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Perkembangan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia semakin 
meningkat dari tahun ke tahun. Semakin pesatnya peningkatan aset, maka bank 
umum dituntut untuk tetap menjalankan fungsinya sebagai perantara keuangan 
(financial intermediary). Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang 
perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, terdapat 
pengertian yang mendasar bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam melakukan kegiatannya, BUS 
seperti halnya industri jasa bank umum lainnya juga menghasilkan suatu output. 
Dalam hal ini, output dari industri perbankan dapat berupa produk-produk yang 
ditujukan untuk nasabah bank tersebut. Untuk itu, dapat juga dikatakan bahwa 
salah satu indikator bank yang baik kinerjanya ialah bank yang efisien melakukan 
kegiatannya dalam menghasilkan produk-produk bank umum dan sejumlah 
aktivitas lainnya. Penelitian mengenai efisiensi bank dengan metode DEA sudah 
banyak dilakukan seperti Ascarya dan Yumanita (2009), Mediadianto (2007), 
Pasiouras (2007), Prasetyo (2007), Purwantoro (2006). Namun penelitian ini 
menambahkan analisis variabel makro sebagai faktor penentu dari skor efisiensi 
bank yang diobservasi. 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai pada 
tesis ini yaitu menganalisis perbandingan efisiensi BUS dengan Bank Umum 
Konvensional (BUK) di Indonesia menggunakan pendekatan aset, produksi dan 
intermediasi. Selanjutnya mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang 
mempengaruhi efisiensi bank umum di Indonesia dan merumuskan kebijakan 
peningkatan efisiensi BUS. 

Data yang digunakan dalam tesis ini adalah data laporan keuangan 
publikasi bank tahunan dari tahun 2004 sampai 2009. Data bank yang digunakan 
adalah lima BUS, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank 
Syariah Mega, BNI Syariah, Bank Bukopin Syariah. Sebagai perbandingan maka 
diambil lima BUK yang setara total asetnya, yaitu Bank Tabungan Pensiunan 
Nasional, Bank Mestika Dharma, Bank Jasa Jakarta, Bank Yudha Bhakti, Bank 
Ekonomi Raharja.  

Dalam melakukan pengolahan data, penelitian ini menggunakan pendekatan 
Two Stage Data Envelopment Analysis (DEA). Tahap pertama mengukur nilai 
efisiensi Bank Umum dengan menggunakan metode DEA. Pengolahan data 
menggunakan software DEAP 2.1. dengan pengukuran efisiensi berorientasi input 
(minimisasi). Analisis data menggunakan pendekatan model DEA yaitu model 
constant return to scale (CRS). 

Selanjutnya dilakukan analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang 
mempengaruhi nilai efisiensi dengan menggunakan Regresi Tobit dan diolah 
menggunakan Stata 8. Untuk aspek internal berupa ukuran bank umum yang 
dicerminkan dengan ln total aset. Sedangkan dari aspek eksternal, variabel yang 



digunakan adalah inflasi (INF), indeks produksi (IPI), dan indeks harga saham 
gabungan (IHSG). 

Dari hasil perhitungan DEA dengan pendekatan aset, produksi dan 
intermediasi didapat bahwa rata-rata nilai efisiensi bank umum di Indonesia masih 
berada di bawah rata-rata. Dari pendekatan aset dan pendekatan produksi didapat 
bahwa BUK berada di atas rata-rata nilai efisiensi. Sedangkan BUS berada di atas 
rata-rata nilai efisiensi terjadi pada pendekatan intermediasi.  

Secara keseluruhan, ketidakefisienan yang terjadi pada bank umum 
konvensional di tahun 2008 jika dilihat dari sudut pandang makro ekonomi 
berkaitan dengan terjadinya krisis keuangan global yang menimpa Amerika 
Serikat (AS). Krisis keuangan di AS mengakibatkan pengeringan likuiditas sektor 
perbankan dan institusi keuangan non-bank yang disertai berkurangnya transaksi 
keuangan. Pengeringan likuiditas memaksa para investor dari institusi keuangan 
AS untuk melepas kepemilikan saham mereka di pasar modal Indonesia untuk 
memperkuat likuiditas keuangan institusi mereka.  

Penelitian ini juga ingin mengetahui hubungan faktor (internal dan 
eksternal) yang mempengaruhi efisiensi BUS dan BUK menggunakan regresi 
tobit. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap variabel mikro yaitu 
jumlah aset. Selain itu pada pendekatan aset, faktor yang juga berpengaruh secara 
signifikan terhadap nilai efisiensi adalah IHSG. 

Oleh karena itu, dilihat dari sisi output, peningkatan efisiensi bank umum 
dilakukan dengan cara meningkatkan penerimaan dari pos jumlah pembiayaan 
yang akan disalurkan. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan dalam 
meningkatkan pos penerimaan lainnya antara lain melalui peningkatan fee based 
income misalnya dalam bentuk pemanfaat layanan ATM milik bank umum, serta 
pendapatan dari kegiatan money remittance, agen asuransi dan money charger. 
Sedangkan peningkatan penerimaan aktiva lancar dapat dilakukan melalui 
optimalisasi aset likuid melalui penempatan pada surat berharga jangka pendek 
dengan tingkat resiko setingkat SBI atau peningkatan penempatan pada bank 
lainnya. Namun alokasi terhadap aset likuid juga tetap mempertimbangkan 
kemampuan Bank Umum untuk memitigasi resiko serta komposisi yang cukup 
untuk penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah, sehingga tidak 
mengganggu fungsi intermediasi perbankan. 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis 
dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu: tingkat inefisiensi atau pemborosan rata-
rata di bank umum relatif besar yakni mencapai 61,73% pada pendekatan aset, 
28,42% pada pendekatan produksi dan 7,12% pada pendekatan intermediasi; (2) 
rata-rata tingkat efisiensi BUS berada di atas rata-rata nilai efisiensi pada 
pendekatan intermediasi. Sedangkan pada pendekatan aset dan pendekatan 
produksi, BUS berada di bawah rata-rata nilai efisiensi bank umum. Selanjutnya 
hasil pengolahan regresi tobit menunjukkan bahwa ukuran bank yang diproksi 
oleh total aset memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap efisiensi 
overall technical BUS dan BUK. Sedangkan dari sisi eksternal, Inflasi, Indeks 
Produksi (IPI) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak memiliki 
pengaruh secara signifikan terhadap efisiensi BUS dan BUK. 

Adapun Upaya peningkatan efisiensi dari setiap bank dapat dilakukan antara 
lain dengan meningkatkan pos pendapatan dengan meningkatkan fee based 
income melalui penyediaan jasa perbankan atau dengan inovasi produk, 



mengembangkan aset likuid seperti penempatan pada surat berharga  Bank 
Indonesia atau penempatan pada bank lain, serta meningkatkan efisiensi sisi input 
dengan mengurangi biaya tenaga kerja melalui peningkatan kualitas SDM, 
mengurangi aktiva tetap dengan cara sewa dan mencari sumber pendanaan murah, 
penyediaan produk dan jasa yang berbasis TI sehingga dapat mempertahankan 
DPK dengan bunga atau bagi hasil yang wajar. 

Saran dari penelitian ini adalah karena DEA adalah metode yang diadopsi 
langsung dari konvensional, sangat mungkin pada beberapa aspek yang kurang 
sesuai dengan konsep syariah, seperti pengurangan upah pekerja demi pencapaian 
efisiensi. Oleh karena itu, untuk beberapa bank dengan sumber inefisiensi biaya 
personalia, sebaiknya perbaikan (pengurangan atau peningkatan) dilakukan pada 
variabel yang lain, seperti  peningkatan output. Kemudian DEA hanya mengukur 
efisiensi relatif, hasil penelitian ini tidak mencerminkan kondisi bank di Indonesia 
secara utuh, sehingga diperlukan penelitian lanjutan kepada bank-bank lain 
dengan menggunakan spesifikasi input dan output yang lebih sesuai dengan 
karakter. Penelitian ini juga diharapkan dapat dikembangkan dengan jumlah 
sampel yang lebih banyak, sehingga perbandingannya lebih baik dan comparable. 
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