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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting 

peranannya dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Di banyak negara industri, 

perbankan juga sangat dibutuhkan terutama dalam pembiayaan aktivitas yang 

berhubungan dengan uang (Permono,dkk, 2000). Peranan perbankan sangat 

penting terutama dalam menghadapi era pasar bebas dan globalisasi yaitu sebagai 

perantara antara sektor defisit dan sektor surplus maupun sebagai agent of 

development, namun dalam hal ini masih dibebankan pada bank-bank milik 

pemerintah (Dedy, 2003). Bank memiliki fungsi yaitu menarik dana dari dan 

menyalurkannya kepada masyarakat, oleh karena itu bank harus memiliki kinerja 

yang baik dari semua aktivitas usahanya (Amin, 1996). 

Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan deregulasi yaitu berupa Paket 

Kebijakan 27 Oktober 1988 (PAKTO 88) untuk menggalakkan persaingan antar 

bank di Indonesia. Persaingan industri perbankan Indonesia mulai meningkat 

karena jumlah perbankan nasional mengalami peningkatan. Industri perbankan 

merupakan industri yang banyak mengalami berbagai macam risiko dalam 

menjalankan operasionalnya. Risiko usaha perbankan merupakan tingkat 

ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau diharapkan akan 

diterima diwaktu yang akan datang. Risiko-risiko ini berkaitan dengan usaha 

perbankan yang pada dasarnya dapat berasal dari sisi aktiva maupun sisi pasiva.  



2 
 

 
 

Menurut Kasmir (2004), strategi bank dalam menghimpun dana adalah 

dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan 

menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga bagi bank yang 

berdasarkan prinsip konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berprinsip 

syariah. Rangsangan lainnya dapat berupa cendera mata, hadiah, pelayanan atau 

balas jasa lainnya. Semakin beragam dan menguntungkan balas jasa yang 

diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh 

karena itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan 

kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya di bank.  

Dasar kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan 

dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya tanpa adanya 

kepercayaan perbankan terhadap masyarakat maka kegiatan perbankan tidak akan 

dapat berjalan dengan baik (Sri Susilo, dkk 2000). Semakin bagus suatu bank, 

maka bank itu semakin dipercaya oleh masyarakat. Suatu bank harus memiliki 

kinerja yang baik untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat). Kepercayaan 

dari masyarakat berarti masyarakat merasa aman dan mendapatkan pelayanan 

yang baik ketika menyimpan dan meminjam dana dari bank tersebut. Untuk itu, 

kinerja bank yang baik menjadi hal yang diharuskan bagi bank untuk 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Agar dapat menjalankan fungsinya 

dengan baik maka kinerja suatu bank harus dipertahankan salah satunya dengan 

menjaga kondisi keuangannya 

Untuk meminimumkan tingkat risiko maka perbankan perlu bertindak 

rasional dalam artian memperhatikan masalah efisiensi. Menurut (Permono,dkk, 
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2000) penyebab inefisiensi secara umum disebabkan oleh tiga hal yaitu : (1) 

terdapatnya rantai birokrasi yang berkepanjangan, (2) miss allocation alam 

penggunaan sumber daya yang ada, dan (3) tidak terdapatnya economies of scale. 

Masalah efisiensi dirasakan sangat penting pada saat ini dan di masa mendatang 

karena antara lain disebabkan (1) permasalahan yang timbul sebagai akibat 

berkurangnya sumber daya, (2) kompetisi yang bertambah ketat dan (3) 

meningkatnya standar kepuasan konsumen. Oleh karena itu analisis efisiensi 

mendesak dilakukan untuk mengetahui dan menentukan penyebab perubahan 

tingkat efisiensi serta selanjutnya mengambil tindakan korektif supaya terlaksana 

peningkatan efisiensi. 

Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank merupakan 

kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, masyarakat pengguna jasa bank 

maupun Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank. Kondisi tersebut dapat 

digunakan oleh pihak-pihak terkait tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank 

dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang 

berlaku dan manajemen resiko. Salah satu aspek penting dalam pengukuran 

kinerja perbankan adalah efisiensi, yang dapat ditingkatkan melalui penurunan 

biaya (reducing cost) dalam proses produksi ataupun dengan meningkatkan 

keuntungan. Tingkat efisiensi yang dicapai merupakan cermin dari kualitas 

kinerja yang baik 

Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja, yang secara teoritis 

mendasari seluruh kinerja sebuah perusahaan. Kemampuan menghasilkan output 

yang maksimal dengan input yang ada, adalah merupakan ukuran kinerja yang 



4 
 

 
 

diharapkan. Pada saat dilakukan pengukuran efisiensi, bank dihadapkan pada 

kondisi bagaimana mendapatkan tingkat output yang optimal dengan tingkat input 

yang ada, atau menggunakan tingkat input yang minimum dengan tingkat output 

tertentu. Dengan diidentifikasi alokasi input dan output, maka dapat dianalisis 

lebih jauh untuk melihat penyebab ketidakefisiensian (Hadad,dkk, 2003).  

Kegiatan operasional industri perbankan mengakibatkan biaya operasional, 

menghasilkan pendapatan operasional dan melibatkan aktiva dalam prosesnya. 

Kegiatan operasional ini perlu suatu proses identifikasi, pengukuran, analisis, 

penyiapan dan komunikasi informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen 

untuk perencanaan, evaluasi, pengendalian dalam suatu perusahaan, serta untuk 

menjamin ketepatan penggunaan sumber-sumber dan pertanggungjawabannya. 

Perkembangan lingkungan industri dewasa ini mengakibatkan perubahan cara 

pandang terhadap akuntansi manajemen. Peningkatan penggunaan teknologi maju 

untuk meminimumkan biaya mempunyai dampak terhadap praktik – praktik 

akuntansi biaya. Beberapa kritik yang disebut oleh Supriyono (1994) dan Husein 

(2001) tentang keusangan akuntansi manajemen tradisional adalah : (1) Sistem 

akuntansi manajemen tradisional gagal menyediakan informasi yang cocok, tepat 

waktu, dan terinci mengenai pelaksanaan aktivitas yang diperlukan oleh para 

manajer untuk mengendalikan biaya dengan lebih efisien dan efektif serta untuk 

meningkatkan produktivitas. (2) Akuntansi manajemen tradisional mengarahkan 

para manajer untuk memusatkan tindakannya pada hasil-hasil jangka pendek 

daripada profitabilitas jangka panjang perusahaan.  
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Efisiensi industri perbankan merupakan parameter kinerja yang cukup 

popular digunakan, pengukuran efisiensi banyak digunakan untuk menjawab 

kesulitan-kesulitan dalam menghitung ukuran-ukuran kinerja perusahaan. 

Perhitungan tingkat keuntungan perusahaan biasanya digunakan untuk 

menunjukkan hasil kinerja yang baik, tapi perhitungan ini kadang tidak masuk 

dalam kriteria bank sehat dari sisi peraturan Bank Indonesia. Industri perbankan 

Indonesia adalah industri yang paling banyak diatur oleh peraturan-peraturan dari 

Bank Indonesia yang sekaligus menjadi ukuran kinerja dunia perbankan 

Indonesia. Peraturan mengenai Capital Adequacy Ratio (CAR), Reserve 

Requirement, Legal Lending Limit, dan kredibilitas para pengelola bank adalah 

contoh peraturan-peraturan yang sekaligus menjadi kriteria kinerja di dunia 

perbankan Indonesia.  

Pengukuran efisiensi perbankan secara operasional dapat dilihat dari rasio 

biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Menurut pendapat yang 

dikemukakan oleh pengamat ekonomi Eugenia Mardanugraha (2003) 

mengungkapkan bahwa salah satu indikator efisiensi perbankan secara 

operasional dari sisi biaya adalah rasio antara biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional (BOPO). Semakin rendah rasio BOPO menunjukan 

bahwa bank tersebut sudah melakukan efisiensi dalam mengeluarkan biaya-biaya 

operasionalnya (Sinar Harapan, 2003).  

Data kinerja efisiensi perbankan Indonesia periode  2006-2011 adalah 

sebagai mana Tabel 1.1 berikut : 
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Tabel 1. 1 

Efisiensi Bank Umum Indonesia Periode 2006-2011 

Indikator 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BOPO (%) 86,97 84,05 88,59 86,63 86,14 85,42 

- Biaya Operasional 184.826 184.617 232.170 258.311 295.422 323.825 

- Pendapatan 

Operasional 

212.499 219.653 262.061 298.180 342.937 379.120 

LDR (%) 61,56 66,32 74,58 72,88 75,21 78,77 

- Kredit 792.297 1.002.012 1.307.688 1.437.930 1.710.677 2.117.608 

- Dana Pihak Ketiga 1.287.102 1.510.834 1.753.292 1.973.042 2.274.489 2.688.364 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia - Vol. 11, No.5, April 2013 (www.bi.go.id)  

Dari Tabel 1.1 rasio biaya operasional dengan pendapatan operasional 

(BOPO) dari tahun 2006 sebesar 86,97% turun menjadi 84,05% pada Tahun 2007. 

Pada tahun 2008 BOPO naik menjadi 88,59%, namun di  2009 rasio BOPO turun 

kembali  menjadi 86,63%. Pada Tahun 2010 BOPO turun menjadi 86,14% yang 

dilanjutkan BOPO tahun 2011 turun menjadi 85,42%.  Hal ini menunjukan tingkat 

efisiensi perbankan nasional tahun 2011 mengalami peningkatan bila 

dibandingkan dengan tahun 2008 jika dilihat dari indikator rasio BOPO.  BOPO ideal 

untuk perbankan nasional adalah 60% sampai 80% (Asosiasi Bank Pembangunan 

Daerah, 2007). Efisiensi industri perbankan Indonesia masih sangat rendah karena 

rasio BOPO rata-rata masih diatas 80%. Industri perbankan Indonesia masih 

beroperasi tidak efisien dalam penggunaan biaya-biaya operasionalnya.  

Berdasarkan data dan penjelasan di atas maka sangat diperlukan analisis 

efisiensi biaya industri perbankan Indonesia. Sebagai badan usaha, kegiatan usaha 

bank berorientasi untuk mendapatkan keuntungan, dengan tujuan memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham atau pemilik melalui peningkatan nilai perusahaan. 

Menurut Kuncoro (2002), bahwa para pemilik bisnis (investor) mengharapkan 

pertumbuhan pendapatan, aliran dana (cash flow), dan deviden, yang jika ketiga hal 

tersebut dikombinasikan akan menghasilkan pertumbuhan nilai ekonomi modal yang 

http://www.bi.go.id/
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ditanamkan. Dengan demikian bank tidak hanya dituntut untuk beroperasi sesuai 

dengan ukuran tingkat kesehatan yang ditentukan, tetapi juga dituntut beroperasi 

secara efisien.   

Analisis efisiensi perbankan dapat memberikan pengetahuan bank yang  

efisien dalam operasionalnya maupun yang tidak efisien, sehingga Bank Indonesia 

dapat menetapkan dan menerapkan strategi pengawasan yang tepat pada bank 

yang tidak efisien. Perusahaan perbankan dapat menetapkan strategi usahanya di 

waktu yang akan datang dengan mengetahui posisi tingkat efisiensi usahanya 

dibandingkan dengan efisiensi bank pesaing . Berkenaan dengan permasalahan 

tersebut, maka penelitian ini mengambil judul ” Analisis Efisiensi Operasional di 

Bank Umum Nasional (Studi pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2008-2011) ” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

. Sesuai dengan permasalahan yang telah dijelaskan bahwa fenomena 

empiris yang muncul pada fluktuatifnya nilai BOPO maupun perbedaan tentang 

efisiensi perbankan yang ditemukan dalam hasil penelitian terdahulu, maka 

muncul pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana nilai efisiensi selama periode 2008-2011. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut :  

1. Apakah Loan to Asset Ratio memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap efisiensi biaya pada industri perbankan Indonesia?  
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2. Apakah Non Performing Loan memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap efisiensi biaya pada industri perbankan Indonesia?  

3. Apakah Net Interest Margin memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap efisiensi biaya pada industri perbankan Indonesia?  

4. Apakah Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap efisiensi biaya pada industri perbankan Indonesia?  

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan 

penelitian ini adalah. 

1. Menguji signifikansi pengaruh negatif dari Loan to Asset Ratio terhadap 

efisiensi biaya pada industri perbankan Indonesia 

2. Menguji signifikansi pegaruh positif dari Non Performing Loan terhadap 

efisiensi biaya pada industri perbankan Indonesia 

3. Menguji signifikansi pengaruh negatif dari Net Interest Margin  terhadap 

efisiensi biaya pada industri perbankan Indonesia 

4. Menguji signifikansi pengaruh positif dari Aktiva Produktif yang 

Diklasifikasikan terhadap efisiensi biaya pada industri perbankan Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain akan dijelaskan 

sebagai berikut : 
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1. Bagi perusahaan perbankan, dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan 

dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang.  

2. Bagi pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, penilaian efisiensi perbankan 

dapat digunakan untuk menetapkan dan menerapkan strategi pengawasan 

yang tepat pada bank yang bersangkutan.  

3. Bagi masyarakat, dengan mengetahui efisiensi perbankan  masyarakat akan 

merasa lebih tenang atau aman dalam menempatkan dananya di perbankan, 

karena yakin bank akan mengelola dana tersebut dengan baik. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambah rujukan penelitian, khususnya 

tentang efiisensi perbankan. 

  

1.5 Sistematika Penulisan   

  Sistematika penulisan tesis secara umum merujuk pada pedoman penulisan 

dan penilaian Tesis STIE Perbanas Surabaya terbitan tahun akademik 2009/2010. 

Adapun sistematikanya sebagai berikut: 

 

BAB  I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian serta Sistematika 

Penulisan Tesis. 

Bab II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, 

Kerangka Pemikiran, Hipotesis Penelitian. 
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Bab III  METODE PENELITIAN  

Pada bab ini menguraikan tentang Rancangan Penelitian, Batasan 

Penelitian, Indetifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel, Populasi Sampel dan Tehnik pengambilan Sampel, Data dan 

Metode Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data. 

Bab IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan tentang Sejarah Singkat Bursa Efek Indonesia 

(BEI), Hasil Analisis, Koefisien Determinasi dan Korelasi, Koefisin 

Regresi, Pengujian Hipotesis,dan Pembahasan 

Bab V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menguraikan tentang Kesimpulan, dan Saran Hasil 

Penelitian 

 

 

 


