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BAB 1 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri perbankan di Indonesia kini menjadi semakin 

beragam dan kompleks, terlebih lagi jika dikaitkan dengan ASEAN Economic 

Community (AEC) 2015 yang saat ini di depan mata. AEC adalah kesepakatan 

bersama dalam menciptakan ASEAN sebagai pasar tunggal dimana terjadi free 

flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi, dan modal serta penghapusan 

tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN (Kemendag, 2009). Kesepakatan 

dalam AEC 2015 tentunya akan berpengaruh bagi industri-industri di Indonesia, 

termasuk juga pada sektor perbankan. Dengan adanya AEC, tantangan industri di 

sektor perbankan akan semakin berat dan menguji kesiapan perbankan di 

Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara di ASEAN terlebih pasca krisis 

finansial global yang melanda perekonomi dunia pada tahun 2008. 

Dimulai dari tahun 2007 hingga menjelang akhir 2008, perekonomian 

dunia dikejutkan dengan munculnya krisis finansial global yang seolah seperti 

menjadi ujian bagi lembaga-lembaga keuangan khususnya bank dalam menjaga 

kepercayaan masyarakat yang menggunakan jasa perbankan dalam mengelola 

dana mereka. Krisis finansial global dipicu oleh ketidakstabilan perekonomian di 

Amerika yang berdampak pada pasar finansial global dan kesulitan keuangan 

yang dialami sejumlah lembaga keuangan dengan skala yang besar di berbagai 

negara selain Amerika seperti Eropa dan Jepang (Bank Indonesia, 2009), 

menyebabkan krisis finansial global pada tahun 2008 menjadi sebagai salah satu 
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krisis terberat yang pernah melanda Indonesia (Hamid, 2009). Krisis dapat 

berdampak terhadap timbulnya inflasi, turunnya nilai tukar rupiah, pertumbuhan 

ekonomi yang tersendat, kerugian investasi, dan kesulitan keuangan yang dialami 

oleh sejumlah bank atau institusi keuangan atau korporasi di Indonesia 

(Sudarsono, 2009).  

Timbulnya krisis finansial global memicu hilangnya kepercayaan 

masyarakat terkait lembaga keuangan konvensional yang telah lama digunakan. 

Hal ini mendorong berbagai pelaku perekonomian dunia untuk mencari alternatif 

industri keuangan dalam menghadapi krisis global di masa yang akan datang dan 

menjadikan industri perbankan syariah sebagai salah satu alternatif yang layak 

dan kompetitif dikarenakan prinsip-prinsipnya yang kuat dan telah diaplikasikan 

secara praktek (Mansoor Khan et al., 2008). Pada beberapa tahun terakhir, industri 

perbankan syariah merupakan salah satu segmen industri yang sedang 

berkembang pesat di Indonesia hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah 

bank umum syariah yang didirikan pasca krisis global yang sebelumnya 

berjumlah enam bank pada tahun 2009 menjadi dua belas bank pada tahun 2014 

(Otoritas Jasa Keuangan, 2014).  

Keberadaan bank syariah ini seperti menjadi jawaban atas permintaan 

masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dalam memperoleh 

keberkahan bertransaksi yang terbebas dari riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

Islam. Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan 

prinsip bagi-hasil yang dibangun berdasarkan sistem keuangan yang bebas bunga. 
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Hal ini dikarenakan keberadaan “Riba” atau bunga adalah hal yang dilarang dalam 

agama Islam sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran berikut ini: 

                  

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 
beriman (QS.Al-Baqarah:278) 

Berdasarkan pada ayat diatas maka umat Islam yang beriman diperintahkan untuk 

meninggalkan riba dalam bentuk apapun tanpa terkecuali. Selain larangan 

terhadap riba, lembaga keuangan syariah memiliki lima prinsip lainnya yang tidak 

boleh dilanggar menjadi pembeda dengan lembaga keuangan konvensional yaitu 

adanya prinsip bagi hasil, transaksi ekonomi yang harus didukung dengan aset 

yang nyata, larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur riba (bunga), 

gharar (ketidakpastian) dan masyar (judi), serta larangan melakukan pembiayaan 

terhadap segala sektor yang tidak diperbolehkan dalam Islam (haram) (Ayub, 

2009). 

Sektor perbankan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi 

suatu negara karena pengaruhnya yang sangat besar terhadap masyarakat. Bank 

berperan sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary) atau 

lembaga yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam 

berbagai bentuk instrumen keuangan guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dengan memberikan fasilitas pendanaan kepada masyarakat untuk 

tujuan-tujuan produktif. Tantangan perekonomian yang terus-menerus bertambah 

serta masuknya perbankan syariah semakin memperketat peta persaingan industri 

perbankan di Indonesia. Oleh karena itu untuk mengantisipasi dampak krisis pada 

industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri 
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perbankan diperlukan suatu teknik pengukuran yang dapat menilai tingkat 

kesehatan bank umum di Indonesia sebagai sebuah langkah preventif untuk 

menghadapi kemungkinan risiko ketidakstabilan ekonomi, menjaga 

keberlangsungan usaha (sustainability), dan mendukung pengambilan keputusan 

sebagai langkah koreksi untuk meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang 

akan datang.  

Pengukuran efisiensi perbankan berguna untuk melihat bagaimana kinerja, 

tingkat kesehatan, dan pertumbuhan di sektor perbankan (Pratikto dan Sugianto, 

2011). Apabila bank dapat menjalankan perannya sebagai perantara keuangan 

dengan efisien maka tujuan bank dalam memberikan pelayanan yang optimal akan 

tercapai dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut akan meningkat. 

Maka dari itu agar perannya sebagai lembaga perantara keuangan dapat berjalan 

secara optimal, sangat penting bagi bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat 

dengan mengelola secara efisien dana yang telah dihimpun dan menyalurkannya 

kembali kepada masyarakat. 

Sama halnya dengan perusahaan, bank juga memiliki tolak ukur dalam 

menilai kinerjanya. Salah satu tolak ukur yang dapat digunakan dalam menilai 

kinerja adalah efisiensi. Efisiensi adalah salah satu indikator kinerja sebuah 

organisasi khususnya bank. Efisiensi dapat menggambarkan bagaimana 

perusahaan dapat mencapai efisiensi dengan menghasilkan keluaran (output) 

maksimal dengan jumlah masukan (input) tertentu (Farrell, 1957). Terdapat 

beberapa metode analisis yang secara umum telah digunakan dalam mengukur 

tingkat efisiensi yaitu analisis rasio keuangan, analisis regresi, dan analisis Data 
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Envelopment Analysis (DEA). Kelebihan metode DEA dibandingkan metode 

analisis lainnya adalah DEA dapat menghasilkan nilai efisiensi berdasarkan 

banyak output dan input sekaligus yang tidak dapat dilakukan pada metode 

analisis rasio keuangan dan analisis regresi (Sutawijaya dan Lestari, 2009). 

Penelitian terkait efisiensi perbankan dengan menggunakan DEA telah 

banyak dilakukan di seluruh dunia, antara lain Yudistira (2003) yang meneliti 

tingkat efisiensi perbankan syariah di dua belas negara, Al-Muharrami (2008) 

pada empat negara Arab teluk, Mokhtar et al. (2008) di Malaysia, Hassan et al. 

(2009) pada sebelas negara di timur tengah, Ahmad dan Luo (2010) pada tiga 

negara di Eropa, Yahya et al. (2012), Ahmad dan Abdul Rahman (2012) di 

Malaysia, Ismail et al. (2013) di Malaysia, dan Johnes et al. (2014) di delapan 

belas negara. Sedangkan penelitian terkait efisiensi perbankan menggunakan DEA 

di Indonesia telah dilakukan oleh Hadad et al. (2003), Muharam dan Pusvitasari 

(2007), Sutawijaya dan Lestari (2009), lalu Pratikto dan Sugianto (2011). 

Berdasarkan jenis perbankan, peneliti yang fokus meneliti tentang tingkat efisiensi 

industri perbankan konvensional antara lain adalah Hadad et al. (2003) serta 

Sutawijaya dan Lestari (2009). Penelitian tingkat efisiensi yang fokus pada 

industri perbankan syariah antara lain Yudistira (2003), Muharam dan Pusvitasari 

(2007), serta Pratikto dan Sugianto (2011). Sedangkan peneliti yang melakukan 

penelitian tingkat efisiensi pada kedua jenis perbankan adalah Mokhtar et al. 

(2008), Hassan et al. (2009), Ahmad dan Luo (2010), Yahya et al. (2012), Ahmad 

dan Abdul Rahman (2012), Ismail et al. (2013), dan Johnes et al. (2014). Hasil 

dari penelitian yang meneliti perbedaan tingkat efisiensi pada kedua jenis 
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perbankan secara umum menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

signifikan antara bank yang berbasis bunga dengan bank syariah yang berbasis 

bebas bunga (Hassan et al., 2009; Johnes et al., 2014; Muharam dan Pusvitasari, 

2007; Yahya et al., 2012), tetapi jika menanyakan bagaimana tingkat efisiensi dari 

perbankan konvensional dan perbankan syariah maka setiap penelitian akan 

menghasilkan kesimpulan yang beragam. 

 Yudistira (2003), Al-Muharrami (2008), Ahmad dan Luo (2010), Johnes et 

al. (2014) yang meneliti dan membandingkan tingkat efisiensi di beberapa negara 

di dunia, menyimpulkan bahwa perbankan syariah memiliki tingkat efisiensi yang 

lebih tinggi bila dibandingkan perbankan konvensional. Berbeda dengan 

penelitian tersebut, (Mokhtar et al., 2008) yang meneliti tingkat efisiensi kedua 

jenis perbankan di Malaysia menemukan bahwa bank konvensional memiliki 

tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan bank syariah. Sedangkan pada 

penelitian lain menemukan bahwa perbankan konvensional maupun syariah 

memiliki keunggulan masing-masing pada jenis efisiensi tertentu sebagaimana 

yang ditemukan oleh Ahmad dan Abdul Rahman (2012) yang menemukan bahwa 

perbankan syariah memiliki tingkat efisiensi teknis murni (pure technical 

efficiency) yang lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional namun tidak 

demikian bila dilihat dari jenis efisiensi teknis dan efisiensi skala, sejalan dengan 

hal tersebut Ismail et al. (2013) yang menemukan bahwa perbankan konvensional 

memiliki keunggulan biaya dari segi efisiensi teknis dan perbankan syariah 

memiliki keunggulan biaya dari segi efisiensi alokatif. 
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Banyaknya penelitian yang meneliti mengenai tingkat efisiensi perbankan 

konvensional dan perbankan syariah serta adanya perbedaan mendasar pada basis 

operasional di antara kedua perbankan tersebut menyebabkan penulis termotivasi 

untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat efisiensi antara bank umum 

syariah dan bank umum konvensional di Indonesia pasca krisis finansial global 

serta mengetahui kesiapan dari kedua jenis perbankan tersebut dalam menghadapi 

AEC 2015 dengan meneliti secara langsung fakta yang terjadi di kedua jenis 

perbankan tersebut dan mengangkat judul “Analisis Tingkat Efisiensi Bank 

Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia Menggunakan 

Data Envelopment Analysis (DEA) Periode 2009–2014”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal–hal yang disebutkan dalam latar belakang dan mengingat 

perlunya pembelajaran lebih lanjut mengenai efisiensi lembaga keuangan syariah 

dan lembaga keuangan konvensional menjadikan penelitian ini layak untuk 

dilakukan dan berusaha menjawab apakah terdapat perbedaan signifikan tingkat 

efisiensi antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia 

yang diukur menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) periode 2009-

2014? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat efisiensi 

antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia yang 

diukur menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) periode 2009-2014. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Dapat memberikan gambaran mengenai kondisi efisiensi Bank Umum 

Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia secara keseluruhan 

dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) pasca krisis finansial 

periode 2009-2014 dan membandingkan kesiapan antara kedua jenis perbankan 

dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapi kedepan dilihat dari tingkat 

efisiensinya. 

2. Menjadi masukan dalam penilaian efisiensi lembaga keuangan perbankan pada 

tahun yang bersangkutan dan mendukung pengambilan keputusan dalam 

upayanya untuk meningkatkan efisiensi perusahaan di masa yang akan datang. 

3. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis dalam 

melakukan analisis efisiensi lembaga keuangan perbankan menggunakan Data 

Envelopment Analysis (DEA). 

4. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu akuntansi di masa yang akan datang terkait analisis 

laporan keuangan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan dari 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika skripsi. 
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BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan yang memberikan penjelasan mengenai dasar–dasar teori 

yang digunakan dan membahas penelitian–penelitian serupa yang telah dilakukan 

sebelumnya sebagai kerangka dasar dalam merumuskan hipotesis penelitian ini. 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif yang menguji hipotesis dengan menganalisis 

tingkat efisiensi pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di 

Indonesia yang diukur menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) periode 

2009-2014. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan mengenai hasil yang diperoleh untuk kemudian 

dilakukan pembahasan mengenai hasil analisis yang diperoleh dengan 

menghubungkannya dengan penelitian–penelitian sebelumnya dan teori–teori 

yang berkaitan.  

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi pembahasan dan hasil akhir 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. 
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