
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sejarah perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank 
Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Perkembangan yang cukup pesat baru 
terjadi sejak tahun 1998 ketika pemerintah melakukan penyempurnaan UU No. 7 
Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang secara tegas menjelaskan 
bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di Indonesia (dual banking system), 
yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang 
tersebut menyebabkan berdirinya beberapa bank syariah lain yaitu Bank IFI, Bank 
Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, 
BPD Jabar dan BPD Aceh. Diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang 
perbankan syariah menyebabkan jumlah bank syariah semakin bertambah setelah 
tahun 2008. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai Desember 
2017, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia sebanyak 13, Unit Usaha 
Syariah (UUS) sebanyak 21 dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 
sebanyak 167. 

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi gambaran bahwa pertumbuhan 
positif menandai perkembangan perbankan syariah tahun 2016 setelah 3 tahun 
terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini ditunjukkan dengan 
pertumbuhan total aset yang cukup tinggi selama tahun 2016 sehingga share total 
aset perbankan syariah terhadap perbankan nasional sudah berhasil menembus 5% 
trap. Pada akhir tahun 2016, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari Bank 
Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah (BPRS) mencatatkan pertumbuhan aset, total pembiayaan dan dana pihak 
ketiga (DPK) industri perbankan syariah nasional tahun 2016 tumbuh signifikan, 
masing-masing sebesar 20,28%, 16,41% dan 20,84%. Total aset, total 
pembiayaan, dan DPK industri perbankan syariah nasional pada tahun 2016 
masing-masing mencapai Rp 365,6 triliun, Rp 254,7 triliun dan Rp 285,2 triliun. 
Aset perbankan syariah di tahun 2016 tercatat meningkat sebesar Rp 61,6 triliun, 
atau tumbuh 20,28%. BUS memberikan sumbangan terbesar pada peningkatan 
aset perbankan syariah sebesar Rp 40,7 Triliun.  

Pertumbuhan BUS yang signifikan mulai terjadi pada September 2016 
dengan adanya konversi BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Aset BPD Aceh 
mencapai Rp 18,95 triliun atau sebesar 5,18% dari total aset perbankan syariah 
secara keseluruhan. Konversi Bank Aceh Syariah berdampak kepada 
meningkatnya market share perbankan syariah terhadap perbankan nasional 
menembus angka psikologis 5% (five percent trap). Per Desember 2016 market 
share perbankan syariah mencapai 5,33% atau meningkat sebesar 0,46% dari 
4,87% pada tahun 2015. Sebelum tahun 2016, komposisi aset perbankan syariah 
didominasi oleh dua BUS terbesar, yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank 
Muamalat Indonesia. Secara teori, aset industri perbankan yang terkonsentrasi 
pada sedikit perusahaan saja dapat menimbulkan risiko konsentrasi (concentrated 
risk) sehingga apabila terjadi permasalahan pada sedikit perusahaan tersebut maka 
akan berdampak signifikan terhadap industri perbankan secara keseluruhan. 
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Kehadiran Bank Aceh Syariah mengurangi dominasi dua bank syariah tersebut 
yang pada tahun 2015 mencapai 42,48% menjadi 36,84% pada Desember 2016. 

Belum meratanya industri perbankan syariah nasional juga dapat dilihat dari 
nilai Herfindahl-Hirschman Index (HHI) yang dapat memperlihatkan tingkat 
konsentrasi suatu industri. Berdasarkan standar internasional HHI yang 
dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan Komisi Perdagangan Federal 
Amerika Serikat, sebuah industri yang memiliki nilai HHI di atas 0,25 atau di atas 
25% dapat dikategorikan sebagai industri yang sangat terkonsentrasi, sedangkan 
industri yang memiliki nilai HHI antara 15%-25% dikategorikan sebagai industri 
yang cukup terkonsentrasi. Pada Desember 2016, Bank Syariah Mandiri dan Bank 
Muamalat jika digabungkan secara kolektif memiliki nilai HHI 17,10% terhadap 
perbankan syariah nasional (BUS dan UUS) atau dianggap secara industri masih 
cukup terkonsentrasi. 

Komposisi aset perbankan syariah nasional terdiri atas aset BUS sebesar 
69,52% atau sebesar Rp 254,2 triliun, UUS sebesar 27,98% atau sebesar Rp 102,3 
triliun dan BPRS sebesar 2,5% atau sebesar Rp 9,1 triliun. Pertumbuhan yang 
cukup tinggi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh adanya konversi BPD Aceh 
menjadi Bank Aceh Syariah pada bulan September 2016. Dalam periode tahun 
2016, aset BUS mengalami peningkatan sebesar Rp 40,7 triliun atau tumbuh 
19,10%, sementara aset UUS meningkat sebesar Rp 19,48 triliun atau tumbuh 
23,51%, sedangkan aset BPRS meningkat sebesar Rp 1,48 triliun atau tumbuh 
19,12%.  

Dari sisi pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK), sepanjang tahun 2016, 
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh Bank Umum Syariah 
(BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 
tumbuh sebesar 20,84% atau meningkat sebesar Rp 49,2 triliun menjadi Rp 285,2 
triliun dari sebelumnya sebesar Rp 236 triliun di tahun 2015. Pertumbuhan Dana 
Pihak Ketiga signifikan terjadi pada UUS yang tumbuh 29,58% atau meningkat 
sebesar Rp 16,6 triliun. Sementara, Dana Pihak Ketiga BUS meningkat sebesar 
Rp 31,5 triliun atau tumbuh 18,02%, sedangkan Dana Pihak Ketiga BPRS 
meningkat sebesar Rp 1 triliun atau tumbuh 21,28%. Secara umum, peningkatan 
Dana Pihak Ketiga disebabkan oleh meningkatnya penghimpunan dana 
masyarakat, baik dari giro (Current Account), tabungan (Saving Account), 
maupun deposito (Time Deposit). 

Total pembiayaan oleh BUS, UUS dan BPRS sepanjang tahun 2016 
mengalami peningkatan walaupun lebih lambat dibandingkan pertumbuhan DPK. 
Total pembiayaan perbankan syariah tercatat meningkat 16,41% atau sebesar Rp 
35,9 triliun menjadi Rp 254,6 triliun dibandingkan periode sebelumnya yang 
tercatat sebesar Rp 218,7 triliun. Peningkatan pembiayaan perbankan syariah 
utamanya disebabkan meningkatnya pembiayaan di sektor rumah tangga, 
konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran. Sebagaimana peningkatan aset dan 
DPK, peningkatan total pembiayaan UUS pada tahun 2016 juga lebih baik 
dibandingkan total pembiayaan BUS dan BPRS. Total pembiayaan UUS tumbuh 
sebesar 19,48% atau meningkat sebesar Rp 11,5 triliun, sementara total 
pembiayaan BUS tumbuh sebesar 15,27% atau meningkat sebesar Rp 23,5 triliun. 
Sedangkan total pembiayaan BPRS tumbuh sebesar 15,57% atau meningkat 
sebesar Rp 897 miliar. 
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Sejalan dengan peningkatan DPK yang dikelola dan total pembiayaan yang 
diberikan oleh perbankan syariah, jumlah rekening DPK dan total pembiayaan 
perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Jumlah rekening DPK tahun 
2016 tumbuh sebesar 19,39% atau bertambah sebanyak 3,8 juta rekening dari 
19,64 juta menjadi 23,45 juta rekening DPK. Sementara rekening Total 
pembiayaan yang diberikan tumbuh 19,76% atau bertambah sebanyak 786 ribu 
rekening dari 3,98 juta rekening menjadi 4,76 juta rekening. 

Perkembangan positif perbankan syariah juga ditunjukkan oleh perbaikan 
kondisi permodalan bank syariah, peningkatan kualitas pembiayaan yang 
diberikan dan perbaikan tingkat efisiensi serta likuiditas perbankan syariah. 
Permodalan perbankan syariah yang membaik tercermin dari rasio Capital 
Adequacy Ratio (CAR) yang mencapai 16,16%. Rasio CAR posisi Desember 
2016 tersebut meningkat 1,15% dibandingkan posisi Desember 2015 sebesar 
15,02%. Perbaikan nilai CAR didorong oleh aksi korporasi beberapa bank syariah 
yang menambahkan modal disetor dan penerbitan sukuk korporasi pada tahun 
2016. Sementara kualitas pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS yang 
membaik ditunjukkan oleh rasio Non Performing Financing (NPF) gross pada 
tahun 2016 yang mengalami penurunan sebesar 0,19% menjadi 4,15% dari 4,34% 
di tahun 2015, begitu juga untuk rasio NPF net yang mengalami penurunan dari 
2,77% menjadi 2,06%. Perbaikan NPF utamanya dikontribusikan oleh penurunan 
NPF BUS dari 4,84% menjadi 4,41%, karena meningkatnya pembiayaan yang 
diberikan bank syariah dan restrukturisasi pembiayaan. 

Efisiensi operasional perbankan syariah juga memperlihatkan perbaikan 
yang tercermin dari nilai rasio Biaya Operasional dibandingkan Pendapatan 
Operasional (BOPO) yang turun 0,75% dari 94,38% menjadi 93,63%. Rasio 
likuiditas perbankan syariah ditunjukkan oleh nilai Financing to Deposit Ratio 
(FDR) yang terjaga pada level 88,78%. Nilai FDR tersebut mengindikasikan bank 
syariah mempunyai likuiditas yang baik untuk melakukan ekspansi pembiayaan 
karena didukung oleh sumber dana (funding) yang cukup. 

 
Tabel 1  Perkembangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2017 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 
Jumlah Bank (unit) 12 12 13 13 
Total Aset (milyar rupiah) 204.961 213.423 254.184 288.027 
Dana Pihak Ketiga (milyar rupiah) 170.723 174.895 206.407 238.225 
Total Pembiayaan (milyar rupiah) 147.944 153.968 177.482 189.789 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2019) 

Tabel 1 menunjukkan jumlah bank, Total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) 
dan total pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia selama tahun 2014-2017 
mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Market share bank umum syariah 
dalam perbankan nasional masih sangat kecil. Total aset perbankan nasional pada 
tahun 2014 sebesar Rp 5.615.150 milyar, artinya market share hanya sebesar 
3,65%. Total aset perbankan nasional pada tahun 2015 sebesar Rp 6.095.908 
milyar, artinya market share hanya sebesar 3,5%. Total aset perbankan nasional 
pada tahun 2016 sebesar Rp 6.729.799 milyar, artinya market share hanya sebesar 
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3,78%. Total aset perbankan nasional pada tahun 2017 sebesar Rp 7.387.144 
milyar, artinya market share hanya sebesar 3,9%. 

Penilaian efisiensi bank umum syariah sangat penting sebab efisiensi 
merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan. Semakin ketatnya persaingan 
bahkan dengan bank konvensional, maka pengukuran efisiensi merupakan salah 
satu penilaian apakah bank umum syariah mampu bertahan dalam dunia 
perbankan di Indonesia. Bank umum syariah di Indonesia harus menerapkan 
strategi yang tepat untuk mempromosikan produk dan layanan yang dimilikinya 
sehingga dapat bertahan dalam menghadapi ketatnya persaingan. Semakin 
banyaknya jumlah bank syariah yang beroperasi di Indonesia dengan berbagai 
bentuk produk dan pelayanan yang diberikan dapat memberikan pilihan bagi 
masyarakat. Hal yang paling penting adalah bagaimana kualitas dari bank-bank 
yang ada, yaitu kinerja dan tingkat kesehatan bank. 

Pengukuran kinerja keuangan bank biasanya menggunakan rasio-rasio 
keuangan seperti ROA, BOPO, FDR dan NPF. Rasio-rasio tersebut memang bisa 
memberikan informasi yang penting mengenai kinerja keuangan, tapi belum bisa 
memberikan informasi komprehensif untuk manajemen dalam rangka perbaikan 
kinerja (Darwis 2004). Pengukuran kinerja keuangan suatu bank bukan hanya 
bertujuan membandingkan kinerja keuangan bank tersebut dengan bank lainnya, 
tetapi juga bertujuan merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi 
permasalahan kinerja keuangan yang terjadi di suatu bank atau di dalam suatu 
industri perbankan. Metode pengukuran kinerja alternatif diperlukan agar bisa 
memberikan gambaran secara komprehensif kepada manajemen dalam rangka 
melakukan perbaikan kinerja. Salah satu alternatif pengukuran kinerja bank 
tersebut adalah dengan pengukuran efisiensi bank (Singh dan Fida 2015). Baten 
dan Kamil (2010) berpendapat bahwa pengukuran efisiensi sangat penting bagi 
investor sebelum memutuskan untuk berinvestasi atau tidak. Efisiensi juga 
merupakan faktor utama bagi bank syariah untuk dapat bersaing dengan bank 
konvensional (Hasan 2004). Kablan (2007) menyatakan bahwa sektor keuangan 
khususnya perbankan syariah memiliki peranan penting dalam perekonomian 
suatu negara. 

Visi dari kegiatan pengembangan perbankan syariah sesuai blueprint 
pengembangan perbankan syariah Indonesia yaitu “Terwujudnya sistem 
perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian 
serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan 
berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong 
dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat”. Visi tersebut 
dapat dicapai apabila perbankan syariah efisien. Perkembangan perbankan syariah 
yang lambat perlu terus dikaji salah satunya yaitu dari sisi efisiensinya mengingat 
perbankan syariah di Indonesia sudah berdiri lebih dari tiga dekade. Indonesia 
juga merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia sehingga 
potensi pertumbuhan perbankan syariah sangat besar. Efisiensi merupakan salah 
satu paremeter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu yang mendasari 
seluruh kinerja sebuah perusahaan (Suseno 2008). 

Selain mengukur tingkat efisiensi, penelitian ini juga akan mengukur 
produktivitas bank umum syariah di Indonesia. Produktivitas adalah suatu konsep 
yang mengukur rasio dari total output terhadap rata-rata tertimbang dari input. 
Produktivitas pada dasarnya adalah hubungan antara output dan input dalam 
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sebuah kegiatan produksi. Produktivitas dapat diukur secara parsial maupun total. 
Produktivitas parsial merupakan hubungan antara output dengan satu input contoh 
produktivitas parsial yang sering digunakan adalah produktivitas tenaga kerja 
yang menunjukkan rata-rata output per tenaga kerja atau produktivitas capital 
yang menggambarkan rata-rata output per capital. Produktivitas total atau Total 
Factor Productivity mengukur hubungan antara output-output dengan input-input 
secara bersama-sama, hubungan tersebut dinyatakan dalam rasio dari indeks 
output terhadap indeks input aggregate. Jika rasio meningkat berarti lebih banyak 
output dapat diproduksi menggunakan jumlah input tertentu atau sejumlah output 
dapat diproduksi dengan menggunakan lebih sedikit input. Pengukuran 
produktivitas penting untuk dilakukan dalam rangka menilai efisiensi bank dari 
waktu ke waktu. Analisis efisiensi dan produktivitas dalam menilai kinerja 
perbankan adalah sangat penting karena keduanya saling melengkapi. Analisis 
efisiensi menyediakan analisis kinerja relatif suatu bank terhadap bank yang lain 
pada suatu saat tertentu, sedangkan analisis produktivitas menunjukkan apakah 
kondisi suatu bank berada dalam keadaan maju, mundur atau stagnan, dan 
kecepatan relatif perubahannya terhadap bank yang lain. 

 
 

Perumusan Masalah 

Beberapa penelitian terkait efisiensi perbankan syariah di Indonesia 
diantaranya telah dilakukan oleh Havidz dan Setiawan (2015), Firdaus dan Hosen 
(2013), Pratikto dan Sugianto (2011), Afiatun dan Wiryono (2010) serta Ascarya 
dan Yumanita (2006). Research gap antara penelitian-penelitian sebelumnya 
dengan penelitian ini adalah secara umum penelitian-penelitian tersebut 
menggunakan data tahun 2013 dan sebelumnya, hanya mengkaji sisi efisiensi 
tanpa menggabungkan sisi produktivitasnya, variabel input dan variabel output 
yang digunakan pada penelitian sebelumnya lebih sedikit dan cara analisis data 
serta penyajian deskripsi dalam penelitian ini membahas secara lebih rinci dan 
memeringkatkan skor efisiensi dan indeks produktivitas masing-masing bank serta 
memberikan implikasi manajerial. Adanya roadmap pengembangan keuangan 
syariah Indonesia 2017-2019 dari Otoritas Jasa Keuangan yang bertujuan untuk 
terus menumbuh kembangkan industri keuangan syariah menarik perhatian 
penulis untuk meneliti dengan data seluruh bank umum syariah kecuali bank Aceh 
sebab baru konversi menjadi bank umum syariah pada tahun 2016. Penelitian ini 
akan menggabungkan efisiensi dan produktivitas dengan menggunakan data 
terbaru agar lebih relevan dan dapat berkontribusi sebagai salah satu referensi 
tentang hasil pengukuran efisiensi dan produktivitas bank umum syariah dalam 
rangka pengembangan perbankan syariah dimasa yang akan datang seusai 
roadmap. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dirumuskan permasalahan 
penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana efisiensi bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2017? 
2. Bagaimana produktivitas bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2017? 

 



 

6 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Menganalisis efisiensi bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2017 
2. Menganalisis produktivitas bank umum syariah di Indonesia tahun 2014-2017 

 
 

Manfaat Penelitian 
 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan 
pertimbangan dalam penentuan kebijakan kepada bank umum syariah di 
Indonesia 

2. Bagi bank umum syariah di Indonesia, penelitian ini bermanfaat sebagai 
masukan dalam pengelolaan bank masing-masing 

3. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya ilmu dan 
pengetahuan yang telah didapat 
 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 
Penelitian ini menganalisis efisiensi dan produktivitas Bank Umum Syariah 

di Indonesia. Efisiensi yang dimaksud adalah efisiensi teknis. Produktivitas yang 
dimaksud adalah perubahan Total Factor Productivity (TFP). TFP merupakan 
dekomposisi dari perubahan efisiensi teknis dan perubahan teknologi. Jumlah 
Decision Making Unit (DMU) sebanyak 12 Bank Umum Syariah. Data-data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Operasional Lainnya, Aset 
Lancar, Total Pembiayaan, Biaya Tenaga Kerja, Aset Tetap, dan Dana Pihak 
Ketiga (DPK) dibatasi dalam periode penelitian yaitu tahun 2014-2017. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep Efisiensi 
Konsep efisiensi diawali dari konsep teori ekonomi mikro, yaitu teori 

produsen dan teori konsumen. Teori produsen menyebutkan bahwa produsen 
cenderung memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Sedangkan 
di sisi lain, teori konsumen menyebutkan bahwa konsumen cenderung 
memaksimumkan utilitasnya atau tingkat kepuasannya. Teori produsen mengenal 
adanya garis frontier produksi. Garis ini menggambarkan hubungan antara input 
dan output dalam proses produksi. Garis frontier produksi ini mewakili tingkat 
output maksimum dari setiap penggunaan input yang mewakili penggunaan 
teknologi dari suatu perusahaan atau industri. 

Menurut Farrell (1957) efisiensi dari perusahaan terdiri dari dua komponen, 
yaitu efisiensi teknis (technical efficiency) dan efisiensi alokatif (allocative 
efficiency). Efisiensi teknis mencerminkan kemampuan perusahaan untuk 
memperoleh output maksimal dari sejumlah input tertentu. Suatu perusahaan 
dikatakan lebih efisien secara teknis dari perusahaan lain jika perusahaan tersebut 




