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Penelitian ini merupakan studi kasus pada bank umum swasta nasional devisa dan bank 
umum swasta nasional non devisa, dengan judul Analisis Tingkat Efisiensi Bank Umum 
Swasta Nasional Perbandingan Antara Bank Umum Devisa Dan Bank Umum Non 
Devisa Di Wilayah Kerja Bank Indonesia Malang . 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah terjadi perubahan tingkat efisiensi 
antara BUSN Devisa dan BUSN Non Devisa pada tahun 2003, 2004, dan 2005 di wilayah 
kerja Bank Indonesia Malang, mengetahui secara keseluruhan pada tahun 2003 s/d 2005 
apakah terjadi perbedaan efisiensi antara BUSN Devisa dan BUSN Non Devisa di 
wilayah kerja Bank Indonesia Malang. 
Alat analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis uji efisiensi yang 
meliputi rasio, yaitu yang terdiri dari Biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO), 
Net Inters Margin (NIM), dan Rasio Rentabilitas yaitu Return On Asset (ROA), yang di 
gunakan menajemen dalam memperoleh laba, serta menggunakan uji beda yaitu 
menggunakan uji Z test untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara kedua bank 
tersebut selama tiga tahun. 
Dari hasil analisis dengan menggunakan rasio efisiensi BOPO, NIM tersebut dapat di 
ketahui bahwa tingkat efisiensi bank umum devisa dan bank umum non devisa sama 
tidak ada perubahan tingkat efisiensi pada tahun 2003, 2004, dan 2005 sedangkan dilihat 
dari tingkat rentabilitasnya bank devisa untuk periode tahun 2004 dan tahun 2005 lebih 
rendah dari bank non devisa atau tingkat efisiensi bank non devisa lebih tinggi dari bank 
devisa, hal ini dapat dilihat dari laba yang diperoleh. Bank devisa belum mampu 
menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya sedangkan 
bank umum non devisa sudah mampu menekan biaya operasionalnya, sedangkan dilihat 
dari uji beda terdapat perbedaan tingkat efisiensi antara BUSN Devisa dan BUSN Non 
Devisa selama tiga tahun. 
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa beberapa hal 
penting yang harus diagendakan oleh bank devisa guna meningkatkan efisiensinya, yaitu: 
sebisa mungkin menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasional, 
memperkuat struktur modal, meningkatkan mutu menajemen dan penentuan pasar yang 
tepat.  



 


