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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sektor perbankan memegang peranan yang cukup penting bagi 

perekonomian Indonesia. Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat 

memengaruhi perekonomian baik secara mikro maupun makro. Hal ini terjadi 

karena fungsi utama dari bank yaitu sebagai lembaga intermediasi antara pihak 

yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana. 

Penetapan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 mengenai perbankan 

syariah memperkuat eksistensi bank syariah di Indonesia. Undang-undang 

tersebut mengatur segala sesuatu mengenai kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha bank syariah. Hal ini 

memberikan landasan hukum yang kuat bagi Bank Indonesia untuk melakukan 

pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan syariah dan memberikan peluang 

yang sangat baik bagi tumbuhnya industri perbankan syariah di Indonesia. 

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan dalam hal 

kelembagaan. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan Juli 2016 

tercatat sudah 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 

103 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tersebar di hampir seluruh 

wilayah Indonesia. Peningkatan jumlah bank dan kantor dari tahun ke tahun ini 

memberikan dampak positif bagi perkembangan industri perbankan syariah. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai total aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan pembiayaan 

yang meningkat selama tiga tahun terakhir. 

 

Tabel 1 Perkembangan indikator keuangan BUS dan UUS tahun 2013-2015 

Indikator 2013 2014 2015 
Total Aset (milyar rupiah) 242 276 272 343 296 262 
Growth (persen) 24 12 8.78 
DPK (milyar rupiah) 183 534 217 858 231 175 
Growth (persen) 29 19 6.11 
Pembiayaan (milyar rupiah) 184 120 199 330 212 996 
Growth (persen) 32 8 7 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2016) 

 

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa nominal total aset, penghimpunan DPK, 

dan pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan unit usaha syariah meningkat 

tiap tahunnya. Laju pertumbuhan aset perbankan syariah selama ini ditopang 

pertumbuhan DPK, sehingga kemampuan perbankan syariah dalam 

penghimpunan DPK sangat menentukan akselerasi pertumbuhan asetnya. Tabel 

diatas juga menjelaskan terjadinya perlambatan pertumbuhan sejak tahun 2013 

disemua indikator keuangan BUS dan UUS.  

 Kinerja BUS dan UUS juga dapat dilihat melalui beberapa rasio keuangan 

seperti Non Performing Financing (NPF) dan Financing Deposit Ratio (FDR). 

Selama tiga tahun terakhir, BUS dan UUS mengalami penurunan kinerja. Hal ini 

dapat dilihat dari meningkatnya nilai NPF dan menurunnya nilai FDR. Adapun 

kinerja BUS dan UUS selama 2013 hingga 2015 dapat dilihat pada Gambar 1.  
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Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2016) 

Gambar 1  Kinerja BUS dan UUS tahun 2013-2015 

 

Tren nilai rasio NPF yang meningkat menjelaskan bahwa semakin 

besarnya risiko pembiayaan perbankan syariah. Hal ini disebabkan meningkatnya 

pembiayaan bermasalah pada BUS dan UUS. Kemampuan bank menjalankan 

fungsi intermediasinya terlihat dari nilai rasio FDR. Penurunan nilai rasio FDR 

mengimplikasikan pembiayaan yang disalurkan bank syariah mengalami 

penurunan (Gambar 1). Hal ini mengindikasikan kinerja perbankan syariah masih 

belum berjalan secara optimal. 

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan perlu menjaga 

kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Kinerja tersebut dapat dilihat 

melalui Tingkat Kesehatan Bank (TKS Bank) yang harus dipelihara dan/atau 

ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat tetap terjaga. 

Selain itu, TKS bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan 

evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank. TKS adalah hasil 

penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Bank 

wajib memelihara dan/atau meningkatkan TKS dengan menerapkan prinsip 

kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. 

Penilaian TKS bank dapat dilakukan dengan menganalisa laporan keuangan bank 

yang bersangkutan. Berdasarkan laporan keuangan tersebut dapat diperoleh 

adanya suatu informasi mengenai aliran kas dan informasi lain yang berkaitan 

dengan kinerja bank. 

Efisiensi merupakan gambaran kinerja suatu perusahaan dan menjadi 

aspek penting untuk mewujudkan suatu kinerja keuangan yang sehat dan 

berkelanjutan. Efisiensi bank menjadi salah satu indikator untuk menganalisa 

kinerja (performance) suatu bank. Menurut Wheelock dan Wilson (1999), 

efisiensi adalah ukuran penting dari kondisi operasional bank dan merupakan 

salah satu kunci indikator kesuksesan suatu bank.  

Penilaian efisiensi bank dibutuhkan agar bank dapat bertindak rasional 

dalam meminimumkan tingkat risiko yang dihadapi dalam menjalani kegiatan 

operasionalnya. Hal ini dilakukan agar bank syariah mempunyai daya saing yang 

tinggi dalam industri perbankan nasional dan dapat memperluas pangsa pasarnya 

(market share). Sejalan dengan hal itu, Muharam dan Pusvitasari (2007) 
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menjelaskan bahwa analisa efisiensi bank syariah penting untuk dilakukan karena 

penghimpunan dan penyaluran pembiayaan yang ekspansif tanpa memperhatikan 

faktor efisiensi akan berpengaruh terhadap profitabilitas suatu bank.  

Menurut Berger dan Humphrey (1992), pembuatan skor efisiensi tidak bisa 

dilakukan secara parsial seperti pengukuran biaya operasional dengan pendapatan 

operasional, tetapi harus memperhitungkan seluruh output dan seluruh input yang 

ada. Dengan demikian, pendekatan yang lebih tepat dalam pengukuran kinerja 

efisiensi adalah dengan menggunakan pendekatan frontier berupa analisa 

parametrik dan non-parametrik. Hasil studi menunjukkan pengukuran efisiensi 

yang dilakukan dengan non-parametrik maupun parametrik akan menunjukkan 

hasil yang tidak terlalu jauh berbeda dan relatif konsisten (Hadad et al. 2003). 

Salah satu metode dalam menilai tingkat kesehatan bank ialah dengan 

menggunakan rasio profitabilitas. Menurut Harahap (2006), profitabilitas 

merupakan indikator yang tepat untuk mengukur kinerja dan kemampuan bersaing. 

Terdapat tiga jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan yaitu Return on Asset 

(ROA), Return on Equity (ROE), dan Return on Investment (Shapiro et al. 2000). 

Penelitian ini menggunakan Return on Asset (ROA) sebagai proksi dari 

profitabilitas. Menurut Rivard dan Thomas (1997) dan Golin (2001), ROA adalah 

proksi terbaik untuk mengukur profitabilitas dibandingkan ROE dan NIM. Alasan 

lain dipilihnya ROA ialah karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas 

perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas yang diukur dari aset yang 

dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat (Siamat 2005). 

Selain itu, bank syariah sendiri lebih fokus melakukan kegiatan yang berhubungan 

pada sektor riil sehingga ROA merupakan indikator yang tepat untuk mengukur 

profitabilitas dari bank syariah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Swandayani dan Kusumaningtias (2012) 

menunjukkan bahwa secara simultan variabel inflasi, suku bunga, nilai tukar 

valas, dan jumlah uang beredar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

ROA perbankan syariah di Indonesia. Variabel suku bunga SBI, nilai tukar, dan 

jumlah uang beredar secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ROA bank syariah. Dilain pihak, variabel inflasi secara parsial tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap ROA perbankan syariah. Hal ini disebabkan ketika 

inflasi tinggi, masyarakat lebih percaya terhadap perbankan syariah dibandingkan 

perbankan konvensional. Berbeda dengan hasil penelitian tersebut, studi yang 

dilakukan oleh Sahara (2013) menunjukkan bahwa inflasi dan produk domestik 

bruto berkolerasi positif dan signifikan terhadap ROA bank syariah. sedangkan 

suku bunga BI berpengaruh negative terhadap ROA bank syariah. 

Yudistiara (2004) melakukan penelitian terhadap 18 bank syariah di 

seluruh dunia dengan menggunakan pendekatan DEA dan spesifikasi input-output 

berdasarkan pendekatan intermediasi. Hasilnya menunjukkan bahwa bank syariah 

yang berskala kecil cenderung tidak ekonomis. Dilain pihak, studi yang dilakukan 

oleh Sufian dan Noor (2009) menunjukkan bahwa bank-bank dengan pangsa pasar 

yang lebih kecil dan memiliki rasio kredit bermasalah yang rendah merupakan 

bank yang lebih efisien secara teknis. 
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Intermediasi yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan salah satu 

faktor pendorong berkembangnya sektor riil di Indonesia. Bank syariah dapat 

memberikan tambahan modal bagi pelaku usaha untuk mengembangkan 

produksinya. Sebagai lembaga intermediasi, baik Bank Umum Syariah maupun 

Unit Usaha Syariah harus mempunyai kinerja keuangan yang sehat.  

Terkait dengan perkembangan BUS dan UUS yang semakin meningkat 

terutama perkembangan asetnya dari waktu ke waktu membuat kondisi efisiensi 

juga harus diperhatikan. Hal ini juga sesuai dengan cetak biru perkembangan 

BUS. Suatu BUS atau UUS tidak hanya dituntut untuk meningkatkan aset, tetapi 

juga mencapai efisiensi dalam melakukan operasionalnya. Meskipun mengalami 

perkembangan yang pesat, perbankan syariah masih memberikan tingkat return 

yang lebih rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Rata-rata ROA 

perbankan syariah selama tahun 2013-2015 hanya sebesar 0.97 persen lebih 

rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 2.75 persen. 

Tingkat return yang rendah disebabkan oleh masih tingginya biaya operasional 

bank, terutama biaya yang harus ditanggung oleh nasabah (Endri 2010). Berikut 

ini perbandingan Return on Asset (ROA) antara bank syariah dan bank 

konvensional dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2  Perbandingan Return on Asset (ROA) bank syariah dan bank  

 konvensional tahun 2013-2015 (dalam persen) 
Jenis Bank 2013 2014 2015 Rata-rata 

Bank Syariah 2.00 0.41 0.49 0.97 
Bank Konvensional 3.08 2.85 2.32 2.75 

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK (2016) 

 

Penurunan nilai ROA dari tahun 2013 disebabkan oleh kegiatan perbankan 

syariah yang tidak lepas dari pengaruh kondisi makro ekonomi. Perekonomian 

yang kurang kondusif selama tiga tahun terakhir ini, seperti inflasi dan BI rate 

yang meningkat mulai tahun 2013 berdampak negatif pada kinerja perbankan 

khususnya bank syariah. Kondisi tersebut membaik pada tahun 2015 sejalan 

dengan peningkatan nilai ROA bank syariah pada 2015 (Gambar 2). 
 

Sumber: Bank Indonesia (diolah), 2016 

            Gambar 2  Perkembangan Inflasi dan BI Rate 
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Masalah efisiensi harus mendapat perhatian serius untuk mendorong 

pengembangan industri perbankan syariah dan eksistensi bank syariah. 

Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada 

merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi 

dilakukan, bank dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat output 

yang optimal dengan tingkat input yang ada, atau mendapatkan tingkat input yang 

minimum dengan tingkat output tertentu. Dengan diidentifikasinya alokasi input 

dan output, dapat dianalisa lebih jauh untuk melihat penyebab ketidakefisienan 

(Mansyur 2012). Pengukuran efisiensi teknis cenderung terbatas pada hubungan 

teknis dan operasional dalam proses konversi input menjadi output. Berger dan 

Humphrey (1997) menjelaskan bahwa pendekatan intermediasi merupakan 

pendekatan yang lebih tepat untuk mengevaluasi kinerja lembaga keuangan secara 

umum karena karakteristik lembaga keuangan sebagai financial intermediation. 

Berdasarkan artikel survey yang dilakukan oleh Berger dan Humphrey 

(1997) menunjukkan bahwa kebanyakan studi hanya memfokuskan pada 

pengukuran efisiensi saja, sementara penelitian yang melanjutkan untuk 

menganalis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja efisiensi masih relatif 

terbatas khususnya untuk efisiensi perbankan syariah. Pengujian signifikansi 

untuk mengestimasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja efisiensi BUS dan 

UUS dapat dilakukan menggunakan panel data. Dengan demikian, akan 

didapatkan hasil secara menyeluruh mengenai tingkat efisiensi suatu bank. 

Tingkat kesehatan bank dapat diukur dengan menggunakan metode 

CAMELS. Pada metode tersebut terdapat enam komponen yang menjadi sumber 

perhitungan dan membentuk satu kesatuan nilai dalam menggambarkan tingkat 

kesehatan bank. Dalam penelitian ini, faktor internal bank digunakan sebagai 

pertimbangan tingkat kesehatan bank. Selanjutnya faktor eksternal dianggap dapat 

memengaruhi profitabilitas bank (Haron 2004; Naceur 2003; dan San & Heng 

2013). Hingga saat ini, belum ada studi yang fokus untuk menganailis determinan 

atau faktor-faktor penentu efisiensi dan dampaknya terhadap profitabilitas BUS 

dan UUS di Indonesia. Hal ini seharusnya dilakukan agar bank syariah dapat 

memperbaiki kinerjanya karena sebagai lembaga intermediasi bank syariah lebih 

fokus melakukan kegiatan yang berhubungan pada sektor rill.  

Berdasakan rumusan masalah tersebut maka didapatkan pertanyaan 

penelitian diantaranya: 

1. Bagaimanakah kondisi tingkat efisiensi BUS dan UUS selama kuartal II 

tahun 2014 hingga kuartal II tahun 2016? 

2. Apakah faktor-faktor internal bank berpengaruh terhadap tingkat efisiensi 

BUS dan UUS di Indonesia? 

3. Apakah tingkat efisiensi yang diukur dengan pendekatan nonparametric skor 

DEA, faktor-faktor internal bank, dan faktor makro ekonomi berpengaruh 

terhadap kinerja profitabilitas BUS dan UUS di Indonesia yang diukur 

dengan ROA? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 
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1. Menggambarkan kondisi tingkat efisiensi BUS dan UUS selama kuartal II 

tahun 2014 hingga kuartal II tahun 2016. 

2. Menganalisis pengaruh faktor-faktor internal bank terhadap tingkat efisiensi 

BUS dan UUS di Indonesia. 

3. Menganalisis pengaruh tingkat efisiensi, faktor internal bank, dan faktor 

makro ekonomi terhadap kinerja profitabilitas BUS dan UUS di Indonesia. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi sarana belajar di bidang 

manajemen keuangan terutama mengenai analisis efisiensi dan profitabilitas 

industri perbankan syariah. 

2. Bagi stakeholder, penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi dalam 

penetapan kebijakan efisiensi dan profitabilitas bank. 

3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat membantu dalam pemilihan bank yang 

tepat untuk menyimpan kelebihan dana dan sumber pembiayaan. 

4. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi bahan pustaka dan pembanding 

bagi penelitian selanjutnya. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini meliputi analisis efisiensi teknis serta faktor-faktor yang 

memengaruhinya. Selain itu, dengan nilai estimasi efisiensi teknis, faktor internal, 

dan faktor makro ekonomi diharapkan dapat diketahui dampak terhadap 

profitabilitas. Sampel penelitian mencakup 10 BUS dan 15 UUS di Indonesia 

dengan menggunakan data triwulanan periode Juni 2014-Juni 2016. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Bank Syariah 

Pengertian bank syariah ialah bank yang operasional dan produknya 

dikembangkan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu Al-Qur’an dan 

Al-Hadist. Menurut Antonio (2001), bank syariah adalah bank yang menjalankan 

operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang 

menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Tata cara bermuamalah yang 

dilakukan dengan menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung 

unsur-unsur riba  

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 13, prinsip 

syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak 

lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan 

lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan 

berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip 

penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh 

keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip 

sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan memindahkan 




