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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perbankan nasional sebagai salah satu  media lalu lintas keuangan global 

memegang peranan penting bagi stabilitas keuangan nasional. Melalui 

serangkaian deregulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) telah 

membawa dampak  yang  besar pada  perubahan  struktur perbankan nasional, 

hal tersebut telihat pada industri perbankan yang semakin kompetitif dalam 

menjalankan aktifitas bisnisnya. 

Kinerja perbankan nasional selama kurun waktu tahun 2003 sampai 2009 

telah menunjukkan kearah perbaikan, meskipun dalam prakteknya telah 

melalui tahap yang sulit dalam melalui konsolidasi. Seiring dengan hal 

tersebut perbankan nasional ditantang untuk melakukan praktek intermediasi 

perbankan secara optimal, dibandingkan hanya menempatkan kelebihan 

datanya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk meningkatkan 

eksistensi dibidang ekonomi. 

Tabel 1.1 

Indikasi Utama Bank Umum 

(Dalam Milyaran Rupiah)  
Indikasi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Asset 554.277 589.126 645.745 696.215 742.385 801.653 886.451 

DPK 385.331 403.530 462.747 525.177 606.932 701.710 781.072 

Kredit 190.142 209.176 277.591 315.256 407.742 524.295 555.617 

Sumber : Bank Indonesia, 2009. 



2 

 

 

 

Dari table 1.1 menunjukkan pekembangan 3 indikator penting dalam 

perbankan nasional. Oleh karenanya pemerintah menyarankan agar setiap 

perusahaan perbankan untuk meningkatkan cara kerja secara menyeluruh agar 

perusahaan tersebut semakin efisien dalam kinerjanya. 

Tidak hanya perbankan  nasional (konvensional), perkembangan 

perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan 

eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan 

menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan 

system ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter 

yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional 

dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan system bunganya.Sementara 

perbankan yang menerapkan system syariah dapat tetap eksis dan mampu 

bertahan. 

Adapun upaya perkembangan yang telah dilakukan oleh  perbankan 

syariahsalah  satunya yakni  pemberian izin kepada bank umum konvensional 

untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi 

sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini 

merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang – Undang perbankan 

no. 10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU no.7 tahun 1992 tersebut 

mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat 

dioperasikan dan diimplementasikan  oleh  bank  syariah.  Jika  pada  tahun 

1998-2002 hanya ada satu bank syariah, maka pada tahun 2009 (berdasarkan 

data Statistik Perbankan Syariah yang  dipublikasikan oleh Bank Indonesia) 
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jumlah bank umum syariah telah mencapai 31 unit yang terdiri  atas  6  Bank 

Umum Syariah dan 25 Unit Usaha Syariah. Selain   itu    jumlah   Bank   

Perkreditan   Rakyat   Syariah  (BPRS) telah mencapai 139 unit pada periode 

yang sama (http://cintasyariah.wordpress.com/2010/02/25). Meskipun 

perkembangan ekonomi syariah bergerak lambat, tetapi sampai dengan tahun 

2009 ini Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah bank dan  lembaga 

keuangan yang  berlandaskan  sistem syariah  terbanyak didunia, hal ini 

terbukti dengan hadirnya 33 bank, 46 lembaga asuransi, dan 17 mutual fund 

yang menganut sistem syariah (Syafi’I, 2009 ; 22). 

Menurut Atmawardhana, (2006; 5) ”Perbankan syariah sebagai bagian dari 

industri perbankan nasional memiliki peran yang tidak berbeda dengan bank 

konvensional lainnya. Selain sistem operasional yang berbeda dengan bank 

konvensional, bank syariah juga dituntut untuk dapat menyalurkan dana dari 

nasabah yang berlebihan kepada nasabah yang membutuhkan dana secara 

efektif dan efisien. Efektif lebih memiliki arti sebagai ketepatan pemberian 

pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan, sedangkan efisien lebih 

memiliki arti kesesuaian hasil antara input yang digunakan dan output yang 

dihasilkan”.  

Dalam operasional yang telah dilakukan oleh  bank syariah dalam tahun 

terakhir ini dapat dilihat pada tabel berikut perkembangan jumlah Dana Pihak 

Ketiga(DPK) yang berhasil dikumpulkan oleh bank syariah untuk 

menyalurkan pembiayaannya. 

 

http://cintasyariah.wordpress.com/2010/02/25
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Tabel 1.2 

Indikasi Utama Bank Syariah  

(Dalam Milyaran Rupiah) 

Indikasi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Asset 7.945 15.210 20.880 28.722 36.537 49.555 66.090 

DPK 5.725 11.718 15.584 20.672 28.011 36.852 52.271 

Pembiayaan 5.561 11.324 15.270 20.445 27.944 38.198 46.886 

Sumber : Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, 2009 

Dalam tabel 1.2 dapat dilihat perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) 

terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini membuktikan bahwa 

dalam perkembangannya bank syariah selalu mendapat peningkatan 

kepercayaan dari masyarakat luas untuk menitipkan atau menabungkan 

kelebihan dana yang dimiliki di bank syariah. Tidak hanya masyarakat luas, 

investor pun perlu mengetahui perkembangan DPK serta efisiensi dalam 

kinerja operasional dari perbankan syariah saat ini, sebagai bahan  

pertimbangan  untuk  memberikan investasi pada bank syariah. 

Sebagai fungsinya  dalam lembaga intermediasi, maka lembaga perbankan 

dihadapkan pada kemampuan untuk berkompetisi di pasar guna menjaga 

kelangsungan hidupnya. Rendahnya kemampuan menghimpun Dana Pihak 

Ketiga (DPK) maupum rendahnya dalam mengelolah penyaluran kredit, dapat 

mengakibatkan suatu entitas menjadi tidak efisien  dalam aktifitasnya. Namun 

dilain pihak, suatu bank yang efisien menunjukkan kemampuan yang lebih 

dalam melakukan pengelolaan keuangan secara optimal dan mengeruk 

keuntungan secara maksimal.Penelitian yang dilakukan oleh Ragan et al. 

(1988) menyimpulkan bahwa ukuran suatu bank yang berpengaruh positif 
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terhadap efisiensi. Artinya semakin besar suatu bank, maka akan semakin 

efisien karna dapat memaksimalkan economic of scale.  

Bank Indonesia mendorong perbankan untuk meningkatkan efisiensi 

terhadap biaya dana perbankan. Hal itu dilakukan agar transmisi kebijakan 

moneter bisa berpihak kepada pelaku usaha sektor riil, selain itu BI akan 

berupaya untuk semakin mendorong efektifitas transmisi kebijakan moneter, 

termasuk melalui peningkatan efisiensi perbankan. Melakukan upaya untuk 

mengelola risiko agar stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan tetap 

dapat dipertahankan. 

Langkah yang akan dilakukan antara lain mengelola ekses likuiditas di 

pasar uang dan perbankan. Hal itu dilakukan agar kondusif bagi upaya 

memelihara stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan, serta mengelola 

ekspektasi inflasi melalui komunikasi kebijakan moneter secara lebih 

efektif.(http://okezone.com. 6 April 2010) 

 Tidak hanya dilakukan pada perbankan  konvensional saja sistem 

peningkatan efisiensi terhadap biaya perbankan ini, namun akan dilakukan 

juga pada bank-bank syariah yang notabene baru berkembang. Selain untuk 

menjaga kelangsungan hidup bisnis mereka sistem peningkatan efisiensi ini 

diperuntukkan sebagai salah satu cara efektif perbankan syariah untuk lebih 

mengembangkan bisnis mereka.  

Dalam  dunia perbankan efisiensi merupakan salah satu parameter 

kinerja yang secara teoritis mendasari seluruhkinerja sebuah organisasi. 
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Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada, 

adalah merupakan ukuran kinerja yang diharapkan.  

Menurut Dendawijaya (2001;120) Analisis rasio rentabilitas bank adalah 

alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan 

profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.Rasio-rasioini 

biasanya dicari hubungan timbal balik antar pos yang terdapat pada laporan 

laba rugi  bankdengan pos-pos pada neraca bank guna memperoleh berbagai 

indikasi yang bermanfaat dalam mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas 

bank yang bersangkutan. Untuk perhitungan rasio operasional bank dalam 

pengukuran efisiensi menggunakan Rasio Biaya(Beban) Operasional Bank : 

yakni Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Adapun 

variabel-variabel utama yang berpengaruh terhadap efisiensi operasional 

dalam hal ini adalah simpanan pihak ketiga (giro, tabungan dan deposito) 

yang berhasil dihimpun, pembiayaan yang disalurkan dan biaya tenaga kerja. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran 

tentang tingkat efisiensi operasional pada sektor perbankan di Indonesia 

khususnya bank  syariah  selain itu  pengukuran efisiensi perbankan juga 

berupayauntuk  memelihara stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan, 

serta mengelola ekspektasi inflasi melalui komunikasi kebijakan moneter 

secara lebih efektif.  Penelitian ini juga bertujuan  ingin mengetahui besarnya 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi operasional tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul 
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“Analisis Tingkat Efisiensi Operasional Perbankan Syariah di Indonesia 

(Periode Tahun 2002-2009).”  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan 

masalah yang akan diambil adalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar tingkat efisiensi operasional bank syariah di Indonesia 

(Periode Tahun 2002-2009) yang didasarkan pada tolak ukur BOPO? 

2. Apakah Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), Asset, dan Biaya Tenaga 

Kerja berpengaruh terhadap efisiensi operasional (rasio BOPO) bank 

syariah? 

C. BATASAN MASALAH 

Efesiensi perbankan merupakan masalah yang kompleks, baik 

dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal maupun internal perbankan itu 

sendiri.Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu meluas dan tujuan bisa 

tercapai, maka penelitian ini hanya akan dibatasi pada : 

1. Untuk bank umum syariah sampel terbatas pada bank umum syariah yang 

sudah terdaftar dan melaporkan laporan keuangan publikasi di Bank 

Indonesia dari tahun 2002-2009. 

2. Variabel bebas hanya terbatas pada variabel simpanan pihak ketiga, Asset 

dan biaya tenaga kerja  

3. Efisiensi Operasional perbankan syariah dapat dilihat dari nilai BOPO 

bank-bank sampel. 



8 

 

 

 

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui  besarnya  tingkat efisiensi operasional bank 

syariah di Indonesia (Periode Tahun 2002-2009) yang didasarkan 

pada tolak ukur BOPO. 

b. Untuk menguji apakah Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), 

Assetdan Biaya Tenaga Kerja berpengaruh terhadap efisiensi 

operasional (rasio BOPO) bank syariah. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Bagi penulis, untuk mengembangkan ilmu yang sudah didapat pada 

waktu diperkuliahan serta mempraktikkan teori-teori yang sudah 

dipelajari. 

b. Bagi perusahaan, bank terutama bank syariah, agar mampu 

memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi 

operasional pada dunia perbankan terutama pada bank syariah. 

c. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang 

serupa. 

 

 

 

 

 

 


