
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perbankan memiliki peran penting dalam proses pembangunan dan 

pertumbuhan stabilitas ekonomi negara. Bank merupakan sumber institusi penting 

dan utama bagi pembiayaan eksternal dalam suatu bisnis hampir di semua negara 

(Mishkin 2001). Peran perbankan lebih besar lagi di negara-negara berkembang, 

tidak terkecuali di Indonesia (Aviliani 2015). Pentingnya peranan bank dalam 

perekonomian dan besarnya tingkat kepercayaan masyarakat yang harus dijaga, 

menyebabkan perbankan menjadi industri yang sangat diatur oleh pemerintah. 

Manajemen bank perlu membangun kepercayaan masyarakat untuk menjalankan 

bisnis perbankan. Hal ini terkait dengan fungsi dari bank sebagai lembaga 

intermediasi antara pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang 

memerlukan dana serta lembaga yang memperlancar aliran lalu lintas 

pembayaran. 

Mengingat kegunaan perbankan yang besar, perlu dipastikan bahwa negara 

memiliki perbankan sehat, stabil, efisien dan memiliki kinerja yang baik. 

Kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, 

manajemen bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia serta Otoritas 

Jasa Keuangan selaku pengawasan perbankan dan pemerintah. Menghadapi era 

pasar bebas dan globalisasi bank dituntut untuk semakin efisien agar tetap dapat 

bertahan. Efisiensi menurut Irawati (2017) secara statistik berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja perbankan. Kinerja perbankan menurut Athanasoglou 

et al. (2006) dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu 

faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja perbankan adalah lingkungan 

ekonomi seperti krisis ekonomi. 

Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat setelah Lehman Brothers 

menyatakan bangkrut pada September 2008, dampak krisis subprime mortgage 

pada perekonomian global mulai menyebar. Sudarsono (2009) menyatakan bahwa 

krisis keuangan global mempengaruhi kondisi perbankan Indonesia. Dampak 

krisis tersebut dimulai dengan adanya penarikan dana dalam valas khususnya 

dolar AS oleh lembaga-lembaga keuangan dan investor di AS. Aliran dana keluar 

(capital outflow) terjadi secara besar-besaran. Hal ini membuat likuiditas 

perbankan menurun dan mengalami kesulitan dalam mengelola arus dananya.  

Krisis keuangan juga menyebabkan Bank Indonesia meningkatkan BI rate 

dari 8.00% pada April 2008 menjadi 9.50% pada September 2008 untuk meredam 

inflasi yang diakibatkan oleh turunnya nilai rupiah terhadap dolar. Hal tersebut 

juga mengakibatkan debitur bank mengalami kesulitan usaha dan tidak mampu 

membayar pokok dan bunga ke bank. Bank mengalami kesulitan dan 

menyebabkan meningkatnya cost of fund sehingga bank tidak bisa memenuhi 

kewajibannya kepada Dana Pihak Ketiga (DPK). Dampak bagi perbankan 

Indonesia dengan adanya penarikan dana oleh investor luar negeri di berbagai 

perusahaan Indonesia mengakibatkan bank mengalami krisis likuiditas, penurunan 

nilai aktiva produktif, penurunan kecukupan modal terutama karena kerugian 
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yang berasal dari pencadangan atas penurunan kualitas aktiva produktif dan gagal 

bayar bunga.  

Kinerja perbankan nasional diketahui dari total DPK dan kredit yang 

diberikan. Secara keseluruhan, dapat dilihat pada Gambar 1 bahwa total DPK dan 

kredit yang diberikan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi tersebut 

berbeda dengan pertumbuhan total DPK dan kredit yang diberikan yang 

mengalami fluktuasi. Penurunan pertumbuhan total DPK dan kredit yang 

diberikan terjadi pada tahun 2009. Penurunan tersebut karena terjadi krisis 

keuangan pada akhir tahun 2008.  
 

 

Gambar 1. Total DPK dan kredit yang diberikan tahun 2000 – 2016 

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (diolah) 

 

Pengukuran kinerja keuangan suatu bank dapat digunakan untuk 

membandingkan kinerja keuangan antara masing-masing bank. Hal tersebut juga 

bertujuan untuk merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan 

kinerja keuangan yang terjadi di suatu bank. Pengukuran kinerja keuangan bank 

menggunakan rasio–rasio keuangan seperti Return on Asset (ROA), Return on 

Equity (ROE), Financing to Deposit Ratio (FDR), tingkat Non Performing 

Financing (NPF) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). 

Beberapa rasio keuangan bank merupakan sebagian penilaian kinerja keuangan 

untuk mendukung analisa dalam penilaian tingkat kesehaan bank. Rasio keuangan 

tersebut belum bisa memberikan informasi kepada manajemen untuk melakukan 

perbaikan. Metode pengukuran kinerja yang secara komprehensif diperlukan dan 

memberikan gambaran terhadap manajemen untuk melakukan perbaikan. Salah 

satu alternatif pengukuran kinerja bank adalah pengukuran efisiensi bank. 

Efisiensi bank merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisa 

performa suatu bank dan juga sebagai sarana untuk lebih meningkatkan efiktifitas 

kebijakan moneter (Widiarti 2015) 

Efisiensi menjadi hal yang sangat penting karena kompetisi yang 

bertambah ketat, permasalahan yang timbul akibat berkurangnya sumber daya dan 

meningkatnya standar kepuasan nasabah (Wilson 2006). Efisiensi menjadi faktor 

yang mencerminkan penggunaan sumber daya (input) yang ada untuk 

memperoleh hasil (output) yang maksimum. Jika bank sebagai lembaga 

intermediasi menjadi lebih efisien, maka diharapkan laba akan meningkat serta 

security, ketepatan dan tingkat pengembalian yang lebih baik bagi nasabah 

maupun pemegang saham. 
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Perumusan Masalah 

Perbankan yang merupakan sub sistem dari keseluruhan perekonomian di 

Indonesia. Bank sebagai lembaga intermediasi yang memiliki peran penting dalam 

sebuah negara. Tingkat efisiensi suatu bank akan memberikan dampak yang 

positif bagi perekonomian sebuah negara. Hasil penelitian Levine dan Zervos 

(1998) terhadap 31 negara di dunia memperlihatkan bahwa terdapat hubungan 

positif dan sangat kuat antara perkembangan perbankan dengan pertumbuhan 

ekonomi, akumulasi modal dan pertumbuhan produktivitas suatu negara. 

Kesehatan suatu bank menjadi sangat penting dalam kaitan pembangunan suatu 

negara. Bank yang sehat akan bisa menjalankan perannya secara maksimal dalam 

pembangunan perekonomian suatu negara.  

Efisiensi bank merupakan salah satu indikator penting untuk menganlisa 

kinerja bank dan juga sebagai sarana untuk lebih meningkatkan perekonomian 

suatu negara. Jumono (2016) menyatakan bahwa efisiensi perbankan di Indonesia 

mampu meningkatkan nilai perusahaan. Kemampuan menghasilkan output yang 

maksimal dengan input yang ada merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. 

Indikator yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan efisiensi yang sering 

digunakan adalah Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO 

merupakan rasio antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. 

Semakin besar Rasio BOPO maka semakin tidak efisien suatu bank. Bank yang 

nilai rasio BOPO nya tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak efisien yang 

dilihat dari besarnya biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk memperoleh 

pendapatan operasional. Disamping itu besarnya biaya operasional akan 

memperkecil jumlah laba yang akan diperoleh karena beban operasional tersebut 

menjadi faktor penguran dalam laporan rugi laba.  

Rasio BOPO seperti yang terlihat pada Gambar 2 terlihat periode sebelum 

dan setelah krisis keuangan 2008. Pada periode tersebut rasio BOPO terlihat 

berfluktuatif. Jika ditarik garis linear trendline pada periode 2002 – 2008 bahwa 

garis tersebut bergerak dari 91% hingga menjadi 87%. Jika ditarik garis linear 

trendline pada periode 2008 – 2016, garis tersebut bergerak dari 88% hingga 

menjadi 77%. Hal ini menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan periode 

sebelum krisis keuangan tahun 2008. 

 Keterangan: - - - - : Garis pembatas sebelum dan setelah krisis 

Gambar 2. BOPO periode 2002 – 2008 sebelum terjadi krisis keuangan 2008 

 Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (diolah) 
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Kinerja perbankan di Indonesia pada beberapa periode terakhir telah 

mengalami pasang surut. Salah satu penyebabnya adalah adanya krisis keuangan 

global. Sufian dan Habibullah (2010) melakukan penelitian mengenai dampak 

krisis keuangan Asia tahun 1997 di Thailand, hasil dari penelitiannya menyatakan 

bahwa krisis keuangan global yang terjadi telah memberikan dampak yang negatif 

pada efisiensi dan profitabilitas bank. Mehta (2012) melakukan penelitian 

mengenai dampak krisis keuangan tahun 2008 di Uni Eropa, hasil penelitiannya 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sufian dan Habibullah (2010). Krisis 

keuangan global telah memberikan dampak buruk bagi perkembangan 

perekonomian dunia khususnya perbankan. Pengukuran kinerja efisiensi 

perbankan berguna untuk dasar penghitungan kesehatan dan pertumbuhan bank.  

Penelitian mengenai dampak krisis terhadap efisiensi perbakan di Indonesia 

juga telah di lakukan di Indonesia. Sutawijaya dan Lestari (2009) melakukan 

penelitian mengenai dampak krisis tahun 1998 pada 12 bank di Indonesia. 

Pratikno dan Sugianto (2011) melakukan penelitian mengenai efisiensi perbankan 

syariah sebelum dan setelah krisis keuangan tahun 2008. Sementara itu, penelitian 

tentang efisiensi perbankan di Indonesia sebelum dan setelah krisis keuangan 

tahun 2008 dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan mengetahui 

perubahan produktivitas pada periode sebelum dan setelah krisis tahun 2008 

belum dilakukan.  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu dipahami apakah perbankan 

di Indonesia telah pulih kembali pasca terjadinya krisis keuangan tahun 2008 

maka akan dilakukan analisis efisisensi bank sebelum dan setelah krisis keuangan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yang diteliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat efisiensi bank di Indonesia sebelum dan setelah krisis 

keuangan tahun 2008? 

2. Bagaimana perubahan produktivitas bank di Indonesia sebelum dan setelah 

krisis keuangan tahun 2008? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis tingkat efisiensi bank di Indonesia sebelum dan setelah krisis 

keuangan tahun 2008. 

2. Menganalisis perubahan produktivitas bank di Indonesia sebelum dan setelah 

krisis keuangan tahun 2008. 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa 

pihak: 

1. Bagi bank penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta 

masukan untuk mengetahui efisiensi perusahaan sehingga dapat menetapkan 

strategi bisnis untuk meningkatan performa. 

2. Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi kepada pemerintah selaku pengambil keputusan untuk melakukan 
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tindakan yang diperlukan untuk persiapan menghadapi pasar persaingan 

bebas. 

3. Bagi akademisi diharapkan menjadi salah satu bahan literatur penelitian 

selanjutnya. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas tentang analisis efisiensi bank sebelum dan setelah 

terjadi krisis keuangan tahun 2008. Data yang diambil dari penelitian ini adalah 

laporan keuangan bank tahun 2001 sampai dengan tahun 2016 yang tersedia di 

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bank 

Pengertian bank umum di Indonesia saat ini masih merujuk pada Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk–bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Kasmir (2004) menyimpulkan 

pengertian diatas bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya 

adalah (1) menghimpun dana (funding) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 

bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat untuk 

memperoleh bunga dari hasil simpananya; (2) menyalurkan dana (lending) ke 

masyarakat dalam bentuk memberikan pinjaman (kredit); (3) memberikan jasa-

jasa bank lainnya (services) yang merupakan pendukung dari kegiatan pokok bank 

yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. 

Pengelompokan bank umum berdasarkan Statistika Perbankan Indonesia 

Triwulan IV 2016 sebanyak 116 bank terdiri dari empat bank persero, 42 bank 

umum swasta nasional devisa, 21 bank umum swasta non devisa, 27 bank 

pembangunan daerah, 12 bank campuran dan 10 bank asing. Dari 116 bank 

tersebut yang merupakan bank konvensional adalah 103 bank.  

Berdasarkan kepemilikian, kelompok bank dibedakan menjadi tiga 

kelompok yaitu bank nasional, bank asing dan bank campuran. Bank nasional 

terdiri dari bank milik pemerintah dan bank swasta nasional. Bank milik 

pemerintah terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau bank persero dan 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Bank Pembangunan Daerah (BPD). 

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya 

dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya didirikan oleh swasta. Bank 

milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik 

swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Bank milik campuran 

merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak 

swasta nasional, kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh Warga 

Negara Indonesia (WNI). 

Jenis bank dari status dibagi kedalam dua macam yaitu bank devisa dan 

bank non devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan 
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