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BAB I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengetahuan tentang struktur pasar dan efisiensi merupakan hal yang 

penting bagi para pelaku ekonomi.  Pengetahuan tersebut diperlukan dalam 

perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis baik oleh perusahaan secara 

individual maupun oleh pembuat kebijakan ekonomi di tingkat makro.  Bagi 

perusahaan, informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur pasar 

dan efisiensi diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis 

untuk mencapai tujuan perusahaan sebagaimana diinginkan.  Di tingkat makro, 

pengetahuan tentang struktur pasar dan efisiensi diperlukan dalam proses 

pembuatan kebijakan industri.  Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki tentang 

struktur pasar dan efisiensi serta kejelasan hubungan di antara keduanya itulah 

maka diharapkan akan dihasilkan berbagai pandangan baru dalam pembuatan 

kebijakan pengelolaan sumberdaya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

nasional menjadi lebih baik.  

 Salah satu sektor strategis pada perekonomian Indonesia adalah sektor 

perbankan.  Melalui kegiatan intermediasinya perbankan memainkan peran 

penting dalam memproses input untuk menghasilkan output perbankan dalam 

bentuk sumberdaya keuangan dan sekaligus mengalokasikannya kepada 

masyarakat yang memerlukan.  Khususnya untuk penguatan dan pertumbuhan 

pasar domestik,  kedudukan strategis perbankan antara lain dapat dilihat dari 

perannya di dalam mendukung dunia usaha yaitu dengan menyediakan berbagai 

fasilitas pembiayaan dan pemberian jasa-jasa perbankan lainnya.  Atas dasar 

posisi strategis tersebut maka cukup beralasan apabila berbagai pihak termasuk 

Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai regulator telah mengeluarkan segala 

upaya dan kebijakan untuk menjaga agar kepercayaan masyarakat terhadap 

stabilitas sistem perbankan tetap tinggi.  Secara lebih spesifik semakin pentingnya 

peran perbankan dapat dilihat dari perubahan signifikan yang terjadi dalam 

periode pasca krisis ekonomi tahun 1997/1998, yaitu periode tahun 1999 sampai 

dengan 2009, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.   
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Tabel  1  Indikator Perekonomian dan Perbankan Indonesia 1999-2009 (Juni) 
                                                 

Tahun Indikator Perekonomian Indikator Perbankan 
 Pertumbuhan 

Ekonomi1 
 
 

Inflasi1 
 
 

Kapitalisasi 
saham2 

 

Aktiva2 
 
 

Volume Kredit Volume DPK Jaringan3 

     Nominal2 Pertb.1 Nominal2 Pertb.1 Bank 
 

Kantor 
 

1999 0,8    2,1 452 732 217 - 573 - 162 7.303 
2000 4,8    3,8 259 940 277 27,6 625 9,1 150 7.113 
2001 3,2  11,5 239 1.027 308 11,1 805 28,8 145 6.509 
2002 3,8  10,0 268 1.069 370 20,1 845 4,9 137 6.765 
2003 4,3    5,1 460 1.147 441 19,2 902 6,8 137 7.001 
2004 5,1    6,1 680 1.256 558 26,5 955 5,9 132 7.730 
2005 5,7  17,1 801 1.457 695 24,6 1.134 18,7 131 7.939 
2006 5,5    6,6 1.249 1.686 798 14,8 1.299 14,6 130 8.236 
2007 6,3    6,6 1.988 1.972 1.013 26,9 1.364 5.0 122 9.110 
2008 6,1  11,1 1.076 2.311 1.311 29,4 1.755 28,7 121 10.581 
2009 4,2    0,2 2.019 2.334 1.342 2,4 1.827 4,1 122 12.556 
Rata2 4,1    6,7 863 1.448 666 18,4 1.099 11,5 - - 

Keterangan : 1)  %, 2) Milyar Rupiah, 3) Unit 
Sumber : Data sekunder (diolah) 
 

 Sejalan dengan perkembangan perekonomian Indonesia sebagaimana 

ditunjukkan pada Tabel 1, terdapat tiga karakteristik utama industri perbankan 

nasional yaitu terkait dengan perkembangan bisnis yang pesat, fluktuasi suku 

bunga dan proses konsolidasi perbankan.  Bisnis perbankan tumbuh dengan pesat 

dalam periode sepuluh tahun terakhir ini dengan ciri penting yang perlu 

mendapatkan perhatian baik dari sisi perkembangannya secara nominal maupun 

dari sisi pertumbuhannya.  Apabila dilihat dari perkembangan nominalnya maka 

selalu terjadi kelebihan volume Dana Pihak Ketiga (DPK) dibandingkan dengan 

volume penyaluran kembali dana dalam bentuk kredit bank.  Kondisi ini 

menunjukkan bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 sektor 

perbankan selalu mengalami surplus dana.  Hal ini didukung dengan data volume 

dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan selama sepuluh tahun terakhir 

yang rata-ratanya selalu melebihi rata-rata kredit, yaitu sebesar Rp. 1.099 milyar 

per tahun, sedangkan kredit yang disalurkan perbankan hanya sebesar Rp. 666 

milyar per tahunnya.  Adanya kenyataan ini penting untuk diperhatikan karena 

memberikan implikasi terhadap kinerja perbankan (Bank Indonesia, 2008).  

Pertama, perbankan yang surplus dana akan menanggung biaya penghimpunan 

dana masyarakat yang jumlahnya sangat besar.  Dalam kondisi perbankan 

Indonesia yang masih bertumpu kepada bisnis perkreditan maka biaya dana yang 

tinggi mendorong suku bunga kredit bank untuk tetap tinggi juga.  Kedua, surplus 
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dana perbankan juga dapat menimbulkan masalah likuiditas lain yang penting 

bagi kelangsungan operasional perbankan, yaitu manakala terjadi penarikan dana 

masyarakat sewaktu-waktu dibutuhkan dan dalam jumlah yang sangat besar. 

   

 Perkembangan lain di dalam industri perbankan Indonesia yang penting 

dicermati terkait dengan angka pertumbuhan berbagai indikator perbankan seperti 

pertumbuhan kredit dan DPK.  Dilihat dari sisi pertumbuhannya ternyata setiap 

tahun penyaluran kredit perbankan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan 

pertumbuhan penghimpunan dana masyarakat.  Sebagai bukti volume kredit 

perbankan yang disalurkan meningkat rata-rata sebesar 18,4%, sedangkan dana 

masyarakat yang dihimpun perbankan meningkat hanya sebesar rata-rata 11,5% 

per tahun.  Aktivitas intermediasi ini tumbuh lebih pesat lagi terutama sejak 

kebijakan konsolidasi perbankan diluncurkan pada tahun 2004.  Sebelum masa 

konsolidasi rata-rata pertumbuhan kredit adalah sebesar 15,6% dan rata-rata 

penghimpunan dana masyarakat adalah sebesar 9,92%.  Angka ini jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan sejak konsolidasi perbankan 

diluncurkan pada tahun 2004, di mana masing-masing tumbuh sebesar 19,3% dan 

sebesar 12,83% per tahun.  Kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa perbankan 

berusaha untuk tetap menjaga kelangsungan usahanya dengan melakukan strategi 

pertumbuhan (Bank Indonesia, 2008).  Hal yang perlu dicermati dari perbedaan 

angka pertumbuhan kredit dengan Dana Pihak Ketiga tersebut adalah adanya 

indikasi kesenjangan likuiditas perbankan.  Kondisi ini sekaligus mengindikasikan 

adanya aktivitas pemenuhan dana yang dilakukan oleh bank melalui aktivitas 

pasar uang guna mengatasi kebutuhan likuiditas yang timbul (Bank Indonesia, 

2008).  Berbagai permasalahan tersebut di atas layak di analisis lebih mendalam 

lagi atas dampak dan pengaruhnya terhadap kinerja perbankan secara keseluruhan. 

 Karakteristik kedua yang perlu dicermati adalah permasalahan suku bunga 

bank yang cenderung masih tinggi.  Sebagaimana telah disebutkan di atas adanya 

suku bunga bank yang tinggi memiliki keterkaitan dengan situasi bisnis yang 

dihadapi perbankan. Suku bunga perbankan tersebut sebenarnya telah bergerak 

dengan kecenderungan menurun dibandingkan dengan keadaan pada waktu krisis 

tahun 1997/1978 di mana suku bunga meningkat tidak terkendali.  Gambaran dari 
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pergerakan suku bunga perbankan tersebut diilustrasikan pada Gambar 1 di bawah 

ini, di mana sekaligus diperlihatkan fluktuasi dari net interest margin (NIM) 

perbankan periode 1999-2009.  Pergerakan suku bunga yang diperlihatkan adalah 

rata-rata suku bunga kredit bank komersial di Indonesia sejak tahun 1999 sampai 

dengan akhir semester pertama tahun 2009.    

 
Sumber : Bank Indonesia (diolah) 
 
Gambar  1  Perkembangan Suku Bunga dan NIM Perbankan 1999-2009 (Juni) 

 Terdapat beberapa faktor yang mungkin menyebabkan tingginya suku bunga 

perbankan tersebut.  Pertama, suku bunga tinggi kemungkinan disebabkan dari 

mahalnya harga input perbankan yang utama, yaitu biaya dana masyarakat yang 

senantiasa tinggi.  Semakin mahalnya dana masyarakat ini, selanjutnya 

diantisipasi oleh kalangan perbankan dengan menetapkan suku bunga kredit yang 

tinggi untuk menutup berbagai ongkos produksinya.  Kedua, suku bunga yang 

tetap tinggi kemungkinan disebabkan karena adanya inefisiensi dalam proses 

bisnis internal perbankan (Bank Indonesia, 2009).  Sebagai contohnya adalah 

adanya peningkatan jaringan kerja dan infrastruktur perbankan lainnya akan 

sangat memerlukan biaya operasional yang tinggi untuk mengelolanya.  Ketiga, 

faktor penyebab lainnya dari suku bunga tinggi adalah karena profil risiko bisnis 

dari kondisi perekonomian yang masih dipandang belum stabil oleh pihak 

perbankan.  Selain ketiga faktor tersebut, faktor keempat adalah perilaku 

perbankan yang senantiasa ingin mempertahankan NIM yang stabil.  Angka NIM 

yang merupakan rasio dari nilai selisih total pendapatan bunga dan biaya bunga 

terhadap rata-rata kredit mencerminkan marjin usaha bersih yang diperoleh bank 



5 
 

 

dalam aktivitas penyaluran kreditnya.  Dari Gambar 1,  terlihat pergerakan NIM 

perbankan yang memberikan indikasi perilaku bank untuk mempertahankan 

strategi marjin usaha yang stabil sepanjang waktu.  Berbagai fenomena yang 

terjadi terkait dengan suku bunga tersebut memang masih memerlukan analisis 

lebih mendalam agar diperoleh kejelasan faktor-faktor yang menyebabkannya.  

 Karakteristik ketiga terkait dengan penerapan kebijakan penataan perbankan 

Indonesia dengan berbagai konsekuensi yang ditimbulkannya.  Pasca terjadinya 

krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 1997/1998, maka sejak tahun 1999 

Pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan penting untuk 

menata sistem perbankan Indonesia, meliputi kebijakan restrukturisasi dan 

kebijakan rekapitalisasi yang dilakukan pada tahun 1999 dilanjutkan dengan 

mengeluarkan kebijakan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada tahun 2004 

(Bank Indonesia, 2008).  Kebijakan restrukturisasi dilakukan melalui penutupan, 

penggabungan, ataupun penyehatan sejumlah bank.  Sedangkan kebijakan 

rekapitalisasi perbankan dilakukan dengan cara menyuntikan dana secara 

langsung sebagai tambahan modal bagi bank.  Adapun kebijakan penataan 

kembali struktur perbankan dengan melalui penetapan kembali visi perbankan 

Indonesia ke depan ditandai dengan aktivitas konsolidasi bank-bank yang 

beroperasi di Indonesia (Bank Indonesia, 2008)  Berbagai kebijakan tersebut 

dilakukan dengan tujuan untuk menyehatkan perbankan nasional dan mendorong 

terciptanya sistem perbankan yang dapat mendukung perekonomian nasional 

menjadi lebih baik.  Kebijakan yang diprakarsai oleh Pemerintah dan Bank 

Indonesia tersebut dapat dipandang sebagai peristiwa struktural (structural break), 

yang secara jelas memberikan pengaruhnya bukan hanya bagi bank yang terkena 

kebijakan tersebut secara langsung namun juga bagi industri perbankan dan 

perekonomian nasional.     

 Pertama, kebijakan restrukturisasi telah membawa perubahan radikal dalam 

struktur perbankan Indonesia antara lain dapat dilihat dari penurunan jumlah bank 

yang beroperasi di Indonesia (lihat Tabel 1).  Pada tabel 1 terlihat Jumlah bank di 

Indonesia menurun tajam dari 162 bank pada saat restrukturisasi dilakukan pada 

tahun 1999 menjadi 122 bank di akhir semester pertama tahun 2009.   Penurunan 
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tersebut terus berlanjut bahkan ketika proses konsolidasi mulai diterapkan sejak 

tahun 2004 hingga saat ini.  Perubahan ini perlu dicermati karena ternyata dilihat 

dari jumlah jaringannya justru telah terjadi peningkatan luar biasa sebagaimana 

telah dikemukakan di atas, dengan indikator jumlah kantor cabang bank yang 

meningkat tajam sebesar 5.253 kantor  selama sepuluh tahun yaitu dari 7.303 

kantor pada tahun 1999 menjadi 12.556 kantor pada akhir Juni 2009.   

 Kedua program rekapitalisasi membawa dampak langsung terhadap 

penguatan permodalan bank yang pada akhirnya akan mempengaruhi ukuran 

besar kecilnya bank maupun indikator keuangan bank lainnya yang juga ikut 

berubah.  Sebagai contohnya rekapitalisasi perbankan yang dilakukan pada tahun 

1999 memiliki dampak yang luar biasa terhadap perbankan Indonesia, terutama 

apabila dilihat dari besarnya volume dana rekapitalisasi yang telah disuntikkan ke 

dalam neraca perbankan.  Total penyuntikan dana langsung ke dalam modal bank 

oleh Pemerintah adalah sebesar Rp. 433 trilyun atau 59% dari total aktiva 

perbankan yang besarnya Rp.732 trilyun pada tahun 1999.  Selanjutnya bank-bank 

yang direkapitalisasi tersebut akan menyeimbangkan posisi neracanya dalam 

bentuk obligasi pemerintah (dikenal kemudian dengan istilah ‘obligasi rekap’) 

dengan nilai yang besarnya sama dengan penambahan dana yang diterimanya.  

Keadaan ini jelas mempengaruhi ukuran besar kecilnya bank, atau dengan 

perkataan lain akan sama artinya dengan merubah kapasitas perbankan agar dapat 

menjalankan kembali fungsi intermediasinya.  Sebagai tambahan dapat 

disampaikan bahwa walaupun kebijakan rekapitalisasi yang dilakukan pada tahun 

1999 tersebut hanya dikenakan kepada 23 bank dari total 162 bank yang ada, 

namun memiliki pengaruh yang luas dan mendasar terhadap struktur pasar dan 

efisiensi seluruh industri perbankan, rmengingat bank-bank yang direkapitalisasi 

tersebut menguasai sekitar 80% aktiva perbankan nasional pada saat itu.  

Berdasarkan berbagai situasi yang telah diuraikan di atas, maka cukup jelas 

implikasi dari kebijakan Pemerintah di sektor Perbankan terhadap proses 

intermediasi, khususnya terhadap struktur perbankan dan profil efisiensi 

perbankan.   
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1.2 Perumusan Masalah 

 Pada periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 telah terjadi perubahan 

penting di industri perbankan Indonesia.  Di dalam kaitan tersebut terdapat tiga 

buah permasalahan utama yang perlu diteliti secara  sistematis dan mendalam 

karena implikasinya yang luas  yaitu berkaitan dengan perubahan struktur pasar, 

efisiensi perbankan, dan kejelasan hubungan antara struktur pasar dengan efisiensi 

perbankan.  Permasalahan struktur pasar memerlukan perhatian karena dampak 

dari berubahnya variabel-variabel struktur pasar akan langsung dirasakan oleh 

industri perbankan itu sendiri.  Beberapa variabel struktur pasar yang berubah 

tersebut adalah jumlah bank, ukuran besar kecilnya bank, dan distribusi aktiva 

perbankan.  Sedangkan masalah efisiensi berkaitan dengan permasalahan input 

yang digunakan dan alokasinya dalam lingkungan perbankan yang berubah.  

Terdapat permasalahan di dalam efisiensi perbankan sebagaimana diindikasikan 

dari berubahnya indikator efisiensi perbankan itu sendiri.  Kedua permasalahan ini 

memiliki hubungan satu sama lain, namun memerlukan analisis tersendiri untuk 

kejelasan persoalannya.  Dalam kaitan ini dapat dikemukakan bahwa salah satu 

faktor pendorong berbagai perubahan yang terjadi tersebut berasal dari campur 

tangan Pemerintah dan otoritas moneter ke dalam sistem perbankan, dalam bentuk 

penerapan berbagai kebijakan di sektor perbankan seperti kebijakan 

restrukturisasi, rekapitalisasi dan konsolidasi perbankan.  Berbagai kebijakan 

tersebut pada akhirnya ikut mempengaruhi struktur pasar dan efisiensi perbankan.  

 Pokok permasalahan pertama berkaitan dengan perubahan variabel struktur 

perbankan, yang meliputi jumlah bank, ukuran bank, dan distribusi aktiva 

perbankan sebagaimana telah dijelaskan, dan tiga buah implikasi yang 

ditimbulkannya yaitu fluktuasi pendapatan perbankan, peningkatan kapasitas 

perbankan dan konsentrasi pasar.  Perilaku pendapatan perbankan yang fluktuatif 

secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.  Pada Gambar 2, secara 

jelas terlihat perkembangan pendapatan perbankan yang mengalami kenaikan 

signifikan dalam nilai nominalnya, namun dengan laju pertumbuhan pendapatan 

yang menurun setiap tahun sejak tahun 1999-2009.  Secara nominal, sejak tahun 

2004 pendapatan perbankan mengalami peningkatan signifikan, dan mencapai 
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titik tertingginya pada saat krisis ekonomi melanda sektor keuangan Indonesia 

yaitu menjadi sebesar Rp. 169 trilyun pada akhir tahun 2008.  Apabila dilihat dari 

sisi pertumbuhannya pendapatan perbankan mencapai puncak pertumbuhannya 

sebesar 43,74% pada akhir tahun 2006.  Namun demikian, sesudah tahun 2006 

hingga akhir semester pertama tahun 2009 terjadi tren penurunan pendapatan 

perbankan secara terus menerus.  Penurunan terjadi pada tahun 2008 hingga akhir 

semester pertama tahun 2009, yaitu turun 37,7% pada akhir semester pertama 

tahun 2009.   

 Mencermati fluktuasi pendapatan perbankan tersebut memang menimbulkan 

berbagai pertanyaan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.  Pertanyaan utama 

adalah tentang kejelasan hubungan antara perubahan struktur pasar yang terjadi 

dengan pendapatan perbankan terutama pada tahun 2004, yaitu tahun di mana 

konsolidasi perbankan mulai diterapkan, dan periode sesudahnya.  Hal yang perlu 

dijawab secara lebih spesifik adalah apakah perubahan struktur yang terjadi 

menyebabkan pendapatan ikut berubah secara fluktuatif seperti telah 

digambarkan.  Selain itu, masalah lain yang juga memerlukan kejelasan dan 

analisis berkaitan dengan sumber-sumber dari pendapatan perbankan.  Hal ini 

perlu diteliti secara khsusus untuk mengetahui apakah sumber utama pendapatan 

perbankan masih berasal dari bisnis perkreditan ataukah sudah bergeser ke bisnis 

jasa-jasa bank yang menghasilkan pendapatan jasa (fee income). 

Selain fluktuasi pendapatan perbankan sebagaimana telah diuraikan, 

implikasi ke dua dari perubahan variabel struktur perbankan terkait dengan 

kapasitas perbankan.  Peningkatan kapasitas perbankan secara menyeluruh terjadi 

sejak tahun 1999 dan terlebih lagi selama masa konsolidasi sebagaimana 

diindikasikan dari peningkatan dalam aktiva perbankan dan peningkatan jumlah 

kantor bank yang terjadi sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini.  Pada Gambar 3 

terlihat bahwa laju pertumbuhan aktiva dan jumlah bank yang diikuti oleh 

pertambahan penguasaan aktiva oleh bank sebagai konsekuensinya.   
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Sumber : EKOFIN (2009) 

Gambar  2  Perkembangan Pendapatan Perbankan Indonesia 1999-2009 (Juni) 

 Hal yang penting digarisbawahi adalah bahwa proses peningkatan kapasitas 

tetap berjalan sekalipun dalam periode konsolidasi dan selama proses konsolidasi 

berlangsung.  Bahkan pada saat tejadinya krisis perekonomian di tahun 2008-2009 

aktivitas tersebut tetap berlangsung.  Berbagai kenyataan ini penting untuk 

diperhatikan karena peran bank sebagai lembaga intermediasi secara otomatis 

diharapkan juga akan meningkat sejalan dengan peningkatan kapasitas yang 

terjadi.  Namun demikian, hal yang penting untuk diperhatikan adalah terkait 

dengan berbagai konsekuensi yang ditimbulkan dari peningkatan yang terjadi 

tersebut, terutama berkaitan dengan masalah biaya yang harus ditanggung 

perbankan, dan juga pengaruhnya kepada penghematan karena skala (economies 

of scale) perbankan.  Pada titik inilah masalah perubahan struktur pasar pada 

gilirannya akan bersinggungan dengan masalah efisiensi biaya perbankan. 

Implikasi ketiga adalah meningkatnya penguasaan aktiva oleh bank.  Pada 

Gambar 3 dapat dilihat terjadinya peningkatan aktiva karena adanya kenaikan 

secara totalitas aktiva perbankan yang diikuti dengan jumlah bank yang semakin 

sedikit.  Atas dasar situasi tersebut maka menimbulkan sedikitnya dua hal yang 

perlu dianalisis secara lebih mendalam.  Pertama, apakah semakin terdistribusinya 

aktiva perbankan tersebut juga mencerminkan penguatan daya saing masing-

masing bank di Indonesia.  Kedua, apakah telah terjadi pergeseran konsentrasi 
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pasar di perbankan Indonesia akibat berbagai perubahan struktur pasar yang 

terjadi.   

 

 

 Sumber : Bank Indonesia; EKOFIN (2009), diolah. 

 Gambar  3  Pertumbuhan Aktiva, Jumlah Bank dan Rata-rata Aktiva 1999-2009 

(Juni) 

 Permasalahan pokok yang kedua berkaitan  dengan masalah efisiensi 

perbankan yang profilnya juga mengalami perubahan signifikan selama sepuluh 

tahun terakhir.  Salah satu indikator dari adanya permasalahan efisiensi tersebut 

dapat dilihat dengan melakukan analisis terhadap tren rasio biaya operasional 

dengan pendapatan operasional (BOPO) perbankan selama periode 1999 – 2009.  

Rasio BOPO merupakan salah satu indikator keuangan perbankan yang secara 

akuntansi mencerminkan efisiensi penggunaan biaya untuk menghasilkan 

pendapatan dalam aktivitas operasional perbankan.  Semakin besar BOPO akan 

memberikan indikasi perbankan yang semakin inefisien dalam pengelolaan biaya 

operasionalnya, demikian pula sebaliknya menurunnya BOPO memberikan 

gambaran perbaikan efisiensi (lihat Tabel 2). 
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         Tabel  2  Perkembangan Rasio BOPO Perbankan Indonesia 1999-2009  

                                              
(%) 

Tahun Kelompok Bank Rata-rata 
 BUMN BPD BUSN B C B A Perbankan 

1999 142,81 79,93 113,42 65,77 70,90 97,36 
2000 99,97 73,28 93,21 64,59 61,49 82,65 
2001 84,41 73,34 92,61 93,35 80,53 87,28 
2002 75,18 75,77 95,60 91,03 64,81 87,38 
2003 73,42 75,42 89,17 79,29 91,25 84,38 
2004 67,53 72,24 94,10 95,22 61,13 85,81 
2005 77,41 74,20 91,54 76,00 73,61 83,63 
2006 79,00 74,47 92,06 70,25 63,73 82,42 
2007 76,31 74,56 91,16 68,06 65,82 81,72 
2008 78,00 71,45 108,39 68,76 65,46 90,23 

2009 (Juni) 81,37 66,37 94,25 68,75 55,36 81,04 
Rata- rata 85,03 73,73 95,95 76,46 68,55 79,94 

           Sumber : Bank Indonesia, EKOFIN (diolah) 

 

Pada Tabel 2 terlihat secara jelas bahwa profil efisiensi perbankan, per 

kelompok bank dengan menggunakan indikator rasio BOPO, menunjukkan tren 

yang semakin baik yaitu rata-ratanya adalah sebesar 79,94% dalam periode tahun 

1999-2009.  Kelompok bank tersebut adalah kelompok Bank Umum Milik Negara 

(BUMN), kelompok Bank Pemerintah Daerah (BPD), kelompok Bank Umum 

Swasta Nasional (BUSN), kelompok Bank Campuran (BC), dan kelompok Bank 

Asing (BA).  Apabila dilihat per periodenya menunjukkan bahwa perbankan 

bertambah efisien terutama setelah tahun 2004 atau selama masa konsolidasi 

dibandingkan angka rata-rata efisiensi sebelum tahun 2004.   Hal yang perlu 

dicermati adalah sekalipun secara keseluruhan efisiensi perbankan Indonesia telah 

menunjukkan perbaikan, kenyataan menunjukkan bahwa masih ada kelompok 

bank yang memiliki efisiensi di bawah rata-rata efisiensi industri.  Faktor-faktor 

penyebab terjadinya inefisiensi tersebut kemungkinan dapat berasal baik dari sisi 

penggunaan input, dari sisi outputnya maupun dari proses bisnis internal 

perbankan yang belum mampu memberikan dukungan operasional terbaik 

sebagaimana diinginkan.   

Namun demikian, analisis efisiensi berdasarkan metode akuntansi dengan 

menggunakan rasio BOPO semata memiliki banyak kelemahan untuk mengetahui 

penyebab dari inefisiensi yang terjadi.  Sebagai misal, analisis berdasarkan rasio 

BOPO tidak bisa menjelaskan perbedaan efisiensi bank yang disebabkan karena 
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adanya perubahan ukuran besar kecilnya bank.  Demikian juga untuk analisis 

skala ekonomis sebagai akibat perubahan kapasitas perbankan tidak bisa dianalisis 

dengan menggunakan metode akuntansi seperti rasio BOPO tersebut.  Oleh karena 

itu maka untuk mengetahui faktor-faktor sebenarnya yang menyebabkan 

terjadinya perbedaan efisiensi tersebut diperlukan analisis yang lebih sistematis 

dan mendalam dengan menggunakan metode statistika.  Hasil dari analisis 

berdasarkan metode statistika tersebut nantinya akan dapat digunakan untuk 

mengetahui tingkat efisiensi perbankan ditinjau dari sisi internal dan berkaitan 

dengan penggunaan input dan output yang dihasilkannya.  

  Permasalahan pokok yang ketiga berkaitan dengan hubungan struktur 

pasar dan efisiensi.  Permasalahan ini muncul dalam rangka untuk mengetahui 

kejelasan hubungan struktur pasar dengan efisiensi.  Tujuan analisis ini adalah 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi perbankan 

terkait dengan perubahan lingkungan eksternal perbankan yang berubah yaitu 

dalam hal ini adalah struktur pasar yang berubah.  Beberapa variabel struktur 

pasar yang berubah seperti pergeseran konsentrasi pasar, perbedaan kepemilikan 

bank, dan ukuran (size) perbankan kemungkinan menjadi faktor penyebab 

terjadinya perbedaan tingkat efisiensi perbankan sehingga menghasilkan 

kelompok bank yang efisien dan tidak efisien.  Demikian juga dengan adanya 

berbagai peristiwa struktural (struktural break) di dalam perekonomian perlu 

diteliti seberapa besar dampaknya terhadap masalah input dan output perbankan 

yang dapat menjadi penyebab perbedaan efisiensi perbankan.  Berbagai persoalan 

yang terkait dengan hubungan struktur pasar dan efisiensi tersebut sangat krusial 

untuk ditelaah secara mendalam mengingat konsolidasi perbankan telah berjalan 

dalam waktu yang lama dan menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu 

dicari penjelasannya.   

  

 Berdasarkan gambaran tersebut di atas maka berbagai pertanyaan penelitian 

yang muncul dan memerlukan jawaban baik yang terkait dengan struktur pasar 

maupun efisiensi perbankan, adalah : (i) bagaimanakah sebenarnya struktur pasar 

perbankan Indonesia dalam periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 ?, (ii) 

bagaimanakah sebenarnya efisiensi biaya perbankan Indonesia dalam periode 
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tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 ?, dan (iii) bagaimana hubungan antara 

struktur pasar dengan efisiensi perbankan di Indonesia ?. Mengingat kedudukan 

perbankan yang strategis bagi perekonomian Indonesia, maka penelitian empiris 

berdasarkan data-data yang ada dengan menggunakan teori ekonomi industri 

memang diperlukan untuk mencari jawaban atas berbagai pertanyaan tersebut di 

atas.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut maka akan diperoleh 

gambaran yang lebih realistik dari berbagai fenomena yang terjadi tersebut.  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah : 

1.3.1. Menganalisis struktur pasar perbankan dan variabel-variabel yang  

 mempengaruhinya. 

1.3.2. Menganalisis efisiensi biaya dan penghematan karena skala 

(economies of scale) perbankan Indonesia.  

1.3.3. Menganalisis hubungan antara struktur pasar dan efisiensi perbankan 

Indonesia. 

1.4 Ruang Lingkup dan  Batasan Penelitian 

 Penelitian ini akan menganalisis secara variabel-variabel yang 

mempengaruhi struktur pasar dan  efisiensi perbankan dalam periode tahun 1999 

sampai dengan 2009.  Periode konsolidasi yang dimaksud didalam disertasi ini 

adalah periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2009, dimana di dalam rentang 

waktu tersebut proses penataan perbankan Indonesia secara luas telah dilakukan 

berupa restrukturisasi, rekapitalisasi dan terutama sekali konsolidasi perbankan 

melalui kebijakan API pada tahun 2004 (Ekofin, 2009).  Kajian akan dilakukan 

dengan pendekatan industri dan menggunakan berbagai metode analisis ekonomi 

industri yang akan digunakan untuk menentukan struktur pasar perbankan, 

konsentrasi pasar perbankan, efisiensi,  penghematan karena skala perbankan, dan 

hubungan struktur pasar dan efisiensi.  Teori yang digunakan mencakup antara 

lain teori hipotesa efisiensi terstruktur (efficient structure hyphotesis), dan 
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pendekatan perilaku pendapatan (revenue behavior approach) untuk menganalisis 

hubungan perilaku input dan output dengan struktur pasar perbankan.  Selanjutnya 

dengan metode kuantitatif stochastic frontier approach (SFA) akan dilakukan 

analisis mendalam efisiensi biaya perbankan dan penghematan karena skala.  

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui berbagai pendekatan tersebut, 

selanjutnya akan dibangun model ekonomi untuk analisis struktur pasar, efisiensi 

dan hubungan struktur pasar dan efisiensi dengan memasukkan variabel-variabel 

struktur pasar dan efisiensi biaya perbankan serta variabel kontrol lainnya yang 

relevan dengan tujuan penelitian.  

 Mengingat keterbatasan yang dihadapi terutama dari segi waktu dan biaya, 

maka penelitian ini akan membatasi diri dengan memfokuskan analisisnya kepada 

kelompok Bank Umum di Indonesia yang beroperasi dalam kurun waktu  tahun 

1999 sampai dengan 2009.  Kelompok Bank lainnya yang memiliki filosofi dan 

kedudukan hukum tertentu yang berbeda dengan Bank Umum sebagaimana 

dimaksudkan dan ditetapkan dalam Undang-undang Perbankan, yaitu kelompok 

perbankan berlandaskan prinsip ekonomi syariah dan bank yang berfungsi sebagai 

lembaga pem biayaan khusus (tidak melakukan fungsi intermediasi seperti Bank 

Ekspor Indonesia), serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  dikeluarkan dari analisis 

disertasi ini.   

 Jenis data yang digunakan merupakan data panel perbankan periode 1999-

2009 dan data ekonomi makro yang bersumber dari publikasi resmi dan 

penerbitan antara lain yaitu dari Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, dan data 

base yang diterbitkan dari Lembaga Penelitian resmi swasta lainnya seperti Biro 

Riset InfoBank, Ekofin dan Pusat Data Bisnis Indonesia.  

1.5 Kebaruan (Novelty) Penelitian. 

1.5.1.  Analisis Struktur Pasar Perbankan  

Melalui penelitian ini dapat diperoleh gambaran struktur pasar perbankan 

Indonesia, terutama dalam periode konsolidasi.  Informasi ini penting untuk 

diketahui karena penelitian tentang struktur pasar perbankan jarang dilakukan.  
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Mengingat kedudukan strategis perbankan bagi perekonomian Indonesia hasil 

penelitian struktur pasar diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

pengembangan industri perbankan ke depan.  Selain itu dari analisis yang 

komprehensif dapat diperoleh kejelasan perilaku harga faktor produksi dan 

pengaruh struktural terhadap variabel struktur pasar perbankan.  Melalui 

penelitian ini diperoleh banyak manfaat yang dapat digunakan sebagai masukan 

untuk perbaikan kebijakan yang sudah ada maupun sebagai salah satu 

pertimbangan dalam pembuatan kebijakan serupa di masa yang akan datang. 

1.5.2. Profil Efisiensi Bank  

 Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran profil efisiensi perbankan 

baik yang ditunjukkan dalam bentuk nilai efisiensi secara industri, per kelompok 

bank, per ukuran bank, maupun secara individual bank.   Pengetahuan tentang 

efisiensi tersebut penting karena memberikan informasi tentang kesehatan 

perbankan secara umum, dan tidak terbatas pada kelompok bank ataupun bank 

yang terkena kebijakan rekapitalisasi.  Selain itu dengan diperolehnya profil 

efisiensi perbankan maka dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan 

strategis, misalnya rencana pertumbuhan strategis (growth strategy) berupa 

penggabungan usaha ataupun pengambil alihan (akuisisi) dan lain-lain.   

1.5.3. Hubungan antara struktur pasar dan efisiensi perbankan 

 Langkah konsolidasi perbankan yang dilaksanakan oleh otoritas moneter 

memberikan dampak dan pengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan perbankan, 

termasuk profil efisiensi dan struktur pasarnya.  Melalui analisis yang dihasilkan 

dari penelitian disertasi ini akan dihasilkan kejelasan hubungan antara struktur 

pasar dan efisiensi dan informasi tentang variabel struktur pasar yang 

mempengaruhi efisiensi yang menyebabkan suatu bank menjadi lebih efisien 

dibandingkan bank lainnya.  Kejelasan ini penting untuk diketahui sebagai acuan 

di dalam analisis berbagai kebijakan di bidang perbankan bagi manajemen bank 

komersial itu sendiri maupun pihak lainnya yang terkait seperti Pemerintah dan 

Bank Indonesia. 
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