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 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

a. Kalis Rubeda (2012) 

Penelitian terdahulu yang berjudul Tingkat Efisiensi Bank Di Indonesia 

(The Efficiency of Banks in Indonesia) ini bertujuan untuk menganalisis tingkat 

efisiensi bank di Indonesia periode 2007 – 2009. 

Temuan atau hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kalis 

Rubeda ini menunjukkan bahwa pada umumnya bank umum di Indonesia belum 

mencapai tingkat efisiensi terutama bank swasta nasional. Hal ini dibuktikan dari 

21 bank umum hanya 7 bank yang sudah mencapai efisien yang terdiri dari 2 bank 

persero yaitu BRI dan BTN, 3 bank yaitu BPD Jabar, BPD Jatim, BPD Riau, 1 

bank swasta yaitu bank niaga dan 1 bank syariah yaitu bank muamalat.  

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kalis Rubeda ini  

terdapat persamaan maupun perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya 

terletak pada variabel input maupun output, variabel input terdiri dari total 

simpanan, biaya tenaga kerja dan aktifa tetap dan variabel output terdiri dari total 

kredit. Sedangkan Perbedaannya  yang dilakukan oleh Kalis Rubeda terletak pada 

sampel yaitu bank persero, bank daerah, bank swasta, bank syariah. 
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b. Abidin Z (2009) 

Penelitian terdahulu yang berjudul kinerja efisiensi teknik Bank 

Pembangunan Daerah dengan menggunakan pendekatan Data Envelopment 

Analysis (DEA). Penelitian dilakukan terhadap 26 BPD di Indonesia pada periode 

tahun 2006-2007. 

Temuan dan Hasil penelitian ini yaitu BPD mengalami peningkatan 

efisiensi dalam kegiatan operasionalnya, tetapi nilai efisienya masih dibawah nilai 

efisiensi 100 persen. Berdasarkan kelompok aset, bank BPD breast besar memiliki 

tingkat efisiensi yang lebih tinggi dari pada bank BPD breast menengah dan kecil 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abidin Z ini  terdapat 

persamaan maupun perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya ialah pada 

variabel output yaitu total kredit.Sedangkan perbedaanya ialah pada variabel input 

dana pihak ketiga, biaya bunga, biaya operasional. 

c. Suseno,  P (2008)   

Penelitian terdahulu yang berjudul Analisis  efisiensi  dan  skala  

ekonomi  pada industri perbankan syariah di Indonesia.  

Temuan Dan Hasil dalam penelitian Suseno P  ini  yaitu  perbankan 

syariah  di  Indonesia  tahun  1999-2004  cukup efisien.  Dari  10  bank  yang  

diteliti,  tingkat inefisiensi  rata-rata  mencapai  hanya  sekitar  7 persen. Tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara tingkat  efisiensi  perbankan  umum  syariah  

dengan bank  konvensional  yang  memiliki  unit  usaha syariah. 
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Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suseno P ini  terdapat 

persamaan maupun perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaanya ialah  sampel 

penelitian dilakukan  terhadap bank yang  berstatus  sebagai Bank  Umum  

Syariah  (BUS) dan  bank  yang memiliki  unit  syariah  atau  Unit  Usaha  Syariah 

(UUS)  pada  periode  1999-2004 dengan  variabel input  yang  digunakan  berupa  

biaya  bagi  hasil, biaya  lainnya  dan  aset  sedangkan  output  yang digunakan  

yaitu  pendapatan  utama,  pendapatan lainnya dan volume pembiayaan. 

Sedangkan persamaanya ialah sama – sama menggunakan efisiensi. 

d. Abidin,  Z (2007)    

Penelitian terdahulu yang berjudul Kinerja  Efisiensi  pada  Bank 

Umum. Hasil  analisis  menunjukkan kelompok  bank  BUMN  (Pemerintah)  dan  

Bank Asing  lebih  bagus  kinerja  efisiensinya dibandingkan kelompok bank 

swasta.  

Perbedaanya pada penelitian Abidin Z ialah sampel  dilakukan terhadap  

93  bank umum  di  Indonesia  pada  periode  tahun  2002 – 2005 dengan variabel 

input terdiri dari dana pihak ketiga,  biaya  bunga,  biaya  operasional  lainnya. 

Sedangkan persamaanya terletak pada  variabel  outputnya  adalah  besarnya 

kredit. 

e. Hassan , M.K (2006) 

Penelitian terdahulu oleh Hassan , M.K yang berjudul analisis efisiensi 

relatif industri perbankan islam  dengan  analisis  panel  pada  periode  1995-2001. 

Kesimpulan  yang diperoleh  dari  penelitian  ini  yaitu  rata-rata perbankan  islam  
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memiliki  capaian  efisiensi  yang lebih  rendah  bila  dibandingkan  dengan  

perbankan konvensional. 

Persamaan pada penelitian Hassan M,K ialah teknik  yang  digunakan  

untuk  menguji capaian efisiensi bank ini berupa teknik nonparametric (Data  

Envelopment  Analysis).  Sedangkan perbedaanya ialah sampel data yaitu indsutri 

perbankan Islam pada periode 1995-2001. 

2.2 Landasan Teori 

Teori-teori yang mendasari dan mendukung dalam penelitian ini 

dijelaskan dalam uraian berikut ini: 

2.2.1 Bank 

Bank  adalah  bank  umum  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan sebagaimana  telah  diubah  

dengan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998,  termasuk  kantor  cabang  dari  

bank  yang berkedudukan di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha secara 

konvensional. 

2.2.2   Bank Devisa 

Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank 

Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankannya dalam kegiatan 

valuta asing. Bank yang tergolong kedalam bank devisa, bisa memberikan layanan 

yang berkaitan dengan mata uang asing misalnya transfer keluar negeri, transaksi 

eksport import, jual beli valuta asing, serta jasa-jasa valuta asing lainnya. Pasar 
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valuta asing merupakan pasar dimana transaksi valuta asing dilakukan baik antar 

negara maupun dalam suatu negara.  

Untuk mendapatkan gambaran mengenai apa yang dimaksudkan 

dengan devisa dapat diberikan beberapa perincian yang termasuk devisa, sebagai 

berikut: 

a. Emas (mutu uang emas, bahan mata uang emas dan emas murni yang belum 

diolah). 

b. Alat-alat pembayaran luar negeri(berupa uang kertas dan logam) baik yang 

berupa hasil penjualan barang keluar negeri maupun jasa-jasa yang diberikan 

keluar negeri. 

c. Surat berharga yang bernilai uang luar negeri, antara lain cek, wesel, promes 

dan surat-surat berharga lainya. 

d. Benda-benda bergerak atau tidak bergerak yang letaknya diluar negeri. 

e. Piutang luar negeri, antara lain deposito, saldo rekening koran, surat deviden 

dan efek-efek yang bernilai luar negeri. 

f. Benda tidak berwujud diluar negeri, antara lain hak paten, hak cipta, 

goodwill. 

2.2.3  Variabel Input  

Variabel Input  merupakan aset yang tediri dari price of labor 

merupakan biaya yang terkait dengan beban gaji, price of funds merupakan beban 

bunga yang dibayarkan bank atas simpanan pihak ketiga dan total assets 

merupakan aset tetap yang dimiliki oleh masing-masing bank.  
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Biaya yang terkait dengan beban gaji merupakan biaya yang 

dikeluarkan oleh bank untuk membiayai para karyawan tetapnya (dalam rupiah). 

Total beban bunga yang dibayarkan bank atas simpanan pihak ketiga atau yang 

biasanya disebut dengan total simpanan meliputi giro, tabungan dan deposito. 

Aset tetap meliputi nilai aktiva bersih, dimana berdasarkan harga perolehan 

setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.    

2.2.4  Variabel Output 

Variabel output disini meliputi total kredit yaitu total penyaluran dana 

yang dilakukan oleh bank. Selain itu juga total kredit yang digunakan  ialah 

jumlah kredit yang diberikan. 

2.2.5 Metode Data Envelopment Analaysis (DEA) 

Metode DEA adalah sebuah metode frontier non parametric yang 

menggunakan model program linier untuk menghitung perbandingan rasio output 

dan input untuk semua unit yang dibandingkan dalam sebuah populasi. Tujuan 

dari metode DEA adalah untuk mengukur tingkat efisiensi relatif terhadap bank 

yang sejenis. Jadi metode ini digunakan untuk mengevaluasi efisiensi relatif dari 

beberapa objek (benchmarking kinerja). 

Metode DEA menghitung efisiensi, skor efisiensi untuk setiap unit adalah 

relatif, tergantung pada tingkat efisiensi dari unit-unit lainnya di dalam sampel. 

Setiap unit dalam sampel dianggap memiliki tingkat efisiensi yang tidak negatif, 

dan nilainya antara 0 dan 1 dengan ketentuan satu menunjukkan efisiensi yang 

sempurna. Selanjutnya, unit-unit yang memiliki nilai satu ini digunakan dalam 
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membuat  envelope untuk frontier efisiensi, sedangkan unit lainnya yang ada di 

dalam  envelope menunjukkan tingkat inefisiensi. 

2.2.6 Efisiensi                                                                                                                                                                                                                                                        

Efisiensi ukuran suatu kinerja dari aktivitas perusahaan. Suatu 

perusahaan dikatakan efisien jika jumlah input tertentu dapat menghasilkan output 

yang maksimal. Selain itu didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran  

(output) dengan masukan (input), atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu  

input yang dipergunakan. Menurut Rosenwig  dalam Sutawijaya ,  A  dan  Lestari,  

E.P  (2009) efisiensi  dapat  didefinisikan  sebagai  rasio antara  output  dengan  

input.  Ada  tiga faktor  yang  menyebabkan  efisiensi,  yaitu apabila dengan input 

yang sama akan menghasilkan output yang lebih  besar,  dengan  input  yang  

lebih  kecil menghasilkan output yang sama, dan dengan input yang  besar. 

Ditinjau  dari  teori  ekonomi,  ada  dua pengertian  efisiensi,  yaitu  efisiensi  

teknik  dan efisiensi  ekonomi.  Salah satu cara mengukur kinerja perbankan 

adalah efisiensi yang dapat dilihat dari penggunaan input dan output yang 

digunakan untuk operasionalisasi bank. 

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. 
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Dengan diidentifikasinya alokasi input dan output, maka akan dapat dianalisis 

lebih jauh untuk melihat penyebab inefisiensi suatu bank. 

Konsep efisiensi pertama kali diperkenankan oleh Farrel (1957) yang 

merupakan tindak lanjut dari model yang diajukan oleh Debreu (1951) dan 

Koopmans (1951). Konsep pengukuran efisiensi Farrel dapat memperhitungkan 

input majemuk (lebih dari 1 input). Farrel menyatakan bahwa efisiensi sebuah 

perusahaan terdiri dari dua komponen, yaitu efisiensi teknis (technical efficiency) 

dan efisiensi alokatif (allocative efficiency). Efisiensi teknis menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk mencapai  output semaksimal mungkin dari 

sejumlah  input. Sedangkan efisiensi alokatif menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menggunakan input dengan proporsi seoptimal mungkin pada 

tingkat harga input tertentu.  

Menurut Kumbhaker dan Lovell (2000), mengatakan bahwa efisiensi 

teknis merupakan salah satu dari komponen efisiensi ekonomi secara keseluruhan. 

Tetapi, dalam rangka mencapai efisiensi ekonominya suatu perusahaan harus 

efisien secara teknis. Untuk mencapai tingkat keuntungan yang maksimal, sebuah 

perusahaan harus dapat berproduksi pada tingkat output yang optimal dengan 

jumlah input tertentu (efisiensi teknis) dan menghasilkan output dengan 

kombinasi yang tepat pada tingkat harga tertentu (efisiensi alokatif). 

Konsep pengukuran efisiensi dapat dilihat baik dengan fokus pada sisi 

input(input-oriented) maupun fokus pada sisi output (output-oriented). Kedua 

pendekatan ini dengan konsep primal dan dual dalam teknik operations research, 
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yang bagaikan dua sisi mata uang, sehingga kedua pendekatan ini secara konsisten 

akan menghasilkan kesimpulan yang sama tentang efisiensi relatif sebuah 

perusahaan terhadap sekawannya.  

Menurut Freixas dan Rochet dalam Mualiman, D.H dan Wimboh, S 

(2003) ada tiga pendekatan dalam mendefinisikan hubungan input dan output 

dengan aktivitas perbankan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan intermediasi 

dan pendekatan modern. Efisiensi  ekonomi  mempunyai sudut pandang makro 

yang mempunyai jangkauan lebih  luas  dibandingkan  dengan  efisiensi  teknik 

yang  bersudut  pandang  mikro.  Pengukuran efisiensi teknik cenderung terbatas 

pada hubungan teknis dan operasional dalam proses konversi input menjadi  

output. 

  Menurut Walter  dalam Sutawijaya (2009). Efisiensi ini merefleksikan 

kemampuan  dari  perusahaan  menggunakan  input dalam proporsi yang optimal, 

sesuai dengan harga masing-masingnya. Efisiensi  harga  atau  efisiensi alokatif  

ialah  suatu  keadaan  efisiensi  bila kemampuan  dari  perusahaan  menggunakan  

input dalam proporsi yang optimal, sesuai dengan harga masing-masing  atau  

dapat  juga  dipahami  tentang bagaimana  cara  bank  dalam  memaksimumkan 

keuntungannya. Hal yang membedakannya dengan efisiensi  teknik ialah  

pendekatannya  berorientasi pada  masukan (input-oriented  approach) sedangkan  

pada  pengukuran  efisiensi  teknik berorientasi  pada  keluaran (output-oriented 

approach).  Selain  itu,  efisiensi  teknik dapat dipahami  sebagai  efisiensi  yang  

merefleksikan kemampuan  dari  suatu  perusahaan  untuk memaksimalkan  

output  dengan  input  tertentu, sementara  efisiensi  harga  merupakan  refleksi  
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dari suatu perusahaan untuk memanfaatkan input secara optimal  dengan  tingkat 

harga  yang  telah ditentukan. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Hubungan variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini 

berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori dapat ditampilkan 

sebagaimana pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah digambarkan sebelumnya, 

tergambarkan bahwa penelitian ini akan menguji berdasarkan 11 sampel bank 

yang terdiri dari 33 bank umum konvensional devisa di Indonesia  yang  secara  

konsisten menyajikan  laporan  keuangan  tahunannya di www.idx.co.id  yang 

memiliki  total  aset  tertinggi menurut kelompok  banknya  masing-masing  pada 

periode  2010-2013. Kemudian dikelompokkan dengan dua variabel input dan 

Bank Umum 

Konvensional Devisa 

Input Output 

LK 

keuangan 
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output, selanjutnya menganalisis tingkat efisiensi dengan menggunakan software 

data envelopment analysis (DEA). Sehingga kita dapat menyimpulkan hasilnya 

bahwa bank umum konvensional devisa di Indonesia sudah mencapai tingkat 

efisiensi.  

2.4 Hipotesis Penelitian 

Menurut (Arikunto,2010), hipotesis merupakan kesimpulan atau 

pernyataan yang masih harus diuji kebenaranya, sementara yang kepastianya akan 

dibuktikan dengan melakukan uji hipotesis. Berdasarkan perumusan masalah, 

tujuan penelitian dan landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

dapat diajukan hipotesis bahwa :  

H1  : Bank umum konvensional devisa di Indonesia sudah mencapai tingkat 

efisiensi. 

H2 : Bank umum konvensional devisa di Indonesia belum mencapai tingkat  

efisiensi.


