telah mencapai tingkat efisien dan yang tidak 
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mencapai efisien (tidak efiien) pada kelompoknya. Selain itu, analisis terhadap 

efisiensi perbankan syariah akan menghasilkan bank-bank syariah yang telah 

mencapai tingkat efisiensi dan yang tidak mencapai efisiensi (tidak efiien) pada 

kelompoknya. Kemudian, dilakukan analisis perbandingan antara bank-bank 

syariah dan bank-bank konvensional. Analisis tersebut akan melihat dan 

menyimpulkan kelompok bank mana yang memiliki tingkat efisiensi yang 

lebih tinggi. Terakhir adalah analisis perubahan potensial (potential 

improvement) untuk perbankan syariah dan perbankan konvensional secara 

umum agar efisiensi perbankan dapat berubah menjadi lebih baik. 

BAB V  Simpulan dan Saran 

Bab ini berisikan mengenai penjelasan temuan-temuan dari karya akhir ini, 

keterbatasan dari penelitian yang dilakukan, saran-saran untuk perbaikan 

efisiensi perbankan di Indonesia baik perbankan syariah maupun konvensional 

dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai efisiensi 

perbankan tersebut serta usulan untuk melakukan penelitan lanjutan yang lebih 

baik lagi dibandingkan dengan penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian dan Fungsi Bank 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian 

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang  perbankan, bahwa 

perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya  (Booklet 

Perbankan Bank Indonesia, 2013). Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai 

penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-

hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup 

rakyat banyak (Booklet Perbankan Bank Indonesia, 2013). 

Di samping itu peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu 

negara (Kasmir, 2002). Menurutnya, bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian 

suatu negara sehingga kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula menjadi tolak ukur 

kemajuan negara tersebut. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan 

perbankan dalam mengendalikan perbankan tersebut (Kasmir, 2002). Secara khusus, bank 

didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.  
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Fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dan 

untuk masyarakat (Siamat, 2005). Penghimpunan dana tersebut diperoleh dari masyarakat 

yang memilki kelebihan dana atau disebut dengan unit surplus. Sedangkan, untuk 

penyaluran dana akan disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana atau unit defisit. 

Hal tersebut menggambarkan bank sebagai perantara keuangan atau lembaga intermediasi, 

secara ringkas akan digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Fungsi Utama Bank 

 

 

 

 

 

Fungsi utama bank tersebut diatas menggambarkan juga bagaimana arus perputaran uang 

yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Unit Surplus merupakan nasabah (masyarakat) yang memiliki kelebihan dana. Oleh 

karena itu, salah satu cara untuk menginvestasikan dananya tersebut adalah dengan 

menyimpan dananya dalam bentuk simpanan baik Giro, Tabungan atau Deposito. 

2. Kemudian oleh bank, dana yang disimpan oleh nasabah yang kelebihan dana tersebut 

disalurkan kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan atau kekurangan 

dana dalam bentuk pinjaman atau kredit.  
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3. Unit Defisit merupakan unit yang membutuhkan atau kekurangan dana. Bagi unit 

defisit yang telah memperoleh dana pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan 

kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga atau ketentuan yang 

telah disepakati sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah yang membutuhkan 

dana (unit defisit). Khusus bagi bank syariah, pengembalian pinjaman disertai sistem 

bagi hasil sesuai hokum dan syariat Islam. 

4. Nasabah penyimpan dana (Unit Surplus) akan memperoleh balas jasa atau 

keuntungan dari bank yang berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi 

bank syariah. Menurut Kasmir (2002), besarnya jasa bunga dan bagi hasil tergantung 

dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktor-faktor lainnya seperti jangka 

waktu penyimpanan. 

 

Menurut Kasmir (2002), berdasarkan menjalankan kegiatan usaha dan juga dalam 

menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi menjadi dua kelompok yaitu : 

1. Bank Konvensional 

Merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha baik dalam beroperasi dan 

mencari keuntungan serta menentukan harga bagi nasabahnya berdasarkan prinsip 

atau metode konvensional. 

2. Bank Syariah 

Bank Islam atau dapat juga disebut dengan bank syariah, adalah bank yang 

beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat 

diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya 

dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan Al Hadist. 
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Menurut Siamat (2005), maksud dari sistem yang sesuai dengan syariah Islam adalah 

beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata 

cara bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur riba 

dan melakukan kegiantan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan.  

2.2 Perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah 

Bank umum (konvensional) merupakan bank yang paling banyak beredar di 

Indonesia. Bank umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat 

beroperasi di seluruh wilayah Indonesia (Kasmir, 2002). Sesuai dengan pernyataan Kasmir 

(2002) bahwa bank syariah di Indonesia masih sedikit dibandingkan dengan jumlah bank 

konvensional yang bannyak. Hal tersebut disebabkan karena bank syariah mulai 

berkembang di Indonesia baru-baru saja sekitar tahun 2000-an sedangkan bank 

konvensional jauh lebih dahulu berkembang. 

Bank konvensional memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan 

kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari peminjam (bunga 

kredit). Keuntungan tersebut dikenal dengan istilah spread based (Kasmir, 2002).  

Sedangkan, bagi bank syariah tidak mengenal istilah bunga, karena bank syariah 

mengharamkan sistem bunga dalam kegiatan usahanya. Dalam bank syariah keuntungan 

yang diperoleh dikenal dengan istilah bagi hasil atau profit sharing (Kasmir, 2002). 

 Disamping keuntungan-keuntungan yang diperoleh bank seperti di atas, bank juga 

memperoleh keuntungan dari kegiatan jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya 

diberikan oleh bank, dipungut biaya yang besarnya tergantung dari jenis jasa bank yang 
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digunakan. Menurut Kasmir (2002), biaya-biaya tersebut antara lain adalah biaya kirim antar 

bank, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya iuran, biaya sewa dan biaya-biaya 

lainnya. Keuntungan dari biaya-biaya tersebut dikenal dengan istilah fee based. 

Perbedaan antara sistem bank konvensional dan bank syariah tidak hanya atas cara 

memperoleh keuntungan, namun ada beberapa hal yang berbeda. Secara rinci, perbedaan 

tersebut akan dijelaskan pada tabel di bawah ini : 

Tabel 2.1  

Perbedaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah 

Bank Konvensional Bank Syariah 

Memakai perangkat bunga dalam mencari keuntungan 

dan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. 

Tidak mengenal unsur bunga (Riba’). Menerapkan 

sistem bagi hasil, jual beli dan sewa sesuai dengan 

syariat dan hukum Islam dalam mencari 

keuntungan dan menjalankan kegiatan 

operasionalnya.  

Bebas menyalurkan dana pinjaman ataupun kegiatan 

investasi ke berbagai macam sektor usaha baik yang 

halal maupun yang haram. 

Melakukan penyaluran dana ataupun kegiatan 

investasi hanya ke sektor usaha yang halal saja. 

Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-

debitur. 

Hubungan dengan nasabah dalam bentuk 

kemitraan. 

Profit Oriented. Profit dan Falah Oriented. 

Tidak terdapan dewan sejenis DPS. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang 

mengawasi kegiatan operasional bank-bank dan 

unit-unit syariah. 

Sumber: Syafi’i Antonio, 2001 
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 Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga lebih bertujuan untuk 

mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan 

dampak sosial yang ditimbulkan. Berbeda dengan sistem bagi hasil, sitem ini berorientasi 

pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia (Syafi’i Antonio, 2001). 

Perbedaan antara sistem bunga dan bagi hasil tersebut dijelaskan lebih rinci dengan 

sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Perbedaan antara Sistem Bunga dan Bagi Hasil 

Bunga Bagi Hasil 

Penentuan besarnya bunga ditentukan pada waktu 

awal atau saat perjanjian (akad) dengan asumsi harus 

selalu untung. 

Penentuan besarnya rasio/nisab bagi hasil dibuat pada 

waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan 

untung rugi.  

Besarnya persentase bunga yang akan diperoleh 

berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang 

dipinjamkan kepada bank.  

Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah 

keuntungan yang diperoleh bukan berdasarkan jumlah 

modal yang dipinjamkan kepada bank. 

Pembayaran bunga tetap seperti perjanjian di awal 

tanpa adanya pertimbangan apakah proyek yang 

dijalankan tersebut membuat pihak nasabah untung 

atau rugi. 

Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang 

dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan 

ditanggung bersama oleh kedua belah pihak dan 

begitu pula sebaliknya.  

Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, sekalipun 

jumlah keuntungan naik berlipat atau dengan kata lain 

bunga yang diberikan tetap (fixed rate) 

Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan 

peningkatan jumlah pendapatan. Tidak tetap. 

Sumber: Syafi’i Antonio, 2001 
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2.3 Produk Penghimpunan Dana Bank Konvensional dan Bank Syariah 

2.3.1  Produk Penghimpunan Dana Bank Konvensional 

Bank konvensional dalam sistem penghimpunan dana dari masyarakat, secara umum 

berbentuk giro, tabungan ,dan deposito. Dalam operasinya bank konvensional menggunakan 

prinsip bunga (Kasmir, 2002). Pengertian produk-produk bank menurut UU Perbankan No. 

10 tahun 1998 dalam (Kasmir,2002) adalah sebagai berikut:  

1. Giro adalah simpanan dari pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, 

sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Simpanan 

giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. 

Artinya bahwa uang yang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu 

setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan misalnya waktu jam kantor, 

keabsahan dan kesempurnaan cek serta saldonya. 

2. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, 

tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang 

dipersamakan dengan itu.  

3. Deposito adalah simpanan pihak ketiga knatau nasabah kepada bank yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian 

antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan. Adapun jenis-jenis deposito 

terbagi menjadi : 
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 Deposito Berjangka, yaitu merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka 

waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,2,6,12,18 

hingga 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan 

maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau 

lembaga. Deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga 

saat deposito berjangka tersebut dibuka. Pencairan bunga deposito dapat dilakukan 

setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai dengan jangka waktunya. Penarikan 

dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai (pemindahbukuan). 

 Sertifikat Deposito, merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 

2,3,6 dan 12 bulan. Berbeda dengan deposito berjangka, sertifikat deposito 

diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Artinya di dalam sertifikat deposito 

tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu sehingga siapapun 

pemegang sertifikat deposito dapat mencairkan dana dalam sertifikat deposito 

tersebut. Sertifikat deposito tersebut dapat diperjualbelikan pada pihak lain. Bunga 

sertifikat deposito juga dapat diperhitungkan di muka, sedangkan depoito 

berjangka adalah saat jatuh tempo.  

2.3.2 Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah 

Kegiatan penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan 

deposito. Menurut Syafi’i Antonio (2001), prinsip operasional syariah yang diterapkan 

dalam penghimpunan dana dari masyarakat adalah prinsip wadi’ah dan mudharabah. 

1. Prinsip Wadi’ah 
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1. Titipan Barang 

4. Memberi Bonus 

3. Bagi Hasil 2. Pemanfaatan 

Dana 

Prinsip ini mempunyai implikasi hukum di mana nasabah bertindak sebagai pihak 

yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak peminjam. Prinsip 

wadi’ah yang diterapkan adalah wadi’ah yad dhamanah seperti pada produk 

rekening giro. Berbeda dengan wadi’ah amanah yang mempunyai prinsip harta 

titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi, pada wadi’ah dhamanah pihak 

yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga boleh 

memanfaatkan harta titipan tersebut, seperti pada gambar 2.2 sebagai berikut : 

Gambar 2.2  

Skema Prinsip Wadiah 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Syafi’i Antonio (2001). 

Berdasarkan karateristik Giro dan Tabungan, prinsip yang digunakan adalah prinsip 

syariah wadi’ah yad dhamanah. Artinya bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan 

kedua jenis sumber dana tersebut serta menjamin simpanan dapat ditarik seiap saat 

oleh pemilik dana atau penabung (Siamat, 2005). Menurut Siamat (2005), 

keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung 

Investor Bank 

Syariah 

Nasabah 
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1. Titipan Barang 

4. Bagi Hasil 

3. Bagi Hasil 
2. Pemanfaatan 

Dana 

bank, sedangkan pemilik dana tidak memperoleh imbalan atau menanggung 

kerugian. Bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana, namun tidak ada 

perjanjian di muka.  

2. Prinsip Mudharabah 

Al-Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk 

melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua 

belah pihak berdasarkan akad atau nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Siamat, 

2005). Sementara Syafi’i Antonio (2001) mendefinisikan bahwa prinsip mudharabah 

merupakan akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) 

menyediakan seluruh modal, sedangkan bank sebagai pengelolanya (mudharib). 

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi berdasarkan kontrak yang telah 

disepakati di awal. Apabila terjadi kerugian, maka hal tersebut ditanggung oleh 

pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Jika kerugian 

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Produk pendanaan yang dapat 

menggunakan prinsip ini adalah Tabungan dan Deposito Berjangka (Siamat, 2005).  

Gambar 2.3 

 Skema Prinsip Mudharabah 

 

 

 

 

Investor Bank 

Syariah 

Nasabah 

Sumber : Syafi’i Antonio (2001) 
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Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana (penabung), 

prinsip mudharabah dapat dibedakan sebagai berikut : (Siamat, 2005) 

 Mudharabah Muthlaqah 

Merupakan kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola 

(mudharib) yakni bank, yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh 

spesifikasi jenis usaha, waktu dan wilayah bisnis. 

 Mudharabah Muqayyadah 

Merupakan simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik dana 

menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank atau dibatasi 

oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha sesuai dengan keinginan pemilik 

dana (shahibul maal). 

2.4 Produk Penyaluran Dana Bank Konvensional dan Bank Syariah 

2.4.1 Produk Penyaluran Dana Bank Konvensional 

Penyaluran dana dalam bank konvensional dikenal dengan nama kredit. Pengertian 

kredit menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Siamat,2005).  

Kredit dalam bank konvensional dilihat dari segi jangka waktu penggunaanya dibagi 

menjadi tiga macam, yaitu: (Kasmir,2002) 

 

ANALISIS PERBANDINGAN..., ZALSABILLAH FAUZI BASALAMAH, ME-IBS, 2013 



32 

 

1. Kredit Jangka Pendek  

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau 

paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja. 

2. Kredit Jangka Menengah  

Merupakan kredit yang berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit 

jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. 

3. Kredit Jangka Panjang 

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu di atas tiga 

tahun atau lima tahun, biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang. 

 Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. 

Kebutuhan dana yang diperlukan oleh nasabah tersebut digunakan untuk berbagai macam 

kebutuhan. Dari segi kegunaannya, kredit terbagi atas dua jenis, yaitu : (Kasmir, 2002). 

1. Kredit Investasi 

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk 

perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi.  

2. Kredit Modal Kerja 

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan 

produksi dalam operasionalnya. 

2.4.2 Produk Penyaluran Dana Bank Syariah 

Penyaluran dana dalam bank syariah dikenal dengan nama pembiayaan. Pengertian 

pembiayaan menurut UU perbankan No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan 
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yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan 

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.  

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tipe tiga 

model: (Purwanto, 2011) 

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan 

prinsip bagi hasil.  

2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan 

prinsip sewa.  

3. Transaksi pembiayaan sebagai usaha kerjasama yang ditujukan untuk mendapatkan 

barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.  

Secara garis besar produk pembiayaan bank syariah terbagi ke dalam empat kategori yang 

dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya Syafi’i Antonio (2001), yaitu: 

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli (Ba’i)  

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan 

barang (transfer of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di awal dan 

menjadi bagian harga jual barang kepada nasabah. Prinsip jual-beli dikembangkan 

menjadi beberapa bentuk prinsip pembiayaan, tiga diantaranya adalah :  
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a. Pembiayaan Murabahah  

Transaksi jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah 

sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara 

tangguh.  

b. Pembiayaan Salam  

Pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran 

dilakukan di muka. Bank sebagai pembeli, nasabah sebagai penjual. 

Transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga, dan waktu 

penyerahan.  

c. Pembiayaan Istishna 

Jual beli seperti akad salam, namun yang membedakan adalah pada jenis 

barang yang diperjualbelikan yaitu barang dibuat khusus sesuai permintaan 

pembeli biasanya adalah barang industri manufaktur dan konstruksi. Selain 

itu pembayarannya yang dilakukan pembeli kepada bank dapat dilakukan di 

muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang 

akan datang sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan bank tersebut.  

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah)  

Transaksi jual beli yang dilandasi perolehan hak manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip 

ini sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya adalah jual beli 

merupakan perolehan hak milik sedangkan ijarah atau sewa merupakan perolehan 

hak manfaat. Dalam syariah Islam, prinsip sewa-menyewa ini dibedakan berdasarkan 

akad : 
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a. Ijarah 

Merupakan perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau 

jasa dengan membayar sewa untuk suatu jangka waktu tertentu tanpa diikuti 

pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. 

b. Ijarah Muntahiya Bittamlik  

Perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya merupakan 

peralihan manfaat atas suatu objek yang diikuti dengan peralihan hak atas 

objek tersebut. Pada umumnya bank lebih banyak menggunakan prinsip ini 

karena sifatnya yang lebih sederhana dari sisi pembukuan dan tidak 

direpotkan oleh urusan pemeliharaan aset. 

3. Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)  

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil (syirkah) terdiri 

dari:  

a. Pembiayaan Musyarakah  

Musyarakah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih atas suatu 

usaha tertentu dimana kedua belah pihak memberikan kontribusi dengan 

keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. 

b. Pembiayaan Mudharabah  

Mudharabah adalah bentuk kerjasama atas dua pihak atau lebih dimana 

pemilik modal (shahibul maal) yang mempercayakan sejumlah modal kepada 

pengelola (mudharib) dengan suatu akad perjanjian pembagian keuntungan.  
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4. Akad Pelengkap  

Jenis-jenis produk pembiayaan bank syariah yang menggunakan akad pelengkap 

terdiri dari: 

a. Hawalah (Alih Utang-Piutang) 

Hawalah adalah bentuk pengalihan utang dari pihak yang berhutang kepada 

pihak lain yang wajib menanggungnya. Pada bank konvensional prinsipnya 

sama dengan anjak piutang. 

b. Rahn (Gadai)  

Rahn adalah harta atau aset yang harus diserahkan peminjam (debitur) 

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari bank. 

c. Wakalah (Perwakilan)  

Wakalah adalah bentuk perwakilan atau pemberian kuasa kepada pihak 

tertentu untuk melakukan pekerjaan atau hal tertentu. Prinsip ini diterapkan 

pada pengiriman uang atau transfer, penagihan (collection payment), dan 

lainnya. Bank syariah menerima imbalan fee atas jasanya terhadap nasabah. 

d. Kafalah (Garansi Bank) 

Kafalah adalah jaminan yang diberikan dengan tujuan untuk menjamin 

pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Bank syariah bertindak 

sebagai pihak penjamin, sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin. 

Untuk jasa ini, bank memperoleh pengganti biaya atas jasa yang diberikan. 
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2.5 Efisiensi 

2.5.1 Konsep dasar Efisiensi 

Efisiensi adalah rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input (Robert 

N. Anthony dan Vijay Govindrajan, 2005). Menurut Robert N.Anthony et al (2005), suatu 

perusahaan atau unit pengambil keputusan A lebih efisien daripada unit pengambil 

keputusan B jika menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dari unit pengambil 

keputusan B, namun memproduksi jumlah output yang sama, atau menggunakan jumlah 

sumber daya yang sama namun memproduksi output yang lebih besar. Berdasarkan 

pengertian efisiensi menurut Robert N.Anthony, efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

Efisiensi = 

 

Menurut Silkman  dalam Purwanto, R. (2011), efisiensi yang dihitung dengan rasio, 

mempunyai kelemahan apabila terdapat banyak input dan banyak output yang dihitung, jika 

diperhitungkan secara bersamaan maka akan menghasilkan banyak hasil perhitungan 

sehingga menghasilkan asumsi yang tidak tegas. 

Menurut Ascarya et al (2008), konsep efisiensi diawali dari konsep teori ekonomi 

mikro, yaitu teori produsen dan teori konsumen, dimana teori produsen menyebutkan bahwa 

produsen cenderung memaksimumkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Sedangkan, 

teori konsumen menyebutkan bahwa konsumen cenderung memaksimumkan utilitasnya atau 

Output 

Input 
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tingkat kepuasannya. Dalam teori produsen tersebut dikenal adanya garis frontier produksi. 

Garis ini menggambarkan hubungan antara input dan output dalam proses produksi. Garis 

frontier produksi tersebut mewakili tingkat output maksimum dari setiap penggunaan input 

yang mewakili penggunaan teknologi dari suatu perusahaan atau industri (Ascarya et al, 

2008).  

2.5.2 Jenis Efisiensi 

Menurut Farrell (1957) efisiensi dari perusahaan terdiri dari dua komponen, yaitu 

efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. 

1. Efisiensi Teknis  

Efisiensi teknis mencerminkan kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan 

output dengan sejumlah input yang tersedia dan tidak memperhitungkan harga. 

2. Efisiensi Alokatif 

Efisiensi Alokatif mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan 

penggunaan inputnya, dengan struktur harga dan teknologi produksinya. 

Kedua jenis efisiensi diatas, bila dikombinasikan akan menjadi ukuran efisiensi 

ekonomi (economic efficiency). Suatu perusahaan dapat dikatakan efisien secara ekonomi 

jika perusahaan tersebut dapat meminimalkan biaya produksi untuk menghasilkan output 

tertentu dengan suatu tingkat teknologi yang umumnya digunakan serta harga pasar yang 

berlaku. 

Hal tersebut dikemukakan juga dalam penelitian Sarjana (1999) yang dikutip dalam 

penelitian Ascarya et al (2008), efisiensi juga dapat ditinjau dari teori ekonomi. Di dalam 
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teori ekonomi tersebut, ada dua macam pengertian efisiensi, yaitu efisiensi teknis dan 

efisiensi ekonomi. Pengukuran efisiensi teknis cenderung terbatas pada hubungan teknis dan 

operasional dalam proses konversi input menjadi output sebuah perusahaan atau organisasi. 

Sedangkan dalam efisiensi ekonomi, harga tidak dapt dianggap sudah ditentukan atau given, 

karena harga dapat dipengaruhi oleh kebijakan makro (Sarjana, 1999). 

2.5.3 Teknik Pengukuran Efisiensi 

Menurut Purwanto (2006) yang dikutip dari Noer Kandini,I (2011) dalam dunia perbankan 

ada dua metode pengukuran efisiensi yang dapat digunakan yaitu : 

1. Pengukuran dengan Metode Rasio 

Metode Rasio dalam mengukur efisiensi merupakan metode yang 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), Rentability Ratio(Return on Asset/ROA, Return on Equity/ROE, Net 

Interest Margin/NIM, dan beban operasional terhadap pendapatan 

operasional/BOPO). Sesuai dengan hal yang dikatakan oleh Silkman yang dikutip 

dalam Purwanto, R. (2011), bahwa jika efisiensi dihitung dengan rasio akan 

menghasilkan banyak hasil perhitungan efisiensi sehingga asumsi akan beragam pula 

dan tidak dapat disimpulkan karena beragamnya indikator tersebut. Selain itu, 

penggunaan BOPO tidak dapat membedakan penggunaan teknologi, jenis input dan 

output yang dihasilkan oleh UPK tersebut. 
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2. Pengukuran dengan Metode Frontier  

Metode ini merupakan pengukuran dengan menggunakan batasan yang dihasilkan 

oleh input dan output suatu unit produksi. Pengukuran dengan metode frontier lebih 

diutamakan karena hasil pengukurannya yang lebih objektif. Hal tersebut dapat 

dikatakan objektif, karena tingkat efisiensinya dibentuk berdasarkan hasil input dan 

output sendiri dari bank atau perusahaan tersebut. Perkembangan pendekatan frontier 

pun semakin lama semakin banyak dilakukan. Penelitian tersebut antara lain 

penelitian oleh Donsyah Yudistira (2003), Fadlzan Sufian (2006), Ascarya dan Diana 

Yumanita (2007) dan lain-lain. Banyak penelitian yang sudah menggunakan 

pendekatan frontier sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat efisiensi. Pengukuran 

efisiensi berbasis frontier dapat dibedakan kembali menjadi 2 pendekatan, yaitu 

pendekatan Parametrik dan pendekatan Non-Parametrik. 

Metode parametrik dan non parametrik memiliki beberapa perbedaan. Salah satu 

perbedaan yang menonjol adalah metode non parametrik memasukkan random 

error, sedangkan non parametrik tidak memasukkan itu. 

2.5.4 Pendekatan Parametrik  

Menurut Hadad et al (2003), analisis evaluasi efisiensi perbankan tepat bila 

menggunakan pengukuran frontier, baik yang parametrik atau yang non parametrik. Hal ini 

dikarenakan kemampuan kedua metode tersebut dapat memasukkan berbagai macam input 

dan output ke dalam analisisnya. Selain itu perbedaan satuan variabel pun tidak menjadi 

masalah, dimana hal tersebut sebelumnya tidak dapat dilakukan oleh alat analisis yang lain 
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sehingga alat analisis efisiensi parametrik dan non parametrik sifatnya lebih fleksibel dan 

dapat mencakup variabel yang lebih luas dibandingkan dengan alat analisis yang lain.  

Pendekatan parametrik melakukan pengukuran dengan menggunakan ekonometrik 

yang stokastik dan berusaha untuk menghilangkan gangguan dari pengaruh ketidakefisienan 

(Ascarya et al, 2008). Ada tiga pendekatan parametrik ekonometrik, yaitu:  

1) Stochastic Frontier Approach (SFA) 

Menurut Kumbhakar (2000) yang dikutip dari Noer Kandin, R (2011), untuk 

mengukur efisiensi dengan pendekatan SFA, dapat dilakukan melalui pendekatan 

berorientasi keluaran (output–oriented approach) untuk pengukuran efisiensi teknikal, 

dan pendekatan berorientasi masukan (input-oriented approach) untuk pengukuran 

efisiensi biaya. Efisiensi teknikal diukur berdasarkan production frontier, sedangkan 

efisiensi biaya diukur berdasarkan cost frontier (Kumbhakar, 2000). 

Metode SFA ini memiliki beberapa kelemahan sesuai yang dikemukakan oleh Witono 

(1999) yang dikutip dari Noer Kandini, R. (2011), kelemahan-kelemahan tersebut 

antara lain : 

 Teknologi yang dianalisis harus digambarkan oleh struktur yang cukup rumit 

atau besar, 

 Distribusi dari simpangan satu-sisi harus dispesifikasi sebelum mengestimasi 

model 

 Struktur tambahan harus dikenakan terhadap distribusi yang nilainya tidak efisien 

secara teknis 
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 Sulit diterapkan untuk usaha yang memiliki lebih dari satu produk (khususnya 

yang menggunakan pendekatan output).  

Adapun kritik dari stochastic frontier approach adalah bahwa asumsi distribusi terlalu 

mengikat untuk digunakan pada pendugaan satu titik observasi dengan menggunakan 

data tahun tunggal.  

2) Thick Frontier Approach (TFA) 

Metode ini dikembangkan oleh Berger dan Humprey (1997), dimana metode ini yang 

mengasumsikan bahwa random error direpresentasikan dari deviasi perkiraan biaya 

dengan kuatil rata-rata terendah bank. Sedangkan tidak efisien itu direpresentasikan 

dari deviasi biaya antara kuartil terendah dan tertinggi. Hasil pengukuran efisiensi 

dengan metode TFA ini sangat sensitif terhadap asumsi-asumsi yang digunakan, 

sehingga jarang penelitian yang menggunakan pendekatan ini.  

 3) Distribution-free Approach (DFA) 

Menurut Khumbakar (2000) dalam  Noer Kandini, R, (2011), metode DFA 

merupakan metode yang 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 adanya core efficiency atau efisiensi 

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

sehingga pendekatan ini kurang cocok untuk membandingkan perusahaan tersebut 

dengan kompetitornya karena hanya dapat menghitung efisiensi tunggal.  

ANALISIS PERBANDINGAN..., ZALSABILLAH FAUZI BASALAMAH, ME-IBS, 2013 



43 

 

2.5.5 Pendekatan Non-Parametrik 

 Berbeda dengan pendekatan parametrik, pendekatan non-parametrik adalah 

pendekatan yang mengukur tingkat efisiensi tidak berdasarkan parameternya. 

Pendekatan non-parametrik menggunakan pendekatan programasi linier (Non 

Parametric Linear Programming Approach) melakukan pengukuran non parametrik 

dengan menggunakan pendekatan yang tidak stokastik dan tidak memasukkan random 

error.  

 Menurut Mlima dan Hjalmarsson (2002) dalam Poerwokoesoemo (2012), 

pendekatan non parametrik terdiri dari dua metode yaitu Data Envelopment Analysis 

(DEA) dan Free Disposal Hull (FDH).  

Metode DEA menggunakan teknik programasi linier untuk membangun suatu 

frontier non parametrik dan mengukur efisiensi relatif terhadap frontier ini. Metode 

DEA menggunakan program komputer sehingga metode ini lebih sering digunakan 

karena lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan metode lain (Mlima & 

Hjalmarsson (2002); Poerwokoesoemo (2012)). 

 Pendekatan FDH yaitu bentuk model DEA dimana titik-titik pada garis yang 

menghubungkan vertices DEA tidak termasuk dalam frontier DEA, sehingga FDH 

merupakan sisi dalam frontier DEA yang memberikan estimasi rata-rata yang lebih besar 

dibandingkan metode DEA (Mlima & Hjalmarsson (2002); Poerwokoesoemo (2012)). 
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Keuntungan dari penggunaan pendekatan non-parametrik adalah pendekatan ini 

tidak memerlukan spesifikasi yang eksplisit dari bentuk fungsi dan hanya memerlukan 

sedikit struktur variabel dari input dan output untuk membentuk frontier efisiensinya. 

2.6 Konsep Input-Output 

Dalam pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA), tidak pernah ada kesepakatan 

mengenai faktor yang dapat dikategorikan sebagai input atau output, namun dalam 

praktiknya input dan output memiliki tiga pendekatan seperti yang dikemukakan oleh Hadad 

et al (2003). Pendekatan tersebut antara lain : pendekatan produksi (production approach), 

pendekatan intermediasi (intermediation approach), dan pendekatan aset (aset approach). 

a. Pendekatan Produksi (Production Approach) 

Menurut Hadad et al (2003), pendekatan ini melihat institusi finansial sebagai produser 

dari akun tabungan dan kredit pinjaman. Pendekatan ini mendefinisikan output sebagai 

penjumlahan dari akun-akun tersebut atau yang terkait. Sedangkan input dalam pendekatan 

ini dihitung dari jumlah tenaga kerja, pengeluaran modal pada aktiva tetap dan material 

lainnya. Pendekatan produksi melihat aktivitas bank sebagai sebuah produksi jasa bagi para 

depositor dan peminjam kredit. Untuk mencapai tujuan, yaitu memproduksi output-output 

yang diinginkan, seluruh faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal 

dikerahkan sebagai input. 

Adapun input dan output yang digunakan untuk pendekatan produksi yang digambarkan 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.4 

Skema Input-Output Pendekatan Produksi 

 

 

 

 

Sumber : (Freixas dan Roschet, 2008) 

 Berdasarkan gambar skema diatas, untuk pendekatan produksi input yang biasa 

digunakan adalah dari sisi tenaga kerja (labor) baik dalam bentuk jumlah tenaga kerja 

maupun biaya untuk tenaga kerja tersebut terkait atas produktivitasnya dalam bekerja di 

bank atau di unit pengambil keputusan (UPK). Selain itu aset-aset tetap atau harta-harta 

yang dimiliki perusahaan (fixed assets) dan juga material-material lain yang digunakan bank 

atau UPK dalam melakukan produksi atau untuk menghasilkan produksinya. 

Dari sisi output, variabel-variabel yang merupakan hasil atas produksinya. Dalam bank, 

variabel-variabel tersebut adalah seperti penghimpunan yaitu berupa total dana yang 

dihimpun oleh nasabahnya (deposits), pembiayaan yaitu dana yang dikeluarkan untuk 

menyalurkan pinjaman atau kredit (financing) serta pendapatan atas jasa-jasa yang diberikan 

oleh bank tersebut. 
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OUTPUT 
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b. Pendekatan Intermediasi (Intermediation Approach) 

Menurut Hadad et al (2003), pendekatan ini melihat institusi keuangan sebagai 

perantara. Institusi keuangan ini mentransfer aset-aset keuangan, dari unit-unit yang 

kelebihan dana ke unit-unit yang kekurangan dana.  

Pendekatan ini pun sesuai dengan fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi, 

dimana bank sebagai lembaga intermediasi bertugas untuk menjadi perantara antara 

masyarakat yang kelebihan dana (unit surplus) dengan masyarakat yang kekurangan dana 

(unit deficit). Dalam menjalankan fungsinya tersebut, bank harus dinilai efisiensinya agar 

dapat mengetahui apakah bank tersebut sudah terbukti dapat menjalankan fungsi utamanya 

dengan baik dan efisien. Adapun input dan output yang digunakan untuk pendekatan 

produksi yang digambarkan sebagai berikut :  

Gambar 2.5 

Skema Input-Output Pendekatan Intermediasi 

 

 

 

 

Sumber : (Freixas dan Roschet, 2008) 
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 Berdasarkan gambar skema diatas, untuk pendekatan intermediasi input yang biasa 

digunakan adalah dari sisi tenaga kerja (labor) baik dalam bentuk jumlah tenaga kerja 

maupun biaya untuk tenaga kerja tersebut terkait atas produktivitasnya dalam bekerja di 

bank atau di unit pengambil keputusan (UPK). Variabel lainnya adalah penghimpunan dana 

yang berupa total dana pihak ketiga bank yang berasal dari tabungan, giro, deposito 

nasabah-nasabahnya. Selain itu adalah variabel aset-aset tetap atau harta-harta yang dimiliki 

perusahaan (fixed assets). 

 Dari sisi output, variabel-variabel yang merupakan hasil atas produksinya. Dalam bank, 

variabel-variabel tersebut adalah seperti pembiayaan yaitu dana yang dikeluarkan untuk 

menyalurkan pinjaman atau kredit (financing) serta pendapatan utama dan pendapatan atas 

jasa-jasa yang diberikan oleh bank tersebut. 

Menurut Freixas dan Roschet (2008), pendekatan ini sangat cocok untuk pengaplikasian 

pada bank komersial, sehingga cocok diterapkan di Indonesia. Pendekatan ini biasa 

digunakan untuk membandingkan efisiensi suatu bank dibandingkan dengan kompetitornya 

dalam jenis bank tersebut atau bahkan ke jenis bank yang berbeda. Selain itu pendekatan ini 

juga biasa diaplikasikan untuk membandingkan efisiensi bank antar negara.  

c. Pendekatan Aset (Asset Approach)  

Menurut Hadad et al (2003), Pendekatan aset melihat fungsi primer sebuah institusi 

keuangan sebagai pencipta kredit pinjaman. Efisiensi aset mengukur kemampuan perbankan 

dalam menanamkan dana dalam bentuk kredit, surat-surat berharga dan alternatif aset 

ANALISIS PERBANDINGAN..., ZALSABILLAH FAUZI BASALAMAH, ME-IBS, 2013 



48 

 

lainnya sebagai output. Input diukur dari harga tenaga kerja, harga dana, dan harga fisik 

modal. 

2.7 Data Envelopment Analysis (DEA) 

2.7.1 Konsep dasar DEA 

Data envelopment analysis (DEA) merupakan metode non-parametrik yang pertama 

kali diperkenalkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes pada tahun 1978 yang merupakan 

pengembangan dari model pengukuran yang dilakukan oleh Farrel pada tahun 1957. Dalam 

penelitiannya tersebut, dijelaskan bahwa DEA lebih menekankan pendekatan yang 

berorientasi kepada tugas yang fokus mengevaluasi kinerja dari unit pembuat 

keputusan/UPK (decision making units). Analisis yang dilakukan berdasarkan evaluasi 

terhadap efisiensi relatif dari UPK yang sebanding atau setara sehingga dapat 

dikelompokkan. Kemudian, UPK-UPK yang mempunyai nilai efisien tersebut akan 

membentuk garis frontier. Jika UPK berada pada garis frontier, maka UPK tersebut dapat 

dikatakan efisien relatif dibandingkan dengan UPK yang lain di dalam kelompoknyanya. 

Selain menghasilkan nilai efisiensi masing-masing UPK, DEA juga menunjukkan unit-unit 

efisien yang menjadi acuan bagi unit-unit yang nilainya tidak efisien. 

DEA adalah suatu teknik pemrograman matematika yang mengukur tingkat efisiensi 

dari unit pengambil keputusan (UPK) atau decision-making unit relatif terhadap UPK yang 

sejenis ketika semua unit-unit ini berada pada atau dibawah ”kurva” efisien frontiernya 

(Ascarya et al, 2008). 
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Menurut Purwanto, R (2011), DEA termasuk salah satu alat analisis non parametrik 

yang digunakan untuk mengukur efisiensi secara relatif baik antar organisasi yang 

berorientasi laba (profit oriented) maupun yang tidak berorientasi laba (non-profit oriented). 

Alat analisis ini juga dapat menjadi sebuah alat ukur untuk manajemen dalam mengambil 

kebijakan untuk meningkatkan kinerja atas manajemennya tersebut. 

DEA lebih memfokuskan tujuannya, yaitu mengevaluasi kinerja suatu Unit 

Pengambil Keputusan (UPK). Suatu UPK dikatakan efisien secara relatif apabila nilai 

efisiensinya sama dengan 1 (nilai efisiensi 100 persen), sebaliknya apabila nilai efisiensinya 

kurang dari 1 maka UPK bersangkutan dianggap tidak efisien secara relatif. Analisis yang 

dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap efisiensi relatif dari UPK yang sebanding, 

selanjutnya UPK-UPK yang efisien tersebut akan membentuk garis frontier. Apabila UPK 

berada dalam garis frontier, UPK tersebut dapat dikatakan efisien relatif dibandingkan 

dengan UPK lainnya dalam sampel. DEA juga dapat menunjukkan UPK-UPK yang menjadi 

referensi bagi UPK-UPK yang nilainya tidak efisien (Ascarya et al, 2008). Program linier 

fraksional efisiensi dari DEA dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Keterangan : 

DMU : Decision Making Unit (Unit 

Pengambil Keputusan), m: Input yang 

berbeda, p: Output yang berbeda, Xij : 

Jumlah input i yang dikonsumsi oleh UPK j,     

Ykj : Jumlah output k yang diproduksi oleh 

UPK j. 
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2.7.2 Model Pengukuran DEA 

  Kemudian, alat analisis ini dikembangkan menjadi beberapa model pengukuran oleh 

beberapa peneliti lainnya, di antaranya:  

a. Charnes-Cooper-Rhodes (1978)  

Para peneliti ini pertama kali menemukan model DEA CCR (Charnes-Cooper-Rhodes) 

pada tahun 1978. Menurut Charnes et al (1978), model ini mengasumsikan adanya 

Constant Return to Scale (CRS). Model CCR (Constant Return to Scale) 

mengasumsikan bahwa rasio antara penambahan input dan output adalah sama. Artinya, 

jika ada tambahan input sebesar x kali, maka output akan meningkat sebesar x kali juga. 

Asumsi lain yang digunakan dalam model ini adalah bahwa setiap perusahaan atau unit 

pembuat keputusan (UPK) beroperasi pada skala yang optimal. 

b. Banker, Charnes dan Cooper (1984)  

Tiga peneliti ini mengembangkan lebih lanjut model DEA BCC (Banker, Charnes dan 

Cooper) pada tahun 1984. Penelitian ini model ini mengasumsikan bahwa adanya 

Variable Return to Scale (VRS). Model BCC atau VRS (Variabel Return to Scale) 

mengasumsikan bahwa perusahaan tidak atau belum beroperasi pada skala yang optimal. 

Asumsi dari model ini adalah bahwa rasio antara penambahan input dan output tidak 

sama (variable return to scale). Artinya, penambahan  input sebesar x kali tidak akan 

menyebabkan output meningkat sebesar x kali, bisa lebih kecil atau lebih besar dari x 

kali.  
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Dalam model VRS, akan terlihat bahwa suatu unit pengambil keputusan berada pada dua 

jenis tingkat skala efisiensi, yaitu Increasing Return to Scale (IRS) yaitu kondisi 

efisiensi UPK yang masih akan terus meningkat dan Decreasing Return to Scale (DRS) 

yaitu kondisi efisiensi yang menurun dikarenakan unit pengambil keputusan tersebut 

sudah tidak bisa memaksimalkan input-outputnya dengan baik atau sudah tidak bisa 

menghasilkan kondisi terbaiknya (best practice).  

2.7.3 Teknik Pengukuran DEA 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Farel (1957), bekerja sama dengan Debreu 

dan Koopmans, dengan mendefinisikan suatu ukuran yang sederhana untuk mengukur 

efisiensi suatu perusahaan yang dapat memperhitungkan input yang banyak. Efisiensi yang 

dimaksudkan oleh Farel terdiri dari efisiensi teknis (technical efficiency) yang merefleksikan 

kemampuan dari suatu perusahaan untuk memaksimalkan output dengan input tertentu, dan 

efisiensi alokatif (allocative efficiency) yang merefleksikan kemampuan dari suatu 

perusahaan yang memanfaatkan input secara optimal dengan tingkat harga yang telah 

ditetapkan. Kedua ukuran efisiensi ini kemudian dikombinasikan untuk menghasilkan 

efisiensi ekonomis (total). Berikut adalah teknik pengukuran efisiensi tersebut: (Ascarya et 

al, 2008) : 

a. Pengukuran Berorientasi Input (Input-Oriented Measures) 

 Pengukuran berorientasi input menunjukkan sejumlah input dapat dikurangi secara 

proporsional tanpa mengubah jumlah output yang dihasilkan. Orientasi ini berfokus pada 

minimalisasi input untuk maksimalisasi output secara efisien. Farel (1957), 
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Sumber : Coelli et al (1998) dalam Ascarya et al (2008) 

 

mengilustrasikan perusahaan-perusahaan yang menggunakan dua input (X1 dan X2) 

untuk memproduksi satu output (y) dengan asumsi constant return to scale. Sebuah 

perusahaan menggunakan dua input yaitu X1 dan X2 untuk memproduksi output sebesar 

y (asumsi constant return to scale). 

Gambar 2.6 

Garis Efisiensi Teknis dan Alokatif Produksi secara Orientasi Input 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 2.6 di atas, pendekatan input dijelaskan melalui kurva isocost yang 

ditunjukkan oleh kurva AA’ dan kurva isoquant yang ditunjukkan oleh kurva BB‟. 

Dalam pendekatan ini, yang dibandingkan adalah dua penggunaan input terhadap satu 

output dengan asumsi constant return to scale. 

Misalkan bank yang diuji efisiensinya berada pada titik P, jarak antara SP 

menunjukkan adanya efisiensi teknis yang merupakan jumlah input yang dapat 

dikurangi, tanpa mengurangi jumlah output. Sehingga efisiensi teknis dapat dihitung 

dengan rasio dari OS/OP. Titik S merupakan titik yang efisien secara teknis karena 
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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’. 

Menurut Ascarya et al 2008, orientasi ini hanya dapat digunakan untuk kondisi pasar 

atau industri yang masih berkembang. Hal tersebut sesuai dengan fokus dan tujuan 

industri yang masih ingin berkembang atau ekspansi. Dalam perkembangan tersebut, 

industri akan fokus pada peningkatan output agar pasar atau industri mereka dapat 

meluas dan berkembang.  

b. Pengukuran Berorientasi Output (Output-Oriented Measures) 

Prespektif yang melihat efisiensi sebagai peningkatan output secara proporsional 

dengan menggunakan tingkat input yang sama. Tepat digunakan dalam industri dimana 

Decision Making Unit (DMU) atau Unit Pengambil Keputusan (UPK) diberikan 

kuantitas resource dalam jumlah yang tetap (fix) dan diminta untuk memproduksi 

sebanyak mungkin dari resource tersebut. 

Menurut Ascarya et al (2008), orientasi ini digunakan dalam industri atau kondisi 

pasar yang sudah jenuh, dimana kurva pertumbuhan perusahaan sudah berada dalam 

masa penurunan. Perusahaan fokusnya adalah dengan input yang tetap harus tetap 

mengeluarkan output yang efisien. 
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2.7.4 Manfaat, Keunggulan dan Kelemahan DEA 

Ada tiga manfaat yang diperoleh dari pengukuran efisiensi DEA, yaitu (Sutawijaya 

dan Lestari (2009); Purwanto, R, 2011):  

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

mempermudah perbandingan antara unit ekonomi yang sama. 

b. Mengukur berbagai variasi efisiensi antar unit ekonomi untuk mengindentifikasi 

faktor-faktor penyebabnya. 

c. Menentukan implikasi kebijakan, sehingga dapat meningkatkan nilai efisiensinya.  

Pada awalnya, DEA digunakan untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh 

analisis rasio dan regresi berganda. Analisis rasio hanya mampu memberikan informasi 

bahwa UPK tertentu yang memiliki kemampuan khusus mengkonversi satu jenis input ke 

satu jenis output tertentu, sedangkan analisis regresi berganda menggabungkan banyak 

output menjadi satu. DEA dirancang untuk mengukur efisiensi relatif suatu Unit Pengambil 

Keputusan (UPK) yang menggunakan input dan output yang lebih dari satu, di mana 

penggabungan tersebut tidak mungkin dilakukan (Purwanto, R , 2011).  

Adapun keunggulan dan kelemahan mengunakan DEA sebagai alat ukur untuk 

mengukur tingkat efisiensi, antara lain adalah sebagai berikut: (Purwantoro 2003 dalam 

Purwanto 2011):  

a. Keunggulan DEA, meliputi:  

(1). Dapat menangani banyak input dan output.  
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(2). Tidak perlu asumsi hubungan fungsional antara variabel input dan output.  

(3). UPK dibandingkan secara langsung dengan sesamanya.  

(4). Input dan output dapat memiliki satuan pengukuran yang berbeda.  

b. Kelemahan DEA, yaitu:  

(1). Bersifat sample specific (DEA berasumsi bahwa setiap input atau output identik 

dengan unit lain dalam tipe yang sama).  

(2). Kesalahan pengukuran dapat berakibat fatal.  

(3). Hanya untuk mengukur produktivitas relatif dari UPK bukan produktivitas secara 

absolut.  

(4). Uji hipotesis secara statistik atas hasil DEA sulit dilakukan karena DEA 

merupakan pengukuran bukanlah uji akan asumsi-asumsi. 

2.8 Penelitian-Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang efisiensi perbankan ini dilakukan dengan metodologi yang 

berbeda-beda, salah satunya yaitu menggunakan Data Envelopment Analisis (DEA). Selain 

itu dari metodel analisis yang berbeda-beda, metode pendekatan untuk mengukur tingkat 

efisiensi juga dapat bermacam-macam pendekatan. Berikut Tabel 2.6 berisikan beberapa 

penelitian sebelumnya yang menggunakan metode DEA dengan pendekatan intermediasi 

(Intermediation Approach) serta pendekatan produksi (Production Approach): 
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Tabel 2.3 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

NO PENELITI 

OBJEK 

PENELITIAN 

VARIABEL PENELITIAN 

HASIL DAN KESIMPULAN 

INPUT OUTPUT 

1. 

 

 Ascarya dan 

Dian 

Yumanita 

(2007) 

 

Bank Syariah di 

Malaysia dan di 

Indonesia selama 

2002-2005 

Total 

Deposit (x1) 

Total Loans 

(y1) 

1. Bank Malaysia telah 

mencapai efisiensi skala 92%, 

sedangkan bank syariah di 

Indonesia, memiliki efisiensi 

mencapai 85% . 

2. Namun secara teknikal 

efisiensi, bank syariah 

Indonesia lebih efisien 

dibandingkan di Malaysia. 

Labor 

(x2) 

Income 

(y2) 

Fixed Asset 

(x3) 
 

2. 

Donsyah 

Yudistira 

(2003)  

 

Bank Syariah 

dan 

Konvensional di 

18 Negara 

Staff Cost 

(x1) 

Total Loans 

(y1) 

1. Secara keseluruhan, bank 

syariah lebih efisien 

dibandingkan dengan bank 

konvensional di 18 negara 

tersebut. 

2. Bank di kawasan timur tengah 

memiliki nilai efisiensi yang 

rendah dibandingkan dengan 

negara-negara luar kawasan 

timur tengah.  

 

Fixed Asset  

(x2) 

Other Income 

(y2) 

Total 

Deposit (x3) 

Liquid Assets 

(y3) 
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NO PENELITI 

OBJEK 

PENELITIAN 

VARIABEL PENELITIAN 

HASIL DAN KESIMPULAN 

INPUT OUTPUT 

3. 

Ascarya, 

Diana 

Yumanita, 

and Guruh S. 

Rokhimah 

(2008) 

 

Bank Syariah 

dan Kovensional 

yang Terdaftar di 

BEI 2002-2006 

Total 

Deposit (x1) 

Total Loans 

(y1) 

 

1. Bank syariah di Indonesia 

relatif lebih efisien 

dibandingkan dengan bank 

konvensional di dalam tiga 

ukuran (teknis, skala, dan 

keseluruhan). 

2. Variabel Pendapatan menjadi 

unsur paling efisien, 

sedangkan tenaga kerja 

memiliki nilai sebaliknya. 

 

Labor (x2) Income (y2) 

Fixed Asset 

(x3) 

 

 

 

 

4. 

Fadzlan 

Sufian 

(2006) 

 

Bank Syariah di 

Malaysia selama 

2002-2004, 

Sampel 15 Bank 

(Bank Domestik 

dan Bank Asing) 

Total 

Deposit (x1) 

Total Loans 

 (y1) 

 

1. Dari segi teknikal skala, bank 

domestik syariah  di Malaysia 

memiliki teknikal skala yang 

lebih efisien dibandingkan 

bank asing syariah di 

Malaysia 

2. Bank yang relatif kecil 

ukurannya, lebih sering 

memiliki nilai yang tidak 

efisien. 

 

 

Total Asset  

(x2) 

Income (y2) 

Labor 

(x3) 
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NO PENELITI 

OBJEK 

PENELITIAN 

VARIABEL PENELITIAN 

HASIL DAN KESIMPULAN 

INPUT OUTPUT 

5. 

Abdul Haque 

dan Adeel 

Tariq 

(2012) 

(Pendekatan 

Intermediasi) 

 Bank Komersial 

di Pakistan 2006-

2010, 16 Bank 

Konvensional 

Banks, 6 Bank 

Syariah  

Administr-

ative Cost 

(x1) 

Investment 

&Financing 

(y1) 

 

Hasil menunjukkan bahwa 

selama periode penelitian 

tersebut, efisiensi mengalami 

penurunan efisiensi, hanya 5 

bank yang efisien, 3 diantaranya 

adalah bank konvensional dan 

lainnya adalah bank syariah.  

Fixed Assets 

(x2) 

Total Income 

(y2) 

Total 

Deposit (x3) 

Liquid Assets 

(y3) 

6. 

Rakmat 

Purwanto 

2011  

(Pendekatan 

Intermediasi) 

10 Bank Umum 

Konvensional 

dan 11 Bank 

Umum Syariah 

di Indonesia 

2006-2010 

Dana Pihak 

Ketiga  

(x1) 

Kredit yang 

diberikan (y1) 

Hasil dari menunjukkan bahwa 

selama periode penelitian,  bank 

umum syariah (BUS)sedikit 

lebih efisien daripada bank 

umum konvensional (BUK)  di 

Indonesia. Pada pengujian 

hipotesis (uji beda), yang 

hasilnya menunjukan bahwa 

tidak terdapat perbedaan nilai 

efisiensi yang signifikan antara 

BUK dan BUS selama periode 

tersebut. 

Aset 

 (x2) 

Laba 

Operasioal 

(y2) 

Biaya 

Tenaga 

Kerja 

(x3) 
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NO PENELITI 

OBJEK 

PENELITIAN 

VARIABEL PENELITIAN 

HASIL DAN KESIMPULAN 

INPUT OUTPUT 

7. 

Jemric-Vujcic 

(2002) 

(Pendekatan 

Intermediasi 

dan Produksi) 

Bank-bank 

komersial di 

Kroasia tahun 

1995-2000 

Intermediasi 

Aset Tetap 

(x1), Jumlah 

Pegawai 

(x2), Total 

Deposit (x3) 

Intermediasi 

Total Kredit 

/Pinjaman 

(y1), 

Sekuritas 

Jangka 

Pendek (y2) 

Secara keseluruhan, dari hasil 2 

pendekatan, menunjukkan bahwa 

bank asing adalah bank yang 

paling efisien, kemudian disusul 

oleh bank-bank baru dan yang 

terakhir adalah bank-bank yang 

sudah lama beroperasi yang 

sebagian besar merupakan bank 

umum milik negara tersebut. Produksi 

Biaya Bunga 

(x1), Biaya 

Personalia 

(x2), Biaya 

lainnya (x3) 

Produksi 

Pendapatan 

Bunga (y1), 

Pendapatan 

Operasional 

Lainnya (y2) 

8. 

Atman 

Poerwokoes-

omo (2012) 

(Pendekatan 

Produksi dan 

Intermediasi) 

11 Bank Umum 

Terbesar di 

Indonesia 2005-

2009 

Produksi 

Jumlah 

K.Cabang 

(x1), Jumlah 

Tenaga 

Kerja (x2), 

Modal (x3) 

Produksi 

Dana Pihak 

III (x1), Dana 

Antar Bank 

(x2), Beban 

Bunga (x3), 

Beban Non 

Bunga (x4) 

dan Modal 

(x5) 

Hasil Penelitian menunjukkan 

bahwa dari 11 bank umum 

terbesar di Indonesia tingkat 

efisiensi yang ditinjau dari 

pendekatan produksi 

menunjukkan bahwa tingkat 

inefficiency yang terjadi 

disebabkan oleh kelebihan 

jumlah kantor cabang dan 

modal. Bila ditinjau dari  
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8. 

Lanjutan 

Atman 

Poerwokoes-

omo (2012) 

11 Bank Umum 

Terbesar di 

Indonesia 2005-

2009 

Intermediasi 

Kredit (x1), 

Dana Pihak 

III (x2), Net 

Interest 

Income (x3), 

Pendapatan 

Operasional 

Bukan 

Bunga (x4) 

Intermediasi : 

Kredit (x1) 

Non Kredit 

(x2), 

Pendapatan 

Bunga (x3) 

dan 

Pendapatan 

non-bunga 

(x4) 

pendekatan intermediasi, 

Inefficiency disebabkan oleh 

kelebihan modal. 
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2.9 Rerangka Pemikiran 

Gambar 2.7  

Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : data  diolah oleh peneliti 

Data Envelopment 

Analysis (DEA) 

Pendekatan Intermediasi Pendekatan Produksi 

Variabel Input : 

 Total Dana 

Pihak Ketiga 

(X1) 

 Biaya Tenaga 

Kerja (X2) 

 Aset Tetap 

(X3) 

Variabel Output: 

 Total 

Pinjaman/ 

Kredit (Y1) 

 Pendapatan 

Operasional 

lainnya (Y2) 

Variabel Input : 

 Biaya Tenaga 

Kerja (X1) 

 Aset Tetap 

(X2) 

 Modal Disetor 

(X3) 

Variabel Output: 

 Total Dana 

Pihak Ketiga 

(Y1) 

 Total Pinjaman/ 

Kredit (Y2) 

 Pendapatan 

Operasional 

lainnya (Y3) 

 

Bank Umum 

Konvensional 

Bank Umum 

Syariah 

Bank Umum 

Konvensional dan 

Syariah 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Sifat Penelitian 

 Pada Data Envelopment Analysis atau DEA, unit-unit yang diukur efisiensinya 

disebut dengan Unit Pengambil Keputusan (UPK) atau disebut juga dengan Decision 

Making Unit (DMU). Unit-unit pengambil keputusan dalam penelitian ini adalah perbankan 

konvensional dan perbankan syariah di Indonesia. Arti perbankan itu sendiri pun cukup luas, 

sehingga penelitian ini membatasi lingkup penelitian dengan tidak memasukkan semua 

bank-bank konvensional dan syariah yang beroperasi di Indonesia. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah hanya Bank-Bank Umum Konvensional dan Bank-Bank Umum 

Syariah. 

 Penelitian ini akan mengukur efisiensi selama 4 tahun terakhir yaitu : 2009, 2010, 

2011 dan 2012. Empat tahun tersebut berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

sehingga tahun tersebut lebih terbaru atau lebih update dibandingkan penelitian-penelitian 

sebelumnya. Selain itu, empat tahun tersebut digunakan karena dengan asumsi tidak ada 

teknologi yang berubah, atau teknologi dianggap sama. Jika teknologi diasumsikan berubah 

selama periode penelitian maka akan terjadi perubahan garis frontier sehingga tidak dapat 

dibandingkan secara setara (Ascarya et al, 2008). 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian eksploratif 

(exploratory). Eksploratif merupakan jenis penelitian yang memberikan penjelasan kausal 
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atau hubungan antar variabel-variabel serta untuk bagaimana pengaruh suatu variabel 

terhadap variabel lainnya dan melihat masalah tersebut pada masa sekarang (Sekaran dan 

Bougie, 2010). 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

 Populasi penelitian ini adalah bank-bank umum konvensional dan bank-bank umum 

syariah yang beroperasi di Indonesia.  Tercatat hingga tahun 2012 terdapat 32 bank yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, untuk itu penelitian ini mengambil objek penelitian juga 

berdasarkan kriteria tertentu (Purposive sampling). Kriteria- Kriteria untuk bank umum 

konvensional tersebut antara lain : 

 Merupakan 10 bank umum konvensional di Indonesia dengan total aset terbesar 

selama tahun 2009-2012. 

 Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut diambil agar sampel yang digunakan dapat 

mewakili kelompok perbankan bank umum konvensional dan perbankan konvensional 

secara keseluruhan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hal tersebut dikarenakan 

kesepuluh bank tersebut sudah memiliki total aset yang jumlahnya lebih dari 50% dari total 

keseluruhan total aset perbankan Indonesia. Sepuluh bank umum konvensional tersebut akan 

dijelaskan pada tabel 3.1 sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Sepuluh Bank Umum Konvensional Terbesar di Indonesia Tahun 2009-2012 

No Nama Bank 

1 PT Bank Mandiri Tbk 

2 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) 

3 PT Bank Central Asia (BCA) 

4 PT Bank Negara Indonesia (BNI) 

5 PT CIMB Niaga Tbk 

6 PT Pan Indonesia Bank Tbk (PANIN) 

7 PT Danamon Indonesia Tbk 

8 PT Bank Permata Tbk 

9 PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) 

10 PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) 

Sumber : Laporan Keuangan Bank-Bank di Atas, diolah oleh Penulis. 

 Selama empat tahun terakhir, 10 bank yang memiliki aset paling terbesar tersebut 

tidak berbeda jauh. Tidak ada perubahan nama bank, hanya ada perubahan posisi peringkat 

saja.   

 Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah di Indonesia masih 

sedikit. Untuk menyamakan objek penelitian, maka kriteria pengambilan sampel untuk bank 

umum syariah adalah sebagai berikut : 
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 Bank umum syariah (BUS) yang nilai total asetnya merupakan 10 total aset terbesar 

dalam perbankan syariah selama tahun 2009-2012. 

 Tercatat hingga tahun 2012, terdapat 11 Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia. Namun terdapat satu bank pembangunan daerah syariah yaitu PT 

Bank Jabar dan Banten, sehingga bank tersebut tidak masuk dalam objek penelitian ini. 

Sepuluh bank umum syariah tersebut antara lain sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Daftar Bank Umum Syariah (BUS) yang Digunakan dalam Penelitian ini : 

NO. Nama Bank 

1 PT Bank Syariah Muamalat Indonesia 

2 PT Bank Syariah Mandiri 

3 PT Bank Syariah Mega Indonesia 

4 PT Bank Syariah Rakyat Indonesia 

5 PT Bank Syariah Bukopin 

6 PT Bank Panin Syariah * 

7 PT Bank Victoria Syariah ** 

8 PT Bank Central Asia Syariah ** 

9 PT Bank Syariah BNI ** 

10 PT Maybank Indonesia Syariah *** 

Sumber : Statistik Bank Indonesia diolah 
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Keterangan :  

- * Masuk pada tahun 2009 dan menyajikan laporan keuangan tahun 2010. 

- ** Masuk pada tahun 2010 dan sudah menyajikan laporan keuangan 

tahun 2010. 

- *** Masuk pada tahun 2010, tetapi baru menyajikan laporan keuangan 

yang dipublikasikan pada tahun 2011. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis, maka sumber 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 

sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara, seperti 

buku-buku literature, jurnal penelitian, makalah, serta majalah (Sekaran dan Bougie, 2010). 

Data sekunder merupakan data yang diambil melalui website Bursa Efek Indonesia 

dan website bank-bank yang dijadikan sampel penelitian (Noer Kandini, I. 2011). Data yang 

diambil adalah data perusahaan yang terdapat didalam laporan keuangan dan laporan 

tahunan dari masing-masing bank. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan 

tahunan bank umum konvensional (BUK) dan bank umum syariah (BUS) di Indonesia pada 

periode 2009-2012 yang telah dipilih sesuai dengan kriteria diatas. Data sekunder yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain:  
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a. Total dana pihak ketiga, yang diperoleh dari neraca dalam laporan keuangan tahunan 

BUK dan BUS yang bersangkutan selama tahun 2009-2012.  

b. Aset tetap, yang diperoleh dari neraca dalam laporan keuangan tahunan BUK dan 

BUS yang bersangkutan selama tahun 2009-2012.  

c. Biaya tenaga kerja atau biaya personalia, yang diperoleh dari laporan keuangan 

tahunan BUK dan BUS bersangkutan selama tahun 2009-2012. 

d. Total kredit atau pinjaman, yang diperoleh dari neraca dalam laporan keuangan BUK 

dan total pembiayaan dari neraca dalam laporan keuangan BUS yang bersangkutan 

selama tahun 2009-2012. 

e. Pendapatan operasional lainnya, yang diperoleh dari laporan laba/rugi dalam laporan 

keuangan tahunan BUK dan BUS bersangkutan selama tahun 2009-2012. 

f. Modal disetor, yang diperoleh dari pasiva neraca dalam laporan keuangan tahunan 

BUK dan BUS yang bersangkutan selama tahun 2009-2012. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan secara cross section dimana 

data tersebut dikumpulkan dalam waktu satu kali. Data tersebut juga berupa time series data 

dimana terdiri dari beberapa tahun. Dengan kata lain data penelitian ini merupakan data 

panel yang merupakan gabungan dari data cross section dan time series (Sekaran & Bougie, 

2010). 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

3.4.1 Pendekatan Efisiensi 

 Pendekatan efisiensi merupakan pendekatan yang menggambarkan antara konsep 

input dan output. Untuk dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian 
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ini, maka peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan intermediasi dan 

pendekatan produksi. 

 Pendekatan intermediasi adalah pendekatan yang melihat tingkat efisiensi dari sudut 

pandang bank sebagai lembaga intermediasi yang mempunyai tugas menghimpun dan 

menyalurkan dana. Pendekatan intermediasi digunakan dalam penelitian ini untuk melihat 

dan menganalisis tingkat efisiensi masing-masing jenis bank yaitu efisiensi bank umum 

konvensional (BUK) dan bank umum syariah (BUS).  

 Berbeda dengan pendekatan intermediasi, pendekatan produksi merupakan 

pendekatan yang melihat tingkat efisiensi dari sudut pandang bank sebagai producer yang 

menghasilkan produk jasa.  Pendekatan produksi digunakan dalam penelitian ini untuk 

membandingkan dan menganalisis efisiensi antara bank umum konvensional (BUK) dan 

bank umum syariah (BUS). 

3.4.2 Data Envelopment Analysis (DEA) 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan variabel input dan output dari 

bank tersebut dengan pendekatan intermediasi dan produksi. Pendekatan intermediasi fokus 

pada fungsi bank dalam menghimpun dana (input) dan menyalurkan dana (output). 

Sedangkan, pendekatan produksi fokus pada kegiatan bank dalam memproduksi produknya. 

Kemudian variabel input-output tersebut akan diolah dengan metode Data Envelopment 

Analysis (DEA). Penjelasan mengenai data envelopment analysis tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Konsep Dasar DEA 
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DEA merupakan pendekatan non-parametrik yang dipilih dalam penelitian ini karena 

beberapa alasan, meliputi:  

1) Menurut Coeli et al (1997), dalam Purwanto, R. (2011) yang menjelaskan bahwa 

pendekatan parametrik adalah pendekatan yang modelnya menetapkan adanya 

syarat-syarat tertentu, yaitu: tentang parameter populasi yang merupakan sumber 

penelitiannya (sehingga akan lebih banyak kriteria yang harus dipenuhi), dan 

membutuhkan pembentukan fungsi lebih khusus (sehingga kemungkinan kesalahan 

fungsi lebih besar). 

2) Di sisi lain Coeli et al (1997) dalam Purwanto, R. (2011) menyebutkan bahwa 

pendekatan non-parametrik merupakan pendekatan yang modelnya tidak menetapkan 

syarat-syarat tertentu, yaitu: parameter populasi yang menjadi induk sampel 

penelitiannya, penggunaannya lebih sederhana, dan mudah digunakan karena tidak 

membutuhkan banyak spesifikasi bentuk fungsi (sehingga kemungkinan kesalahan 

pembentukan fungsi lebih kecil).  

DEA merupakan sebuah metode optimasi program matematika yang mengukur efisiensi 

teknik suatu unit pengambil keputusan (UPK), dan membandingkan secara relatif 

terhadap UPK yang lain (Charnes et al, 1978; Banker et al, 1984 dalam Purwanto, R., 

2011).  

Dalam pengukurannya, DEA dibantu oleh software-software efisiensi secara teknik. 

Penelitian ini akan menggunakan software Frontier Analysis Profesional versi 3.2.2 

untuk pengolahan data tersebut. 

2. Manfaat DEA 
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Menurut Sutawajiya dan Lestari (2009) dalam Purwanto (2011), ada tiga manfaat yang 

dapat diperoleh dari pengukuran efisiensi dengan menggunakan DEA, antara lain: 

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

mempermudah perbandingan antara unit ekonomi yang sama. 

2. Mengukur berbagai variasi efisiensi antar unit ekonomi untuk mengindentifikasi 

faktor-faktor penyebabnya. 

3. Menentukan implikasi kebijakan, sehingga dapat meningkatkan nilai efisiensinya. 

3. Tahap Pengolahan DEA 

Adapun tahap-tahap dalam pengolahan DEA, antara lain : 

1. Menetapkan objek yang akan dijadikan unit pengambilan keputusan (decision 

making unit). 

2. Menetapkan pendekatan yang sesuai dengan objek penelitian. 

3. Memilih variabel-variabel yang akan dijadikan input dan output 

4. Mengumpulkan data atas variabel-variabel tersebut, kemudian memindahkan data-

data tersebut dalam excel. 

5. Memilih Model DEA yang akan digunakan, apakah menggunakan model CCR, BCC 

atau keduanya. Selain itu memilih apakah pengukuran berdasarkan orientasi input 

atau output. 

6. Memindahkan data excel tersebut ke software yang digunakan untuk menghitung 

efisiensi tersebut. 

7. Lakukan pengolahan data dengan menggunakan aplikasi DEA seperti Frontier 

Analysis Profesional atau aplikasi DEA lainnya. 
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8. Pindahkan hasil pengolahan data dalam bentuk data excel. Hal tersebut dilakukan 

untuk memudahkan penulis dalam membaca dan melakukan analisis terhadap hasil 

pengolahan data. 

 

3.4.3 Model  Pengukuran Data Envelopment Analysis (DEA) 

Model Pengukuran Data Envelopment Analysis (DEA) yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model Constan Return to Scale (CRS). Model CCR (Constant Return 

to Scale) mengasumsikan bahwa rasio antara penambahan input dan output adalah sama 

(constant return to scale). Artinya, jika ada tambahan input sebesar x kali, maka output akan 

meningkat sebesar x kali juga. Asumsi lain yang digunakan dalam model ini adalah bahwa 

setiap perusahaan atau unit pembuat keputusan (UPK) beroperasi pada skala yang optimal. 

Model CCR tersebut ditemukan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes (1978), model 

CCR tersebut terdiri dari dua model matematis yaitu : 

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

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

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 UPK dan mengetahui UPK yang dijadikan acuan untuk 

meningkatkan nilai efisiensi UPK yang nilainya tidak efisien.  
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Setiap UPK memerlukan suatu program linier dimana model program linier untuk 

masing-masing UPK pada dasarnya serupa. Suatu UPK dikatakan efisien secara relatif bila 

efisiensinya bernilai 1 (satu), nilai efisiensinya sebesar 100%. Sebaliknya, nilai-nilai efisien 

kurang dari 1 (satu), maka UPK 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 sementara nilai input diturunkan.  

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

 

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

Tujuan : 

 Ep =  

 

Kendala :  

0 ≤    ≤ 1, untuk k = 1, ..., n 

 

Ui , . . . . , Us ≥ 0  

Vj , . . . . , Vt ≥ 0  

ANALISIS PERBANDINGAN..., ZALSABILLAH FAUZI BASALAMAH, ME-IBS, 2013 



73 

 

 

 
 

dimana     : Ep = efisiensi untuk UPK ke-p  

s   = jumlah jenis output  

t   = jumlah jenis input  

n  = jumlah UPK yang dievaluasi  

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

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

Xjk = nilai input pada pengukuran input ke – j ( j = 1, . . . . , t ) untuk UPK 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 relatif dari objek lain yang diteliti, tetapi apabila nilai Ep kurang dari satu, 

maka ada objek lain yang lebih efisien dibanding p, walaupun bobot yang dihitung 

digunakan untuk memaksimumkan efisiensi objek ke p.  

Untuk memudahkan perhitungan, maka model fraksional diatas dapat 

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

bentuk DEA-CCR Primal, yaitu sebagai berikut: 

Tujuan :  Max Ep = 
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Kendala   

 

, untuk k = 1, ..., n 

Ui , . . . . , Us ≥ 0  

Vj , . . . . , Vt ≥ 0  

Selanjutnya, bentuk dari programasi linier diatas dapat dibawa kedalam bentuk 

DEA-CCR Dual, model dualnya sebagai berikut: 

Tujuan : Meninimalkan ho 

 

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 nilainya tidak efisien menjadi efisien (100%). 

Selain hal pengukuran model diatas, asumsi variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah asumsi input orientation, dimana asumsi tersebut bertujuan untuk 

maksimalisasi output secara best practice dari unit pengambil keputusan yaitu bank-bank 
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umum konvensional dan syariah. Asumsi tersebut juga mendukung kondisi pasar perbankan 

Indonesia yang secara umum masih berkembang.   

3.5 Operasionalisasi Variabel 

 Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel input dan 

variabel output. Menurut Robert N.Anthony et al (2005), input adalah sumber daya yang 

digunakan oleh sebuah perusahaan atau institusi dalam mejalankan pekerjaannya demi 

mencapai tujuan yang diinginkan. Input dapat berupa bahan baku, tenaga kerja bahkan 

modal yang digunakan oleh suatu perusahaan atau institusi (Robert N.Anthony et al, 2005). 

Dalam penelilitian ini variabel input adalah komponen yang digunakan atau 

dimanfaatkan oleh unit pengambil keputusan untuk menjalankan kegiatannya atau untuk 

dapat memproduksi outputnya. Variabel input dalam penelitian ini digambarkan oleh simbol 

(X) yang terdiri dari beberapa variabel input sehingga digambarkan oleh X1, X2, dan 

seterusnya.  

Output merupakan suatu hasil dari suatu produksi yang berasal dari input yang 

digunakan oleh perusahaan atau institusi untuk menghasilkan output tersebut (Robert 

N.Anthony et al, 2005). Output dapat berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan atau institusi tersebut. 

 Dalam penelilitian ini variabel output adalah komponen yang dihasilkan atau 

diproduksi oleh unit pengambil keputusan dari kegiatan yang sudah dilakukannya yang 

berasal dari input yang digunakan. Variabel output dalam penelitian ini digambarkan oleh 
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simbol (Y) yang terdiri dari beberapa variabel output sehingga digambarkan oleh Y1, Y2 

dan seterusnya.  

Berikut adalah definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: 

3.5.1 Total Dana Pihak Ketiga 

Menurut Kasmir (2002), total dana pihak ke-III adalah merupakan titipan murni dari 

nasabah kepada bank dalam bentuk dana pihak ketiga yaitu dapat berupa tabungan, giro 

maupun deposito. Simpanan tersebut kemudian digunakan oleh bank dalam aktivitas 

kegiatan ekonomi tertentu dengan catatan bank menjamin akan mengembalikannya secara 

utuh kepada nasabah (Kasmir, 2002). 

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000, menyatakan bahwa simpanan 

adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian 

penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang merupakan kewajiban bank kepada 

masyarakat dimana dana/ simpanan tersebut dapat ditarik atau dicairkan oleh masyarakat 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Menurut Merindawati (2006) dalam Purwanto (2011), semakin besar simpanan yang 

dihimpun, maka semakin besar kemampuan bank untuk melaksanakan kegiatannya sehingga 

menghasilkan output atau keluaran yang besar pula dari berbagai produk yang dihasilkan. 
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3.5.2 Total Aset  

 Menurut Kasmir (2008), total aset merupakan jumlah harta atau kekayaan  yang 

dimiliki oleh bank, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. Secara lebih rinci, 

menurut Hanafi dan Halim (2003) dalam Purwanto (2011), aset adalah manfaat ekonomis 

yang akan diterima pada masa mendatang atau akan dikuasai oleh bank sebagai hasil dari 

transaksi atau kejadian. Semakin tinggi nilai total aset yang dimiliki oleh bank, semakin 

tinggi pula kredit/pembiayaan yang bisa diberikan (Hanafi dan Halim (2003); Purwanto 

(2011). 

Menurut Yulianti (2007) dalam Purwanto (2011), dengan tingginya nilai aset bank 

akan semakin mampu memperbaiki struktur modal yang cukup untuk menjamin risiko dari 

penempatan aset-aset produktif, salah satunya adalah pemberian kredit/pembiayaan, dengan 

tujuan menghasilkan pendapatan yang berupa keuntungan dari kegiatan investasi tersebut. 

3.5.3 Biaya Tenaga Kerja  

 Menurut Kasmir (2008), biaya tenaga kerja merupakan harga yang dibebankan untuk 

penggunaaan biaya tenaga kerja manusia. Biaya tenaga kerja tersebut terdiri dari biaya gaji 

dan tunjangan kesejahteraan dan biaya pendidikan karyawan. 

Menurut Purwanto (2011), Tingginya biaya tenaga kerja menyebabkan 

meningkatnya beban operasional, sehingga menurunkan laba operasional yang diperoleh 

bank. Dengan berkurangnya laba operasional bank, maka alokasi dari laba yang disetorkan 

untuk modal tambahan yang kemudian disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan 

menjadi berkurang.  
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3.5.4 Total Pembiayaan/ Kredit 

Menurut Kasmir (2002), kredit  adalah dalam bentuk mata uang rupiah dan dalam 

bentuk valuta asing (foreign exchange) yang merupakan penyaluran dana oleh bank, dengan 

sistem pengembalian bunga untuk bank konvensional ataupun bagi hasil untuk bank syariah. 

Total kredit atau pembiayaan itu sendiri merupakan jumlah kredit atau pembiayaan secara 

keseluruhan yang diberikan atau disalurkan kepada masyarakat oleh bank (Kasmir, 2002). 

 Menurut Kasmir (2008), pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan atau 

penghasilan dari suatu perusahaan, instutusi maupun lembaga atas hasil operasional dari 

kegiatan lainnya yang bukan merupakan kegiatan utamanya atau non bunga. Dalam 

penelitian ini, variabel pendapatan operasional lainnya , merupakan hasil dari kegiatan jasa-

jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah.  

3.5.5 Modal Disetor  

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 14/18/PBI/2012 tentang kewajiban 

penyediaan modal minimum bank, modal dalam bank terdiri atas modal inti (tier 1), modal 

pelengkap (tier 2) dan modal pelengkap tambahan (tier 3). Modal disetor merupakan 

komponen bagian dari modal inti. Modal disetor atau paid up capital adalah merupakan 

modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. 

 Lebih jauh mengenai variabel-variabel diatas akan dijabarkan secara singkat pada 

Tabel 3.3 dibawah ini : 
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Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Pendekatan Variabel Indikator Definisi Sumber 

 

Pendekatan 

Intermediasi 

 

INPUT 

Total Dana 

Pihak III 

(X1) 

Merupakan titipan murni dari nasabah 

kepada bank, dala bentuk Giro, Tabungan 

dan Deposito. (Kasmir, 2002) 

Neraca Laporan 

Keuangan Tahunan 

Aset tetap 

(X2) 

Merupakan jumlah harta atau kekayaan tetap 

baik pada saat tertentu maupun periode 

tertentu. (Kasmir, 2008) 

Neraca Laporan 

Keuangan Tahunan 

Biaya 

Tenaga 

Kerja 

(X3) 

Harga yang dibebankan untuk pengunaaan 

biaya tenaga kerja manusia (Kasmir, 2008). 

Laporan Laba Rugi 

Tahunan 

OUTPUT 

Total Kredit/ 

Pembiayaan 

(Y1) 

Dana mata uang rupiah dan dalam bentuk 

valuta asing) yang merupakan penyaluran 

dana oleh bank, dengan sistem pengembalian 

bunga untuk bank konvensional atau bagi 

hasil untuk bank syariah (Kasmir, 2002). 

Neraca Laporan 

Keuangan Tahunan 

Pendapatan 

Operasional 

Lainnya(Y2) 

Pendapatan hasil kegiatan operasional bank 

yang bukan merupakan kegiatan utama bank 

tersebut  (Kasmir, 2008) 

Laporan Laba Rugi 

Tahunan 

Pendekatan 

Produksi 

INPUT 

 

Biaya 

Tenaga 

Kerja 

(X1) 

 

Harga yang dibebankan untuk pengunaaan 

biaya tenaga kerja manusia. 

(Kasmir, 2008). 

 

Laporan Laba Rugi 

Tahunan 

Tabel 3.3 
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Sumber : data diolah oleh peneliti. 

 

 

Pendekatan Variabel Indikator Definisi Sumber 

Pendekatan 

Produksi 

INPUT 

Aset Tetap 

(X2) 

Merupakan jumlah harta atau kekayaan tetap 

baik pada saat tertentu maupun periode 

tertentu. (Kasmir, 2008) 

Neraca Laporan 

Keuangan Tahunan 

Modal 

Disetor 

(X3) 

Merupakan bagian dari modal inti bank, yang 

telah disetor secara efektif oleh pemiliknya 

(PBI NO.14/18/PBI/2012) 

Neraca Laporan 

Keuangan Tahunan 

OUTPUT 

Total Dana 

Pihak III 

(Y1) 

Merupakan titipan murni dari nasabah 

kepada bank, dalam bentuk Giro, Tabungan 

dan Deposito. (Kasmir, 2002) 

Neraca Laporan 

Keuangan Tahunan 

Total Kredit/ 

Pembiayaan 

(Y2) 

Kredit dalam bentuk mata uang rupiah dan 

dalam bentuk valuta asing (foreign 

exchange) yang merupakan penyaluran dana 

oleh bank, dengan sistem pengembalian 

bunga untuk bank konvensional ataupun bagi 

hasil untuk bank syariah (Kasmir, 2002). 

Neraca Laporan 

Keuangan Tahunan 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Objek dari penelitian ini adalah bank umum konvensional (BUK) dan bank umum 

syariah (BUS) di Indonesia. Bank umum konvensional dan syariah tersebut dijadikan objek 

penelitian ini karena objek tersebut merupakan unit yang dapat mengambil keputusan atau 

disebut juga sebagai decision making units.  

 Selain itu, penulis menetapkan periode tahun penelitian 2009-2012. Periode 

penelitian tersebut mempunyai asumsi bahwa tidak ada perubahan teknologi yang signifikan 

sehingga dianggap sama rata. Jika periode penelitian semakin panjang, maka resiko adanya 

perubahan teknologi sangat memungkinkan dan dapat membuat analisis efisiensi yang 

diukur dengan garis frontier akan bergeser (Ascarya et al, 2008).  

4.1.1 Bank Umum Konvensional 

 Perbankan konvensional yang dijadikan objek penelitian dalam penelitian ini dan 

yang dijadikan sampelnya adalah bank umum konvensional (BUK). Bank umum 

konvensional dipilih karena sudah dianggap sudah mewakili dari objek perbankan 

konvensional tersebut. 

 Dalam memilih sampel bank umum konvensional, peneliti menggunakan data 

sepuluh bank umum konvensional yang memiliki aset terbesar selama periode tahun 2009-
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2012. Perhitungan atas pemilihan bank umum konvensional tersebut dapat dilihat dalam 

tabel Lampiran 1. 

 Pada perhitungan tersebut bank-bank yang dipilih adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT 

Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Negara 

Indonesia Tbk (BNI), PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT 

Pan Indonesia Bank Tbk (PANIN), PT Bank Internasional Indonesia (BII), PT Bank 

Tabungan Negara (BTN) dan PT Bank Permata Tbk.  

 Pada tahun 2009, total aset kesepuluh bank tersebut sudah dapat mewakili sebesar 

64% dari total aset keseluruhan perbankan konvensional sebesar Rp. 2534 triliun. 

Perkembangan aset meningkat hingga tahun 2010, total aset kesepuluh bank tersebut sudah 

mencapai 67% dari total aset perbankan konvensional yang mencapai Rp. 3009 triliun. Pada 

tahun 2011, kesepuluh bank tersebut hanya dapat mewakili sebesar 66% dari total aset 

perbankan konvensional yang mencapai Rp. 3653 triliun dan sama halnya pada tahun 2012. 

Pada tahun 2012 tersebut, kesepuluh bank tersebut hanya dapat mewakili 66% dari total aset 

perbankan yang semakin meningkat hingga mencapai Rp. 4263 triliun. 

4.1.2 Bank Umum Syariah 

 Berbeda dengan bank umum konvensional, bank umum syariah tidak memilih 

sampel berdasarkan total aset terbesar yang dimiliki oleh bank umum syariah. Hal tersebut 

dikarenakan jumlah bank umum syariah masih terlampau sedikit jika dibandingkan dengan 

konvensional. Hal tersebut juga wajar, perkembangan konvensional jauh lebih dahulu 

dibandingkan perkembangan syariah yang baru mulai pada tahun 1999 setelah dikeluarkan 
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keputusan Bank Indonesia NO.1/24/KEP.BI/1999 tentang izin perubahan kegiatan uaha 

konvensional menjadi kegiatan usaha berprinsip syariah. 

 Bank syariah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang 

memiliki total aset yang lebih besar dibandingkan dengan BPRS maupun BPD Syariah. 

Kesepuluh Bank Umum Syariah tersebut adalah PT Bank Syariah Muamalat Indonesia, PT 

Bank Syariah Mandiri, PT Bank Mega Syariah Indonesia, PT Bank Syariah Rakyat 

Indonesia, PT Bank Syariah Bukopin, PT Bank Panin Syariah, PT Bank Victoria Syariah, 

PT Bank Central Asia Syariah, PT Bank Syariah BNI dan PT Maybank Indonesia Syariah. 

 PT Bank Syariah Muamalat merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang 

didirikan pada tahun 1991. Kemudian disusul oleh PT Bank Syariah Mandiri yang didirikan 

pada tahun 1999 yang merupakan hasil konversi dari PT Bank Susila Bakti yang merupakan 

salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri (ex BDN). Kemudian, perjalanan PT 

Bank Syariah Mega Indonesia yang dibentuk atas akuisisi PT Bank Umum Tugu yang 

diakuisisi oleh, Para Group yaitu kelompok usaha yang juga menaungi PT Bank Mega, Tbk., 

Trans TV, dan beberapa perusahaan lainnya. Pada tahun 2004, hasil akuisisi tersbut 

kemudian dikonversi menjadi PT. Bank Syariah Mega Indonesia. 

 Hampir sama dengan awal pembentukan bank syariah diatas, PT Bank Syariah 

Rakyat Indonesia berdiri pada tahun 2008. PT Bank Syariah Rakyat Indonesia  yang 

merupakan hasil akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk terhadap Bank Jasa Arta tahun 

2007 dan melakukan spin off atau pemisahan ke bank syariah secara penuh. Dan begitu juga 

dengan Bank Syariah Bukopin yang berdiri tahun 2008 dan merupakan hasil akuisisi PT 

ANALISIS PERBANDINGAN..., ZALSABILLAH FAUZI BASALAMAH, ME-IBS, 2013 



84 

 

 
 

Bank Bukopin Tbk terhadap PT Bank Persyarikatan Indonesia yang kemudian juga 

dikonverikan menjadi bank syariah secara penuh. 

 Pada akhir penutup tahun 2009, berdiri PT Bank Panin Syariah yang merupakan 

mayoritas milik PT Bank Panin Tbk. Sedangkan PT Bank Syariah BNI merupakan hasil spin 

off atau pemisahan dari bentuk awalnya yang merupakan unit usaha syariah dari PT Bank 

Negara Indonesia pada tahun 2009. Selain kedua bank tersebut, pada tahun 2009 

terbentuklah Bank BCA Syariah, namun baru beroperasi secara resmi pada tahun 2010. 

 Pada tahun 2010, berdirilah PT Bank Victoria Syariah yang merupakan hasil akuisisi 

PT Bank Victoria Internasional Tbk atas PT Bank Swaguna pada tahun 2007. Selain PT 

Bank Victoria Syariah, pada tahun 2010 berdirilah PT Maybank Syariah Indonesia. PT 

Maybank Syariah Indonesia sebelumnya adalah PT Bank Maybank Indocorp, yang 

merupakan bank Malaysia pertama yang mendirikan bank syariah secara patungan atau joint 

venture di Indonesia. 

 Sejarah mengenai bank-bank syariah diatas dikutip oleh penulis melalui website 

resmi dari masing-masing bank tersebut di atas. 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Analisis dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu Pertama, analisis dekriptif 

yang menggambarkan kondisi perbankan konvensional dan syariah berdasarkan input dan 

output. Kedua, analisis efisiensi atas input dan ouput. Untuk menjawab perumusan masalah 

dalam penelitian ini, analisis efisiensi terbagi menjadi 3, yaitu : 
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1. Tahap pengukuran efisiensi Bank Umum Konvensional (BUK) secara pendekatan 

Intermediasi dengan Data Envelopment Analysis (DEA). 

2. Tahap pengukuran efisiensi Bank Umum Syariah (BUS) secara pendekatan 

Intermediasi dengan Data Envelopment Analysis (DEA). 

3. Tahap pengukuran efisiensi Bank Umum Konvensional (BUK) dengan Bank Umum 

Syariah (BUS) secara pendekatan produksi. 

Selanjutnya analisis yang ketiga, yaitu analisis potensi perbaikan bagi perbankan yang 

nilainya tidak efisien. Analisis tersebut akan memberikan gambaran bagi bank-bank yang 

memiliki nilai tidak efisien agar dapat memperbaiki nilai efisiensinya sehingga menjadi 

bank yang lebih efisien. 

4.2.1 Analisis Deskriptif 

4.2.1.1 Analisis Desktiptif Bank Umum Konvensional 

 Analisis deskriptif bank umum konvensional merupakan analisis gambaran 

mengenai data input dan output yang akan digunakan dalam penelitian ini. Analisis 

deskriptif ini menggunakan bantuan Microsoft Excel dan Software SPSS 19. Berikut adalah 

hasil deskriptif dari keempat tahun tersebut : 

Tabel 4.1 

Hasil Analisis Deskriptif Bank Umum Konvensional Tahun 2009-2012 

(satuan dalam jutaan rupiah) 
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Tahun 

Variabel 

 
2009 2010 2011 2012 

Kredit  

- Rata-rata 

- Max. 

- Min.  

 

91.042.256,30 

BRI 

BII 

 

112.696.786,70 

BRI 

BII 

 

139.339.631,90 

Mandiri 

BTN 

 

172.331.531,10 

Mandiri 

BII 

Pendapatan Op. Lainnya  

- Rata-rata 

- Max. 

- Min. 

 

2.611.588,60 

Mandiri 

BTN 

 

3.865.292,20 

Mandiri 

BTN 

 

4.508.353,40 

Mandiri 

BTN 

 

4.840.253,20 

Mandiri 

BTN 

DPK Dana Pihak Ketiga 

- Rata-rata 

- Max. 

- Min  

 

133.214.915,30 

Mandiri 

BTN 

 

157.503.349,20 

Mandiri 

BTN 

 

182.996.269 

Mandiri 

BTN 

 

212.019685,10 

Mandiri 

BTN 

 Biaya Tenaga Kerja 

- Rata-rata 

- Max. 

- Min 

 

2.800.037,60 

BRI 

PANIN 

 

3.363.682,20 

BRI 

PANIN 

 

3.751.322 

BRI 

PANIN 

 

4.363.879 

BRI 

BTN 

Aset Tetap 

- Rata-rata 

- Max. 

- Min. 

 

2.062.492,60 

Mandiri 

BII 

 

2.209.891,70 

Mandiri 

Permata 

 

2.435.779,70 

Mandiri 

Permata 

 

3.002.637,80 

Mandiri 

Permata 

Modal Disetor 

- Rata-rata 

- Max. 

- Min. 

 

4.416.965,60 

Mandiri 

Danamon 

 

4.576.612 

Mandiri 

Permata 

 

4.763.909,20 

Mandiri 

Permata 

 

4.860.463,70 

Mandiri 

Permata 

Sumber : Data diolah oleh penulis dengan SPSS 19. 

 

Berdasarkan tabel 4.1, jika ditinjau dari masing-masing variabel, hasilnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Kredit 

Rata-rata jumlah kredit yang diberikan oleh bank umum konvensional pada tahun 

2009-2012 terus meningkat. Tercatat bahwa pada tahun 2009 rata-rata jumlah 

pemberian kredit bank umum konvensional mencapai Rp.91.042.256,30 juta dan 

hingga tahun 2012 telah mencapai Rp.172.331.531,10 juta. Bank dengan pemberian 

kredit terbesar pada tahun 2009-2010 adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), sedangkan 
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pada tahun 2011-2012 adalah Bank Mandiri. Bank BRI dan Mandiri merupakan 

termasuk bank yang ‘high risk’ yaitu bank yang berani mengambil resiko dengan 

memberikan kredit dalam jumlah yang tinggi dibandingkan delapan bank-bank 

konvensional yang lain. Sedangkan Bank Internasional Indonesia (BII) dan Bank 

Tabungan Negara (BTN) memilih untuk ‘avoid risk’ atau menghindari resiko dengan 

mengeluarkan kredit yang rendah dibandingkan dengan delapan bank umum 

konvensional yang lainnya. 

b. Pendapatan Operasional Lainnya 

Selama tahun 2009-2012, pendapatan operasional lainnya yang diperoleh oleh bank 

umum konvensional terus meningkat. Tercatat pada tahun 2009, rata-rata pendapatan 

operasional lainnya yang diperoleh oleh bank umum konvensional mencapai 

Rp.2.611.588,60 juta dan pada tahun 2012 meningkat hingga Rp.4.840.253,20 juta. 

Dimana, Bank Mandiri dapat menghasilkan pendapatan operasional lainnya yang 

tertinggi selama empat tahun terakhir dibandingkan dengan sembilan bank umum 

konvensional lainnya. Sedangkan, Bank Tabungan Negara (BTN) adalah sebaliknya. 

c. Dana Pihak Ketiga 

Selama tahun 2009-2012, perolehan dana pihak ketiga yang berhasil didapatkan oleh 

bank umum konvensional juga terus meningkat. Tercatat pada tahun 2009, perolehan 

dana pihak ketiga mencapai Rp.133.214.915,30 juta dan terus meningkat hingga tahun 

2012 yaitu sebesar Rp.212.019.685,10 juta. Hal tersebut juga membuktikan bahwa 

tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia akan bank semakin tinggi, dimana 

masyarakat terus menginvestasikan kelebihan dananya di bank. Bank Mandiri 

merupakan bank yang memperoleh dana pihak ketiga tertinggi dibandingkan dengan 
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sembilan bank umum konvensional lainnya selama tahun 2009-2012. Sedangkan, 

Bank Tabungan Negara (BTN) adalah sebaliknya. 

d. Biaya Tenaga Kerja 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank membutuhkan sumber daya antara lain 

yaitu sumber daya manusia. Agar dapat terus memaksimalkan kinerjanya, bank harus 

terus meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Terbukti selama tahun 2009-2012, 

rata-rata biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh bank umum konvensional terus 

meningkat. Tercatat bahwa pada tahun 2009, rata-rata biaya tenaga kerja yang 

dikeluarkan oleh bank  umum konvensional mencapai Rp.2.800.037,60 juta dan pada 

tahun 2012 telah mencapai Rp.4.363.879 juta. Dimana, Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

merupakan bank yang mengeluarkan biaya tenaga kerja tertinggi selama empat tahun 

terakhir dibandingkan sembilan bank umum konvensional lainnya. Sedangkan, Bank 

PANIN merupakan sebaliknya yaitu mengeluarkan biaya tenaga kerja terendah. 

e. Aset Tetap 

Selama tahun 2009-2012, aset tetap yang dimiliki oleh bank umum konvensional terus 

meningkat. Tercatat pada tahun 2009, rata-rata aset tetap yang dimiliki bank umum 

konvensional telah mencapai Rp. 2.062.492,60 juta hingga tahun 2012 telah mencapai 

Rp. 3.002.637,80. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi perbankan Indonesia terus 

mengalami peningkatan. Bank Mandiri merupakan bank dengan total aset tetap 

terbesar selama empat tahun terakhir dibandingkan dengan sembilan bank umum 

konvensional lainnya. Bank Internasional Indonesia (BII) merupakan bank dengan 

total aset terendah pada tahun 2009 dan Bank Permata merupakan bank dengan total 
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Tahun 

Variabel 

aset terendah selama tahun 2010-2012 dibandingkan dengan sembilan bank umum 

konvensional yang lainnya. 

f. Modal Disetor 

Selama tahun 2009-2012, modal disetor yang dimiliki bank umum konvensional terus 

meningkat. Tercatat pada tahun 2009, rata-rata modal disetor yang dimiliki bank 

umum konvensional mencapai Rp.4.416.965,60 juta dan pada tahun 2012 telah 

mencapai Rp. 4.860.463,70 juta. Dimana, Bank Mandiri adalah bank yang memiliki 

modal disetor tertinggi dalam empat tahun terakhir dibandingkan sembilan bank umum 

konvensional lainnya. Sebaliknya, Bank Danamon adalah bank yang memiliki modal 

disetor terendah pada tahun 2009 dan Bank Permata pada tahun 2010-2012. 

4.2.1.2 Analisis Desktiptif Bank Umum Syariah 

 Sama seperti bank umum konvensional, analisis deskriptif bank umum syariah 

merupakan analisis gambaran mengenai data input dan output yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. Berikut adalah hasil deskriptif dari keempat tahun tersebut (2009-2012) : 

Tabel 4.2 

Hasil Analisis Deskriptif Bank Umum Syariah Tahun 2009-2012 

(satuan dalam jutaan rupiah) 

 
2009 2010 2011 2012 

 

Kredit  

- Rata-rata 

- Max. 

- Min.  

 

 

2.622.430,62 

BSM 

BukopinSyariah 

 

 

2.199.055,93 

BSM 

Victoria Syariah 

 

 

2.484.827,56 

BSM 

Victoria Syariah 

 

 

 

3.415.525,88 

BSM 

Mega Syariah 
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Variabel 

Tahun  
2009 2010 2011 2012 

Pendapatan Op.Lainnya 

- Rata-rata 

- Max. 

- Min.  

 

136.616,79 

BSM 

BRI Syariah 

 

122.735,79 

BSM 

PANIN Syariah 

 

193.588,01 

BSM 

PANIN Syariah 

 

224.732,94 

BSM 

PANIN Syariah 

DPK Dana Pihak Ketiga 

- Rata-rata 

- Max. 

- Min  

 

1.327.609,52 

BSM 

BRI Syariah 

 

1.245.919,73 

BSM 

Victoria Syariah 

 

1.574.690,20 

BSM 

PANIN Syariah 

 

2.262.943,80 

BSM 

Victoria Syariah 

 Biaya Tenaga Kerja 

- Rata-rata 

- Max. 

- Min 

 

179.060,39 

BSM 

Bukopin Syariah 

 

167.800,19 

BSM 

Victoria  Syariah 

 

229.047,28 

BSM 

Victoria Syariah 

 

264.124,85 

BSM 

PANIN Syariah 

Aset Tetap 

- Rata-rata 

- Max. 

- Min. 

 

115.072,54 

BSM 

Bukopin Syariah 

 

94.250,58 

BSM 

Victoria  Syariah 

 

117.759,49 

BSM 

BCA Syariah 

 

155.017,44 

BSM 

BCA Syariah 

Modal Disetor 

- Rata-rata 

- Max. 

- Min. 

 

426.967,87 

BSM 

Mega Syariah 

 

516.218,31 

BNI Syariah 

Victoria  Syariah 

 

640.444,50 

BSM 

Victoria Syariah 

 

670.044,50 

BSM 

Victoria Syariah 

Sumber : Data diolah oleh penulis dengan SPSS 19. 

 

Berdasarkan tabel 4.2, jika ditinjau dari masing-masing variabel, hasilnya adalah sebagai 

berikut:  

a. Kredit 

Jika dibandingkan dengan bank umum konvensional, rata-rata jumlah pemberian kredit 

yang diberikan oleh bank umum syariah memang relatif masih kecil. Tercatat bahwa 

pada tahun 2009 rata-rata jumlah pemberian kredit bank umum syariah mencapai 

Rp.2.622.430,62 juta, namun pada tahun 2010 mengalami penurunan hingga 

Rp.2.199.055,93 juta. Secara keseluruhan, penurunan rata-rata jumlah pemberian 

kredit tersebut dikarenakan oleh munculnya beberapa bank syariah secara bersamaan 

pada tahun 2010. Namun terbukti bank syariah dapat berkembang pesat, karena pada 
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tahun 2011 hingga tahun 2012 rata-rata pemberian kredit terus mengalami peningkatan 

hingga mencapai Rp.3.415.525,88 juta. Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah bank 

yang memberikan kredit tertinggi selama empat tahun terakhir tersebut. 

b. Pendapatan Operasional Lainnya 

Sama seperti rata-rata jumlah pemberian kredit, rata-rata pendapatan operasional 

lainnya juga megalami penurunan di tahun 2010. Tercatat pada tahun 2009, rata-rata 

pendapatan operasional lainnya yang didapatkan oleh bank syariah mencapai 

Rp.136.616,79 juta menjadi Rp.122.735,79 juta. Namun secara keseluruhan, pada 

tahun 2011 rata-rata pendapatan operasional lainnya yang didapatkan oleh bank terus 

meningkat hingga tahun 2012 yaitu mencapai Rp. 224.732,94 juta. Bank Syariah 

Mandiri (BSM) adalah bank yang memperoleh pendapatan operasional lainnya 

tertinggi selama empat tahun terakhir tersebut.  

c. Dana Pihak Ketiga 

Perolehan dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank umum syariah pada umumnya 

terus meningkat, namun secara rata-rata perolehan dana pihak ketiga pada tahun 2010 

juga mengalami penurunan akibat berdirinya beberapa bank umum syariah secara 

bersamaan. Tercatat hingga tahun 2009 rata-rata perolehan dana pihak ketiga mencapai 

Rp.1.327.609,52 juta menjadi Rp.1.245.919,73 juta. Namun dari tahun 2011 hingga 

tahun 2012, rata-rata perolehan dana pihak ketiga mengalami peningkatan menjadi 

Rp.2.262.943,80 di tahun 2012. Dari segi penghimpunan dana, Bank Syariah Mandiri 

(BSM) lebih unggul dibandingkan bank-bank umum syariah lainnya. 
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d. Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh bank-bank umum syariah setiap tahun pada 

umumnya terus meningkat. Namun secara rata-rata pada tahun 2010, rata-rata biaya 

tenaga kerja mengalami penurunan akibat berdirinya beberapa bank umum syariah 

yang baru secara serentak. Tercatat pada tahun 2009, rata-rata biaya tenaga kerja yang 

dikeluarkan oleh bank umum syariah mencapai Rp.179.060,39 juta dan hingga tahun 

2012 mencapai Rp.264.124,85 juta. Bank Syariah Mandiri (BSM) tercatat sebagai 

bank yang mengeluarkan biaya tenaga kerja tertinggi dibandingkan bank-bank umum 

syariah lainnya. 

e. Aset Tetap 

Pada umumnya aset tetap yang dimiliki oleh bank umum syariah juga terus meningkat, 

namun secara rata-rata tidak demikian. Tercatat pada tahun 2009, rata-rata jumlah aset 

tetap bank umum syariah mencapai Rp.115.072,54 juta. Namun pada tahun 2010, rata-

rata aset tetap yang dimiliki oleh bank umum syariah mengalami penurunan menjadi 

Rp.94.250,58 juta. Pada tahun 2011 hingga tahun 2012 rata-rata perolehan aset tetap 

yang dimiliki bank umum syariah mengalami kenaikan, tercatat hingga tahun 2012 

telah mencapai Rp.155.017,44 juta. Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah merupakan 

bank dengan jumlah aset tetap tertinggi dibandingkan bank umum syariah lainnya. 

f. Modal Disetor 

Berbeda dengan varibel-variabel diatas, bahwa secara rata-rata modal disetor yang 

dimiliki oleh bank umum syariah terus mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. 

Tercatat pada tahun 2009, rata-rata modal disetor yang dimiliki bank umum syariah 

telah mencapai Rp.426.967,87 juta dan terakhir pada tahun 2012 telah meningkat 
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menjadi Rp.670.044,50 juta. Bank Syariah Mandiri (BSM) juga merupakan bank 

umum syariah dengan modal disetor tertinggi dibandingkan dengan bank umum 

syariah lainnya. 

 Besar kecilnya nilai suatu variabel tidak menjamin bahwa performa bank tersebut 

dalam kondisi baik atau buruk. Oleh karena itu, penelitian ini melanjutkan dengan 

menganalisis nilai efisiensi dari masing-masing variabel tersebut yang dikelompokkan 

dalam variabel input dan output.  

4.2.2 Analisis Efisiensi 

 Dalam menganalisis efisiensi, penelitian ini menggunakan metode non parametrik 

data yaitu Data Envelopment Analysis (DEA) yang dibantu oleh Microsoft Excel dan 

Software Frontier Analyst. 

4.2.2.1 Hasil Pengukuran Efisiensi Bank Umum Konvensional (BUK) 

  Hasil pengukuran efisiensi bank umum konvensional selama empat tahun 

pengamatan yang dilakukan dengan pendekatan intermediasi. Pendekatan intermediasi akan 

menilai efisiensi dari sudut pandang bank sebagai lembaga intermediasi yaitu efisien dalam 

menghimpun dan menyalurkan dana. Variabel input yang digunakan dalam pendekatan ini 

adalah Total Dana Pihak Ketiga (X1), Biaya Tenaga Kerja (X2) dan Aset Tetap (X3). 

Sedangkan untuk variabel output yang digunakan dalam penelitian ini adalah Total Kredit 

(Y1) dan Pendapatan Operasional Lainnya (Y2). 

Hasil pengukuran efisiensi bank umum konvensional selama tahun 2009-2012 

dengan pendekatan intermediasi akan ditampilkan pada tabel 4.3 dan hasil perhitungan 
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tersebut dapat dilihat pada Lampiran 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 

Hasil Pengukuran Efisiensi Bank Umum Konvensional dengan Pendekatan 

Intermediasi 

NO Unit Pengambilan Keputusan 
Tahun (dalam persen) 

2009 2010 2011 2012 

1 Bank Mandiri 68.41 83.35 100.00 96.08 

2 Bank Rakyat Indonesia (BRI) 100.00 100.00 100.00 100 

3 Bank Central Asia (BCA) 70.15 100.00 87.46 73.28 

4 Bank Negara Indonesia (BNI) 68.49 100.00 95.68 96.27 

5 Bank CIMB Niaga 97.98 98.72 100.00 99.58 

6 Pan Indonesia Bank (PANIN) 92.65 93.72 100.00 100.00 

7 Bank Danamon Indonesia 92.38 94.24 100.00 100.00 

8 Bank Permata 88.35 92.47 91.46 100.00 

9 
Bank Internasional Indonesia 

(BII) 96.63 100.00 100.00 98.55 

10 Bank Tabungan Negara (BTN) 93.22 100.00 100.00 100.00 

 Sumber : Hasil Perhitungan DEA dengan Frontier Analyst. 

 Berdasarkan hasil pengukuran tabel diatas, nilai 100% menunjukkan bahwa bank 

tersebut efisien dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Sebaliknya, jika nilai kurang 

dari 100% maka bank tersebut tidak efisien. Untuk dapat menjawab perumusan masalah 

yang pertama dalam penelitian ini, maka berikut merupakan tabel mengenai bank-bank 

konvensional yang efisien dan yang tidak efisien selama 2009-2012 : 
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Tabel 4.4 

Daftar Bank Umum Konvensional yang Efisien dan Tidak Efisien Tahun  2009-2012 

Tahun Nama Bank 
Status 

Efisien Tidak Efisien 

2009 

Bank Mandiri 
 X 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
V       

Bank Central Asia (BCA) 
 X 

Bank Negara Indonesia (BNI) 
 X 

Bank CIMB Niaga 
 X 

Pan Indonesia Bank (PANIN) 
 X 

Bank Danamon Indonesia 
 X 

Bank Permata 
 X 

Bank Internasional Indonesia (BII) 
 X 

Bank Tabungan Negara (BTN) 
 X 

2010 

Bank Mandiri 
 X 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
V  

Bank Central Asia (BCA) 
V  

Bank Negara Indonesia (BNI) 
V  

Bank CIMB Niaga 
 X 

Pan Indonesia Bank (PANIN) 
 X 

Bank Danamon Indonesia 
 X 

Bank Permata 
 X 

Bank Internasional Indonesia (BII) 
V  

Bank Tabungan Negara (BTN) 
V  

2011 

Bank Mandiri 
V  

Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
V  

Bank Central Asia (BCA) 
 X 

Bank Negara Indonesia (BNI) 
 X 

Bank CIMB Niaga 
V  

Pan Indonesia Bank (PANIN) 
V  

Bank Danamon Indonesia 
 X 

Bank Permata 
 X 

Bank Internasional Indonesia (BII) 
V  

Bank Tabungan Negara (BTN) 
V  

2012 Bank Mandiri 
 X 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
 X 

Keterangan: 

V : Efisien 

X: Tidak Efisien 
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Tahun Nama Bank 
Status 

Efisien Tidak Efisien 

2012 

Bank Central Asia (BCA) 
 X 

Bank Negara Indonesia (BNI) 
 X 

Bank CIMB Niaga 
 X 

Pan Indonesia Bank (PANIN) 
V  

Bank Danamon Indonesia 
V  

Bank Permata 
V  

Bank Internasional Indonesia (BII) 
 X 

Bank Tabungan Negara (BTN) 
V  

Sumber : Hasil DEA diolah oleh penulis 

 Berdasarkan Tabel 4.3 dan 4.4, terlihat bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah 

bank yang konsisten efisiensinya karena bernilai 100% berturut-turut dalam empat tahun 

terakhir. Dapat disimpulkan bahwa bank BRI merupakan bank yang memiliki kinerja baik 

yakni efisien dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga intermediasi. 

 Bank Tabungan Negara (BTN) juga menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik. 

Walaupun tidak mencapai nilai efisien yang konsisten selama empat tahun terakhir, namun 

Bank BTN mampu mempertahankan nilai efisiensinya selama tiga tahun terakhir yaitu 

selama tahun 2010, 2011 dan 2012.  

 Efisiensi yang terus meningkat juga ditunjukkan oleh bank PANIN dan bank 

Danamon Indonesia. Dimana tercatat bahwa selama dua tahun terakhir, yaitu tahun 2011 

dan 2012 dapat mencapai tingkat efisiensi 100% dan mampu mempertahankan selama dua 

tahun tersebut dari empat tahun periode penelitian. 

 Bank-bank lain seperti Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Bank CIMB Niaga, 

Bank Permata dan Bank BII adalah merupakan bank-bank yang memiliki tingkat efisiensi 

Keterangan: 

V : Efisien 

X: Tidak Efisien 

*Lanjutan 

ANALISIS PERBANDINGAN..., ZALSABILLAH FAUZI BASALAMAH, ME-IBS, 2013 



97 

 

 
 

yang belum dapat 100% secara terus menerus. Walaupun pernah mencapai tingkat efisiensi 

100%, bank-bank tersebut belum dapat mempertahankan nilai efisiensinya dalam 

menjalankan kegiatan utamanya sebagai lembaga intermediasi. Namun bukan berarti bank 

yang memiliki nilai tidak efisien adalah buruk. Bank-bank tersebut tetap mengalami 

pertumbuhan yang baik dari segi input maupun outputnya, tetapi bank-bank yang tidak 

efisien tersebut kurang dapat memaksimalkan apa yang dia miliki (input) untuk 

menghasilkan output yang maksimal dibandingkan bank-bank yang lain di dalam 

kelompoknya. 

 Namun secara keseluruhan, perkembangan nilai efisiensi bank umum konvensional 

di Indonesia selama tahun 2009-2012 dapat dilihat dari rata-rata nilai efisiensi kesepuluh 

bank umum konvensional tersebut. Perhitungan rata-rata nilai efisiensi tersebut dapat dilihat 

pada Lampiran 3.  

Gambaran grafik rata-rata nilai efisiensi dari kesepuluh bank umum konvensional tersebut 

dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini. Berdasarkan gambar grafik dibawah ini, tercatat 

bahwa rata-rata nilai efisiensi keseluruhan bank umum konvensional tersebut mengalami 

peningkatan hingga tahun 2011. Namun pada tahun 2012, rata-rata nilai efisiensi terebut 

mengalami penurunan. Walaupun penurunan tersebut tidak signifikan, namun ini menjadi 

perhatian untuk seluruh bank agar dapat memperbaiki nilai efisiensinya. 
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Gambar 4.1 

Rata-rata Nilai Efisiensi Bank Umum Konvensional Tahun 2009-2012 

 

 Berdasarkan gambar grafik diatas, tercatat bahwa rata-rata nilai efisiensi keseluruhan 

bank umum konvensional tersebut mengalami peningkatan hingga tahun 2011. Namun pada 

tahun 2012, rata-rata nilai efisiensi terebut mengalami penurunan. Walaupun penurunan 

tersebut tidak signifikan, namun ini menjadi perhatian untuk seluruh bank agar dapat 

memperbaiki nilai efisiensinya.  

4.2.2.2 Hasil Pengukuran Efisiensi Bank Umum Syariah (BUS) 

Sama seperti pengukuran efisiensi bank umum konvensional diatas, pengukuran 

efisiensi bank umum syariah selama empat tahun pengamatan dilakukan dengan pendekatan 

intermediasi. Dimana, pendekatan intermediasi akan menilai efisiensi dari sudut pandang 

bank sebagai lembaga intermediasi yaitu efisien dalam menghimpun dan menyalurkan dana. 
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Variabel input dan output yang digunakan dalam pengukuran ini pun sama dengan 

pengukuran efisiensi bank umum konvensional diatas. Hanya yang membedakan adalah unit 

pengambilan keputusannya. Jika pengukuran sebelumnya unit-unit pengambilan keputusan 

adalah bank-bank umum konvensional, dalam pengukuran ini unit-unit pengambilan 

keputusannya adalah bank-bank umum syariah. 

Pada pengukuran ini sampel yang digunakan setiap tahun tidak sama. Dikarenakan 

jumlah bank umum syariah yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2009, hanya ada 5 

bank umum syariah di Indonesia atau 5 unit pengambil keputusan . Pada tahun 2010, ada 

penambahan 4 bank umum syariah yang baru saja beroperasional di tahun tersebut, sehingga 

pada tahun 2010 ada 9 unit pengambilan keputusan. Pada tahun 2011, tidak ada penambahan 

bank umum syariah sehingga unit pengambilan keputusan masih sama yaitu 9 unit. Pada 

tahun 2012, barulah ada penambahan 1 unit pengambilan keputusan sebanyak 1 unit 

sehingga total unit pengambilan keputusan menjadi 10 unit pada tahun 2012.  

Hasil pengukuran efisiensi bank umum syariah selama tahun 2009-2012 dengan 

pendekatan intermediasi akan ditampilkan pada tabel 4.5 dan hasil perhitungan tersebut 

dapat dilihat pada Lampiran 4. Bank yang memiliki nilai 100% adalah bank yang efisien. 

Sebaliknya, bank-bank yang memiliki nilai kurang dari 100%, adalah bank yang tidak 

efisien. 
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Keterangan: 

* : Bank tersebut belum  

 beroperasi 

 

Tabel 4.5 

Hasil Pengukuran Efisiensi Bank Umum Syariah dengan Pendekatan Intermediasi 

 

Sumber : Hasil Perhitungan DEA dengan Frontier Analyst. 

 Berdasarkan tabel diatas, maka bank-bank syariah efisien dan yang tidak efisien 

selama tahun 2009-2012 dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Daftar Bank Umum Syariah yang Efisien dan Tidak Efisien Tahun 2009-2012 

Tahun Nama Bank 
Status 

Efisien Tidak Efisien 

2009 Bank Muamalat Indonesia 
 X 

Bank Syariah Mandiri 
 X      

NO Unit Pengambilan Keputusan 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 

1 Bank Muamalat Indonesia 74.32 72.78 58.39 60.87 

2 Bank Syariah Mandiri 56.60 54.51 65.58 52.48 

3 Bank Syariah Mega Indonesia 23.13 26.61 32.04 62.51 

4 
Bank Syariah Rakyat 

Indonesia 19.72 32.32 25.10 42.01 

5 Bank Syariah Bukopin 26.89 78.82 91.21 98.97 

6 Bank Panin Syariah * 84.61 100.00 67.08 

7 Bank Victoria Syariah * 69.69 100.00 29.09 

8 Bank Central Asia Syariah * 100.00 27.32 74.84 

9 
Bank Negara Indonesia 

Syariah * 39.61 100.00 75.24 

10 Maybank Indonesia Syariah * * 32.08 100.00 
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2009 

Bank Syariah Mega Indonesia 
 X 

Bank Syariah Rakyat Indonesia 
 X 

Bank Syariah Bukopin 
 X 

2010 

Bank Muamalat Indonesia 
 X 

Bank Syariah Mandiri 
 X 

Bank Syariah Mega Indonesia 
 X 

Bank Syariah Rakyat Indonesia 
 X 

Bank Syariah Bukopin 
 X 

Bank Panin Syariah 
 X 

Bank Victoria Syariah 
 X 

Bank Central Asia Syariah 
V  

Bank Negara Indonesia Syariah 
 X 

2011 

Bank Muamalat Indonesia 
 X 

Bank Syariah Mandiri 
 X 

Bank Syariah Mega Indonesia 
 X 

Bank Syariah Rakyat Indonesia 
 X 

Bank Syariah Bukopin 
 X 

Bank Panin Syariah 
V  

Bank Victoria Syariah 
V  

Bank Central Asia Syariah 
 X 

Bank Negara Indonesia Syariah 
V  

Maybank Indonesia Syariah 
 X 

2012 

Bank Muamalat Indonesia 
 X 

Bank Syariah Mandiri 
 X 

Bank Syariah Mega Indonesia 
 X 

Bank Syariah Rakyat Indonesia 
 X 

Bank Syariah Bukopin 
 X 

Bank Panin Syariah 
 X 

Bank Victoria Syariah 
 X 

Bank Central Asia Syariah 
 X 

Bank Negara Indonesia Syariah 
 X 

Maybank Indonesia Syariah 
V  

Sumber : Hasil DEA diolah oleh penulis. 

Berdasarkan dua tabel diatas, tercatat pada tahun 2009 belum ada bank umum 

syariah yang efisien dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana. Nilai efisien baru  

terlihat pada tahun 2011, nilai tersebut dicapai oleh Bank Central Asia Syariah (BCA 

Keterangan: 

V : Efisien 

X: Tidak Efisien 
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Syariah). Namun BCA Syariah tidak dapat mempertahankan tingkat efisiennya hingga tahun 

2012. 

 Pada tahun 2011, tingkat efisien dicapai oleh Bank Panin Syariah, Bank Victoria 

Syariah dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah). Namun tingkat efisien tersebut 

pun tidak dapat dipertahankan hingga tahun 2012. Pada Tahun 2012, hanya Maybank 

Indonesia Syariah yang memilki tingkat efisien 100%.  

Namun secara keseluruhan, perkembangan nilai efisiensi bank umum syariah di 

Indonesia selama tahun 2009-2012 dapat dilihat dari rata-rata nilai efisiensi kesepuluh bank 

umum syariah tersebut. Perhitungan rata-rata nilai efisiensi tersebut dapat dilihat pada 

Lampiran 4.  

Pada grafik dibawah, nilai efisiensi kesepuluh bank umum syariah tersebut 

mengalami peningkatan. Tercatat hingga tahun 2012, nilai efisiensi meningkat sebesar 65% 

yaitu mencapai 66,31% dari nilai efisiensi semula pada tahun 2009 yaitu 40.15%. Hal 

tersebut menunjukkan perubahan yang cukup baik, namun memang perlu perhatian khusus 

dari masing-masing bank agar memperbaiki tingkat efisiensinya sehingga rata-rata nilai 

efisiensi bank umum syariah di Indonesia terus membaik. 
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Gambar 4.2 

Rata-rata Nilai Efisiensi Bank Umum Syariah Tahun 2009-2012 

 

Sumber : Hasil DEA diolah oleh penulis. 

4.2.2.3 Hasil Pengukuran Perbandingan Efisiensi Bank Umum Konvensional (BUK) 

dengan Bank Umum Syariah (BUS) 

 Dalam membandingkan nilai efisiensi antara bank umum konvensional dan bank 

umum syariah, diperlukan pendekatan produksi. Pendekatan produksi merupakan 

pendekatan yang lebih utama digunakan dibandingkan dengan pendekatan intermediasi yang 

dalam hal ini bersifat komplementer. Pendekatan produksi adalah pendekatan yang melihat 

tingkat efisiensi suatu unit pengambilan keputusan dalam memproduksi barang atau jasanya. 
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Dalam penelitian ini, pendekatan produksi melihat bagaimana tingkat efisiensi bank dalam 

memproduksi produknya yaitu jasa yang berupa : 

 1. Tabungan, Giro dan Deposito  

 2. Pembiayaan Utamanya yang berupa Kredit 

 3. Jasa-jasa lainnya 

 Dalam pengukuran ini, unit pengambilan keputusan yang diukur terdiri dari bank 

umum konvensional dan bank umum syariah. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab salah 

satu perumusan dalam penelitian ini yang ingin melihat bagaimana tingkat perbandingan 

efisiensi antara bank umum konvensional dan bank umum syariah di Indonesia. 

 Variabel input yang digunakan dalam pengukuran ini terdiri dari Biaya Tenaga Kerja 

(X1), Aset tetap (X2), dan Modal Disetor (X3). Sedangkan untuk variabel output terdiri dari 

Dana Pihak Ketiga (Y1), Kredit (Y2) dan Pendapatan Operasional (Y3). 

Hasil pengukuran efisiensi bank umum konvensional dan bank umum syariah selama 

tahun 2009-2012 dengan pendeketan produksi akan ditampilkan pada tabel 4.7 dan hasil 

perhitungan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 5.  Sama seperti pengukuran-pengukuran 

sebelumnya, bahwa nilai efisiensi 100% mempunyai arti bahwa unit pengambilan keputusan 

tersebut terlah mencapai tingkat efisien. Sedangkan yang bernilai kurang dari 100%, 

mempunyai arti bahwa unit pengambilan keputusan tersebut belum efisien atau disebut juga 

dengan tidak efisien. 
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Tabel 4.7 

Hasil Pengukuran Efisiensi Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah 

dengan Pendekatan Produksi 

NO Unit Pengambilan Keputusan 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 

1 Bank Mandiri 87.29 85.71 98.34 91.54 

2 Bank Rakyat Indonesia (BRI) 97.15 100 100 100 

3 Bank Central Asia (BCA) 97.96 100 100 100 

4 Bank Negara Indonesia (BNI) 75.3 85.31 85.06 87.36 

5 Bank CIMB Niaga 75.97 100 100 100 

6 Pan Indonesia Bank (PANIN) 94.48 100 100 100 

7 Bank Danamon Indonesia 68.55 74.18 79.63 80.12 

8 Bank Permata 60.78 77.46 96.56 100 

9 
Bank Internasional Indonesia 

(BII) 83.41 90.12 86.94 85.49 

10 Bank Tabungan Negara (BTN) 55.23 58.35 78.47 92.87 

11 Bank Muamalat Indonesia 63.61 64.84 53.58 52.79 

12 Bank Syariah Mandiri 59.5 63.57 82.93 65.31 

13 Bank Syariah Mega Indonesia 33.16 33.5 42.26 79.23 

14 Bank Syariah Rakyat Indonesia 16.77 30.54 23.47 41.18 

15 Bank Syariah Bukopin 67.33 58.48 67.01 76.71 

16 Bank Panin Syariah * 22.11 23.59 48.62 

17 Bank Victoria Syariah * 27.89 100 21.74 

18 Bank Central Asia Syariah * 78.82 22.4 56.62 

19 Bank Negara Indonesia  Syariah * 36.66 100 89.57 

20 Maybank Indonesia Syariah * * 85.01 100 
Keterangan: 

* : Bank belum beroperasi pada tahun terserbut 

Warna abu-abu : Bank Umum Syariah 

Sumber : Hasil Perhitungan DEA dengan Frontier Analyst. 
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 Berdasarkan tabel diatas, jika dilihat dari sudut pandang pendekatan produksi belum 

ada satu unit pengambilan keputusan yang mencapai tingkat efisien konsisten selama empat 

tahun terakhir, baik dari bank umum konvensinal maupun bank umum syariah. Namun pada 

tahun 2010-2012, ada beberapa unit pengambilan keputusan yang berhasil mencapai tingkat 

efisiensi secara konsisten selama tiga tahun terakhir tersebut. Unit-unit pengambilan 

keputusan tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), Bank 

CIMB Niaga dan Bank PANIN. Bank-bank tersebut telah efisien dalam memproduksi 

produknya yang berupa dana pihak ketiga, kredit dan jasa-jasa lainnya. 

 Sementara jika dilihat dari unit-unit pengambilan keputusan dari bank umum syariah, 

mayoritas dari unit-unit tersebut masih jauh dari tingkat efisien. Nilai efisien hanya 

diperoleh oleh Bank Victoria dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) pada tahun 

2011 dan Maybank Indonesia Syariah pada tahun 2012. 

 Agar dapat melihat lebih jelas manakah efisiensi yang lebih tinggi dari kedua jenis 

unit pengambilan keputusan diatas, maka peneliti menghitung nilai rata-rata nilai efisiensi 

baik dari bank umum konvensional maupun bank umum syariah. Perhitungan tersebut dapat 

dilihat pada Lampiran 5.  

Berdasarkan gambar grafik dibawah ini yaitu gambar 4.3 , nilai rata-rata efisiensi 

bank konvensional terus mengalami peningkatan. Tercatat bahwa hingga tahun 2012, nilai 

rata-rata efisiensi bank konvensional telah mencapai 93.74%. Hal tersebut menunjukkan 

peningkatan cukup baik yaitu sebesar 17,7% dari nilai rata-rata efisiensi semula di tahun 

2009. Jika dilihat dari rata-rata yang meningkat tersebut menunjukkan bahwa bank umum 
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konvensional di Indonesia terus memperbaiki tingkat efisiensinya dalam hal memproduksi 

jasa-jasanya. 

Gambar 4.3 

Perbandingan Nilai Rata-rata Efisiensi Bank Umum Konvensional Tahun 2009-2012 

 

Sumber : Hasil DEA diolah oleh penulis. 

Berbeda dengan bank umum konvensional, bank umum syariah tidak selalu 

mengalami peningkatan dalam rata-rata nilai efisiensi. Hal tersebut dapat dilihat pada 

gambar grafik dibawah ini :  
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Gambar 4.4 

Perbandingan Nilai Rata-rata Efisiensi Bank Umum Konvenional Tahun 2009-2012 

 

Sumber : Hasil DEA diolah oleh penulis. 

 Terlihat bahwa pada tahun 2010, nilai rata-rata efisiensi bank umum syariah 

mengalami penuruanan sekitar 3,7% dari nilai rata-rata efisiensinya pada tahun 2009. Hal 

tersebut dikarenakan pada tahun 2010 muncullah 4 bank umum syariah yang baru 

beroperasional di tahun tersebut. Banyaknya bank umum syariah yang baru beroperasi 

tersebut mempengaruhi tingkat rata-rata efisiensi sehingga mengalami penurunan. Namun 

selanjutnya, hal tersebut dapat teratasi oleh bank-bank umum syariah tersebut. Terbukti pada 

tahun 2011 nilai rata-rata efisiensi bank syariah mengalami peningkatan hingga tahun 2012. 

Hal tersebut merupakan perbaikan yang cukup baik dari bank-bank umum syariah tersebut.  
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Jika nilai rata-rata efisiensi diatas dibandingkan antara bank umum konvensional dan 

bank umum syariah, maka hasilnya adalah nilai bahwa rata-rata efisiensi bank umum 

konvensional lebih tinggi daripada rata-rata efisiensi bank umum syariah.  Dari segi 

produksi, kita dapat melihat bahwa bank umum konvensional memiliki ukuran produksi 

yang lebih besar dibandingkan bank umum syariah, sehingga bank umum konvensional 

mengungguli tingkat efisiensi tersebut. Ukuran produksi tersebut antara lain adalah jumlah 

kantor yang tersebar lebih banyak. 

4.2.3 Potensi Peningkatan Efisiensi  

 Salah satu kelebihan Data Envelopment Analysis (DEA) adalah dapat melihat 

penyebab tidak efisien dan mengetahui bagaimana cara untuk memperbaiki tingkat tidak 

efisien tersebut. Analisis tersebut dapat dilihat dari masing-masing variabel baik input 

maupun output. Jika nilai aktual lebih besar daripada nilai target maka variabel tersebut 

mengalami kelebihan input atau lebih dikenal dengan surplus. Sebaliknya, jika nilai aktual 

lebih kecil dari pada nilai target maka variabel tersebut mengalami kekurangan output atau 

lebih dikenal dengan slack. 

 Potential improvement atau potensi perbaikan dapat dilihat dari masing-masing unit 

pengambilan keputusan yang memiliki nilai tidak efisien atau yang nilai efisiensinya kurang 

dari 100%. Jika unit tersebut mengalami surplus, maka potential improvement yang harus 

dilakukan oleh unit tersebut adalah mengurangi nilai input pada variabel tersebut sesuai 

dengan nilai targetnya. Begitu juga sebaliknya, jika unit tersebut mengalami slack, maka 

unit tersebut harus menambahkan nilai output pada variabel tersebut sesuai dengan nilai 

targetnya.  
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4.2.3.1 Potensi Peningkatan Bank Umum Konvensional (BUK) dengan Pendekatan 

Intermediasi 

 Hasil penyebab nilai tidak efisien dan potensial perbaikan efisiensi untuk bank 

umum konvensional dalam pendekatan intermediasi, selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 6. Pada lampiran tersebut, terdiri dari nilai aktual yaitu nilai variabel yang 

sesungguhnya dari unit pengambilan keputusan, nilai target yaitu nilai yang seharusnya 

dicapai oleh unit pengambilan keputusan jika ingin mencapai tingkat efisiensi 100%, serta 

potensial perbaikan efisiensi dimana yang harus dilakukan oleh unit pengambilan keputusan 

tersebut agar mencapai tingkat efisien. 

 Pada kolom potensial perbaikan efisiensi di Lampiran 6, terdapat nilai negatif (-) 

dan nilai nol (0). Nilai negatif mempunyai arti bahwa input tersebut mengalami kelebihan 

input sehingga unit tersebut perlu mengurangi sejumlah persen dari nilai aktual input 

tersebut. Contohnya pada Bank Mandiri pada tahun 2009, dalam kolom potensial 

peningkatan efisiensi tercatat bahwa -31,59% untuk semua variabel input yang artinya 

adalah tidak efisien Bank Mandiri pada tahun 2009, disebabkan oleh kelebihan input 

(surplus) dari dana pihak ketiga, biaya tenaga kerja dan aset tetap, oleh karena itu Bank 

Mandiri harus mengurangi sebesar 31,59% dari nilai aktual input-input tersebut. Sedangkan 

nilai nol (0) mempunyai arti bahwa variabel tersebut sudah efisien dan tidak perlu ada 

perbaikan.  

 Secara kesuluruhan, potential improvement bank umum konvensional dapat dilihat 

dari nilai rata-ratanya dari masing-masing variabel input maupun output. Dari hasil 
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perhitungan Lampiran 6, maka potensi peningkatan efisiensi untuk bank umum 

konvensional secara intermediasi dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 4.5  

Potential Improvement Bank Umum Konvensional Secara Intermediasi  

(dalam Persentase) 

 

    Sumber : Data hasil DEA yang diolah oleh penulis. 

 Berdasarkan gambar diagram diatas, terlihat bahwa perbaikan yang paling utama 

harus diperbaiki adalah jumlah aset tetap bank umum konvensional. Aset tetap yang dimiliki 

oleh bank umum konvensional dinilai berlebih sehingga bank konvensional belum efisien 

dalam menyalurkan dana. Tercatat bahwa untuk dapat mencapai tingkat efisien, bank umum 

konvensional yang memiliki nilai tidak efisien harus mengurangi 37% dari aset tetapnya. 

Agar aset tetap tersebut tidak berlebih dan bank konvensional dapat memanfaatkan secara 
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efisien, maka salah satu caranya adalah memindahkan aset tetap tersebut. Pemindahan aset 

tetap dapat dilakukan dengan menjual aset non-produktif dan hasilnya diubah menjadi aktiva 

produktif yang kemudian dimanfaatkan dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah 

melalui kredit. 

 Perbaikan kedua adalah dari sisi dana pihak ketiga, dimana ada kelebihan dana pihak 

ketiga, sehingga bank umum konvensional yang memiliki nilai tidak efisien harus 

mengurangi 33% dari perolehan dana pihak ketiga yang didapat olehnya. Salah satu caranya 

adalah dengan menyalurkan lebih banyak dana pihak ketiga tersebut melalui kredit.  

 Perbaikan Ketiga adalah dari sisi biaya tenaga kerja yang terlalu tinggi sehingga 

menyebabkan beberapa bank umum konvensional menjadi tidak efisien. Salah satu caranya 

adalah dengan mengurangi biaya tenaga kerja tersebut sebesar 28% bagi bank-bank yang 

memiliki nilai tidak efisien. 

4.2.3.2 Potensi Peningkatan Bank Umum Syariah (BUS) dengan Pendekatan 

Intermediasi 

 Hasil penyebab tidak efisien dan potensial perbaikan efisiensi untuk bank umum 

syariah dalam pendekatan intermediasi, selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7. Sama 

seperti potensi peningkatan efisiensi bank umum konvensional diatas, bahwa pada lampiran 

tersebut, terdiri dari nilai aktual, nilai target, serta potensial perbaikan efisiensi dimana yang 

harus dilakukan oleh unit pengambilan keputusan tersebut agar mencapai tingkat efisien. 

 Pada kolom potensial perbaikan efisisiensi di Lampiran 7, terdapat nilai negatif (-), 

nilai positif (+) dan nilai nol (0). Nilai negatif mempunyai arti bahwa input tersebut 
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mengalami kelebihan input sehingga unit tersebut perlu mengurangi sejumlah persen dari 

nilai aktual input tersebut. Contohnya pada Bank Muamalat tahun 2009, dalam kolom 

potensial peningkatan efisiensi tercatat bahwa -40,54 % untuk variabel input dana pihak 

ketiga, -25,68% biaya tenaga kerja dan -45.53 % untuk aset tetap yang artinya adalah tidak 

efisien Bank Muamalat pada tahun 2009, disebabkan oleh kelebihan input (surplus) dari 

dana pihak ketiga sebesar 40,54%, biaya tenaga kerja 25,68% dan aset tetap 45,53%. Oleh 

karena itu Bank Muamalat, harus mengurangi sebesar persetase tersebut disetiap variabel 

yang mengalami surplus. Sedangkan nilai nol (0) mempunyai arti bahwa variabel tersebut 

sudah efisien dan tidak perlu ada perbaikan.  

 Secara kesuluruhan, potential improvement bank umum syariah juga dapat dilihat 

dari nilai rata-ratanya dari masing-masing variabel input maupun output. Berdasarkan 

gambar diagram dibawah ini, terlihat bahwa perbaikan yang paling utama harus diperbaiki 

adalah kredit bank umum syariah. Tercatat bahwa untuk dapat mencapai tingkat efisien, 

bank umum syariah yang memiliki nilai tidak efisien harus menambahi 75% dari kreditnya. 

Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyalurkan dana pihak ketiga untuk pembiayaan 

kredit kepada nasabah. 

 Perbaikan kedua adalah dari sisi dana pihak ketiga dan aset tetap, dimana ada 

kelebihan dana pihak ketiga dan aset tetap, sehingga bank-bank yang memiliki nilai tidak 

efisien harus mengurangi 9% dari perolehan dana pihak ketiga yang didapat olehnya serta 

aset tetap yang dimilikinya. Salah satu cara untuk membuatnya menjadi lebih efisien adalah 

dengan menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan. Sedangkan dari sisi aset, bank 

umum syariah yang mempunyai nilai tidak efisien tersebut dapat lebih memanfaatkan aset 
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yang dimilikinya misalnya dengan menjual aset non-produktif dan hasilnya diubah menjadi 

aktiva produktif yang kemudian dapat disalurkan melalui kredit. 

Gambar 4.6  

Potential Improvement Bank Umum Syariah Secara Intermediasi 

(dalam Persentase) 

 

 Sumber : Data hasil DEA yang diolah oleh penulis. 

 Perbaikan Ketiga adalah dari sisi biaya tenaga kerja yang terlalu tinggi sehingga 

menyebabkan beberapa bank umum syariah menjadi tidak efisien. Salah satu caranya adalah 

dengan mengurangi biaya tenaga kerja tersebut sebesar 9% bagi bank-bank yang nilainya 

tidak efisien. 
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4.2.3.3 Potensi Peningkatan Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum 

Syariah (BUS) dengan Pendekatan Produksi 

 Secara kesuluruhan, potential improvement bank umum konvensional maupun 

syariah juga dapat dilihat dari nilai rata-ratanya dari masing-masing variabel input maupun 

output. Dari hasil perhitungan  Lampiran 8 , maka potensi peningkatan efisiensi untuk bank 

umum konvensional dan syariah secara produksi dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 4.7  

Potential Improvement Bank Umum Konvensional dan Syariah Secara Produksi 

(dalam Persentase) 
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      Sumber : Data hasil DEA yang diolah oleh penulis. 

 Berdasarkan gambar diagram diatas, terlihat bahwa perbaikan yang paling utama 

harus diperbaiki oleh bank umum konvensional dan syariah dari sisi produksi adalah kredit. 

Tercatat bahwa untuk dapat mencapai tingkat efisien, baik bank umum konvensional 

maupun bank umum syariah yang memiliki nilai tidak efisien harus menambahi 72% dari 

kreditnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyalurkan dana pihak ketiga untuk 

pembiayaan kredit kepada nasabah. 

 Perbaikan kedua adalah dari sisi dana pihak ketiga, dimana ada kekurangan dana 

pihak ketiga, sehingga bank-bank yang memiliki nilai tidak efisien harus menambah 

produksinya dalam hal ini menghimpun dana dengan cara membuat penawaran yang lebih 

baik agar nasabah tertarik untuk menghimpun dananya di bank tersebut.  

 Hal tersebut diatas dapat memacu bank syariah untuk lebih baik lagi dalam 

memproduksi jasanya sehingga dapat bersaing dengan bank konvensional yang mayoritas 

lebih efisien dalam memproduksi jasa-jasanya.   

4.2.4 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas mengenai analisis perbandingan 

efisiensi perbankan syariah dan perbankan konvensional di Indonesia pendekatan non 

parametrik data envelopment analysis periode 2009-2012, terdapat beberapa hal yang bisa 

dijadikan pertimbangan bagi bank-bank konvensional dan bank-bank syariah di Indonesia 

serta Bank Indonesia selaku regulator untuk mengetahui keadaan perbankan di Indonesia 
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apakah sudah efisien atau belum, serta untuk memperbaiki tingkat tidak efisien yang terjadi 

dalam empat tahun belakangan ini. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi intermediasi, baik bank umum 

konvensional dan syariah masih ada yang mempunyai nilai yang tidak efisien. Bank umum 

konvensional yang memiliki nilai tidak efisien, penyebab utamanya adalah kelebihan dari 

segi (surplus) aset tetapnya yang merupakan, sehingga bank umum harus mengurangi 

kelebihan aset tersebut agar menjadi lebih efisien. Caranya adalah dengan menjual aset non-

produktif dan hasilnya diubah menjadi aktiva produktif, kemudian disalurkan menjadi kredit 

atau pembiayaan. Sedangkan bank umum syariah, harus lebih meningkatkan pemberian 

kredit atau pembiayaan lainnya dikarenakan penyebab tidak efisien yang utama bagi bank 

umum syariah adalah kekurangan penyaluran kredit. 

 Tidak jauh berbeda dengan efisien dari segi intermediasi, efisiensi yang dinilai segi 

produksi baik bank umum konvensional maupun syariah masih kekurangan dalam 

memproduksi produknya yaitu yang paling utama adalah produk kredit atau pembiayaan. 

Bank umum konvensional dan bank umum syariah harus meningkatkan penyaluran kredit 

atau pembiayaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan 

kredit dan pembiayaan.  

 Bank harus lebih meningkatkan pemasaran lending, misalnya dengan cara lebih 

menawarkan manfaat lebih yang didapatkan oleh nasabahnya ketika mendapatkan kredit 

atau pembiayaan. Bank juga harus memberikan bunga yang tidak terlalu tinggi dari 

ketentuan suku bunga lending yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut untuk 

menarik nasabahnya agar nasabah mengambil kredit tersebut. Dari sisi regulator, Bank 
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Indonesia juga harus mengkaji ulang batas suku bunga lending agar tidak melampau tinggi. 

Jika suku bunga naik, maka orang akan cenderung takut untuk mengambil penawaran kredit. 

 Bagi bank umum konvensional dan syariah yang sudah mengalami efisiensi harus 

tetap menjaga tingkat efisiensi tersebut, misalnya dengan cara tetap menyeimbangkan dana 

yang masuk dengan dana yang keluar. Bank harus mengontrol apakah input dan output yang 

dimilikinya sudah mencapai tingkat efisien, salah satu caranya dengan mengukur tingkat 

efisiensi seluruh cabangnya setiap tahun sehingga akan menjadi evaluasi yang baik untuk 

kemajuan bank tersebut.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan efisiensi dengan menggunakan data 

envelopment analysis, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan dari 

penelitian ini, yaitu : 

1. Secara pendekatan intermediasi, hasil perhitungan efisiensi dari kelompok bank 

umum konvensional selama tahun 2009-2012 menunjukkan bahwa Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) adalah bank yang yang paling efisien dan konsisten selama empat 

tahun tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa perfoma kinerjanya sangatlah baik 

dibandingkan dengan bank-bank umum konvensional lainnya. Kemudian disusul 

oleh Bank Tabungan Negara (BTN) yang dapat mempertahankan tingkat efisiensinya 

selama tiga tahun terakhir yaitu 2010, 2011 dan 2012. Bank Panin dan Bank 

Danamon juga menunjukkan tingkat efisien selama dua tahun terakhir yaitu 2011 

dan 2012. Secara keseluruhan, rata-rata nilai efisiensi bank konvensional terus 

mengalami peningkatan hingga tahun 2011, namun pada tahun 2012 nilai rata-rata 

efisiensi menurun yang disebabkan oleh berkurangnya bank konvensional yang 

mempunyai tingkat efisien di tahun 2012. 

2. Secara pendekatan intermediasi, hasil perhitungan efisiensi dari kelompok bank 

umum syariah selama tahun 2009-2012 menunjukkan bahwa belum ada bank syariah 
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yang efisien secara konsisten selama empat tahun terakhir tersebut. Tercatat pada 

tahun 2009 belum ada bank syariah yang mencapai tingkat efisien, tingkat efisien 

baru terlihat pada tahun 2010 yaitu diraih oleh BCA Syariah. Tahun 2011 tingkat 

efisien diraih oleh  Bank PANIN Syariah, Bank Victoria Syariah dan BNI Syariah. 

Sedangkan, pada tahun 2012 hanya diraih oleh Maybank Indonesia Syariah. 

Walaupun mayoritas bank umum syariah masih jauh dari tingkat efisien, tetapi 

secara keseluruhan rata-rata nilai efisiensi bank umum syariah terus mengalami 

kenaikan yang cukup baik hingga tahun 2012. 

3. Secara pendekatan produksi, rata-rata nilai bank umum konvensional terus 

meningkat hingga tahun 2012. Namun keadaan yang berbeda dialami oleh bank 

umum syariah. Bank umum syariah mengalami penurunan rata-rata nilai efisiensi di 

tahun 2010. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2010 terdapat 5 bank umum syariah 

yang baru beroperasi sehingga mempengaruhi nilai rata-rata efisiensi tersebut. Hal 

tersebut tidak berlangsung lama, pada tahun 2011 nilai rata-rata efisiensi bank umum 

syariah mulai meningkat hingga tahun 2012. Jika dilihat dari rata-rata nilai efisiensi 

bank umum konvensional dibandingkan dengan bank umum syariah maka hasilnya 

adalah bank konvensional lebih efisien dibandingkan bank umum syariah.  

4. Salah satu keunggulan dari hasil pengukuran dengan pemodelan DEA adalah hasil 

DEA juga memberikan rekomendasi perbaikan nilai efisiensi bagi bank-bank yang 

belum mencapai tingkat efisien. Secara intermediasi, penyebab utama bank umum 

konvensional yang memiliki nilai tidak efisien selama tahun 2009-2012 adalah 

kelebihan input aset tetap sebesar 37%. Sedangkan penyebab utama bank umum 

syariah yang memiliki nilai tidak efisien selama tahun 2009-2012 jika dilihat dari 
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pendekatan intermediasi adalah kekurangan output kredit sebesar 75%.  Namun jika 

ditinjau dari pendekatan produksi, penyebab nilai yang tidak efisien baik yang 

dialami oleh bank umum konvensional dan bank umum syariah adalah kekurangan 

output kredit sebesar 72%.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran-saran yang dapat diberikan oleh 

penulis adalah antara lain : 

5.2.1 Bagi Bank Umum Konvensional 

 Bagi bank umum konvensional yang sudah mencapai tingkat efisien agar terus dapat 

mempertahankan tingkat efisien tersebut. Namun bagi bank umum konvensional yang belum 

mencapat tingkat efisien agar memperbaiki tingkat efisiensinya. Secara intermediasi, bank 

umum konvensional harus mengurangi kelebihan aset tetap tersebut agar menjadi efisien 

misalnya dengan cara menjual aset non-produktifnya tersebut dan hasilnya diubah menjadi 

aktiva produktif sehingga dapat menyalurkan kredit yang lebih besar. Semakin besar aset 

tetap yang dimiliki bank memang baik, namun bank harus memanfaatkannya dengan sebaik 

mungkin penggunaannya tetap menjadi efisien. Dari segi produksi, bank umum 

konvensional harus terus meningkatkan pembiayaan melalui kredit agar bank konvensional 

efisien dalam memproduksi jasa-jasanya. 

5.2.2  Bagi Bank Umum Syariah 

 Sama halnya seperti bank umum konvensional, bank umum syariah yang telah 

mencapai tingkat efisien harus dapat mempertahankan nilai efisiensi tersebut. Secara 
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intermediasi, bank umum syariah harus menyalurkan pembiayaan yang lebih dalam bentuk 

kredit agar bank umum syariah lebih efisien dari segi menghimpun dan menyalurkan dana. 

Hal tersebut sama halnya jika dilihat dari sisi produksi, untuk dapat meningkatkan efisiensi 

secara produksi, bank umum syariah harus meningkatkan produksinya dalam hal 

memberikan pembiayaan.  

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi pihak-pihak atau peneliti selanjutnya yang ingin melakukan pengukuran kinerja 

perbankan pada area yang sangat spesifik yang sulit diukur dengan metode pengukuran 

rasio. Metode pengukuran efisiensi kinerja dengan pemodelan DEA bisa menjadi alternatif 

metode pengukuran. 

Peneliti selanjutnya yang ingin melakukan pengukuran efisiensi perbankan juga 

dapat memilih atau menambahkan variabel input dan output yang lainnya, karena DEA tidak 

memiliki spesifikasi khusus terkait input dan output yang digunakan dalam penelitian. 

Dengan DEA, peneliti dapat memilih input dan output sesuai dengan sudut pandang peneliti 

dalam melihat tingkat efisiensi tersebut. 

Metode pengukuran kinerja dengan permodelan DEA juga dapat digunakan untuk 

menilai efisiensi kinerja perusahaan selama perusahaan tersebut merupakan unit pengambil 

keputusan, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk membedakan objek penelitian. 
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