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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Agustus 2007 dapat dikatakan sebagai awal resmi dimulainya krisis 

keuangan yang terjadi di Amerika Serikat. Pada waktu itu bank- bank sentral 

harus turun tangan untuk menyediakan likuiditas bagi sistem perbankan. 

(Soros, 2008).  Tepatnya 3 Oktober 2008 puncak terjadinya krisis ekonomi 

pada negara adidaya Amerika Serikat dan secara langsung stabilisasi negara 

terganggu. Indonesia mengalami dampak dari krisis ekonomi Amerika Serikat, 

salah satu terjadi pada sektor perbankan. Pengamat perbankan Iman Sugema 

dalam  (Saputri, 2008), menyampaikan krisis finansial global yang terjadi saat 

ini berdampak pada penurunan kondisi perbankan konvensional dan syariah. 

Berbeda dengan penelitian yang dihasilkan oleh Soqmanoreqa (2011) dalam 

Pratikto dan Sugianto (2011) bahwa krisis ekonomi global tidak mempengaruhi 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Hal tersebut 

mencerminkan bahwa kinerja perbankan syariah tetap baik walaupun krisis 

global melanda.  

Eksistensi perbankan syariah semakin terlihat dalam kancah 

perekonomian Indonesia, dengan berkembangnya secara kuantitatif lembaga 

keuangan syariah, sebagaimana tampak pada tabel 1.1 dibawah ini :  
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Tabel 1.1 
Perkembangan Kuantitas Lembaga Keuangan Syariah 

Periode 2007- TW III 2010 
 

Kelompok 
Bank 2007 

III IV I II III IV I II III 

08 08 09 09 09 09 10 10 10 

BUS 3 3 5 5 5 5 6 8 10 10 

UUS 26 28 27 26 25 24 25 25 23 23 

Sumber : Bank Indonesia, Outlook Perbankan Syariah Indonesia, 2011. 

 

Tabel 1.1 Tentang perkembangan kuantitas lembaga keuangan syariah 

dari tahun 2007 sampai dengan triwulan III 2010 jumlah bank yang melakukan 

kegiatan usaha syariah meningkat seiring dengan munculnya pemain-pemain 

baru baik  dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS yang pada akhir tahun 2009 

berjumlah enam BUS bertambah empat BUS dimana dua BUS merupakan 

hasil konversi Bank Umum Konvensional (BUK) dan dua BUS hasil Spin Off 

Unit Usaha Syariahnya (UUS) sehingga jumlah UUS di tahun 2010 ini 

berkurang menjadi 23 UUS. Perkembangan kuantitas lembaga keuangan 

syariah diiringi perkembangan kegiatan usaha seperti yang terpapar pada tabel 

1.2 dibawah ini : 

Tabel 1.2 
Perkembangan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah 

Periode Oktober 2010 – Oktober 2011 
        (Dalam triliun rupiah) 

 Okt-10 Okt-11 Growth 
Nominal (%) 

Aset 85,85 127,19 41,34 48,15 
DPK 66,48 101,57 35,09 52,78 

Pembiayaan 83,81 122,73 38,92 46,44 
Sumber : Bank Indonesia, Outlook Perbankan Syariah Indonesia, 2012. 
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Tabel 1.2 Menunjukkan perkembangan kegiatan usaha perbankan syariah 

per oktober 2010 – oktober 2011, atau satu tahun terakhir dari tahun 2010-

2011, dimana total aset per oktober 2011 (yoy) telah mencapai Rp127,19 triliun 

atau meningkat tajam sebesar 48,15%. Tingginya pertumbuhan aset tersebut 

tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga pada sisi pasiva 

dan pertumbuhan penyaluran dana pada sisi aktiva. Penghimpunan dana pihak 

ketiga meningkat 52,78% dan penyaluran dana masyarakat meningkat sebesar 

46,44%.  

Fungsi Perbankan adalah menghimpun dana dari masayarakat dan 

menyalurkan dana kembali kepada masyarakat, data tabel 1.2 terlihat bahwa 

jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) periode oktober 2010 sebesar Rp. 66,48 

triliun  lebih sedikit daripada jumlah penyaluran dana pada periode yang sama 

yakni sebesar Rp 83,81 triliun, dari data tersebut terlihat adanya indikasi 

kesenjangan likuiditas terhadap dana yang tersedia dengan dana yang 

disalurkan, sehingga menjadi penting untuk dikaji atas dampak dan 

pengaruhnya terhadap kinerja perbankan syariah.     

Perbankan syariah secara kuantitas dan kegiatan mengalami peningkatan, 

dalam kondisi tersebut maka tantangan perbankan syariah saat menjalankan 

aktivitasnya juga semakin besar. Perbankan syariah sebagai bagian dari 

struktur perbankan di Indonesia, memiliki peran yang sama dengan perbankan 

konvensional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi paska 

dikeluarkan deregulasi sektor perbankan undang- undang (UU) No. 10 tahun 

1998 yang mengarahkan pada bank konvesional untuk membuka unit- unit 

Syariah. Oleh kerenanya sangat dibutuhkan kinerja yang lebih baik lagi dari 
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perbankan syariah untuk tetap bertahan dalam persaingan industri perbankan di 

Indonesia.  

Kembali menyimak tabel 1.2 dimana asset perbankan syariah dari tahun 

ketahun mengalami pertumbuhan yang baik, akan tetapi kenaikan asset tersebut 

tidak seimbang dengan pangsa pasar yang diperoleh Industri Perbankan 

Syariah di Indonesia yaitu 3,20% dibanding dengan Timur Tengah sekitar 20% 

dan Malaysia sekitar 10%. Kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa bank 

syariah belum efisien, seperti yang disampaikan oleh Suseno  (2008), Efisiensi 

merupakan akar permasalahan kesehatan dan sumber pertumbuhan perbankan. 

Mendorong pengembangan kuantitas dan kegiatan usaha maka harus 

memperbaiki nilai efisiensi dari bank tersebut, hal ini dilengkapi oleh pendapat 

Ascarya dkk (2008) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan pangsa pasar 

perbankan Syariah diperlukan adanya pengukuran kinerja di antaranya melalui 

ukuran efisiensi, sehingga pada akhirnya tujuan perbankan syariah dapat 

tercapai.  

Huri dan Susilowati (2004) memaparkan efisiensi merupakan 

perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input). Permono dan 

Darmawan (2000) Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran 

(output) dengan masukan (input) atau jumlah yang dihasilkan dari satu input 

yang dipergunakan. Farrel (1957) membagi efisiensi suatu perusahaan menjadi 

dua komponen yakni efisiensi alokatif dan efisisensi teknis. Efisiensi alokatif 

adalah kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan input yang 

tersedia sedangkan efisiensi teknis mencerminkan kemampuan perusahaan  
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dalam memaksimumkan output yang dihasilkan dengan sejumlah input yang 

tersedia. 

Kalirajan dan Shand (1999) menyatakan “The concept of technical 

efficiency is central to measuring the firm performance” yang berarti konsep 

efisiensi teknis adalah pusat mengukur kinerja perusahaan. Kumbhaker dan 

Lovell (2000) dalam Endri (2008) yang menyatakan bahwa efisiensi teknis 

merupakan salah satu dari komponen efisiensi ekonomi secara keseluruhan, 

tetapi dalam rangka mencapai efisiensi ekonomisnya suatu perusahaan harus 

efisien secara teknis, oleh karena itu fokus pembahasana pada penelitian ini 

yakni efisiensi teknis, dikuatkan pula hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hasan (2003) yang menunjukkan bahwa sumber utama efisiensi bank Islam 

adalah efisiensi skala bukan efisiensi teknis, kondisi tersebut terjadi di Negara 

Sudan, sedangkan hasil penelitian Ascarya dan Yumanita (2006) yang objek 

penelitiannya di Indonesia menghasilkan bahwa Efisiensi Teknis tampak lebih 

tepat mencerminkan keadaan bank syariah saat ini yang masih dalam tahap 

perkembangan, karena dari segi skala (yang dicerminkan model CCR/BCC) 

sangat bervariasi. Harus dipahami bahwa efisiensi skala adalah bagian dari 

efisiensi teknis disebabkan hasil perkalian Murni efisiensi teknis (Pure 

Technical Efficiency) dikalikan dengan efisiensi skala (Scala Efficiency) 

menghasilkan efisiensi teknis. Perbankan yang efisien secara teknis belum 

tentu efisien secara skala, akan tetapi perbankan yang efisien secara skala pasti 

efisien secara teknis.  

Salah satu indikator keuangan perbankan yang mencerminkan efisiensi 

adalah rasio biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO). Semakin 
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besar nilai BOPO yang dihasilkan akan mengidentifikasikan perbankan yang 

inefisien dalam mengelola biaya operasionalnya ataupun sebaliknya semakin 

kecil nilai BOPO maka akan mengidentifikasikan perbankan yang efisien. 

Akan tetapi analisis efisien menggunakan BOPO memiliki kelemahan yakni 

tidak mampu mengidentifikasi penyebab terjadinya inefisiensi, perbedaan 

efisiensi bank karena ukuran, kepemilikan dan tidak mampu mengukur apakah 

sebuah bank teridentifikasi terjadinya skala ekonomi atau tidak, oleh sebab itu 

dibutuhkan sebuah metode perbankan yang mengukur efisiensi secara statistik.  

Penelitian yang dilakukan untuk mengukur efisiensi perbankan baik 

dalam dan luar negeri dengan menggunakan pendekatan analisis yang berbeda 

bukanlah hal yang baru. Bebarapa tahun terakhir ini berkembang perhitungan 

kinerja keuangan menggunakan pendekatan frontier, yang dibagi menjadi dua 

yakni parametrik dan non parametrik. Pendekatan parametrik terdiri dari 

Stochastic Frontier Approach (SFA), distribution free approach (DFA), Thick 

Frontier Approach (TFA) sedangkan non parametrik meliputi Data 

Envelopment Analysis (DEA) dan pada penelitian kali ini menggunakan 

pendekatan non parametrik DEA.  

Kurnia (2004), DEA termasuk salah satu alat analisis non parametrik yang 

digunakan untuk mengukur efisiensi secara relatif baik antar organisasi bisnis yang 

berorientasi laba (profit oriented) maupun antar organisasi atau pelaku kegiatan 

ekonomi yang tidak berorientasi laba (non-profit oriented) yang dalam proses 

produksi atau aktivitasnya melibatkan penggunaan input-input tertentu untuk 

menghasilkan output-output tertentu. Alat analisis ini juga dapat mengukur 

efisiensi basis dan alat pengambil kebijakan dalam peningkatan efisiensi. 

Indikator sebuah perusahaan dikatakan efisien secara teknis ketika mampu 
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mengubah input yang tersedia untuk menghasilkan output yang maksimal atas 

input yang tersedia. Pada pengolahan DEA bank dikatakan efisien apabila 

memiliki angka rasio 1 atau 100%, sebaliknya jika kurang dari angka rasio 1 

atau 100% dikatakan inefisien atau bank tersebut tidak efisien. 

Efisiensi dan skala ekonomi adalah ukuran menilai kinerja suatu 

perusahaan. Kusuma (2005) memamparkan bahwa Skala ekonomi menunjukan 

hubungan antara output dengan biaya sebagai akibat adanya proses produksi. 

Perusahaan mendapatkan skala ekonomi bila peningkatan biaya operasi dengan 

tingkat yang lebih rendah dari outputnya, kaitan efisiensi dan skala yakni salah 

satu penyebab perusahaan mengalami inefisiensi adalah tidak terdapatnya  

economies of  scale sebagaimana disampaikan oleh Srivastava (1999), apabila 

perusahaan berada dalam skala ekonomi berarti masih terdapat ruang bagi 

perusahaan untuk mengeksploitasi skala dari perusahaannya. Sehingga 

perubahan proposional input, dengan berproduksi pada skala ekonomi yang 

optimal, akan memacu pertumbuhan dan efisiensi.  

Penelitian di Indonesia yang mengaitkan antara efisiensi dan skala 

ekonomi tidaklah banyak, salah satunya dilakukan oleh Suseno (2008),  yang 

menganalisis efisiensi dan skala ekonomi industri perbankan syariah di 

Indonesia. Hasil penelitian menemukan tingkat efisien perbankan syariah di 

Indonesia tahun 1994-2004 cukup efisien, tingkat inefisiensi rata- rata 

mencapai 7%, selanjutnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat 

efisiensi perbankan umum syariah dengan bank konvesional yang memiliki 

unit syariah, serta ditemukan tidak terdapatnya skala ekonomi dalam perbankan 

syariah di Indonesia. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Suseno (2008) membahas tentang skala 

ekonomi, namun setelah ditelaah bahwasannya skala ekonomi yang dimaksud 

oleh Suseno adalah skala usaha, sehingga judul dengan pembahasan tidak 

relevan. Skala usaha berbeda dengan skala ekonomi, skala usaha yang 

dimaksud oleh Suseno (2008) pada penelitiannya adalah yang diukur dari 

tingginya asset, sedangkan skala ekonomi menurut Kusuma  (2005) merupakan 

hubungan antara output dengan biaya sebagai akibat adanya proses produksi. 

Indikator perusahaan mendapatkan skala ekonomi bila peningkatan biaya 

operasi dengan tingkat yang lebih rendah dari outputnya.  

Berdasarkan gambaran di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Efisiensi Teknis dan Skala Ekonomi Industri 

Perbankan Syariah di Indonesia”. 

1.2 Perumusan masalah  

Dari uraian permasalahan yang dihadapi Industri Perbankan Syariah saat 

ini serta adanya perbedaan hasil penelitian maka pertanyaan penelitian 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan efisiensi teknis industri perbankan syariah di 

Indonesia? 

2. Bagaimana potensi perbaikan komposisi input output yang harus 

dilakukan oleh bank syariah merujuk praktek terbaik bank syariah yang 

efisien ? 

3. Apakah efisiensi teknis yang terjadi pada industri perbankan syariah 

lebih didominasi oleh efisiensi teknis murni atau efisiesi skala?  

4. Bagaimana posisi skala ekonomi industri perbankan syariah?  
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1.3 Pembatasan Masalah 

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, peneliti 

melakukan pembatasan masalah dengan tujuan dalam pembahasan selanjutnya 

tidak mengalami perluasan. Adapun batasan masalah tersebut adalah :  

1. Industri perbankan syariah diwakili oleh 18 bank syariah yang 

menyediakan laporan keuangan tahun 2007-2010. 

2. Penetapan input dan output atas dasar pendekatan intermediasi: Input      

(dana pihak ketiga, aktiva tetap, biaya tenaga kerja) dan output                

( pembiayaan )  

 

1.4 Tujuan penelitian 

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengukur perkembangan efisiensi teknis industri perbankan syariah  

2. Menganalisis potensi perbaikan komposisi input dan output merujuk 

praktek terbaik bank syariah yang efisien  

3. Menentukan sumber efisiensi teknis industri perbankan syariah  

4. Mengetahui posisi skala ekonomi industri perbankan syariah di Indonesia  

 

1.5. Kegunaan Penelitian  

 Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini 

adalah: 

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal 

pengembangan ilmu ekonomi khususnya manajemen keuangan, melalui 
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pendekatan dan metode pengukurun efisiensi perbankan Syariah. Serta 

bisa dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai 

input dan output,yang masih bersifat subject to discuss. 

2. Secara praktis sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi 

peningkatan kinerja keuangan dan perkembangan usaha industri 

perbankan syariah di Indonesia, demi mencapai Market Share yang 

diharapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


