
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sistem keuangan Syariah di Indonesia yang terdiri atas bank syariah, asuransi 

syariah, multifinance syariah, lembaga penjaminan syariah, pasar modal syariah 

dan lembaga keuangan syariah lainnya merupakan suatu kesatuan yang saling 

berkaitan dalam mempengaruhi pertumbuhan industri keuangan syariah di 

Indonesia. Hubungan saling keterkaitan industri keuangan syariah ini, dapat terlihat 

dari kondisi ketika bank syariah dengan pemain yang selalu bertambah dan kondisi 

pasar yang kompetitif akan mempengaruhi tingkat penghimpunan dana pihak ketiga 

(DPK) serta pembiayaan yang diberikan Kurnia (2015). 

Menurut Miranti (2016), Sejak tahun 1980-an, kebutuhan akan alternatif jasa 

perbankan mulai berkembang. Hal ini mulai diprakarsai oleh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) untuk mendirikan bank syariah pertama di Indonesia dengan nama 

Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang efektif beroperasi pada 1 Mei 1992. Setelah 

pendirian BMI, regulasi perbankan syariah secara eksplisit mulai dikeluarkan yaitu 

UU No. 10 Tahun 1998 atas perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1992 tentang 

perbankan. Hal ini memberikan kesempatan dan peluang bagi bank-bank 

konvensional untuk membuka unit syariah, sehingga pemerintah mulai mengatur 

eksistensi perbankan syariah secara kompleks dan menyeluruh dengan 

mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. 

Menurut Bank Indonesia (2008), berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang 

perubahan UU 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 guna meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Hal ini mengandung fungsi bahwa bank sebagai perantara keuangan 

(financial intermediary) antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) 

dengan pihak yang membutuhkan dana (deficit unit). Pada butir ketiga juga terdapat 

beberapa aturan yang mengakomodasi berjalannya prinsip syariah oleh bank umum, 

dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka bank umum mempunyai 

landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan prinsip syariah di Indonesia Bank 

Indonesia (1998). 

Pada akhir tahun 2012, terdapat 11 bank umum syariah dan dua puluh empat 

unit usaha syariah Abdurrahman (2013). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017), 

sampai dengan Maret 2017 tercatat sudah 12 Bank Umum Syariah (BUS), 34 Unit 

Usaha Syariah (UUS), 83 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan 2.518 

kantor syariah 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. Pertumbuhan jumlah perbankan syariah 

yang pesat disatu sisi menunjukkan perkembangan yang positif dari aspek jumlah 

dan jangkauan layanan kepada masyarakat, namun disisi lain terdapat masalah 

mendasar yang dihadapi, yaitu idealisme penerapan prinsip-prinsip syariah dalam 

perbankan syariah. 

Beberapa dari 11 bank syariah dan unit usaha syariah sebagian besar adalah 

bank syariah dengan latar belakang perbankan konvensional yang dalam proses 
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pendiriannya lebih cenderung didorong untuk meraup pangsa pasar muslim yang 

luas. Dominasi komposisi latar belakang perbankan syariah dari perbankan 

konvensional akan memengaruhi komposisi arah kebijakan dan proses politik 

dalam menetapkan kebijakan pemerintah (Bank Indonesia) maupun pertimbangan 

dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Menurut (Abdurrahman, 

2013) fakta-fakta menunjukkan beberapa kebijakan bank Indonesia dan fatwa DSN 

seperti produk Sertifikat Bank Syariah Indonesia (SBSI), produk multijasa, agunan 

dalam pembiayaan syirkah, produk kartu kredit, merupakan instrument dan produk 

perbankan syariah kontemporer yang cenderung lebih akomodatif terhadap tuntutan 

pasar apabila dibandingkan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dengan lebih 

konsisten. 

Menurut Azizi (2014), secara umum, industri perbankan syariah di Indonesia 

menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Data pertumbuhan dan struktur 

perbankan syariah memperlihatkan daya tahan (resilient) di tengah gejolak pasar 

keuangan global. Pertumbuhan industri perbankan syariah baik dari sisi aset, 

pembiayaan dan dana pihak ketiga menjadi sinyal tersedianya ruang cukup besar 

dalam mendorong kemajuan industri perbankan syariah di Indonesia. Sebagai pasar 

yang sebagian besar beragama Islam, Indonesia berpeluang besar menjadi salah 

satu rujukan perbankan syariah baik dalam tataran regional maupun global. 

Pertumbuhan bank syariah meningkat seiring dengan berlakunya UU No. 21 

Tahun 2008. Pertumbuhan bank syariah ini tumbuh secara signifikan baik dari segi 

aset, dana pihak ketiga (DPK) maupun pembiayaan (lihat Gambar 1). 

Perkembangan bank syariah rupanya sedikit melambat antara tahun 2014 dan 2015 

(lihat Gambar 1). Menurut Ascarya (2008), perbankan syariah di Indonesia 

mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dalam dua tahun terakhir. Terdapat 

banyak faktor yang dapat dikaitkan dengan pertumbuhan yang lebih lambat ini. 

Salah satu faktor tersebut adalah daya saing dari bank syariah dalam sistem 

perbankan, karena, dalam sistem dual banking, bank syariah dihadapkan persaingan 

langsung dengan bank konvensional. 

Menurut Ascarya (2008), salah satu aspek penting daya saing adalah efisiensi. 

Inefisiensi akan menjadi akan menjadi kerugian besar menghadapi persaingan ketat 

di industri perbankan. Untuk memenangkan persaingan, bank syariah harus 

mengetahui kekuatan dan kelemahan diri mereka. Oleh karena itu, analisis efisiensi 

bank syariah sangat penting untuk memberikan gambaran besar tentang kekuatan 

dan kelemahan bank syariah. 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi bank syariah untuk 

memperbaiki kelemahan mereka agar bisa bersaing, sehingga dapat meningkatkan 

market share bank syariah di Indonesia yang hingga saat ini market share bank 

syariah di Indonesia hanya 4.7% Kurnia (2015). 
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Sumber: Statistik Perbankan Syariah tahun 2005 – Juni 2017 

Gambar 1 Perkembangan Aset, DPK, dan Pembiayaan Perbankan Syariah di 

Indonesia Tahun 2005 – Juni 2017. 

Menurut Yumanita (2006), Efisiensi perbankan merupakan optimalisasi 

kinerja perbankan yang mencerminkan penggunaan input yang optimal untuk 

menghasilkan output yang maksimal. Berdasarkan Gambar 1, Bank Umum Syariah 

(BUS) mengalami penurunan kinerja pada tahun 2014. Hal bagi industri perbankan 

syariah perlu adanya pengukuran tingkat efisiensi untuk mengetahui kemampuan 

bank dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. 

Sampai saat ini, belum ada satu studi pun yang mengukur tingkat efisiensi 

perbankan syariah seperti yang dilakukan terhadap bank-bank konvensional, seperti 

studi Hadad (2003), meskipun pertumbuhan perbankan syariah sudah demikian 

pesatnya. Oleh karena itu perlu dilakukan studi yang dapat mengukur sejauh mana 

tingkat efisiensi perbankan syariah yang sudah ada saat ni, sehingga sasaran 

pengembangan perbankan syariah dalam rangka memperkuat struktur perbankan 

syariah Indonesia dapat tercapai. 

Fokus penulisan dalam tesis ini ialah untuk melakukan pengukuran kinerja 

keuangan pada tingkat efisiensi bank umum syariah di Indonesia menggunakan 

pendekatan intermediasi perbankan. Penggunaan data pada tahun tersebut diambil 

dengan pertimbangan bahwa pada tahun 2014-2015 terjadi penurunan aset, DPK 

dan pendapatan bank umum syariah secara signifikan. 

 

 

Perumusan Masalah 

Efisiensi merupakan hal yang sangat penting untuk dievaluasi. Efisiensi 

perusahaan dapat diukur dengan beberapa cara. Salah satu metode untuk mengukur 

efisiensi perusahaan adalah dengan menggunakan metode frontier seperti data 

envelopment analysis (DEA). Masalah efisiensi harus mendapat perhatian serius 

untuk mendorong pengembangan industri perbankan syariah dan eksistensi bank 

syariah. Mayoritas penelitian hanya memfokuskan pada pengukuran efisiensi, 

sementara penelitian yang melanjutkan untuk menganalis faktor-faktor yang 
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memengaruhi kinerja efisiensi masih relatif terbatas Berger (1997), khususnya 

untuk efisiensi perbankan syariah. 

Menurut Berger, Humphrey (1992), 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 

(2007) 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. 

Penelitian terkait analisis efisiensi dengan menggunakan frontier untuk 

meneliti industri perbankan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Hidayati (2017), Pratama (2011), Magrianti (2011), Karimah (2016), Mansyur 

(2012), Mediadianto (2007), Widiarti (2015). 

Sedangkan, analisis efisiensi yang dikombinasikan dengan indeks Malmquist 

di Indonesia belum ditemukan. Berdasarkan hal ini, maka analisis efisiensi 

perbankan syariah dengan menggunakan DEA serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi efisiensi perlu dilakukan. 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijelaskan, 

maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut: 

1. Bagaimana kondisi tingkat efisiensi BUS? 

2. Bagaimana kondisi proyeksi tiap BUS untuk mengetahui seberapa besar 

peningkatan yang harus dilakukan oleh BUS yang tidak efisien agar mencapai 

efisien? 

3. Bagaimana perubahan efisiensi antar waktu BUS? 

     

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian harus bisa menjawab peryanyaan-pertanyaan penelitian 

yang telah dirumuskan berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui kondisi tingkat efisiensi BUS. 

2. Menganalisis proyeksi tiap BUS untuk mengetahui seberapa besar 

peningkatan yang harus dilakukan oleh BUS yang tidak efisien agar mencapai 

efisien. 

3. Menganalisis perubahan efisiensi antar waktu BUS. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi bank umum syariah terkait: 

Memberikan informasi sebagai bahan evaluasi kinerja perusahaan. 

b. Bagi bank umum konvensional: 

Memberikan informasi sebagai bahan evaluasi kinerja anak perusahaan, dan 

sebagai bahan pertimbangan terkait investasi di pasar perbankan syariah di 

Indonesia. 
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c. Bagi lembaga Masyarakat Ekonomi Syariah (MES): 

Memberikan gambaran kondisi efisiensi perbankan syariah dan berbagai 

faktor yang mempengaruhi di dalamnya. 

d. Bagi regulator: 

Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan untuk mengelola 

kebijakan agar dapat mendukung fokus pemerintah terkait dual banking 

systems di Indonesia. 

e. Bagi penulis: 

Sebagai wadah aplikatif untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah 

dipelajari dan mempertajam kemampuan analisis serta memberikan wawasan 

mengenai kinerja perusahaan perbankan syariah. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini hanya berorientasi pada efisiensi 

perbankan syariah di Indonesia antara tahun 2014-2015. Penelitian ini tidak 

melakukan evaluasi terhadap persaingan usaha antar perbankan syariah dan 

hubungannya dalam perubahan efisiensi yang terjadi. 

  

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep Efisiensi 

Hidayati (2017) menjelaskan bahwa konsep efisiensi diawali dari konsep 

teori produksi. Fungsi produksi menjelaskan hubungan teknis antara faktor input 

dan output yang menggambarkan proses transformasi input menjadi output pada 

satu periode tertentu. Salah satu model yang digunakan untuk menjelaskan fungsi 

produksi adalah model fungsi production frontier. Keunggulan dari model fungsi 

produksi frontier adalah kemampuannya untuk menganalisa efisien dan tidak 

efisien teknis suatu produksi. 

Pengukuran efisiensi modern dengan menggunakan linier programimng dan 

metode ekonometrika pertama kali dilakukan oleh Farrell (1957), bekerjasama 

dengan Debreu dan Koopman, dengan mendefinisikan suatu ukuran sederhana 

untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan yang dapat memperhitungkan input 

yang banyak. Efisiensi yang telah dilakukan oleh Farrell (1957) adalah efisiensi 

teknis (technical efficiency) yang merefleksikan kemampuan dari suatu perusahaan 

untuk memaksimalkan output dengan input tertentu, dan efisiensi alokatif 

(allocative efficiency) yang merefleksikan kemampuan dari suatu perusahaan yang 

memanfaatkan input secara optimal dengan tingkat harga yang telah ditetapkan. 

Kedua efisiensi ini kemudian dikombinasikan untuk menghasilkan efisiensi total 

(ekonomis). 

 

Pengukuran Berorientasi Input (Input-Oriented Measures) 

Pengukuran berorientasi input menunjukkan sejumlah input dapat dikurangi 

secara proporsional tanpa mengubah jumlah output yang dihasilkan. Konsep 

pengukuran efisiensi dapat dibagi menjadi pengukuran berorientasi input dan 

berorientasi output Farrell (1957). Pengukuran berorientasi input merupakan 
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