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ABSTRACT 

Banks know anywhere that has a good efficiency performance on national private commercial 

banks, determine the extent of the influence of LDR, APB, Car to Cost Efficiency, to know the 

level of significance LDR partial positive influence on cost efficiency, to know the level of 

significance of the effect of APB negatife partially on cost efficiency, Knowing the significance 

level of CAR partial positive influence on the efficiency of charge on the National Private Banks. 

Analytical techniques used to collect data is then collected data were analyzed in two stages, 

namely efficiency performance measurement and test hypotheses. Banking efficiency is measured 

by calculating the ratio of output to input banking, and to test the hypothesis by calculating 

financial ratios of banks, descriptive analysis, conducted an analysis to test the hypothesis by 

means of regression analysis, F test and t test. After doing research result showed that there is 

only one bank that has good performance efficiency, and variable LDR, APB, CAR jointly have a 

significant impact on the cost efficiency of the National Private Banks, variable partial LDR 

have a positive influence significantly to the cost efficiency, variable partial APB had no 

significant negative effect on efficiency costs, partially variable CAR had no significant positive 

effect on Cost Efficiency. 
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PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang 

berperan sebagai lembaga intermediasi 

(financial intermediary) yaitu sebagai 

perantara pihak yang kelebihan dana dan 

pihak yang kekurangan dana. Bank 

menghimpun dana (funding) dari pihak yang 

kelebihan dana dalam bentuk simpanan giro, 

tabungan, dan deposito. Penyaluran dana 

(lending) adalah menyalurkan kembali dana 

yang diperoleh kemasyarakat yang 

kekurangan dana dalam bentuk kredit.  

Dalam perekonomian, sebagai 

keuangan, bank mempunyai dua peranan 

yaitu sebagai lembaga transmisi dan sebagai 

lembaga perantara. Fungsi yang disebut 

pertama berkaitan peranan lembaga 

keuangan dalam mekanisme pembangunan. 

Fungsi kedua dari lembaga keuangan 

berkaitan erat dengan pemberian 

fasilitas/kemudahan mengenai aliran dana 

dari mereka yang kelebihan dana (penabung) 

kepada mereka yang kekurangan dana 

(peminjam). Melihat kontribusi industri 

perbankan yang sangat penting bagi 

pertumbuhan perekonomian khususnya di 

Indonesia, oleh karena itu kinerja perbankan 

sebagai lembaga intermediasi perlu 

mendapatkan perhatian lebih baik lagi. 

Kinerja suatu perbankan pada umumnya 

dikaitkan dengan kemampuan pihak 

manajemen dalam mengelolanya secara baik 

dan  benar untuk menghasilkan tingkat 
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keuntungan tertentu. Namun menghasilkan 

keuntungan yang besar saja tidak   cukup   

dalam   mengelola   industri   perbankan.  

Kinerja  yang  baik  pada umumnya 

dikaitkan dengan efisiensi dalam mengelola 

sumber daya yang ada. Efisiensi bagi sebuah 

bank secara keseluruhan merupakan aspek 

yang paling penting diperhatikan untuk 

mewujudkan suatu kinerja keuangan yang 

sehat. Efisiensi merupakan salah satu 

parameter kinerja yang secara teoretis 

mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi 

dengan mengacu pada filosofi “kemampuan 

menghasilkan output yang optimal dengan 

input-nya yang ada, adalah merupakan 

ukuran kinerja yang diharapkan”. Dengan 

demikian ada pemisahan antara harga dan 

unit yang digunakan (input) maupun harga 

dan unit yang dihasilkan (output) sehingga 

dapat diidentifikasi berapa tingkat efisiensi 

teknologi, efisiensi alokasi, dan total 

efisiensi. Dengan diidentifikasinya alokasi 

input dan output, maka akan dapat dianalisis 

lebih jauh untuk melihat penyebab 

inefisiensi suatu bank. Data Envelopment 

Analysis merupakan teknik non-parametrik 

yang telah banyak digunakan dalam banyak 

penelitian sebelumnya. Penelitian ini 

menggunakan kombinasi teknik analisis 

rasio dan Data Envelopment Analysis (DEA) 

sebagai teknik non-parametrik untuk 

mengukur efisiensi  Bank Umum Swasta 

Nasional. Penggunaan rasio keuangan dan 

pendekatan efisiensi secara bersamaan akan 

dapat mengukur kinerja bank secara lebih 

baik sehingga dapat memberikan manfaat 

lebih optimal. 

Hal yang paling mendasar pada 

teknik DEA adalah terdapatnya skor 

efisiensi teknis dari setiap DMU tergantung 

dari pencapaian sampel yang hanya 

sebagian. Hal ini berarti DEA memiliki hasil 

yang relatif, bukan absolut, dimana ukuran 

mengenai teknis efisinesi untuk setiap DMU 

selalu dipertimbangkan. Operasional teknik 

DEA dalam mengevaluasi sebuah DMU 

sebagai sesuatu yang efisien secara teknis 

jika hal itu memiiki rasio “baik” dari setiap 

output dan juga setiap input. Rangkaian 

kegiatan tersebut mampu menunjukkan 

signifkansi dari hubungan output-input yang 

akan di ukur.  

Rasio yang digunakan untuk 

mengukur efisiensi dan efektifitas 

operasional suatu bank adalah rasio Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO). Rasio biaya operasional adalah 

perbandingan antara biaya operasional dan 

pendapatan operasional (Lukman 

Dendawijaya, 2009 : 119). Semakin rendah 

BOPO berarti semakin efisien bank tersebut 

mengendalikan biaya operasionalnya, 

dengan adanya efisiensi biaya maka 

keuntungan yang diperoleh bank semakin 

besar. 

 

RERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS 

 

Lembaga Keuangan Bank 

Menurut Hasibuan (2002) dalam 

Elvira (2012) terdapat berbagai pengertian 

bank, antara lain: 

1) Bank adalah badan usaha yang 

kekayaannya terutama dalam bentuk 

aset keuangan serta bermotif profit 

dan juga sosial, jadi bukan hanya 

keuntungan saja. 

2) Bank adalah pencipta uang yang 

dimaksudkan bahwa bank 

menciptakan uang giral dan 

mengedarkan uang kartal. Pencipta 

dan pengedar uang kartal (uang 

kertas dan uang logam) merupakan 

otoritas Bank Indonesia sebagai bank 

sentral, sedangkan uang giral dapat 

diciptakan oleh bank umum. 

3) Bank adalah pengumpul dana dan 

penyalur kredit, berarti bank dalam 

operasinya mengumpulkan dana dari 

SSU (Surplus Spending Unit) dan 
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menyalurkan dana pada DSU (Defisit 

Spending Unit). 

4) Bank selaku panitia lalu lintas 

pembayaran, berarti bank menjadi 

pelaksana penyelesaian pembayaran 

transaksi komersial atau financial 

dari pembayar ke Penerima. 

5) Bank   selaku   stabilisator   moneter   

diartikan   bahwa   bank mempunyai 

kewajiban ikut menstabilkan nilai 

tukar uang, nilai kurs atau harga 

barangbarang relatif stabil atau tetap, 

baik secara langsung maupun melalui 

mekanisme GWM (Giro Wajib 

Minimum) Bank, Operasi Pasar 

Terbuka, atau kebijaksanaan 

diskonto. 

6) Bank   sebagai  dinamisator   

perekonomian,  maksudnya adalah 

bank sebagai  pusat perekonomian, 

sumber dana, pelaksana lalu lintas 

pembayaran, memproduktifkan 

tabungan, dan pendorong kemajuan 

perdagangan nasional dan 

internasional. 

 

Peranan Bank 

Bank mempunyai peranan penting dalam 

sistem keuangan, peranan tersebut adalah : 

1. Pengalihan Aset 

Bank akan memberikan pinjaman 

kepada pihak yang membutuhkan dana 

dalam jangka waktu yang telah 

disepakati. Sumber dana pinjaman 

tersebut dari pemilik dana yaitu unit 

surplus yang jangka waktunya dapat 

diatur sesuai keinginan pemilik dana. 

Dalam hal ini, bank telah berperan 

sebagai pengalih aset dari unit surplus 

kepada unit defisit. Dalam kasus lain, 

pengalihan aset dapat pula terjadi jika 

menerbitkan sekuritas sekunder (giro, 

deposito berjangka, dana pensiun, dan 

sebagainya) yang kemudian dibeli oleh 

unit surplus dan selanjutnya ditukarkan 

dengan sekuritas primer (saham, 

obligasi, promes, commercial paper, 

dan sebagainya). 

2. Transaksi 

Bank    memberikan   berbagai    

kemudahan    kepada  pelaku ekonomi 

untuk melakukan transaksi barang dan 

jasa. Produk-produk yang dikeluarkan 

oleh bank (giro, tabungan, deposito, 

saham, dan sebagainya) merupakan 

pengganti dari uang dan dapat 

digunakan sebagai alat pembayaran. 

3. Likuiditas 

Bagi pihak yang memiliki surplus dapat 

menempatkan dana yang dimilikinya 

dalam bentuk produk-produk berupa 

giro, tabungan, deposito, dan lain 

sebagainya. Produk-produk tersebut 

masing-masing mempunyai tingkat 

likuiditas yang berbeda-beda. Untuk 

kepentingan likuiditas pemilik dana, 

mereka dapat menempatkan dananya 

sesuai dengan kebutuhan dan 

kepentingannya. 

4. Efisiensi 

Bank dapat menurunkan biaya transaksi 

atau mengefisiensi dengan jangkauan 

pelayanannya. Peranan bank sebagai 

broker adalah mempertemukan pemilik 

dan pengguna modal lembaga keuangan 

yang saling membutuhkan. Adanya 

informasi yang tidak simetri antara 

peminjam dan investor menimbulkan 

masalah insentif yang inefisien. Peranan 

bank menjadi penting memecahkan  

masalah ini. 

 

Efisiensi Bank 

Efisiensi  dapat  didefinisikan  sebagai  

perbandingan  antara  keluaran (output) 

dengan masukan (input), atau jumlah 

keluaran yang dihasilkan dari satu input 

yang dipergunakan. (1) Mempergunakan 

jumlah unit input yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan jumlah input yang 

dipergunakan oleh perusahaan lain dengan 
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menghasilkan jumlah output yang sama, (2) 

Menggunakan jumlah unit input yang sama, 

dapat menghasilkan jumlah output yang 

lebih besar. Syafaroedin Sabar, (1989) dalam 

Elvira (2012). 

 

Efisiensi Operasional   

Efisiensi Operasional  bersudut pandang 

mikro. Pengukuran efisiensi operasional  

cenderung terbatas  dalam proses konversi 

inputmenjadi output. Usaha untuk 

meningkatkan efisiensi operasional hanya 

memerlukan kebijakan mikro yang bersifat 

internal, yaitu dengan pengendalian dan 

alokasi sumber daya yang optimal. Suatu 

Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) atau 

perusahaan dikatakan efisien secara 

operasional apabila menghasilkan output 

maksimal dengan sumber daya tertentu atau 

memproduksi sejumlah tertentu output 

menggunakan sumber daya yang minimal. 

Efisiensi operasional cenderung dapat 

dipahami dengan teori  

produksi yang menyatakan bahwa efisiensi 

tertinggi adalah apabila perusahaan 

 menghasilkan output dengan jumlah optimal 

dengan biaya yang optimal. 

 

Ukuran Efisiensi 
Pengukuran efisiensi operasional dan 

profitabilitas suatu organisasi  

seperti bank bukanlah perkara yang mudah. 

Kendala dalam pengukuran efisiensi 

menurut Shafer dan Terry (2002) dalam 

Elvira (2012) disebabkan oleh beberapa 

faktor. Pertama, organisasi bank merupakan 

suatu kumpulan berbagai ragam perilaku 

ataupun  sumber  daya  yang  kompleks.  

Oleh  karena  itu  sulit  untuk    memperoleh 

ukuran efisiensi organisasi yang absolut. 

Kondisi ini akan mengarah penggunaan nilai 

efisiensi relatif (perbandingan atas 

penggunaan sumber daya/inputs untuk 

mendapatkan suatu hasil/outputs dari sebuah 

organisasi dibandingkan dengan nilai 

efisiensi relatif organisasi lain yang sejenis) 

menggantikan nilai absolute tersebut. Kedua, 

organisasi bank tersusun dari proses 

transformasi yang multi dimensional dimana 

selalu banyak input yang dimanfaatkan 

untuk menghasilkan banyak output pula. 

Nilai ukuran yang menunjukkan 

efisiensi suatu organisasi bank secara 

keseluruhan yang bersifat skala dilakukan 

dengan terlebih dahulu diperoleh suatu bobot 

organisasi bank tersebut. Suatu unit kegiatan 

ekonomi dikatakan efisien sempurna jika 

memiliki nilai efisiensi 1 atau 100%. 

Sedangkan nilai efisiensi yang mendekati 0 

menunjukkan kondisi bank yang semakin 

tidak efisien. Bagaimanapun juga bobot 

input dan output yang dinyatakan 

sebelumnya ini selalu kurang dalam 

melingkupi seluruh nilai yang 

mempengaruhinya baik eksternal maupun 

internal. Di dalam teori perusahaan dan 

analisis biaya dinyatakan bahwa perusahaan-

perusahaan sejenis yang survive adalah 

apabila mereka memiliki kiat produksi  

tersendiri  dan   manajemen   yang  efisien  

yang  tidak  dimiliki  oleh  

perusahaan lain sejenis dengan pasar yang 

sama. 

Penentuan apakah suatu kegiatan 

dalam organisasi itu termasuk efisien atau 

tidak maka prinsip-prinsip atau persyaratan 

efisiensi harus terpenuhi, yaitu sebagai 

berikut (Ibnu Syamsi, 2004 dalam Elvira, 

2012): (1) Efisiensi harus dapat diukur, (2) 

Efisiensi mengacu pada pertimbangan 

rasional, (3) Efisiensi  

tidak boleh mengorbankan kualitas, (4) 

Efisiensi merupakan teknis pelaksanaan, 

(5) Pelaksanaan efisiensi harus disesuaikan 

dengan kemampuan organisasi yang 

bersangkutan, (6) Efisiensi itu ada 

tingkatannya, bisa dengan prosentase. 

Penghitungan efisiensi 

operasional dan profitabilitas menggunakan 

Data Envelopment Analysis (DEA). 

Kelebihan yang didapat dari DEA adalah 

adanya hasil analisis yang menunjukkan 
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input atau output yang paling tidak efisien 

atau berperan dalam menghasilkan 

inefisiensi sehingga bank dapat memperbaiki 

inefisiensi dari input atau output tersebut. 

 

Konsep Efisiensi Biaya Bank 

Efisiensi Biaya (Cost efficiency)  mengukur 

tingkat kedekatan jumlah biaya yang 

dikeluarkan oleh suatu bank dengan jumlah 

biaya yang dikeluarkan oleh bank terbaik 

(best practice bank) untuk menghasilkan 

jumlah output yang sama dalam kondisi 

yang sama. Semakin dekat bank tersebut 

kepada bank terbaik yang menjadi acuan 

maka akan semakin tinggi tingkat 

efisiensinya. Sebaliknya, semakin jauh bank 

tersebut dari bank terbaik akan semakin 

rendah tingkat efisiensinya. Untuk menjadi 

efisien sebuah bank harus memaksimalkan 

output pada tingkat input tertentu atau 

meminimalkan input untuk tingkat output 

tertentu. 

 

Data Envelopment Analysis (DEA) 

Model analisis yang digunakan untuk 

menghitung efisiensi operasional dan 

efisiensi profitabilitas dalam penelitian ini 

adalah Data Envelopment Analysis. Model 

DEA muncul didasari pada hasil kerja Farel 

(1957) yang selanjutnya dikembangkan oleh 

Charnes et.al. (1978) dalam Aggelopoulos. 

Et Al. (2011). Charnes menggeneralisasi 

kerangka kerja Farel tersebut untuk 

memasukkan multiple input dan output yang 

tidak seimbang dan tidak dapat 

dibandingkan yang kemudian 

memformulasikan kembali kerangka kerja 

tersebut menjadi sebuah model fraksional 

dan non linier, di mana fungsi tujuannya 

adalah untuk memaksimumkan rasio dari 

bobot output terhadap bobot input untuk 

suatu DMU (Decision Making Unit) 

tertentu. Adapun fungsi tujuan akan dibatasi 

oleh kendala-kendala (sama untuk setiap 

DMU) yaitu rasio dari bobot output 

dibanding bobot input yang sama dengan 

atau lebih kecil dari 1(satu). 

Metode Data Envelopment 

Analysis (DEA) yang digunakan untuk 

mengukur efisiensi relatif ini memiliki 

kelebihan dibandingkan metode tradisional 

ekonometri dalam mengukur efisiensi. 

Sebagai metode non-parametrik salah satu 

kelebihan DEA adalah tidak membutuhkan 

asumsi mengenai bentuk fungsi produksi 

tertentu untuk menghubungkan antara input 

dan output. Oleh karena itu probabilitas 

kesalahan spesifikasi berkaitan dengan 

teknologi produksi sama dengan nol. Namun 

kekurangan DEA sebagai metode non-

parametrik adalah sensitifnya terhadap 

problem kesalahan pengukuran. Jika terjadi 

kesalahan pengukuran pada observasi bukan 

pada batasan (frontier) yang diestimasi, 

maka kesalahan ini akan masuk dalam skor 

efisiensi. Jika terjadi kesalahan acak 

(random error) pada observasi pada frontier, 

maka kesalahan ini akan masuk pada skor  

efisiensi  seluruh  observasi  yang  diukur  

relatif  terhadap observasi pada  

frontier sebelumnya.  

Keuntungan menggunakan DEA 

adalah kemampuan DEA mengidentifikasi 

unit yang digunakan sebagai referensi yang 

dapat membantu menentukan penyebab dan 

jalan keluar dari ketidakefisiensian, yang 

merupakan keuntungan utama dalam 

aplikasi manajerial. DEA dapat 

menggunakan banyak input dan output serta 

tidak membutuhkan asumsi bentuk fungsi 

antara variabel input dan output tersebut. 

DEA dipergunakan untuk mengukur skala 

efisiensi. Total efisiensi operasional 

didefinisikan dalam bentuk peningkatan 

proporsi yang sama dalam output bahwa 

perusahaan dapat pencapaiannya dengan 

mengkonsumsi kuantitas yang sama dari 

input-input nya jika dioperasikan dengan 

asumsi bentuk batasan produksi yang 

constant returns to scale (CRS). Pengukuran 

efisiensi operasional murni terjadi pada 
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peningkatan output yang dapat dicapai 

perusahaaan jika digunakan teknologi 

yangbersifat variable returns to scale 

(VRS). Akhirnya, skala efisiensi dapat 

dihitung sebagai rasio dari total efisiensi 

operasional terhadap efisiensi operasional 

murni. Jika skala efisiensinya sama dengan 

satu, maka perusahaan beroperasi dengan 

asumsi CRS, sedangkan jika sebaliknya 

perusahaan tersebut terkarakterisasi dengan 

asumsi VRS. 

Pembahasan berikut ini 

mengenai DEA dengan penggambaran 

model CRS berorientasikan input, karena 

model inilah yang pertama kali diterapkan 

secaran luas oleh banyak pengarang. 

Efisiensi operasional dan efisiensi 

profitabilitas dihitung dengan menggunakan 

kedua pendekatan, yaitu CRS dan VRS. 

1) Model Constant Return to Scale (CRS) 

Bagian    pembahasan  ini  dapat   

dimulai     dengan    mendefinisikan   

beberapa notasi. Dengan asumsi bahwa K 

adalah input dan M adalah output untuk 

setiap perusahaan atau seringkali disebut 

dengan (unit kegiatan ekonomi) UKE dalam 

literature DEA. Untuk UKE ke-i diwakili 

secara berturut – turut oleh vektor x1 dan y1. 

Dalam hal, X adalah matrik input K x n, dan 

Y adalah matriks output M x n, maka 

representasi tersebut merupakan cara 

merumuskan data dalam bentuk matriks dari 

semua n UKE. Tujuan dari DEA adalah 

untuk membentuk sebuah frontier non-

parametric envelopmenty terhadap suatu 

data dari titik pengamatan yang berada di 

bawah frontier. Salah satu kasus sederhana 

yang bisa dibuat contoh disini adalah kasus 

sebuah industri perbankan yang 

memproduksi satu output dengan 

menggunakan dua buah input, dimana hal 

tersebut dapat digambarkan dalam sebuah 

grafik sebagai jumlah pertemuan garis atau 

bidang yang menyelubungi sebaran titik–

titik yang berjarak rapat dalam ruang tiga 

dimensi. Asumsi CRS ini juga dapat diwakili 

oleh unit isokuan dalam input space. Cara 

terbaik untuk memperkenalkan DEA adalah 

dengan melalui bentuk rasio. Untuk setiap 

UKE, akan didapatkan ukuran rasio dari 

semua output terhadap semua inputnya, 

seperti ujyj / vixi, dimana u adalah 

merupakan vektor M x 1 dari output 

tertimbang (weight output) dan v adalah 

vektor K x 1 dari input tertimbang (weigh 

input). Untuk memilih penimbang  (weights) 

yang optimal harus dispesifikasikan 

problema programasi matematis (the 

mathematical programming problem), 

sebagai berikut 

 isyis 

/ jsxjs..............................................(1) 

dimana : 

hs adalah efisiensi bank s 

uis adalah bobot output i yang dihasilkan 

oleh bank s 

yis adalah jumlah output i, yang diproduksi 

oleh bank s dan dihitung dari i =1 hingga 

m 

vjs adalah bobot input j yang digunakan oleh 

bank s 

xjs adalah jumlah input j, yang diberikan 

oleh bank s, dan dihitung dari j = 1  

hingga n. 

Dalam   hal  ini,  termasuk  juga  

menemukan nilai untuk u dan v, sebagai 

sebuah  

pengukuran efisiensi yang maksimal. 

Dengan tujuan untuk kendala bahwa semua 

ukuran efisiensi haruslah kurang dari atau 

sama dengan satu, salah satumasalah dengan 

formulasi atau rumusan rasio ini adalah 

bahwa formulasi memiliki sejumlah solusi 

yang tidak terbatas (infinite). Untuk 

menghindari hal ini, maka  

dapat ditentukan kendala sebagai berikut, 

iyir 

/ jxjr≤1..............................................(2) 

untuk r = 1,2,...., N dan  ui dan vj ≥ 0 

dimana N menunjukkan jumlah bank dalam 

sampel. Pertidaksamaan pertama 
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menunjukkan adanya efisiensi rasio untuk 

UKE lain tidak lebih dari 1, sementara 

pertidaksamaan kedua berbobot positif. 

Angka rasio akan bervariasi antara 0 sampai 

dengan 1. Bank dikatakan efisien apabila 

memiliki angka rasio mendekati 1 atau 100 

persen, sebaliknya jika mendekati 0 

menunjukkan efisiensi bank yang semakin 

rendah. Pada DEA, setiap bank dapat 

menentukan pembobotnya masingmasing 

dan menjamin bahwa pembobot yang dipilih 

akan menghasilkan ukuran kinerja yang 

terbaik. Beberapa bagian program linear 

ditransformasikan  

sebagai berikut : 

Maksimisasi i yis  

Kendala  i yir - j xjr≤ 0, r = 1,2., 

N.....................................................(3) 

j xjs = 1 dan ui dan vj ≥ 0 

Efisiensi     pada     masing-

masing   bank     dihitung     menggunakan  

programasi linier dengan memaksimumkan 

jumlah output yang dibobot dari bank 

s. Kendala jumlah input yang dibobot harus 

sama dengan satu untuk semua bank, yaitu 

jumlah output yang dikurangi jumlah input 

yang dibobot harus kurang atau sama dengan 

0. Hal ini berarti semua bank akan berada 

atau dibawah referensi kinerja frontier yang 

merupakan garis lurus yang memotong 

sumbu origin). 

2) Model Vatriabel Return to Scale (VRS) 

Asumsi  CRS  hanya  cocok  jika  

semua  UKE yang beroperasi pada  

skala  yang optimal (dalam hal ini, sebuah 

UKE menghadapi porsi yang sama, flat  

portion, untuk kurva LRAC). Persaingan 

tidak sempurna, kendala keuangan dan  

sebagainya, mungkin menyebabkan sebuah 

UKE tidak beroperasi pada skala yang 

optimal. Banker Charnes dan Cooper (1984) 

menganjurkan sebuah perluasan dari model 

CRS DEA dengan menerapkan perhitungan 

VRS (Variabel returns to Scale). 

Penggunaan dari spesifikasi CRS ketika 

tidak semua UKE beroperasi pada skala 

yang optimal, akan menghasilkan 

pengukuran efisiensi operasional (technical 

Operational) yang berbaur atau dikacaukan 

dengan hasil pengukuran efisiensiefisiensi 

skala (scale effiecies / SE). Kegunaan dari 

spesifikasi VRS ini akan memungkinkan 

penghitungan TE yang dapat menghilangkan 

sama sekali  

efek dari SE ini. 

Problem programasi linier (linier 

programming problem) untuk kasus  

CRS dapat dengan mudah dimodifikasi guna 

menjelaskan pendekatan  

VRS dengan cara menambahkan 

kendala konveksitas (convexity contraint) ke 

dalam persamaan (3) sehingga rumus 

matematisnya menjadi : 

Maksimisasi hs i yir + Uo 

Kendala  i yir - j xjr ≤ 0, r = 1,2., 

N....................................................(4) 

j xjs = 1 dan ui dan vj ≥ 0 

Dimana Uo merupakan penggal yang dapat 

bernilai positif atau negatif. 

Transformasi juga dapat dilakukan secara 

dual dengan minimasi inpus sebagai berikut 

: 

Minimisasi βs 

Kendala r yir ≥ yis, i =1,.... n 

βs js - r xir ≥ 0 j =1,.... n ; r  ≥ 0 dan βs  

bebas............................................(5) 

variabel βs merupakan efisiensi operasional 

dan bernilai antar 0 dan 1. Programasi  

linier pada persamaan (5) diasumsikan 

constant return to scale (CRS). Efisiensi 

operasional (βs) diukur sebagai rasio KF/KS 

dan bernilai kurang dari satu. Sementara  (1-

βs) menerangkan jumlah input yang harus 

dikurangi untuk mengasilkan output yang 

sama sebagai bentuk efisiensi bank seperti 

yang oleh titik F. Kedua perhitungan, 

mnimisasi input atau maksimasi output, 

primal atau dual akan memberikan hasil 

yang relatif sama. 
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Penghitungan efisiensi dengan 

DEA dengan asumsi CRS dan VRS 

dilakukan karena keduanya saling 

melengkapi. Pendekatan CRS berasumsi 

bank bekerja secara optimal dalam 

penggunaan input-inputnya untuk 

menghasilkan outpt. Setiap 1 input 

diasumsikan juga akan menghasilkan 1 

output. Pendekatan VRS berasumsi bahwa 

bank dapat saja bekerja secara tidak optimal, 

yaitu 1 input dapat saja menghasilkan 

kurang dari 1 output. Hal ini karena operasi 

bank terkadang   terganggu  oleh  faktor-

faktor  eksternal  seperti  kerugian,  

Persaingan    

yang tidak sempurna, atau bahkan krisis 

ekonomi. 

 

Kinerja Likuiditas 

Menurut Lukman Dendawijaya (2009 : 114), 

likuiditas merupakan analisis yang  

dilakukan   terhadap   kemampuan   bank  

dalam   memenuhi    kewajiban  jangka  

pendeknya pada saat ditagih atau kewajiban 

yang sudah jatuh tempo. 

Beberapa rasio likuiditas yang 

sering dipergunakan dalam menilai kinerja 

suatu bank antara lain sebagai berikut : 

1) Cash Ratio 

2) . Loan To Asset Ratio 

3) Reserve Requirement 

4)  Rasio Kewajiban Bersih call money 

5) Loan to Deposit Ratio 

Untuk  mengukur likuiditas 

bank-bank dapat menggunakan rasio LDR  

(Loan to Deposit Ratio), CR (Cash Ratio), 

Reserve Requirement (RR), dan Investing 

Policy Ratio (IPR). 

LDR  tersebut  menyatakan  

seberapa jauh kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana yang 

dilakukan oleh deposan dengan 

menggunakan kredit yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, 

seberapa jauh pemberian kredit kepada 

nasabah kredit dapat mengimbangi 

kewajiban bank untuk segera memenuhi 

permintaan deposan yang ingin menarik 

kembali uangnya yang telah digunakan oleh 

bank untuk memberikan kredit. Semakin 

tinggi rasio tersebut memberikan indikasi 

semakin rendahnya likuiditas bank yang 

bersangkutan. 

 

 

Kinerja Kualitas Aktiva 

Kualitas Aktiva adalah tingkat kolektibilitas 

dari aktiva produktif. Menurut Lukman 

Dendawijaya (2009 : 61) Aktiva Produktif 

adalah semua aktiva dalam rupiah dan valuta 

asing yamg dimiliki bank dengan maksud 

untuk memperoleh penghasilan sesuai 

dengan fungsinya. Pengelolaan dana dalam 

aktiva produktif merupakan sumber 

pendapatan bank yang digunakan untuk 

membiayai keseluruhan biaya operasional 

bank, termasuk biaya bunga, biaya tenaga 

kerja,  

dan biaya operasional lainnya. 

Aktiva  Produktif  yang  

Bermasalah  (APB) adalah mengukur 

seberapa besar aktiva produktif bermasalah 

dari keseluruhan aktiva produktif yang 

dimiliki oleh bank. Aktiva produktif yang 

dianggap bermasalah adalah aktiva produktif 

yang tingkat tagihan atau kolektabilitasnya 

tergolong aktiva produktif dengan kualitas 

yang lancar, diragukan dan macet. (SEBI 

No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004). 

 

Komponen aktiva produktif 

adalah kredit yang diberikan, penempatan 

bank-bank lain, surat-surat berharga dan 

penyertaan modal. 

 

Kinerja Solvabilitas 

Menurut Lukman Dendawijaya (2009 : 120) 

Solvabilitas adalah untuk mengukur 

kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya atau 
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kemammpuan bank untuk memenuhi 

kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi 

(jumlah) dana yang diperoleh dari berbagai 

utang (jangka pendek dan jangka panjang) 

serta sumber-sumber lain diluar modal bank 

sendiri dengan volume  

penanaman dana tersebut pada berbagai jenis 

aktiva yang dimiliki bank.  

Menurut Lukman Dendawijaya 

(2009 : 121). CAR adalah rasio yang 

memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank 

yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, 

surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut 

dibiayai oleh dana yang berasal dari modal 

sendiri yang dimiliki oleh bank, disamping 

itu diperoleh dari sumber-sumber dana di 

luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman 

dan lain-lain. CAR adalah rasio kinerja bank 

untuk mengukur kecukupan modal yang 

dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang 

mengandungatau menghasilkan risiko. 

Rumus yang digunakan : 

 

Berdasarkan ketentuan yang 

dibuat Bank Indonesia dalam rangka tata 

cara penilaian tingkat kesehatan bank, 

terdapat ketentuan bahwa modal bank terdiri 

atas modal inti. Dimana komponen modal 

inti terdiri atas modal disetor, agio saham, 

cadangan umum, cadangan tujuan, laba 

ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan. 

Komponen modal pelengkap terdiri atas 

cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan 

penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, 

modal kuasi, dan  

pinjaman subordinasi.  

 

Pengaruh LDR terhadap Efisiensi Biaya 

LDR memiliki pengaruh positif 

terhadap Efisiensi Biaya. Artinya apabila 

LDR meningkat dan Efisiensi Biaya juga 

meningkat. peningkatan LDR disebabkan 

karena kenaikan kredit yang diberikan lebih 

besar daripada kenaikan total dana pihak 

ketiga, maka  mengakibatkan kredit yang 

diberikan (output) meningkat lebih besar 

daripada simpanan pihak ketiga (input), 

sehingga dapat dikatakan juga bahwa 

Efisiensi Biaya juga meningkat.  

2. Pengaruh APB terhadap Efisiensi 

Biaya 

APB memiliki pengaruh negatif 

terhadap Efisiensi Biaya. Artinya apabila 

APB meningkat dan Efisiensi Biaya 

menurun. Peningkatan APB disebabkan 

karena kenaikan Aktiva Produktif 

Bermasalah lebih besar daripada 

peningkatan Total Aktiva Produktif, maka 

mengakibatkan tingginya biaya yang 

dicadangkan, hal ini menyebabkan turunnya 

Kredit yang Diberikan (output) lebih kecil 

daripada penurunan simpanan Pihak ketiga 

(input), sehingga dikatakan juga bahwa 

Efisiensi Biaya menurun. 

3. Pengaruh CAR terhadap Efisiensi 

Biaya 

CAR memiliki pengaruh  positif 

terhadap Efisiensi Biaya. artinya apabila 

CAR meningkat dan Efisiensi Biaya 

meningkat. Peningkatan CAR disebabkan 

karena peningkatan Modal Bank lebih besar 

daripada peningkatan Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko, maka mengakibatkan 

meningkatnya perolehan laba, hal ini 

mengakibatkan Kredit yang Diberikan 

(output) meningkat lebih besar dari pada 

peningkatan Simpanan Pihak Ketiga (input), 

sehinga dikatakan juga bahwa Efisiensi 

Biaya juga meningkat. 

 

 

Kerangka pemikiran yang 

mendasari penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Berdasarkan   landasan   teori  

yang  sudah  dikemukakan  diatas,  maka 

hipotesis yang diajukan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ada satu Bank  yang pada tahun 2009-

2012 yang mempunyai kinerja  efisiensi 

yang baik jika di analisis dengan 

metode Data Envelopment Analysis. 

2.  LDR, Aktiva Produktif Bermasalah 

(APB), Capital Adequacy Ratio (CAR) 

secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

efisiensi biaya pada Bank Umum 

Swasta Nasional. 

3.  LDR memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap  tingkat  efisiensi  

biaya   pada  Bank  Umum   Swasta  

Nasional. 

4.  APB memiliki pengaruh negative yang 

signifikan terhadap tingkat efisiensi 

biaya pada Bank Umum Swasta  

Nasional. 

5. CAR memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap tingkat efisiensi 

biaya pada Bank Umum Swasta  

Nasional. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Tujuan penelitian ini merupakan pengujian 

hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis-jenis 

penelitian  yang  akan  dilakukan  dapat  

ditinjau  dari berbagai aspek diantaranya, 

Dilihat berdasarkan sifat masalahnya 

menggunakan korelasional. Penelitian 

korelasional adalah suatu penelitian dimana 

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan atau pengaruh antar variable. 

Disini variabel yang dimaksud yaitu variabel 

bebas LDR, APB, CAR dengan variabel 

terikat (Efisiensi biaya). Apabila dilihat dari 

Analisis Kinerja 

Bank 

Kinerja Keuangan 

Bank 

INPUT OUTPUT 

Biaya OPerasional 

Likuiditas Kualitas Aktiva Solvabilitas 

DEA 

BIAYA 

EFISIENSI 

Gambar 1 

Kerangka pemikiran 
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jenis data yang dianalisis, penelitian ini 

termasuk penelitian kuantitatif karena jenis 

data yang dikumpulkan, diolah, dan 

dianalisis pada penelitian ini adalah data 

kuantitatif

Identifikasi Variabel  

Penelitian dengan metode Data 

Envelopment Analysis (DEA). Variabel 

yang akan di uji secara statistik adalah 

variabel efisiensi operasional dan efisiensi 

profitabilitas. Variabel efisiensi merupakan 

hasil analisis input dan output dengan DEA. 

Input adalah masukan yang menentukan 

seberapa besar output bank, sedangkan 

output adalah hasil kinerja dari input. 

Input-input dari variabel efisiensi 

operasional meliputi Biaya Tenaga Kerja 

(I1) dan Simpanan pihak ketiga (I2), 

sedangkan outputnya kredit yang diberikan 

(O1).  

Analisis regresi digunakan untuk 

untuk mengetahui pengaruh variabel-

variabel bebas (LDR, APB, CAR) terhadap 

variabel tergantung (Efisiensi Biaya). 

 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

Adapun definisi operasional dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

Variabel bebas 

 Variabel LDR merupakan 

hasil perbandingan antara kredit yang 

diberikan dengan total dana pihak ketiga 

yang dimiliki oleh Bank Umun Swasta 

Nasional pada setiap periode triwulanan 

mulai triwulan satu tahun 2009 sampai 

triwulan empat tahun 2012. Satuan 

ukurannya adalah persen. 

Variabel APB merupakan  hasil  

perbandingan  antara aktiva produktif 

bermasalah dengan total aktiva produktif 

yang dimiliki Bank Umum Swasta Nasional  

pada setiap periode triwulanan mulai 

triwulan satu tahun 2009 sampai triwulan 

empat tahun 2012. Satuan ukurannya adalah 

persen. 

 

Variabel CAR merupakan hasil 

perbandingan antara total modal dengan 

aktiva tertimbang menurut risiko yang 

dimiliki Bank Umum Swasta Nasional pada 

setiap periode triwulanan mulai triwulan 

satu tahun 2009 sampai triwulan empat 

tahun 2012. Satuan ukurannya adalah 

persen. 

Variabel tergantung. 

Efisiensi biaya Variabel Efisiensi 

Operasional bersudut pandang mikro. 

Pengukuran efisiensi operasional cenderung 

terbatas hubungan teknis dan operasional 

dalam proses konversi input menjadi output. 

Usaha untuk meningkatkan efisiensi 

operasional hanya memerlukan kebijakan 

mikro yang bersifat internal, yaitu dengan 

pengendalian dan alokasi sumber daya yang 

optimal. Input dan output Efisiensi 

Operasional  adalah Biaya Tenaga Kerja 

(I1),Simpanan Pihak  Ketiga (I2), Kredit 

yang diberikan (O1). 

 

Populasi, Sampel, dan Teknik 

Pengambilan Sampel.  

Populasi pada penelitian ini adalah semua 

bank umum swasta nasional. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder, yaitu data yang 

sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak 

lain. Pihak lain dalam penelitian ini adalah 

Bank Umum Swasta Nasional berupa 

laporan keuangan triwulanan yang 

dipublikasikan melalui website Bank 

Indonesia Anwar Sanusi (2011:104). 

Penelitian ini tidak meneliti semua anggota 

populasi tetapi hanya sebagian anggota 

populasi yang terpilih sebagai sampel. 

Penentuan sampelnya menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu menentukan 

sampel yang dipilih dengan kriteria tertentu. 

Bank Umum Swasta Nasional yang memilki 

total asset antara 5 triliun sampai 200 triliun 

per Desember 2012, Bank Umum Swasta 
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Nasional yang sahamnya dimiliki oleh 

negara asing. 

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Analisis Deskriptif Kinerja keuangan  

Analisis deskriptif bertujuan untuk 

mengetahui perkembangan masing-masing 

variabel penelitian pada Bank Umum 

Swasta Nasional  yang dijadikan sebagai 

subyek penelitian adalah Bank CIMB Niaga, 

Tbk, Bank Ekonomi Raharja, Tbk, Bank 

Hana, Bank Internasional Indonesia, Tbk,  

Bank Permata, Tbk, bank UOB Indonesia  

mulai triwulan satu tahun 2009 sampai 

triwulan empat tahun 2012. 

Dalam penelitian ini terdiri dari 

empat  variabel yaitu LDR, APB, Car dan 

Efisiensi Biaya dari keenam sampel bank 

penelitian. Berikut adalah penjelasan 

mengenai perkembangan dari masing-

masing variable. 

 

Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan  hasil pengolahan data yang 

telah dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS 16,0  for windows dapat 

dilakukan analisis statistik yang dapat 

dijelaskan. 

Analisis regresi linear berganda. 

Persamaan   regresi    linear   berganda   

merupakan   persamaan  yang  digunakan 

untuk memperkirakan nilai dari variabel 

tergantung dari nilai variabel bebas yang 

sudah diketahui.  

Dapat dikatakan bahwa 

persamaan regresi linear berganda mengukur 

pengaruh dari masing-masing variabel bebas 

yang terdiri dari LDR, APB, dan CAR 

terhadap variabel tergantung yaitu Efisiensi 

Biaya. Untuk mempermudah dalam 

menganalisis regresi linear berganda berikut 

ini ditampilkan pengolahan data maka akan 

diperoleh hasil. 

Y  = α + β1X1 + β2X2 + β2X2 + β3X3 + ei 

Y = Efisiensi 

Α = Konstanta  

β1-β9 = Koefisien Regresi 

X1 = Loan to Deposit Ratio (LDR) 

X2 = Aktiva Produktif Bermasalah (APB) 

X3 = Capital Adequacy Ratio (CAR) 

ei = Variabel pengganggu di luar model 

 

Uji Hipotesis 

Analisis data dilakuakan dengan 

menggunakan analisis regresi berganda 

untuk mengetahui pengaruh LDR, APB, dan 

CAR terhadap Efisiensi Biaya. adapun hasil 

pengujian melalui bantuan SPSS versi 16 

menunjukkan 

Y = 51.227 + 0.381 (X1) + 2.898 (X2)  + 

0.078 (X3)  + ei 

 

Berdasarkan hasil uji F. dapat 

dijelaskan bahwa F hitung sebesar 20.096 

dengan tingkat signifikansi 0.000 Karena 

tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0.05, 

berarti hipotesis nol ditolak, yang 

menyatakan bahwa variable LDR, APB, dan 

CAR memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Efisiensi Biaya. bila  dilihat dari 

adjusted R square diperoleh sebesar 0.396 

atau 39.6% hal ini menunjukkan bahwa 

perubahan yang terjadi pada Efisiensi Biaya 

sebesar 39.6 persen dan sisanya sebesar 60.4 

persen yang disebabkan oleh variabel lain 

diluar model penelitian yang tidak 

dimasukkan ke dalam variabel bebas yang 

sebenarnya. 

  
Hasil uji t dapat dijelaskan bahwa tingkat 

signifikan sebesar 0.2621 (LDR), 0.1069 

(APB), 0.0050 (CAR). Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa secara parsial bahwa LDR 

secara parsial mempunyai pengaruh positif 

yang signifikan terhadap Efisiensi Biaya. 

Besarnya koefisien determinasi (r
2
) adalah 

sebesar 0.2621 yang berarti secara parsial 

variable APB memberikan kontribusi 

sebesar 26.21 persen terhadap Efisiensi 

Biaya. 

APB secara parsial mempunyai pengaruh 

negative yang tidak signifikan terhadap 
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Efisiensi Biaya. Besarnya koefisien 

determinasi (r
2
) adalah sebesar 0.1069 yang 

berarti secara parsial variable APB 

memberikan kontribusi sebesar 10.69 persen 

terhadap Efisiensi Biaya. 

bahwa CAR secara parsial mempunyai 

pengaruh positif yang tidak signifikan 

terhadap Efisiensi Biaya. Besarnya koefisien 

determinasi (r
2
) adalah sebesar 0.0050 yang 

berarti secara parsial variable FACR 

memberikan kontribusi sebesar 0.5 persen 

terhadap Efisiensi Biaya. 

 

KESIMPULAN, SARAN DAN 

KETERBATASAN 

Peneltitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perhitungan eifisiensi bank dengan 

menggunakan metode non parametric data 

envelopment analysis (DEA) dan penentu 

Efisiensi biaya bank umum swasta nasional. 

Sampel penelitian ini adalah enam dari tiga 

puluh bank umum swasta nasional. 

Setelah melakukan proses penelitian 

diperoleh kesimpulan bahwa tingkat 

Efisiensi Biaya dari keenam Bank Umum 

Swasta nasional sampel penelitian selama 

triwulan satu tahun 2009 sampai dengan 

triwulan empat tahun 2012 dengan input 

biaya tenaga kerja dan simpanan pihak 

ketiga serta output Kredit yang diberikan 

adalah untuk Bank CIMB Niaga,Tbk 

memiliki skor 98.80 persen, Bank  Ekonomi 

Raharja,Tbk memiliki skor  76.71 persen, 

Bank Hana memiliki skor 92.10, Bank 

Internasional Indonesia,Tbk memiliki skor 

88.21 persen, Bank Permata,Tbk memiliki 

skor 91.88 persen, dan Bank UOB Indonesia 

memiliki skor 94.06 persen. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa bank yang memiliki 

kinerja efisiensi yang baik adalah bank 

CIMB Niaga,Tbk karena mempunyai skor 

yang hampir sempurna yakni sebesar 91.17 

persen. Karena hanya ada satu bank saja 

yang mempunyai skor Efisiensi Biaya yang 

mendekati 100 persen Dengan demikian 

hipotesis yang pertama yang menyatakan 

ada satu bank yang memiliki tingkat 

Efisiensi Biaya yang baik jika di analisis 

dengan metode Data Envelopment Analysis 

adalah diterima. 

Variabel  bebas  LDR,  APB,  

dan CAR   secara   bersama-sama   

mempunyai  

pengaruh yang signifikan terhadap Efisiensi 

Biaya pada Bank Umum Swasta Nasional 

sampel penelitian triwulan satu tahun 2009 

sampai triwulan empat 2012. Dapat 

disimpulkan bahwa rasio likuiditas, rasio 

kualitas aktiva, dan rasio solvabilitas secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Efisiensi Biaya pada 

bank sampel penelitian. Besar pengaruhnya 

adalah 39.6 persen, yang berarti bahwa 

perubahan yang terjadi pada variable 

Efisiensi Biaya pada Bank Umum Swasta 

Nasional yang merupakan sampel penelitian 

dipengaruhi oleh LDR, APB, CAR, 

sedangkan sisanya 60.4 persen dipengaruhi 

oleh variable lain diluar variable penelitian. 

Dengan demikian hipotesis kedua penelitian 

ini yang menyatakan bahwa variable LDR, 

APB, dan CAR sevara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

ROA pada Bank Umum Swasta Nasional 

adalah diterima. 

Variabel LDR secara parsial 

mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap Efisiensi Biaya pada Bank Umum 

Swasta Nasional sampel penelititan selama 

triwulan satu sampai triwulan empat tahun 

2012. Besarnya pengaruh LDR secara 

parsial terhadap Efisiensi Biaya pada Bank 

Umum Swasta nasional sampel penelitian 

sebesar 26.21 persen. Dengan demikian 

hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa 

LDR Memiliki pangaruh positif yang 

signifikan terhadap Efisiensi Biaya pada 

Bank Umum Swasta Nasional adalah 

diterima. 

Variabel APB secara parsial 

memiliki pengaruh negative yang tidak 

signifikan terhadap Efisiensi Biaya pada 



14 

 

Bank Umum Swasta Nasional sampel 

penelitian selama triwulan satu tahun 2009 

sampai dengan triwulan empat tahun 2012 

besarnya pengaruh APB terhadap Efisiensi 

Biaya pada Bank Umum Swasta nasional 

sampel penelitian sebesar 10.69 persen. 

Dengan demikian hipotesi keempat yang 

menyatakan bahwa APB memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Efisiensi Biaya 

pada Bank Umum Swasta Nasional adalah 

ditolak. 

Variable CAR secara parsial 

memiliki pengaruh positif yang tidak 

signifikan terhadap Efisiensi Biaya pada 

Bank Umum Swasta Nasional sampel 

penelitian selama triwulan satu tahun 2009 

sampai triwulan empat tahun 2012. 

Besarnya pengaruh CAR terhadap Efisiensi 

Biaya pada Bank Umum Swasta Nasional 

sampel penelitian sebesar 0.5 persen. 

Dengan demikian hipotesis kelima yang 

menyatakan CAR mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan terhadap Efisiensi 

Biaya pada Bank Umum Swasta Nasional 

adalah ditolak. 

 

adapun keterbatasan penelitian yang 

dihadapi peneliti adalah Periode penelitian 

yang digunakan hanya selama 4 tahun yaitu 

mulai triwulan satu tahun 2009 sampai 

triwulan empat tahun 2012, Jumlah variable 

yang diteliti juga terbatas, hanya meliputi 

pengukuran untuk likuiditas (LDR), kualitas 

aktiva (APB), dan solvabilitas (CAR), 

Subjek penelitian ini hanya terbatas pada 

Bank Umum Swasta Nasional yaitu Bank 

CIMB Niaga,Tbk, Bank Ekonomi 

Raharja,Tbk, Bank Hana, Bank 

Internasional Indonesia,Tbk, Bank 

permata,Tbk, dan Bank UOB Indonesia 

yang masuk dalam sampel penelitian. 

 

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian 

berikutnya adalah : 

sebaikya mencakup periode penelitian yang 

lebih panjang dengan harapan memperoleh 

hasil penelitian yang lebih signifikan. Dan 

diperlukan penelitian untuk memperluas 

penggunaan DEA untuk menjelaskan 

perubahan-perubahan lingkungan yang 

membutuhkan metoden non parametrik. 

 

Bagi pihak Bank Umum Swasta 

Nasional. Sebaiknya Bank Umum Swasta 

Nasional yang dijadikan sampel ini lebih 

baik dalam hal biaya operasional, dimana 

Bank Umum Swasta Nasional yang 

dijadikan sampel harus mempunyai kinerja 

Efisiensi Biaya yang baik, agar dapat 

memperoleh laba yang besar. 
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