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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Ahmad Syakir Kurnia (2004), lembaga keuangan khususnya 

perbankan di Indonesia telah menjadi tulang punggung perekonomian negara di 

mana sebagai salah satu pelaku utama. Di Indonesia, perbankan mempunyai 

pangsa pasar sebesar 80 persen dari keseluruhan sistem keuangan yang ada 

(Zainal Abidin, 2007). Perkembangan sektor keuangan khususnya perbankan di 

Indonesia sangat pesat setelah adanya liberalisasi keuangan dengan 

diberlakukannya berbagai kebijakan perbankan di antaranya Paket Kebijakan Juni 

1983 (Pakjun 1983) dan Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 1988), namun 

sejalan perkembangan yang pesat tersebut menjadikan perbankan juga dianggap 

mempunyai peran besar sebagai faktor pemicu krisis moneter pada tahun 1997 

yang melanda Indonesia (Abdurohman, 2003). Dalam rangka menciptakan 

industri perbankan ke depan yang lebih  baik, sehat dan stabil, maka keberadaan 

struktur perbankan yang ada sekarang  ini  perlu dikaji lagi keberadaannya. 

Apakah struktur perbankan nasional kita .Sudah sejalan dengan perkembangan 

saat ini maupun ke depan atau memang  masih  perlu disempurnakan lagi untuk 

menampung segala perubahan yang sudah terjadi serta trend pengembangannya ke 

depan. Pentingnya masalah  struktur perbankan tersebut telah menjadi fokus 

perhatian dalam penyusunan  Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang saat ini 
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sedang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam penyusunan API tersebut, salah 

satu pilar dari enam  pilar yang menjadi agenda perbankan ke depan adalah pilar 

pertama yang menyangkut struktur perbankan yang sehat. Struktur perbankan 

yang sehat tersebut merupakan inti dari semua permasalahan perbankan ,karena 

baik buruknya industri perbankan akan banyak ditentukan oleh bagus tidaknya  

struktur yang dibuat, disamping perlu adanya fungsi pendukung lain seperti 

pengawasan dan pengaturan yang efektif.  

Industri perbankan syariah sangat berkembang dengan pesat. Setelah 

diterbitkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

pada tanggal 16 Juli 2008, pengembangan industri perbankan syariah nasional 

semakin memiliki pedoman hukum yang kuat sehingga mendorong 

pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Perkembangan bank syariah cukup 

impresif.(Hasan,2011) 

Bank syariah di Indonesia telah banyak dijumpai dan telah berkembang 

cukup pesat, ini menunjukkan bahwa banyaknya kebutuhan masyarakat untuk 

mengelola dan menjamin dana mereka dalam bentuk yang sesuai dengan prinsip 

syariat Islam. Bank syariah yang berdiri pertama kali di Indonesia adalah Bank 

Muamalat, Bank Muamalat Indonesia, adalah bank umum pertama di Indonesia 

yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. 

Didirikan pada tahun 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

dan Pemerintah Indonesia.  

Efisiensi merupakan salah satu parameter yang secara teoritis merupakan 

salah kinerja yang mendasari seluruh kinerja seluruh organisasi. Kemampuan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bank
http://id.wikipedia.org/wiki/Syariah_Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/1991
http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada merupakan ukuran 

kerja yang diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, bank 

dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat output yang optimal 

dengan tingkat input yang ada. 

Pada saat ini Bank Indonesia meminta perbankan syariah meningkatkan 

efisiensi agar mampu bersaing dengan bank syariah dari negara lain di ASEAN. 

Ini untuk mengantisipasi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai tahun 

2015 mendatang. Riset BI terhadap tiga bank syariah terbesar Indonesia yang 

dipublikasikan baru-baru ini menunjukkan, rata-rata BOPO ( Biaya Operasional 

Terhadap Pendapatan) bank syariah di Indonesia mencapai 

86,87%(.http://www.syariahmandiri.co.id) 

Secara garis besar terdapat dua jenis pendekatan untuk pengukuran 

tingkat efisiensi, yaitu parametrik dan non-parametrik. Pendekatan  Stochastic 

Frontier Approuch  (SFA),  Thick Frontier Approuch  (TFA) dan  Distribution 

Free Approuch (DFA) merupakan pendekatan paremetrik, sedangkan pendekatan 

non-parametrik yang termasuk adalah Data Envelopment Analysis (DEA) dan 

Free Disposable Hull (FDH).   Charnes  et,  al. 1978; Banker et, al. (1984 dalam 

Adrian Sutawijaya dan Etty Puji Lestari 2009 ) menjelaskan  DEA merupakan 

sebuah metode optimasi program matematika yangmengukur efisiensi teknik 

suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE), dan membandingkan secara relatif terhadap 

UKE yang lain. 

Penelitian bertujuan untuk mengukur  efisiensi bank umum syariah 

menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)  dan sebagai objek 

http://www.syariahmandiri.co.id/
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penelitian adalah Bank Syariah seluruh Indonesia. Peneliti tertarik mengambil 

judul “ANALISIS EFISIENSI BANK SYARIAH DI INDONESIA( 

PERIODE 2011-2013) DENGAN MENGGUNAKAN DATA 

ENVELOPMENT ANALYSIS ( DEA )” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

diatas, maka masalah yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengukuran efisiensi menggunakan teknik Data envelopmet 

Analysis (DEA)? 

2. Bagaimana tingkat efisiensi Bank Syariah di Indonesia pada periode 2011-

2013 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mengetahui efisiensi Bank Syariah di Indonesia agar mampu bersaing 

dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. 

2. Mengetahui pengukuran efisiensi dengan menggunakan Data envelopmet 

Analysis ( DEA). 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Bank Muamalat  

Diharapkan dapat mengetahui efisiensi agar mampu bersaing dalam 

Masyarakat Ekonomi ASEAN dan memberikan informasi tettang tingkat 

efisiensi. 
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2. Bagi ilmu pengetahuan 

Diharapkan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu perbankan syariah. 

3. Bagi penulis 

Memberikan pengalaman dalam mengembangkan ilmu perbankan syariah. 

4. Bagi pembaca 

Diharapkan menjadi wahana pengetahuan dalam dunia perbankan syariah. 

5. Bagi STIE Perbanas 

Sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut, yang berhubungan dengan 

masalah yang ada. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Bagian ini memberikan keterangan dan untuk mengetahui gambaran 

secara keseluruhan tentang bagaimana cara penulisan skripsi disusun maka dapat 

diuraikan sistematika penukisan ini sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini dikemukakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang 

penulisan, perumusan masalah , tujuan penelitian , manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas tentang penelitian, persamaan, perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, kerangka pemikiran serta 

penjelasan teori yang mendukung untuk dikaitkan dengan masalah yang 

dirumuskan dalam permasalahan penelitian.  
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BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada bagian ini berisi tentang prosedur atau cara untuk mengetahui 

langkah – langkah pengumpulan data. Bab ini menjelaskan tentang metodelogi 

penelitian yang berisi tentang rancangan penelitian definisi operasional , data, dan 

metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Merupakan bagian analisis dan pembahasan. Dalam Bab ini akan membahas 

tentang profil, obyek, penelitian perusahaan, pengujian dan hasil analisis data, 

pembahasan hasil analisis data dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang 

disebutkan dalam perumusan masalah.  

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN  

Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan, keterbatasan 

penelitian, dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


