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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian yang relevan dilakukan oleh Huri dan Susilowati 

(2002) mengenai efisiensi teknis dengan objek yang diteliti 18 bank yang 

sudah go-public dalam tahun 2002. Hasil penelitian ini menemukan bahwa 

dari 18 bank yang diuji tingkat efisiensinya dengan menggunakan metode 

DEA, terdapat 6 bank yang masuk dalam kategori tidak efisien (33,3%), 

sedangkan 12 bank lainnya telah mencapai tingkat efsiensi sempurna yaitu 

100%.  

Penelitian yang dilakukan oleh Abidin dan Endri (2009) mengenai 

tingkat efisiensi dengan objek yang diteliti 26 Bank Pembangunan Daerah 

dengan tahun penelitian 2006-2007. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kinerja efisiensi teknis bank BPD belum mencapai efisiensi tingkat 

optimal 100%. Secara rata-rata bank BPD yang memiliki aset lebih besar 

menunjukkan lebih efisien daripada bank BPD beraset menengah dan 

kecil. Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam rangka 

mengoptimalkan kinerja efisiensi maka bank kecil dan menengah harus 

melakukan merger dan meningkatkan fungsi intermediasi perbankan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nasihin dan Harahap (2013) 

mengenai evaluasi efisiensi dengan objek BPRS di Indonesia tahun 2010-

2012. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
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berdasarkan pendekatan fungsi produksi, BPRS di Indonesia pada 

umumnya telah beroperasi secara efisien. Berdasarkan pendekatan rasio 

keuangan, efisiensi BPRS di Indonesia selama periode sampel waktu 

adalah sebesar di atas 90% yang artinya kinerja efisiensinya baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jati dan Suliyanto (2014) mengenai 

perbandingan tingkat efisiensi dengan objek Bank Perkreditan Rakyat dan 

Bank Umum. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

BPR maupun bank umum belum mencapai tingkat efisiensi 100%. 

Penyebabnya inefisiensi pada Bank Umum maupun BPR adalah 

penggunaan variabel Input yaitu biaya tenaga kerja yang berlebihan dan 

permasalahan terkait banyaknya dana yang menganggur pada BPR.  

 

B. Tinjauan Teori 

1. Fungsi Lembaga Keuangan Perbankan 

Salah satu fungsi bank yaitu sebagai Lembaga Intermediasi 

keuangan, yang dimaksud adalah proses pembelian dana dari unit surplus 

(penabung) kemudian untuk disalurkan kembali kepada unit defisit 

(peminjam) yang terdiri dari sektor pemerintah, usaha dan individu/rumah 

tangga. Dengan kata lain, intermediasi keuangan merupakan kegiatan 

pengalihan dana dari penabung (lenders) kepada peminjam (borrowers). 

Pengalihan ini dilakukan oleh lembaga keuangan sebagai lembaga 

intermediasi. 
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  Lembaga keuangan berperan untuk mengalihkan dana yang ada di 

dalam perekonomian. Proses lembaga keuangan dalam mengalihkan 

dananya adalah membeli atau menerima sekuritas primer dari unit defisit, 

kemudian mengeluarkannya kembali dalam bentuk sekuritas sekunder 

kepada penabung atau unit surplus. Sekuritas primer terdiri dari saham, 

obligasi, commercial paper, perjanjian kredit, dan sebagainya. Sementara 

sekuritas sekunder dapat berupa simpanan dalam bentuk giro, tabungan, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, polis asuransi, reksa dana, dan 

sebagainya.  

  Bagi orang yang menabung, simpanan tersebut merupakan 

financial assets. Sedangkan bagi bank termasuk dalam financial liabilities. 

Selanjutnya, sekuritas sekunder tersebut dapat dialihkan menjadi aset 

finansial, misalnya dengan cara memberi pinjaman kepada unit defisit atau 

dengan membeli surat-surat berharga di pasar uang dan pasar modal. 

Aktivitas perbankan di dalam menerima dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali ke masyarakat dapat dilihat dari besarnya rasio 

LDR (Loan Deposit Ratio). Loan merupakan jumlah kredit yang diberikan 

oleh bank, sedangkan deposito adalah dana dari masyarakat yang disimpan 

bank bank atau biasa disebut dengan Dana Pihak Ketiga / DPK (Mandala 

Manurung dan Raharja, 2004:150). 

Tingkat efisiensi suatu bank dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor-faktor penentu efisiensi operasi dibagi menjadi 2 bagian yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi atau karakteristik yang ada di 
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dalam perbankan seperti kapitalisasi, size (ukuran bank), profitabilitas, dan 

market power merupakan faktor internal yang ada di dalam perbankan. 

  Pertama Kapitalisasi, hal ini merupakan modal bank untuk 

mengakumulasi aset yang dimiliki oleh bank. Pentingnya kapitalisasi ini 

untuk memperkecil resiko di saat nasabah melakukan penarikan dana yang 

besar, sehingga bank harus bisa meningkatkan kapitalisasinya. Kedua Size 

(ukuran bank), Size yang ditunjukkan oleh total aset merupakan variabel 

yang sangat umum digunakan dalam penelitian tingkat efisiensi bank. 

Dasar pertimbangan penggunaan size adalah untuk melihat apakah 

terdapat economic of scale pada bank-bank anggota sample yang diteliti. 

Ketiga Profitabilitas, menunjukkan ukuran untuk menilai manajemen 

perusahaan di dalam menghasilkan laba. Tingkat profitabilitas dapat 

dihitung dari perbandingan net income (laba bersih) yang diperoleh bank 

kemudian dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh bank. 

  Keempat Market Power, merupakan kemampuan yang dimiliki 

suatu perusahaan atau produsen tertentu untuk mengerahkan pengaruh 

signifikan atas jumlah yang diperdagangkan. Market power merupakan 

rasio Dana Pihak Ketiga (DPK). Rasio ini dapat diukur dari penghimpunan 

dana bank terhadap penghimpunan dana dari suatu negara.  Beberapa 

faktor eksternal dapat mempengaruhi tingkat efisiensi operasi bank. 

Kondisi ekonomi dan kebijakan moneter mempunyai hubungan terhadap 

operasional perbankan. Inflasi mencerminkan tingkat kondisi ekonomi 

yang dapat berpengaruh terhadap operasional perbankan. Sedangkan 
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tingkat bunga bank sentral dan pergerakan nilai tukar merupakan 

kebijakan moneter. 

Pertama tingkat inflasi, tingginya tingkat inflasi akan berdampak 

terhadap turunnya efisiensi perekonomian dan efisiensi perbankan. 

Semakin tinggi inflasi akan mempengaruhi tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap perbankan akan menurun. Hal ini dikarenakan inflasi 

mempengaruhi peningkatan komponen biaya operasional seperti biaya gaji 

karyawan. 

Kedua pertumbuhan ekonomi, hal ini diperoleh dari perhitungan 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi yang 

mengalami peningkatan dapat diketahui dari naiknya jumlah pendapatan, 

yang akan berdampak pada jumlah Dana Pihak Keiga (DPK) atau 

tabungan yang disimpan di bank akan meningkat. DPK yang dikelola bank 

semakin besar maka akan berdampak pada meningkatnya cost of fund. Hal 

ini berpengaruh pada tingkat efisiensi bank akibat dari peningkatan cost of 

fund yang harus dikeluarkan bank. 

Ketiga kebiijakan moneter, kebijakan bank sentral khususnya suku 

bunga pasar uang menjadi sumber perhatian yang utama. Suku bunga 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan BI rate merupakan suku bunga yang 

menjadi dasar acuan pada bank di Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia 

menjadi dasar untuk menentukan berapa investasi, tingkat bunga tabungan 

dan deposito. 
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2. Efisiensi Kegiatan Operasional Lembaga Keuangan Perbankan 

Menurut Farrel (1957) dalam Abidin dkk, 2008:5 membagi 

efisiensi menjadi dua komponen, yaitu efisiensi teknis (technical 

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

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam tujuan mencapai output 

yang maksimal dengan menggunakan jumlah input yang ada. Efisiensi 

alokatif menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan input 

dengan proporsi seoptimal mungkin pada tingkat harga input tertentu. 

Kedua komponen ini kemudian dikombinasikan untuk menghasilkan 

ukuran efisiensi total atau efisiensi ekonomis (economic efficiency). 

Menurut Kumbhaker dan Lovell (2000) dalam Ascarya dan Diana 

Yumanita, 2007:98 mengatakan, efisiensi teknis adalah salah satu dari 

komponen efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Suatu perusahaan harus 

efisien secara teknis untuk mencapai efisiensi ekonomi. Sebuah 

perusahaan harus dapat menciptakan tingkat output yang optimal dengan 

input tertentu (efisiensi teknis) dan dapat menciptakan output yang sesuai 

dengan tingkat harga tertentu (efisiensi alokatif), dengan tujuan mencapai 

tingkat keuntungan yang maksimal.  

Konsep pengukuran efisiensi, kinerja merupakan status organisasi 

secara keseluruhan dibandingkan pesaingnya, atau terhadap suatu standar, 

baik internal maupun standar eksternal. Kinerja organisasi bersifat 
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multidimensional, oleh sebab itu harus ditentukan atas dasar berbagai 

profil ukuran. Profil ukuran yang antara lain: ekonomi, efektifitas, 

efisiensi. Penelitian ini memfokuskan pada pengukuran efisiensi. 

Efisiensi adalah suatu istiah yang sifatnya relatif, yaitu selalu harus 

dikaitkan dengan kriteria tertentu. Ahli ekonomi melihat efisiensi dari dua 

sudut pandang, sudut pandang positif dan normatif. Pandangan positif 

didasarkan pada perilaku manusia yang selalu mencari peningkatan nilai 

atau value.Pencarian value merupakan pendorong terciptanya mekanisme 

pasar. 

Tercapainya suatu situasi dimana masih ada value yang belum 

tereksploitasi, perilaku manusia adalah selalu berusaha mencari jalan 

untuk mencapai value tersebut. Pandangan normatif berakar dari keinginan 

untuk membuat kebijakan. Untuk menilai apakah kebijakan yang satu 

lebih baik dari pada kebijakan yang lainnya, dibutuhkan suatu dasar untuk 

perbandingan. Pada sektor perbankan, pengukuran efisiensi juga 

merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja 

dari sistem perbankan tersebut. 

Terdapat tiga alasan penting mengapa studi mengenai efisiensi di 

sektor perbankan amat penting dilakukan yaitu: Pertama, industri 

perbankan memegang peranan yang sangat krusial dalam pembangunan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Disamping sebagai produsen jasa 

keuangan, industry ini juga berperan sebagai sumber pendapatan 

masyarakat. Sistem perbankan masih merupakan pemain utama dalam 
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intermediasi antara pihak-pihak yang membutuhkan dana, sehingga dapat 

meningkatkan efektifitas dan produktifitas sumber-sumber keuangan 

masyarakat.  

Kedua, lembaga perbankan menghadapi tantangan globalisasi dan 

persaingan internasional yang semakin tajam. Persaingan tidak hanya 

terjadi sesame bank domestic tetapi juga antara bank domestik dengan 

bank asing. Kondisi persaingan yang semakin terbuka tersebut maka bank-

bank domestik yang kurang efisien, misalnya biaya operasional 

tinggi,sangat mungkin akan tersingir dari pasar.  

Ketiga, konsep dan informasi hasil penelitian dapat menjadi 

masukan penting berbagai pihak terkait dengan industri perbankan.Para 

pemimpin bank dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kinerja bank 

sementara para investor dapat menggunakannya untuk mengambil 

keputusan investasi. Demikian pula dengan otoritas moneter dan 

perbankan yang juga mempunyai kepentingan terhadap efisiensi 

perbankan karena kinerja dari sektor perbankan bias berpengaruh terhadap 

kinerja sektor-sektor ekonomi lainnya 

3. Risiko Kredit Lembaga Keuangan Perbankan 

Dalam kaitannya dengan pengelolaan risiko, Bank dituntut 

melakukan manajemen risiko yang sehat. Menurut Djojosoedarso dalam 

bukunya prinsip-prinsip manajemen risiko (2003:4), pengertian 

manajemen risiko secara sederhana adalah pelaksanaan fungsi-fungsi 

manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi 
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oleh organisasi atau perusahaan, keluarga dan masyarakat.Jadi mencakup 

kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/ 

mengkoordinasi, dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program 

penanggulangan risiko. 

Sedangkan yang dimaksud dengan risiko dijelaskan adalah  potensi 

terjadinya sesuatu peristiwa (Events) yang dapat menimbulkan kerugian 

bank. Selanjutnya menurut Djojosoedarso dalam bukunya prinsip - prinsip 

manajemen risiko asuransi (2003:2), istilah risiko sudah biasa dipakai 

dalam kehidupan sehari-hari, yang umumnya sudah dipahami. Tetapi 

pengertian secara ilmiah dari risiko sampai saat ini masih tetap beragam, 

yaitu antara lain : 

1) Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama 

periode tertentu. 

2) Risiko adalah ketidakpastian (Uncertainty) yang mungkin 

melahirkan peristiwa kerugian. 

3) Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. 

4) Risiko adalah merupakan penyebaran/penyimpangan hasil aktual 

dari hasil yang diharapkan. 

5) Risiko adalah probabilitas sesuatu hasil yang berbeda dengan yang 

diharapkan. 

Dalam konteks organisasi manejemen risiko, Bank tentu harus 

dapat menciptakan fungsi manajemen risiko yang independen terhadap 

Risk Taking Unit. Jadi, harus ada mengawasi dan diawasi.Bank harus 
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mengembangkan kebijakan, metodologi dan infrastruktur yang dapat 

melindungi Bank dari kerugian akibat risiko disetiap sisi aktivitasnya. 

Dalam kebijakan-kebijakan Bank harus menentukan tingkat 

toleransinya terhadap risiko yang tetap konsisten terhadap strategi 

usahanya, dan strategi itu sendiri harus menyatakan tujuan yang ingin 

dicapai dalam ukuran risiko dan target imbal hasil. 

Kebijakan-kebijakan berbasis risiko itu tentu diharapkan pada 

semua risiko yang harus dihadapi Bank. Pihak manajemen bank juga 

harus dapat menetukan risiko-risiko mana yang harus ditopang dengan 

modal yang sepadan. Penerapan manajemen risiko akan memberi 

manfaat, baik kepada perbankan maupun kepada otoritas pengawasan 

bank. Bagi perbankan, penerapan manajemen risiko dapat 

meningkatkan Share Holder Value, memberikan gambaran kepada 

pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa 

mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan 

yang sistematis 

Kebijakan tersebut didasarkan pada ketersediaan informasi, 

digunakan sebagai dasar pengukur yang lebih akurat mengenai kinerja 

bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrument 

atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan 

infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan 

daya saing bank. Penerapan manajemen risiko akan mempermudah 

penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh pihak 
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bank, yang dapat mempengaruhi permodalan bank dan sebagainya 

sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus 

pengawasan bank.    

Ada beberapa risiko yang harus dihadapi dan tentunya perlu 

diukur dalam dunia perbankan. Risiko yang berbeda haruslah 

diperlakukan secara berbeda pula. Untuk itu, penting sekali untuk 

mendefinisikan setiap risiko bank secara teliti dan mendalam dengan 

harapan dapat meningkatkan kemahiran pengukuran risiko. Menurut 

Taswan (2006:298), risiko kredit adalah risiko yang timbul dari 

kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kontrak pembayaran. 

Dalam bisnis perbankan risiko kredit timbul karena kegagalan debitur 

untuk memenuhi kewajibannya.  

Dalam konteks yang lebih luas, risiko kredit sedikitnya 

mengandung tiga komponen yaitu : pertama, peluang gagal bayar 

(Probability Of Default) yaitu debitur tidak mampu memenuhi 

kewajibannya kepada bank. Kedua, Tingkat pemulihan (Recovery Rate) 

yaitu proporsi klaim atau tuntunan berkaitan dengan upaya pemulihan 

kinerja bank. Ketiga, adalah Eksposure kredit yaitu berkaitan dengan 

jumlah potensi kerugian bila debitur gagal bayar. Eksposure 

berhubungan dengan peluang terlibat pada suatu beberapa kejadian. 

Menurut Fardiansyah (2006:35), yang menyebutnya bahwa 

risiko kredit diartikan sebagai risiko perubahan kualitas debitur 

sehingga berpotensi menambah kredit macet (Non Performing Loan) 
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yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur 

untuk melunasi kewajiban-kewajibannya. Penyebab risiko kredit secara 

spesifik bisa berupa : 

a) Tidak adanya kebijakan kredit standar. 

b) Pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian kredit bagi satu 

debitur. 

c) Konsentrasi kredit pada kredit yang tergolong berisiko tinggi dan 

spekulatif, misalnya kredit properti. 

d) Ketidaklengkapan dokumen kredit. 

e) Hanya terfokus kepada fee kredit dan pada kredit worthiness. 

f) Tidak ada standar formal tentang pricing procedure. 

g) Tidak ada analisis, review dan pengawasan kredit yang efesien. 

Menurut Hardanto (2008:107), credit risk mitigation adalah 

tekhnik dan kebijakan untuk mengelola risiko kredit dalam rangka 

meminimalisir peluang atau dampak dari kerugian yang disebabkan oleh 

kredit bermasalah. Bank Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia 

No.5/8/PBI/2003. Tanggal 19 Mei 2003 yang diuraikan lebih rinci dalam 

lampiran surat ederan Bank Indonesia No.5/21/DPNP Tanggal 29 

September 2003 menjelaskan tentang pengertian manajemen risiko adalah, 

serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk 

mengidentifikasikan, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko 

yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko dapat 

diikhtisarkan sebagai berikut : 
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a. Melakukan Identifikasi Risiko. 

Identifikasi risiko bertujuan menemukan secara sistematis risiko 

(kerugian potensial) yang mungkin dihadapi usaha.Dalam hal ini 

apabila risiko tidak teridentifikasi, maka berarti usaha tersebut 

menanggung risiko secara tidak sadar. 

b. Melakukan Pengukuran/Analisis Risiko. 

Tujuan pengukuran/analisis terhadap risiko adalah untuk menentukan 

relatif yang dihadapi. Pengukuran risiko dilakukan dengan melihat 

frekuensi atau jumlah dan tingkat kerugian yang akan terjadi. 

c. Melakukan Penanganan Risiko. 

Setelah diketahui dan dilakukan pengukuran risiko pengusaha 

memutuskan bagaimana menangani risiko. Beberapa metode yang 

dapat digunakan dalam menangani risiko adalah : 

1. Menghindari risiko  

2. Mencegah dan mengendalikan risiko. 

3. Menahan risiko 

4. Memindahkan risiko. 

d. Pemantauan 

Dalam penyusunan permohonan kredit, bahasan mengenai aspek 

risiko bertujuan untuk menjelaskan mengenai layak tidaknya usaha 

tersebut dibiayai apabila terjadi perubahan-perubahan pada unsur-unsur 

kelayakan pemasaran, teknologi dan produksi serta keuangan. Kajian 
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terhadap aspek risiko ini terutama untuk menyajikan dan menganalisis : 

pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya risiko 

kegagalan usaha yang mungkin akan dihadapi pengusaha. Kedua, aspek 

risiko dalam suatu analisis kelayakan usaha apabila dikemudian hari 

ternyata usaha ini akan diusulkan dan dibiayai oleh Bank. Ketiga, 

perumusan langkah-langkah yang perlu diantisipasi untuk bisa keluar 

dari risiko kegagalan usaha. 

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, PBI 

No.7/2/PBI/2006 tanggal 20 Januari 2005 klasifikasi kredit yaitu sebagai 

berikut : 

1.    Lancar   :    0 hari 

2.    Dalam perhatian khusus :     1 -  90 hari. 

3.    Kurang lancar  :   91 - 120 hari. 

4.    Diragukan   : 121 - 180 hari. 

5.    Macet   :       > 181 hari. 

Penaksiran klasifikasi risiko kredit yaitu : 

a. Risiko rendah (low) bila risiko kredit masih berada di bawah 5%. 

b. Risiko sedang (moderate) bila risiko kredit berada pada 5%-10%. 

c. Risiko tinggi (high) bila risiko kredit berada di atas 10%. 

5. Pengukuran Efisiensi Operasional Lenbaga Keuangan Perbankan 

Pengertian efisiensi itu sendiri telah didefinisikan oleh banyak pakar 

ekonomi dan manajemen, salah satunya adalah pengertian Efisiensi menurut 

Iswardono dalam Gumilar dan Komariah (2011;101): Efisiensi didefinisikan 
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sebagai perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input), atau 

jumlah yang dihasilkan dari satu input yang dipergunakan.  Endri (2008;123) 

mendefinisikan efisiensi sebagai berikut: Efisiensi merupakan salah satu 

parameter kinerja yang secara teoritis mendasari seluruh kinerja sebuah 

perusahaan dengan mengacu pada filosofi (kemampuan menghasilkan output 

yang optimal dengan inputnya yang ada, adalah merupakan ukuran kinerja 

yang diharapkan).  

Sedangkan menurut Atmawardhana dalam Gumilar dan Komariah 

(2011;101) terdapat 3 faktor yang menyebabkan efisiensi: (1) apabila dengan 

input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar; (2) input yang 

lebih kecil mendapatkan hasil output yang sama; dan (3) dengan input yang 

lebih besar dapat menghasilkan output yang lebih besar lagi.  Dari pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan kemampuan 

perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya untuk memperoleh hasil tertentu 

dengan menggunakan masukan (input yang serendah-rendahnya) untuk 

menghasilkan suatu keluaran (output), dan juga merupakan kemampuan 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar.  Suatu pusat 

pertanggungjawaban dikatakan efisiensi jika pusat pertanggungjawaban 

tersebut :  

a. Menggunakan sumber, atau biaya atau masukan lebih kecil untuk 

menghasilkan keluaran dalam jumlah yang sama.  

b. Mengguanakan sumber, atau biaya, atau masukan yang sama untuk 

menghasilkan keluaran dalam jumlah yang lebih besar.  
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Menurut Endri (2008;123) Efisiensi industri perbankan dapat ditinjau 

dari sudut pandang mikro maupun makro.  Apabila dilihat dari sisi mikro, 

efisiensi dihubungkan dengan persaingan antar bank yang semakin ketat, 

apabila suatu bank mengalami ketidakefisiensian operasional secara terus 

menerus, maka secara lambat laun bank tersebut akan mengalami 

kebangkrutan atau bisa disebut juga diistilahkan likuidasi karena tersaingi 

oleh bank-bank yang mengalami tingkat efisien yang sangat baik.  Oleh 

karena itu bank harus mengefisiensikan segala kegiatan operasionalnya agar 

bisa bertahan dan berkembang. Persaingan tersebut terjadi dengan 

kompetitornya dilihat dari segi  harga (pricing) maupun dalam hal kualitas 

produk dan pelayanan. Hal-hal tersebut yang menyebabkan bank sulit 

mempertahankan nasabahnya dan menarik minat calon nasabahnya, sehingga 

input yang didapatkan menurun sedangkan output yang dibutuhkan lebih 

besar, maka bank tersebut memiliki kemungkinan untuk bangkrut atau 

dilikuidasi.  

Sedangkan bank yang dikatakan efisien dilihat dari sisi makro adalah 

bank yang mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal melalui 

penyaluran kredit dengan biaya yang murah. Semakin banyak kredit yang 

disalurkan ke sektor riil, maka kegiatan investasi akan berkembang dan 

pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Dengan tingkat efisiensi yang lebih 

tinggi, kinerja perbankan akan semakin lebih baik dalam mengalokasikan 

sumber daya keuangan, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kegiatan 

investasi dan pertumbuhan ekonomi. 
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Rasio efisiensi dapat ditunjukkan dari Rasio Biaya Operasional 

Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)  Menurut Riyadi (2006:159): 

BOPO adalah rasio perbandingan antara Biaya Operasional dengan 

Pendapatan Operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin 

baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam 

menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan.  Menurut Karyadi dalam 

Arifin (2009:2) rasio ideal BOPO berkisar 70%-80%. Sehingga apabila 

prosentase BOPO melebihi 80% maka bank tersebut dikatakan inefisiensi. 

ketidakefisiensian bank tersebut dikarenakan karena Biaya Operasional yang 

sangat tinggi dan Pendapatan Operasional yang tidak cukup tinggi. Maka 

bank tersebut harus memperbaiki kinerja operasional bank agar menjadi 

efisien. 

Menurut Veithzal, (2013:131) pengertian BOPO adalah sebagai berikut: 

“Biaya operasional pendapatan operasional adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan 

kegiatan operasinya.” Selanjutnya menurut Hasibuan (2011:101) 

mengemukakan pengertian BOPO adalah : “Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan perbandingan atau rasio biaya 

operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam 

periode yang sama”. Masalah efisiensi berkaitan dengan masalah 

pengendalian biaya.  

Efisiensi operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk 

menghasilkan keuntungan lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh 
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dari penggunaan aktiva tersebut. Bank yang dalam kegiatan usahanya tidak 

efisien akan mengakibatkan ketidak mampuan bersaing dalam mengerahkan 

dana masyarakat maupun dalam menyalurkan dana tersebut kepada 

masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha.  

Adanya efisiensi pada lembaga perbankan terutama efisiensi biaya 

maka akan diperoleh tingkat keuntungan yang optimal, penambahan jumlah 

dana 15 yang disalurkan, biaya lebih kompetitif, peningkatan pelayanan 

kepada nasabah, keamanan dan kesehatan perbankan yang meningkat 

Mudrajad dan Suhardjono (2002:569). Sedangkan menurut Maria, (2015) 

biaya produksi pendapatan produksi (BOPO) adalah merupakan rasio yang 

sering digunakan untuk mengukur tingkat efesiensi atau kemampuan bank 

dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.  

Rasio BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya operasional 

dengan pendapatan operasional. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. 

Semakin besar BOPO maka akan semakin kecil atau menurun kinerja 

keuangan perbankan. Begitu juga sebaliknya, jika BOPO semakin kecil, maka 

dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perbankan semakin meningkat 

atau membaik (Ambo, 2013). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa rasio BOPO adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi bank dalam 

kegiatan operasinya dengan perbandingan biaya operasional dengan 

pendapatan operasional. 
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Menurut Dendawijaya (2009:111) terdapat beberapa indicator 

pendapatan dan biaya operasional yaitu :  

a. Pendapatan Operasional 

b. Biaya Operasional  

Beberapa komponen pendapatan dan biaya operasional dapat dijelaskan 

sebagai berikut:  

a. Pendapatan Operasional Pendapatan operasional terdiri atas semua 

pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang 

benar-benar telah diterima. Pendapatan operasional bank secara terperinci 

adalah: 

1. Hasil Bunga 

2. Provisi dan Komisi 

3. Pendapatan Lainnya  

Penjelasan jenis-jenis pendapatan operasional diatas adalah sebagai 

berikut: 

a) Hasil Bunga Yang dimaksud ke pos ini adalah pendapatan dari hasil 

bunga (dalam rupiah), baik dari pinjaman yang diberikan maupun dari 

penanamanpenanaman yang dilakukan oleh bank, seperti giro, 

simpanan berjangka, obligasi dan surat pengakuan utang lainnya. 

b) Provisi dan Komisi Yang dimaksud ke pos ini adalah provisi dan 

komisi yang dipungut atau diterima oleh bank, dari berbagai kegiatan 

yang dilakukan, seperti provisi kredit, provisi transfer, komisi 

pembelian/penjualan efek-efek, dan lainnya. 
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c) Pendapatan lainnya yang dimaksud ke pos ini adalah pendapatan lain 

yang merupakan hasil langsung dari kegiatan lainnya yang merupakan 

kegiatan operasional bank yang tidak termasuk ke dalama rekening 

pendapatan di atas, misalnya deviden yang diterima dari saham yang 

dimiliki, pendapatan transaksi valuta asing, laba rugi penjualan surat 

berharga, pasar modal, dan lainnya. 

b. Biaya Operasional Biaya operasional adalah semua biaya yang 

berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank yang terperinci 

sebagai berikut:  

1. Biaya Bunga 

2. Biaya (Pendapatan) Penghapusan Aktiva Produktif 

3. Biaya Estimasi Kerugian Komitmen & Kontijensi 4. Biaya Operasional 

Lainnya Penjelasan jenis-jenis biaya operasional diatas adalah sebagai 

berikut: 

1) Biaya Bunga Biaya bunga adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank 

untuk diberikan kepada nasabah penabung dan nasabah deposan 

yang besarnya ditentukan oleh bank dan diberikan kepada nasabah 

dalam satuan waktu tertentu, misalnya harian atau bulanan. Biaya ini 

yang paling besar porsinya terhadap biaya bank secara keseluruhan. 

Biaya ini harus diantisipasikan dalam oleh bank pada penutupan 

tahun buku atau pada tanggal laporan. 

2) Biaya (Pendapatan) Penghapusan Aktiva Produktif Pos ini berisi 

penyusutan, amortisasi, atau penghapusan yang dilakukan bank 
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terhadap aktiva produktif bank. Pengelolaan dalam aktiva produktif 

merupakan sumber pendapatan bank yang digunakan untuk 

membiayai keseluruhan biaya operasional bank termasuk biaya 

bunga, biaya tenaga kerja, dan biaya oeprasional lainnya. 

3) Biaya estimasi kerugian komitmen & kontijensi pos ini berisi 

penyusutan, amortisasi atau penghapusan atas transaksi rekening 

administrasi. Komitmen adalah kontrak perjanjian yang tidak dapat 

dibatalkan (Irrevocable) secara sepihak, dan harus dilaksanakan 

apabila persyaratan yang disepakati bersama telah dipenuhi. 

Kontijensi adalah suatu keadaan yang memungkinkan terjadinya 

tagihan atau kewajiban di masa yang akan datang. 

4) Biaya Operasional Lainnya Pos ini berisi semua pengeluaran yang 

dilakukan bank untuk mendukung kegiatan operasionalnya yaitu 

berupa: 

a) Biaya Administrasi dan Umum, terdiri dari:  

1) Premi asuransi lainnya 

2) Penelitian dan pengembangan 

3) Sewa dan Promosi 

4) Pajak (tidak termasuk pajak penghasilan) 

5) Barang dan Jasa  

6) Penyusutan, amortisasi, atau penghapusan aktiva tetap dan 

inventaris serta amortisasi yang ditangguhkan 

7) Biaya Personalia 
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8) Biaya Penurunan Nilai Surat Berharga 

9) Biaya Transaksi Valas 

10) Biaya Lainnya : Komisi/provisi dan transaksi derivative, premi 

asuransi kredit dan penjaminan dana pihak ketiga 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

 Kerangka pikir penelitian merupakan gambaran mengenai konsep 

penelitian yang disusun berdasarkan telaah pustaka yang telah dibahas. 

Kerangka pemikiran ini digunakan untuk memperjelas arah peneliti yang 

menggambarkan perbandingan tingkat efisiensi yangdapat dilihat pada Gambar 

2.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 
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D. Hipotesis 

 Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan untuk menganalisis 

pengujian tingkat efisiensi BPD di Jawa dan BPD di luar Jawa adalah sebagai 

berikut: 

1. Tingkat efisiensi Bank Pembangunan Daerah di Jawa lebih tinggi daripada 

Bank Pembangunan Daerah di luar Jawa pada tahun 2012-2017.  

2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai efisiensi Bank 

Pembangunan Daerah di Jawa dan Bank Pembangunan Daerah di luar 

Jawa pada tahun 2012-2017. 

 


