
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam usaha melakukan pembangunan nasional Negara mempunyai 

rangkaian upaya pembangunan yang terencana dan berkesinambungan dimana 

tersusun dalam Repelita. Bertolak dari hal tersebut industri perbankan memegang 

peranan sangat penting dalam pembangunan ekonomi tidak hanya di Indonesia, di 

banyak negara industri perbankan sangat dibutuhkan dalam pembangunan 

ekonomi.Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 (memperbaiki UU No 7/ 

1992), Bank merupakan lembaga perantara keuangan, dimana bank bertugas 

untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Perbankan 

memiliki kedudukan yang startegis sebesar 78,6% dibandingkan dengan lembaga 

keuangan lainnya, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, 

pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, 

sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan (Bank Indonesia, 2012) 
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Gambar 1.1 Pengelolaan Keuangan di Indonesia 2012 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 

Kelangsungan operasional sektor perbankan Indonesia akan tergantung 

pada kemampuan setiap institusi perbankan dalam mempertahankan daya saing 

yang tinggi. Daya saing tersebut dapat tecermin dari tingkat efisiensi operasional 

serta kemampuan bank dalam menghadapi setiap gangguan yang muncul, baik 

secara internal maupun eksternal.(Bank Indonesia, 2014).Sehingga bank satu 

dengan bank lain melakukan persaingan dengan daya saing yang berbagai macam. 

Daya saing perbankan dapat tercermin dari tingkat efisiensi operasional.M. Anwar 

et al. (2012) menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi operasional 

bank di Indonesia di antaranya adalah total aset sebagai proksi dari ukuran 

bank,Returnon Asset (ROA) sebagai proksi dari keuntungan bank, Capital 

Adequacy Ratio (CAR) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebagai proksi dari 

likuiditas bank, Non Performing Loan (NPL) sebagai proksi dari risiko kredit 
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bank, pertumbuhan GDP riil, IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan), dan nilai 

tukar rupiah terhadap dolar.  

 

Gambar 1.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2014-2015 

Sumber: http://ekbis.sindonews.com 

Pertumbuhan ekonomi juga menentukan perkembangan kinerja suatu 

perusahaan khususnya perbankan. Dimana untuk tahun 2015 Indonesia 

mengalami kenaikan ekonomi dibanding 2014 hal ini telah diproyeksikan oleh 

beberapa instansi dengan disesuaikan sebagai Monitary Policy 

Review.Berdasarkan data Kementrian Indonesia pertumbuhan ekonomi tahun 

2014- 2015 yaitu sebesar 0,7 %, 0,4% menurut Bank Indonesia, 0,3% menurut 

IMF, dan 0,1% menurut Bank Dunia. Proyeksi tersebut menandakan bahwa 

terbuka peluang lebar atas kinerja perbankan yang efisien dilihat dari 

perbandingan antara masukan (input) dengan hasil (output) yang dicerminkan 

dalam rasio atau perbandingan diantara keduanya.  
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Efisiensi dalam dunia perbankan adalah salah satu parameter kinerja 

yang cukup populer, banyak digunakan karena merupakan jawaban atas kesulitan- 

kesulitan dalam menghitung ukuran-ukuran kinerja sebagaimana disebutkan di 

atas. Sering kali, perhitungan tingkat keuntungan menunjukkan kinerja yang baik, 

tidak masuk dalam kriteria “sehat” atau berprestasi dari sisi 

peraturan.Sebagaimana diketahui, industri perbankan adalah industri yang paling 

banyak diatur oleh peraturan-peraturan yang sekaligus menjadi ukuran kinerja 

dunia perbankan.(www.bi.go.id diakses pada 17 Oktober 2015). 

Dwityapoetra (2011) mengatakan, hasil riset yang dilakukannya dalam 

megukur efisiensi perbankan Indonesia menunjukkan bahwa rasio efisiensi biaya 

sebesar 40-60 persen. Dimana bank-bank BUMN ditemukan relatif lebih efisien 

daripada bank Asing. Namun kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap 

meningkatkan efisiensi biaya bank. Hal ini dapat disimpulkan bahwa peran 

investor asing di Indonesia cukup besar untuk meningkatkan efisiensi bank-bank 

di Indonesia. 

  

http://www.bi.go.id/
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Gambar 1.3 Peningkatan Jumlah Bank Go Public per 14 September 2015 

Sumber:www.sahamok.com diakses pada 17 Oktober 2015 

Perkembangan bank di Indonesia cukup pesat hal ini dapat dilihat dari 

dilakukannya Initial Public Offering (IPO) oleh bank umum di Indonesia baik 

untuk bank umum BUMN maupun swasta devisa dan non devisa. Total industri 

perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 42 bank. Dimana 

masih ada banyak bank lagi yang akan melakukan IPO di tahun 2015-2016. 

Menurut Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwiyono alasan mengapa bank 

melakukan IPO diantaranya untuk menjaga status good corporate governence. 

Salah satu kunci dari good corporate governence yang baik adalah transparansi 

laporan keuangan.Dengan melakukan IPO, diharapkan hal itu bisa tercapai, untuk 

menjaga rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio – CAR). (sumber: 

http://bisnis.tempo.co/ diakses pada 17 Oktober 2015). 

 

http://www.sahamok.com/
http://bisnis.tempo.co/
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Persaingan yang semakin ketat dalam industri perbankan dan dalam 

rangka menghadapi era globalisasi menyebabkan kebijakan perbankan nasional 

diarahkan pada terwujudnya struktur perbankan Indonesia yang sehat, kuat dan 

efisien. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan implementasi API 

(Arsitektur Perbankan Indonesia) melalui kebijakan konsolidasi yang ditujukan 

pada aspek permodalan dan aspek kepemilikan perbankan. Kebijakan tersebut 

membuat peta struktur kepemilikan bank mengalami pergeseran, dimana banyak 

bank-bank domestik dikuasai oleh bank asing. Namun untuk bank umum BUMN 

proporsi kepemilikian dikuasai oleh Negara. Pengelolaan atas total aset 2014 yang 

dimiliki meningkat dari tahun 2013. (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 

2012) 

Tabel 1.1 

Total Aset Bank Umum BUMN 2013-2014 

Bank 2013 2014 

Bank BTN 131.169.700.000.000 144.576.000.000.000 

Bank Mandiri 733.099.800.000.000 855.039.700.000.000 

Bank BNI 386.654.815.000.000 416.573.708.000.000 

Bank BBRI 626.182.926.000.000 801.955.021.000.000 

Sumber: idx.co.id 

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat total asset dari Bank Umum BUMN 

meningkat. Bank Mandiri memiliki total aset tertinggi di tahun 2013 sebesar 

733.099.800.000.000 dan di tahun 2014 sebesar 855.039.700.000.000 diantara Bank 

Umum BUMN lainnya. 
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Pengukuran efisiensi pada bank secara tradisional dapat dilakukan dengan 

menggunakan rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO). 

Rasio ini merupakan ukuran efisiensi yang lazin dipakai untuk memberikan 

penilaian atas kinerja efisiensi perbankan.(Wijayanto dan Sutarno, 2014). Berikut 

ini Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) pada bank Umum 

BUMN go public di Indonesia pada tahun 2013-2014.  

Tabel 1.2 

Rasio BOPO Perbankan Persero di Indonesia 2013-2014 

Bank Tahun 2013 Tahun 2014 

Bank BTN 82,19% 89,19% 

Bank Mandiri 62,41% 64,98% 

Bank BNI 67,1% 69,8% 

Bank BRI 60,58% 69,58% 

Sumber: Laporan Keuangan 2014 

Berdasarkan Tabel 1.2 keseluruhan bank mengalami peningkatan BOPO 

di tahun 2014, artinya perbankan mengalami kecenderungan peningkatan dalam 

hal “ketidakefisiensian”. Pada tahun 2014 ini dari keempat bank tersebut bank 

Mandiri menjadi bank yang paling efisien dengan rasio BOPO terendah daripada 

yang lainnya yakni 64,98%. Sebagai contoh adalah PT Bank Tabungan Negara 

Tbk (BTN) menjadi bank yang kurang efisien dibandingkan tiga bank BUMN 

lainnya, lantaran rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) 

yang tinggi. Sehingga perlu perubahan struktur permodalannya agar mampu 
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bersaing dan tumbuh menjadi bank yang kuat. BOPO BTN per Desember 2013 

mencapai 82,19 persen menandakan bank BTN kurang efisien atau angka BOPO 

BTN ini jauh lebih tinggi dibandingkan Bank Mandiri 67,66 persen, BNI 67,1 

persen dan BRI 60,58 persen. (sumber:http://www.antaranews.com/diakses pada 

16 Oktober 2015) . Pada penghargaan yang sama PT Bank Mandiri dinobatkan 

sebagai bank nasional paling efisien dari 130 bank yang beroperasi di Indonesia 

dalam "Banking Efficiency Award 2007" versi Harian Bisnis Indonesia. 

Namun hal berbeda ditemukan pada tahun yang sama dengan metode 

penilaian yang berbeda yaitu PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN) 

mendapatkan penghargaan The Best Efficient Bank 2014 atau bank paling efisien 

atas kinerja perusahaan 2013. Metodologi yang dipakai dalam perhitungan analisa 

adalah dengan membandingkan hasil aktual (output) yang diperoleh satu bank 

dengan hasil yang seharusnya dapat dicapai dengan sejumlah konsumsi sumber 

daya (input) yang sama. Berdasarkan kinerja per 30 Juni 2014 BTN membukukan 

aset sebesar Rp135,62 triliun atau tumbuh 14,36% dari posisi yang sama 2013. 

Sementara, dari sisi kredit dan pembiayaan tumbuh 16,61% dari posisi yang sama 

2013 menjadi Rp106,58 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) perseroan pada posisi 

yang sama tumbuh 22,61% menjadi Rp101,35 triliun pada 2014. (source: 

http://ekbis.sindonews.com/ diakses pada 16 Oktober 2015). 

Efisiensi adalah suatu istilah yang sifatnya relatif yaitu harus dikaitkan 

dengan kriteria tertentu. Menurut Hadad et al (2003) dalam A. Noor Pratiwi 

(2014) ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk pengukuran 

efisiensi dari institusi keuangan yaitu pendekatan produksi, intermediasi, dan 

pendekatan asset. Pendekatan produksi melihat aktivitas bank sebagai sebuah 

http://www.antaranews.com/
http://ekbis.sindonews.com/
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produsen jasa bagi para depositor dan peminjam kredit. Pendekatan intermediasi 

melihat institusi keuangan sebagai perantara yaitu mentransfer yang kelebihan 

dana kepada yang kekurangan dana. Sedangkan pendekatan asset lebih melihat 

fungsi primer sebagai institusi keuangan yaitu pencipta kredit. Ketiga pendekatan 

tersebut memiliki ukuran yang berbeda dalam hal input maupun outputnya. 

Sebagai contoh, pendekatan asset memperhitungkan komponen aktiva yang 

dimiliki perusahaan yang tidak diperhitungkan pada pendekatan lainnya. 

Menurut Ceha (2000) pada Andiwijayanto (2010) terdapat empat 

pengukuran efisiensi yaitu: (a) least-squares econometric production (LSEP); (b) 

total factor productivity (TFP); (c) stochastic frontiers analysis (SFA); dan (d) 

data envelopment analysis (DEA). Data envelopment analysis (DEA) merupakan 

metode analisis yang dapat menghasilkan production frontier untuk 

mengidentifikasi unit yang digunakan sebagai referensi yang dapat membantu 

untuk mencari penyebab dan jalan keluar dari ketidakefisienan. DEA 

mengevaluasi efisiensi relative Decision Making Units (DMU) dalam sebuah 

organisasi dengan memberi bobot pada input/output. Pemilihan metode DEA 

mempunyai keunggulan dan kelemahan dibandingkan metode yang lain. 

Purwantoro (2003) menyebutkan keunggulan DEA adalah: 

1. Bisa mengolah banyak input dan output 

2. Tidak butuh asumsi adanya hubungan fungsional antara variabel input 

dengan output 

3. DMU dibandingkan secara langsung dengan sesamanya (homogen). 

4. Input dan output dapat memiliki satuan pengukuran yang berbeda 
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Sedangkan kelemahan DEA dibanding metode yang lain adalah: 

1. Bersifat sample selection 

2. Kesalahan pengukuran bisa berakibat fatal 

3. Hanya mengukur efisiensi relatif dari DMU, dan bukan efisiensi absolut 

4. Uji hipotesis secara statistik atas hasil DEA sulit dilakukan karena 

merupakan pengukuran non parametrik. Selain itu pengukuran efisiensi 

atas sejumlah DMU bukan dilakukan secara terpisah atau individual, 

melainkan secarabersamaan. Hal inilah yang mengakibatkan perhitungan 

efisiensi secara manualsulit dilakukan, terlebih jika berskala besar. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wahab, Hosen dan Muhari (2014) 

untuk mengkomparasi efisiensi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank 

Umum Syariah (BUS) menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) 

ditemukan bahwa rata-rata efisiensi BUK lebih baik dibandingkan BUS. Hasil 

perhitungan analisis DEA tahun 2012 menunjukkan hasil yang membaik, dimana 

pada tahun ini bank yang memiliki tingkat efisiensi optimal 100% sebanyak 8 

bank, selain itu terjadi peningkatan tingkat efisiensi pada bank BNI dengan 

tingkat efisiensi sebesar 90,76% namun pada bank BII terjadi penurunan tingkat 

efisiensi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 98,37%. Sedangkan hasil 

perhitungan analisis DEA tahun 2012 menunjukkan hasil yang tidak begitu 

membaik, dimana pada tahun ini bank yang memiliki tingkat efisiensi optimal 

100% sebanyak 4 bank. Dimana terjadi peningkatan tingkat efisiensi yang optimal 

pada bank Panin Syariah dimana pada tahun 2011 tingkat efisiensi sebesar 73,08 

persen. 
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Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pratikto (2011) untuk melihat 

perbedaan kinerja efisiensi bank syariah sebelum dan sesudah adanya krisis global 

menggunakan DEA menghasilkan temuan bahwa (1) Pertumbuhan variabel input 

(simpanan, aktiva, biaya tenaga kerja) dan output (pembiayaan dan pendapatan 

operasional) secara rata-rata, baik sebelum dan sesudah krisis global, cenderung 

magalami peningkatan; (2) Kinerja efisiensi perbankan syariah, baik sebelum 

maupun sesudah masa krisis global, secara umum termasuk dalam kondisi efisien. 

Berdasarkan argumen bahwa masing-masing pendekatan untuk 

mengukur efisiensi menggunakan input dan output yang berbeda kemungkinan 

akan menghasilkan tingkat efisiensi yang berbeda, sementara penelitian lain 

secara mayoritas hanya menggunakan pendekatan intermediasi dalam mengukur 

efisiensi.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul peneltian: “Analisis Perbandingan Efisiensi 

Kinerja Operasional melalui Pendekatan Produksi, Intermediasi, dan Aset 

dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) pada Bank 

Umum Nasional Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2014”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Hingga tahun 2015 jumlah bank di Indonesia mengalami peningkatan yang 

cukup drastis, begitu pula bank yang melakukan initial public offering (IPO) dan 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) meningkat hingga mencapai jumlah 42 

baik untuk bank umum maupun bank swasta devisa / non devisa. Persaingan di 

dunia perbankan menuntuk bank-bank tersebut meningkatkan nilai efisiensi 

kinerja operasionalnya. Rata-rata bank mengukur kinerjanya dengan laporan 
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keuangan saja. Dimana perhitungannya menggunakan Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan operasional (BOPO) Bank Umum BUMN di Indonesia memiliki nilai 

yang kurang efisien, terutama Bank BTN yang memiliki BOPO mencapai 89,19% 

di tahun 2014. Selain menggunakan cara tersebut ada metode pengukuran dan 

evaluasi lain yang bisa dilakukan, yakni dengan data Envelopment Analysis 

(DEA) dengan membandingkan input dan output dari bank tersebut.  

Menurut Hadad et al (2003) ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan 

untuk pengukuran efisiensi dari institusi keuangan yaitu pendekatan produksi, 

intermediasi, dan pendekatan asset. Masing-masing pendekatan menggunakan 

input dan output yang berbeda. 

Maka diperlukan evaluasi untuk bank-bank yang telah go public untuk 

melihat nilai efisiensinya di tahun 2013-2014 melalui beberapa pendekatan 

dengan menggunakan metode DEA. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka 

muncul pertanyaan sebagai berikut: 

1) Bagaimana gambaran operasional bank umum nasional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2014?  

2) Bagaimana efisiensi kinerja operasional melalui pendekatan produksi, 

intermediasi, dan aset dengan menggunakan metode DEA pada Bank Umum 

Nasional yang tercatat di BEI periode 2013-2014? 

3) Apakah terdapat perbedaan efisiensi kinerja operasional melalui pendekatan 

produksi dan intermediasi dengan menggunakan metode DEA pada Bank 

Umum Nasional yang tercatat di BEI periode 2013-2014? 



13 
 

4) Apakah terdapat perbedaan efisiensi kinerja operasional melalui pendekatan 

produksi dan aset dengan menggunakan metode DEA pada Bank Umum 

Nasional yang tercatat di BEI periode 2013-2014? 

5) Apakah terdapat perbedaan efisiensi kinerja operasional melalui pendekatan 

intermediasi dan aset dengan menggunakan metode DEA pada Bank Umum 

Nasional yang tercatat di BEI periode 2013-2014? 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui gambaran operasional bank umum nasional yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2014 

2) Mengetahui efisiensi kinerja operasional melalui pendekatan 

produksi, intermediasi, dan aset dengan menggunakan metode DEA 

pada Bank Umum Nasional yang tercatat di BEI periode 2013-2014 

3) Mengetahui apakah terdapat perbedaan efisiensi kinerja operasional 

melalui pendekatan produksi dan intermediasi dengan menggunakan 

metode DEA pada Bank Umum Nasional yang tercatat di BEI periode 

2013-2014 

4) Mengetahui apakah terdapat perbedaan efisiensi kinerja operasional 

melalui pendekatan produksi dan aset dengan menggunakan metode 

DEA pada Bank Umum Nasional yang tercatat di BEI periode 2013-

2014 

5) Mengetahui apakah terdapat perbedaan efisiensi kinerja operasional 

melalui pendekatan intermediasi dan aset dengan menggunakan 

metode DEA pada Bank Umum Nasional yang tercatat di BEI periode 

2013-2014. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1) Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan pemikiran 

dan peningkatan pengetahuan terutama tentang kinerja operasional 

sektor perbankan. 

2) Bagi Institusi 

Memberikan informasi kepada bank terkait mengenali tingkat efisiensi 

kinerja bank tersebut dibandingkan dengan bank lain dalam penelitian 

ini sehingga dapat meningkatkan kinerja operasionalnya. 

3) Bagi Investor 

Memberikan informasi kepada investor terkait keputusan investasi 

melalui pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi 

dengan metode DEA dalam mengukur efisiensi kinerja operasional 

perbankan. 

4) Bagi penelitian selanjutnya 

5) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi 

bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengembangkan 

dan memperbarui penelitian mengenai perbankan. 
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1.5 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dan verifikatif. Menurut Sugiyono (2011:32) Metode deskriptif adalah metode 

yang berkenaan dengan keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel atau 

lebih (variabel yang berdirisendiri) tanpa membuat perbandingan variabel itu 

pada sampel lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel lain. 

Metode verifikatif yaitu metode yang digunakan untuk menguji kebenaran 

hipotesis. Metode yang diguanakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian 

ini yaitu uji t.  

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada laporan keuangan bank yang tercatat di Bank 

Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs resmi bank tersebut. 

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2015 dengan mengambil lama 

periode 2013-2014. Penulis melakukan penelitian ini pada bulan Februari-

April 2016.  

 


