
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

  Penelitian terdahulu ini dibuat untuk membantu peneliti dalam menambah 

teori untuk penelitian yang sedang dilakukan dan untuk memperkaya referensi. 

Dalam penelitian ini, terdapat 4 jurnal yang akan menjadi referensi untuk 

penelitian ini. Berikut jurnal yang dijadikan referensi, yakni: 

 

2.1.1   Pratystya Ika Wardhani (2018) 

Topik yang diambil dalam penelitian ini adalah “Strategi Peningkatan 

Efisiensi Biaya pada Bank Umum Syariah Indonesia Menggunakan Stochastic 

Frontier Analysisis (SFA)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan 

strategi yang tepat dalam meningkatkan efisiensi produksi pada bank umum 

syariah di Indonesia. Terdapat dua tahap dalam penelitian ini. Tahap pertama 

yaitu untuk melakukan estimasi tingkat efisiensi produksi bank umum syariah di 

Indonesia periode 2010-2017 dengan pendekatan SFA. Sedangkan tahap kedua 

menggunakan regresi Tobit untuk menguji hubungan antara efisiensi produksi 

BUS dengan karakteristik spesifik bank, yakni: LASSET, CAR, NPF, GCG, 

NOM, dan FDR. Hasil penelelitian ini yaitu  tingkat efisiensi produksi BUS 

sangat dipengaruhi oleh beberapa hal yakni dari sisi input optimalisasi pada 

komponen DPK, BBH, dan BTKL sangat diperlukan untuk memaksimalkan 
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efisiensi produksi. Ditemukan juga bhwa CAR, NPF, NOM, dan FDR sangat 

mempengaruhi variasipada efisiensi BUS Indonesia.  

Persamaan: Pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan sampel 

yang sama yakni BUS dan menggunakan metode pendekatan SFA. Dalam 

mengukur tingkat efisiensi juga sama-sama menggunakan pendekatan 

intermediasi. Metode pengambilan sample dalam penelitian terdahulu dan 

penelitian saat ini sama yakni menggunakan purposive sampling. 

Perbedaan: Tahun yang digunakan penelitian ini menggunakan tahun 2010-2017 

sedangkan penelitian ini menggunakan tahun 2011-2018. Variabel yang 

digunakan oleh peneliti terdahulu dan saat ini pun berbeda. Variabel terikat 

penelitian terdahulu ini yaitu efisiensi, sedangkan peneliti saat ini yaitu total 

biaya. Dalam penelitian terdahulu menggunakan 2 tahap yakni melakukan 

estimasi tingkat efisiensi produksi bank umum syariah di Indonesia periode 2010-

2017 dengan pendekatan SFA dan tahap kedua menggunakan regresi Tobit untuk 

menguji hubungan antara efisiensi produksi BUS dengan karakteristik spesifik 

bank. Sedangkan dalam penelitian saat ini hanya mengukur adanya pengaruh 

antara variabel independen dan dependen dan mengukur efisiensi perbankan 

syariah. 

 

2.1.2   Siti Karimah,Tanti Novianti, dan Jaenal Effendi (2016) 

  Penelitian ini mengambil topik tentang “Kajian Efisiensi Bank Umum 

Syariah di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengestimasi efisiensi 

BUS di Indonesia dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Objek 
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penelitian ada 10 BUS di Indonesia periode kuartal kedua pada tahun 2012 – 

kuartal pertama tahun 2016. Penelitian ini menggunakan 2 tahap yakni estimasi 

skor efisiensi dengan metode non paramterik (DEA) dan parametrik (SFA). Lalu 

yang kedua menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi skor efisiensi dengan 

estimasi Tobit. Hasil dari penelitian ini yaitu secara umum BUS di Indonesia 

masih belum beroperasi secara efisien dengan menggunakan metode DEA 

sedangkan menurut metode SFA, BUS di Indonesia masih belum dapat 

mengoptimalkan keuntungannya berdasarkan skor efisiensi keuntungan alternatif. 

Hasil dari estimasi Tobit menunjukkan total pembiayaan, dana simpanan wadiah, 

CAR, ROE, dan biaya operasional lainnya berpengaruh secara signifikan terhadap 

efisiensi BUS di Indonesia.  

Persamaan : dalam jurnal tersebut dan penelitian ini sama-sama mengukur 

efisiensi BUS di Indonesia menggunakan metode SFA. Lalu pendekatan yang 

digunakan juga sama yakni pendekatan intermediasi. Variabel yang digunakan 

juga sama yakni total aset tetap, dan total pembiayaan 

Perbedan : Penelitian ini menggunakan periode 2011-2016, sedangkan dalam 

jurnal menggunakan periode kuartal kedua pada tahun 2012 – kuartal pertama 

tahun 2016. Metode yang digunakan dalam jurnal menggunakan DEA dan SFA 

tetapi dalam penelitian hanya menggunakan SFA saja. 

 

2.1.3   Mentari Ikaputri (2016) 

Topik yang dipilih oleh peneliti ialah “Analisis Komparasi Efisiensi Biaya 

Pada Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) di 
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Indonesia Periode 2011-2015 dengan Metode Parametrik Stochastic Frontier 

Approach (SFA)”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis efisiensi biaya 

industri perbankan Indonesia. Dalam menganalisis efisiensi biaya dikhususkan 

untuk mengukurnya menggunakan metode Stochastic Frontier Approach (SFA). 

Pengukuran dengan menggunakan SFA tersebut terdiri dari variabel input dan 

output. Jika nilai efisiensi nya mendekati 100% maka semakin efisien bank 

tersebut. Dalam penelitian terdahulu ini, peneliti terdahulu menggunakan periode 

2011-2015 untuk mengukur tingkat efisiensi biaya nya.  Jenis data yang 

digunakan adalah data kuantitatif dan data sekunder yang berupa laporan triwulan 

Bank Konvensional dan Bank Syariah yang dipublikasikan oelh Bank Indonesia. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling. Terdapat 8 bank yang digunakan sebagai sampel dan dibagi menjadi 2 

yakni 4 bank konvensional dan 4 bank syariah. Hasil dari penelitian terdahulu ini 

yaitu rata-rata tingkat efisiensi biaya pada BUK yang termasuk dalam sampel 

adalah 99,99% pada Bank Jasa Jakarta, 99,99% pada Bank Sinarmas, 98,99% 

pada Bank Nusantara Parahyangan, dan 99,99% pada Bank Victoria Internasional. 

Lalu pada BUS yaitu pada Bank BNI Syariah 71,85%, Bank BRI Syariah 75,5%, 

Bank Panin Syariah 85,53% dan pada Bank Mega Syariah 77,21% dan dari nilai 

efisiensi yang telah didapatkan lalu dilakukan komparasi. Pada BUK faktor input 

yang berpengaruh terhadap tingkat efisiensi biaya adalah beban personalia, dan 

untuk output yang berpengaruh terhadap tingkat efisiensi biaya adalah total kredit 

dan total surat berharga yang dimiliki. Sedangkan pada BUS faktor input yang 



13 

 

berpengaruh terhadap tingkat efisiensi biaya yaitu beban personalia dan beban 

bagi hasil, dan untuk outputnya yang berpengaruh yaitu total pembiayaan nya.  

Persamaan : dalam penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama 

menggunakan metode SFA untuk mengukur efisiensi biaya dalam perbankan 

syariah dan jenis data juga menggunakan data sekunder. Teknik pengambilan 

sampel juga sama menggunakan purposive sampling. Variabel terikat dalam 

penelitian ini juga sama menggunakan total biaya. 

Perbedaan : dalam penelitian terdahulu menggunakan sampel BUK sedangkan 

penelitian saat ini hanya menggunakan BUS saja. Periode dalam pengambilan 

sampel untuk penelitian terdahulu menggunakan periode 2011-2015 saja 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2011-2018.  

 

2.1.4   Aimmatul Khoir (2015) 

Dalam topik “Analisis Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah Indonesia 

dengan Menggunakan Metode Parametrik Stochastic Frontier Analysis” peneliti 

memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi antar Bank Syariah (BUS) di 

Indonesia. Periode yang digunakan yakni 2010-2013 dengan menggunakan 

metode parametrik SFA. Data diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan. Untuk 

melakukan estimasi sejumlah parameter dari fungsi produksi dan biaya dengan 

metode SFA, dilakukan dengan menggunakan program komputerFrontier 

4.1.Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga variabel input yaitu Aset Tetap, 

Simpanan, dan Biaya Tenaga Kerja. Variabel output yang digunakan adalah 

Pembiayaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 
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Metode pengumpulan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode 

dokumentasi. Hasil tingkat efisiensi menunjukkan bahwa dari ke enam BUS yang 

diuji mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan pada periode 

pengamatan 2010-2013. Dimana pada tahun 2012 memiliki rata-rata efisiensi 

yang paling tinggi sedangkan pada tahun 2011 memiliki rata-rata yang terendah. 

Jika dilihat dari rata-rata setiap bank, Bank Panin Syariah memiliki rata-rata yang 

paling tinggi dari pada bank lain yaitu sebesar 98.47% sedangkan yang memiliki 

rata-rata paling rendah dimiliki oleh Bank BRI Syariah yaitu sebesar 75.97%. Hal 

ini menunjukkan yang memiliki tingkat efisiensi paling tinggi adalah Bank Panin 

Syariah. 

Persamaan : sama-sama menganalisis efisiensi perbankan syariah di Indonesia 

dengan menggunakan metode parametrik SFA. Teknik pengambilan sampel juga 

menggunakan purposive sampling. Variabel input sama-sama aset tetap dan 

simpanan. Variabel output juga sama yakni menggunakan total pembiayaan. 

Perbedaan : periode yang digunakan dalam penelitian terdahulu 2010-2013 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan tahun 2011-2018. Salah satu variabel 

inputnya berbeda yakni dalam penelitian terdahulu menggunakan biaya tenaga 

kerja sedangkan dalam penelitian saat ini menggunakan beban operasional 

lainnya.  

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian terdahulu ini, 

peneliti telah membuat tabel pemetaan seperti dibawah ini: 

 

 

 



15 

 

 

 

Tabel 2.1 

PENELITIAN TERDAHULU

No   Peneliti 
Variabel 

Terikat (Y) 
Variabel Bebas (X) Populasi dan Sampel 

Metode 

Pengambilan 

Sampel 

Teknik Analisis  Hasil 

1. Pratystya Ika Wardhani 

(2018) 

Efisiensi Log asset, 

CAR,NPF,GCG,NIM,IR

R,ETA 

BUS di Indonesia 

periode 2010-2017 

purposive 
sampling 

Menggunakan 2 tahap 

stochastic frontier 

analysis dan regresi 

Tobit 

CAR, NPF, NOM, dan FDR 

sangat mempengaruhi 

variasipada efisiensi BUS 

Indonesia. 

2. Siti Karimah, Tanti 

Novianti, dan Jaenal 

Effendi (2016) 

SFA : total 

keuntungan 

Biaya tenaga kerja, biaya 

DPK, biaya aset tetap, total 

pembiayaan, dan 

pendapatan operasional 

lainnya. 

10 BUS di Indonesia 

tahun 2012 – kuartal 

pertama tahun 2016. 

 

purposive 
sampling 

Menggunakan 2 

tahap: SFA dan DEA, 

lalu Tobit 

BUS di Indonesia masih belum 

efisien menurut metode DEA 

dan SFA. 

3. Mentari Ikaputri (2016) Biaya Total.  input:biaya personalia, 

biaya bagi hasil 

output: total 

pembiayaan, total surat 

berharga yang dimiliki 

8 bank yakni 4 BUK 

dan 4 BUS 

purposive 
sampling 

Menggunakan 

stochastic frontier 

analysis 

BUK faktor yang berpengaruh 

pada tingkat efisiensi 

biaya:beban personalia, total 

kredit dan total surat berharga. 

BUS yang berpengaruh adalah 

beban personalia dan bagi hasil 

dan total pembiayaan. 

4.  Aimmatul Khoir (2015) 

 

Pembiayaan Aset Tetap, Simpanan 

dan Biaya Tenaga Kerja 

6 BUS yang terdaftar 

BI dan sesuai kriteria 

penelitian tahun 2010-

2013. 

purposive 
sampling 

Menggunakan 

stochastic frontier 

analysis 

Hasil tingkat efisiensi 

menunjukkan bahwa dari ke 

enam BUS yang diuji 

mengalami kenaikan dan 

penurunan yang signifikan 

pada periode pengamatan 

2010-2013 

6.   Yossita Aulia (2019) Total biaya Total aset tetap, total 

simpanan, beban 

operasional lainnya dan 

total pembiayaan. 

BUS yang terdaftar di 

BI tahun 2011-2018 

BMI, BSM, Bank Mega 

Syariah, BRI Syariah, 

dan BSB 

Menggunak
an 
purposive 
sampling 

Menggunakan 

stochastic frontier 

analysis 
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2.2   Landasan Teori 

Landasan teori dari penelitian ini akan membahas tentang pengertian bank, 

efisiensi bank, hubungan input dan output dalam pengukuran efisiensi bank dan 

pengukuran SFA berikut  penjelasannya: 

 

2.2.1  Pengertian Bank 

Pengertian bank dan perbankan menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 

menjelaskan bahwa bank ialah badan usaha yang kegiatannya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

dana dalam bentuk pembiayaan. Sedangkan perbankan ialah segala sesuatu yang 

mencakup bank, baik itu lembaga, aktivitasnya, maupun cara proses pelaksanaan 

kegiatan usahanya. Secara sederhananya ialah aktivitasnya atau operasional bisnis 

yang dilakukan oleh bank.  

Sistem perbankan di Indonesia ada 2 macam dilihat dari sistem operasional 

perbankan nya yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah adalah 

bank yang menjalankan kegiatan usahnya menggunakan prinsip syariah. Undang-

undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 telah menempatkan sistem perbankan 

syariah sebagai sistem perbankan nasional dan terdapat perkembangan pada 

perbankan syariah setelah diterbitkannya UU tersebut. Setelah itu diterbitkan juga 

Undang-undang Perbankan No. 21 Tahun 2008 yang diharapkan dapat 

memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan dapat mengembangkan 

perbankan syariah agar setara dengan bank konvensional. Pertumbuhan bank 

syariah sendiri dikatakan sangat signifikan sampai saat ini, sejak dikeluarkannya 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. 
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Bank syariah memiliki 2 arti yakni: 1) bank islam adalah bank yang berjalan 

sesuai dengan prinsip syariah atau berjalan dengan acuan Al-Quran dan Hadist. 

2) bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam adalah bank yang sejalan 

dengan prinsip muamalat secara islam (Khoir, 2015). Prinsip muamalat ini lebih 

mangacu pada hal-hal yang dilarang seperti contohnya riba dan juga diisi dengan 

kegiatan investasi yang berlandaskan bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. 

Berikut akan dijelaskan surah yang menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang 

syariah. Dalam surah An-Nisa menjelaskan tentang riba sebagai berikut: 

 

بَا َوقَدْْ نُُهوا َعْنهُْ َوأَْكِلِهمْْ أَْمَوالَْ النَّاِسْ بِاْلبَاِطلِْ َْۚوأَْعتَْدنَا ِلْلكَْ افِِرينَْ ِمْنُهمْْ َعذَابًا  َوأَْخِذِهمُْ   الر ِ

 أَِليًما

 “dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah 

dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan 

jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di 

antara mereka itu siksa yang pedih.”(An-Nisa :161) 

 

Agar menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Al-Quran dan 

Hadis, maka bank-bank syariah menerapkan prinsip syariah di dalamnya dan 

menggunakan bagi hasil sesuai dengan syariah. Berikut ini akan dijelaskan 

beberapa perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dengan tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 2.2 

 PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL 

 

 

Perbedaan Bank Syariah Bank Konvensional 

Hukum Syariah islam berdasarkan 

Al-Quran dan Hadis yang 

telah difatwakan oleh 

Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) 

Hukum positif yang 

berlaku di Indonesia 

Investasi Usaha yang halal saja Semua usaha 

Orientasi Keuntungan (profit oriented) 

dan kemakmuran dan 

kebahagiaan dunia akhirat 

Keuntungan (profit 

oriented) semata 

Keuntungan Bagi hasil Bunga 

Hubungan Nasabah 

dan Bank 

Kemitraan Kreditur dan debitur 

Keberadaan Dewan 

Pengawas 

Ada Tidak ada 

 

 Perbankan syariah di Indonesia memiliki fatwa tentang akad-akad yang 

digunakan oleh perbankan syariah tersebut dan fatwa tersebut diatur oleh Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebagai pemberi fatwa 

maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI). Maka dari itu perbankan akan 

mengeluarkan produk-produknya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 
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yang meminta fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Berikut adalah akad-akad 

yang ada di Perbankan Syariah di Indonesia: 

 Bai’ AL-Murabahah 

Akad Murabah menurut Fatwa DSN adalah akad jual beli dimana penjual 

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membeli barang tersebut 

dengan harga tinggi sebagai laba.  Akad Produk pembiayaan ini berpedoman 

pada fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Peraturan 

Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah. 

 Wadi’ah 

Akad Wadi’ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik 

kepada penyimpan dana dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk 

mnegembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.  Produk ini 

berpedoman pada fatwa DSN MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, 

fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, fatwa DSN-MUI 

No.36/DSN- MUI/X/2002 tentang sertifikat wadi'ah Bank Indonesia, Peraturan 

Bank Indonesia No. 09/19/PBI/2007 dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah. Wadi’ah terdapat 2 jenis yaitu Al-wadi’ah Yad al-

Amanah yang artinya barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama 

kepada pihak lain untuk disimpan dan barang titipan tersebut tidak untuk 

dikelola, dan pihak lain tidak dibebankan atas kerusakan atau kehilangan pada 

titipan tersebut. Lalu ada wadi’ah yad adh-Dhamanah yang merupakan barang 

atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk disimpan 
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dan pihak lain boleh memanfaatkan barang atau harta tersebut dengan seizin 

pemiliknya dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh 

setiap pemiliknya menghendaki. 

 Al-Qardh 

Definisi DSN tentang al-Qardh ini adalah pinjaman kepada nasabah 

(muqtaridh) yang memerlukan dengan ketentuan bahwa nasabah wajib 

mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan.  Produk pembiayaan ini 

berpedoman pada fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al- Qardh, 

Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 dan Undang-Undang No. 21 tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah. 

 Mudharabah 

Akad mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana 

(shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan 

usaha tertentu sesuai syariah, dan pembagian hasil usaha antara kedua belah 

pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Produk ini 

berpedoman pada fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Mudharabah, Peraturan Bank Indonesia No. 09/19/PBI/2007 dan Undang-

Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Akad mudharabah ini 

terdapat beberapa jenis yaitu mudharabah mutlaqah yang artinya pemilik modal 

tidak mentapkan batasan tertentu kepada si pengelola. Sedangkan mudharabah 

muqayyadah adalah pemilik dana menetapkan batasan tertentu kepada pengelola 

mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Dalam mudharabah muqayyadah 

terbagi dua yakni mudharabah muqayyadah on balanche sheet, merupakan aliran 



21 

 

dana terjadi dari satu nasabah investor ke kelompok pelaksana usaha dalam jenis 

akad tertentu. Lalu ada mudarabah muqayyadah off balance sheet yang artinya 

aliran dana dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiyaan. 

Mudharabah musytarakah adalah perpaduan akad mudharabah dan musyarakah 

di mana pengelola menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. 

Hal tersebut dilandasi pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN MUI) nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudharabah 

musytarakah. 

 Musyarakah 

Akad musyarakah menurut DSN adalah pembiayaan berdasarkan akad 

kerjasama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu yang dimana masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana dnegan ketentuan bahwa keuntungan 

dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Produk 

pembiayaan ini berpedoman pada fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Musyarakah, Peraturan Bank Indonesia No. 09/19/PBI/2007 dan 

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

 Bai’ Salam 

Akad salam adalah jual beli barang dengan cara dan pembayaran harga lebih 

dahulu dengan syarat-syarat tertentu dan barang yang diperjual belikan masih 

belum ada (dipesan). Produk pembiayaan ini berpedoman pada fatwa DSN MUI 

No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Bai Salam, Peraturan Bank Indonesia No. 

09/19/PBI/2007 dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah. 
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 Istishna’ 

Akad istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pmesanan pembuatan 

barang tertentu dengan kriteria tertentu dan persyaratan yang telah disepakati 

antara pemesan dan penjual. Terdapat beberapa jenis akad istishna yakni istishna 

yaitu produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip. 

Sedangkan istishna pararel yakni dimana bank syariah membiayai konstruksi 

atau lainnya dan barang kebutuhan investasi nasabah sesuai spesifikasi yang 

ditentukan. Produk pembiayaan ini berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 

06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna', Fatwa DSN-MUI No. 

22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel, Peraturan Bank 

IndonesiaNo. 09/19/PBI/2007 dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. 

 Ijarah 

Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu 

tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

barang. Produk ini berpedoman pada fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-

MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, fatwa DSN MUI Nomor 27/DSN-

MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al- Muntahiyah bi al-Tamlik, Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 09/19/PBI/2007 danUndang-Undang Nomor 21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah.Iijarah terbagi menjadi beberapa macam yakni ijarah 

muthlaqah, al-ijarah muntahiyah bi al-tamlik, dan, Ijarah/pembiayaan multijasa. 

 Rahn 



23 

 

     Akad rahn adalah akad gadai dimana menjadikan suatu barang sebagai 

jaminan hutang untuk pembayarannya. Gadai dalam syariah ini dilakukan secara 

sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak pegadaian untuk mencari keuntungan. 

Produk ini berpedoman pada fatwa DSN MUI No.25/DSN- MUI/III/2002 

tentang Rahn dan fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn 

emas. 

2.2.2 Esfisiensi Bank 

Menurut Muazaroh, Tendelilin, Suad & Hanafi, (2012) efisiensi adalah 

melihat seberapa mampunya sebuah organisasi dalam menghasilkan output yang 

maksimal dari sebuah organisasi sedangkan input ialah sumber yang digunakan 

agar dapat menghasilkan output. 

Efisiensi terdapat beberapa komponen, meliputi efisiensi skala (scale 

efficiency), efisisensi cakupan (scope efficiency), efisiensi teknis (technical 

efficiency), dan efisiensi alokatif (allocative efficiency). Bank dapat dikatakan 

efisiensi pada skala saat bank mampu beroperasi dengan skala hasil yang 

konstan, efisiensi cakupan diakatakan efisiensi pada saat bank mampu 

beroperasi saat diversifikasi lokasi. Efisiensi teknis dinyatakan dalam hubungan 

input dan output dalam proses produksi. Dikatakan efisien apabila proses 

produksi tersebut input yang digunakan dengan seoptimal mungkin dan 

menghasilkan output dengan jumlah tertentu. Efisiensi alokasi melihat 

kemampuan perusahaan dalam pengoptimalan dalam menggunakan input pada 

tingkat harga tertentu dan yang dipilih adalah yang terendah. Kombinasi antara  

efisiensi teknis dan alokasi tersebut akan menghasilkan efisiensi total (Indriani, 
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2016). Agar tercapainya efisiensi terdapat aspek lain yakni melalui penurunan 

biaya (reducingcost) dalam proses produksi. Dalam perbankan efisiensi 

mencakup penilaian efisiensi usaha dan biaya dimana efisiensi usaha dilihat dari 

bagaimana aktivitas yang dilaksanakan sebuah bank dapat menghasilkan target 

yang ingin dicapai. Efisiensi biaya sendiri menilai dalam melaksanakan 

aktivitasnya berapa banyak pengeluaran biaya yang digunakan. 

Dalam perbankan efisiensi digunakan untuk menjadi tolak ukur untuk 

mengetahui kinerja bank (Purwanto, 2011) dan juga bisa mengukur kesehatan 

dalam perbankan. Kinerja perbankan adalah hasil yang dicapai bank untuk 

mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai 

tujuan (N. A. Rumiasih, 2018). Terdapat 3 faktor yang menyebabkan efisiensi, 

yakni: 1) dapat menghasilkan output yang lebih besar jika input nya sama, 2) 

input yang kecil bisa menghasilkan output yang sama,3) jika input lebih besar 

maka bisa menghasilkan output yang lebih besar lagi. Efisiensi dapat dilihat dari 

2 sisi, yakni dari sisi biaya (cost efficiency) dan keuntungan (profit efficiency) 

(Prasetyo, 2013). 

Penelitian ini akan menghitung efisiensi biaya dalam Perbankan Syariah. 

Efisiensi dari sisi biaya, yang diartikan sebagai rasio antara biaya minimum yang 

mana perusahaan bisa menghasilkan sejumlah output tertentu dengan biaya 

sebenarnya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Efisiensi biaya bank 

akan semakin besar apabila biaya sebenarnya yang digunakan lebih kecil 

dibandingkan dengan biaya minimum. Penilaian efisiensi biaya perbankan ini 

dapat diperoleh dari nilai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan perbankan 
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tertentu dibandingkan dikeluarkan oleh perusahaan perbankan dengan praktik 

yang baik (Hartono, 2009). 

Dalam pengukuran efisiensi perbankan, terdapat 3 jenis pendekatan (Nonick 

Lhee Na Famera, 2018) yaitu: 

1) Pendekatan rasio 

 Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan jumlah input dan 

output untuk mengetahui nilai organisasi yang tinggi jika bisa menghasilkan 

output yang maksimal. Kelemahan dari pendekatan ini yaitu tidak mampu 

menghitung banyak input dan output karena bisa memberikan asumsi yang tidak 

akurat. 

Efisiensi = 
𝒐𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕

𝒊𝒏𝒑𝒖𝒕
 

 

2) Pendekatan regresi 

Pendekatan ini untuk mengukur menggunakan tingkatan output sebagai 

fungsi dari berbagai tingkat input.Pada pendekatan ini, organisasi yang mampu 

menghasilkan output lebih banyak dari yang diestimasi adalah organisasi yang 

efisien. Kelemahan dari pendekatan ini ialah tidak bisa menampung banyak 

indikator output karena akan membuat informasi yang dihasilkan tidak rinci. 

Y = f (𝑿𝟏, 𝑿𝟐, 𝑿𝟑, 𝑿𝟒 … … … … … 𝑿𝒏) 

Y = output 

X = input 
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3) Pendekatan frontier 

Dalam pendekatan ini terdapat 2 pendekatan, yaitu pendekatan 

parametrik dan non parametrik. Pendekatan parameter adalah pendekatan yang 

memiliki persyaratan tentang parameter populasi yang menjadi sumber 

penelitian, sedangkan non parametrik tidak menetapkan persyaratan seperti 

parametrik. Pendekatan parametrik terdiri dari: 

- Stochastic Frontier Analysis (SFA) 

- Distribution Free Approach (DFA) 

- Thick Frontier Approach (TFA) 

Pendekatan non parametrik terdiri dari: 

- Data Envelopment Analysis (DEA) 

- Free Disposal Hull (FDH) 

Hasil dari parametrik dan non parametrik bisa sama jika sampel unit dan 

proses analisis dari keduanya sama. Kelebihan pendekatan frontier ini ialah: 

1) Diperuntukan bagi pihak yang memiliki pengalaman minim dalam 

perusahanaan agar dapat memilih perusahaan yang telah melakukan best 

practice dalam industri dan dalam menentukan efisiensi perusahaan 

dengan mengidentifikasi area input dan output yang lebih luas.  

2) Untuk pihak yang telah memiliki pengalaman yang cukup tentang 

perusahaan, dapat izin manajemen untuk mengidentifikasi wilayah dalam 

operasional jasa. 

 Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan frontier yakni pendekatan 

parametrik dengan  metode Stochastic Frontier Approach (SFA). Kelebihan 
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SFA ini yang utama ialah dapat mengatasi masalah statistical noise dimana 

dalam faktor ini, ketidakefisienan tidak lagi tercemari, karena bisa dibedakan 

secara jelas hanya dengan random noise nya. Metode SFA ini juga memiliki 

kelemahan. Kelemahan yang utama yakni diperlukan bentuk fungsional yang 

sangat ketat dari teknologi produksinya, lalu cenderungnya dalam 

mengaburkan pengaruh kesalahan spesifikasi bentuk fungsional dengan 

pengaruh ketidakefisienan. Meskipun pendekatan parametrik ini memiliki 

kelamahan dalam hal asumsi pengukuran error termnya yang sangat ketat, tapi 

relatif baik dibandingkan pendekatan non parametrik. Sedangkan kelebihan 

pendekatan non parametrik yakni DEA ialah tidak membutuhkan bentuk 

fungsional yang eksplisit dari data yang dipergunakan. Kelemahan dalam 

pendekatan ini ialah batas yang dihitung dapat dicemari oleh statisticsl noise. 

Hal tersebut karena pendekatan ini dalam pemograman matematik dan secara 

umum bersifat non-stochastic sehingga akan terjadi noise dengan parameter 

ketidakefisienan, yang dapat menimbulkan sulitnya memisahkan antara 

parameter ketidakefisienan dengan statistic noise tersebut (Ikaputri, 2016). 

 Pendekatan parametrik maupun pendekatan non parametrik pasti memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing, dimana pada pendekatan parametrik 

untuk melihat hubungan antar biaya diperlukan informasi yang akurat untuk 

harga input dan variabel eksogennya, adanya pengetahuan dari fungsi yang 

tepat dari frontier dan struktur dari on-sided error apabila diperlukan dan juga 

ukuran sampel yang cukup dibutuhkan untuk menghasilkan kesimpulan secara 

statistika (Ikaputri, 2016). Pada pendekatan non parametrik tidak memerlukan 
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informasi sehingga sedikit data yang dibutuhkan maka lebih sedikit juga 

asumsi yang dibutuhkan dan juga sedikitnya sampel yang digunakan. Tetapi 

kesimpulan secara statistik tidak dapat diambil jika menggunakan pendekatan 

ini. 

 

2.2.3 Pengukuran SFA 

SFA termasuk pendekatan parametric. Stochastic Frontier Analysis 

adalah metode yang digunakan untuk mengestimasi batas produksi (frontier) dan 

mengukur tingkat efisiensi produksi. Model SFA ini adalah perkembangan dari 

model deterministic frontier yang dikembangkan oleh Aigner dan Chu pada 

tahun 1968. Aplikasi pada model ini dapat dilakukan melalui spesifikasi fungsi 

Cobb Douglas, dimana semua observasi disyaratkan berada di bawah frontier, 

dengan menggunakan data dari sejumlah sampel perusahaan. Perusahaan 

biasanya akan memaksimumkan output yang ingin diproduksi dengan input 

tertentu, dan pada kondisi penggunaan teknologi tertentu. Tetapi, Karena adanya 

inefisiensi biasanya output yang diamati akan lebih kecil daripada output 

frontier. Model ini disebut deterministic frontier karena tidak memiliki pengaruh 

dan kemungkinan kesalahan pengukuran dalam batas produksi. Model 

parametric deterministic frontier ini tidak mempertimbangkan adanya faktor-

faktor diluar kontrol perusahaan yang dapat mempengaruhi proses produksi. 

Maka dari itu, model parametric stochastic frontier analysis ini dikembangkan 

agar dapat mengukur pengaruh yang tidak terduga dalam batas produksi. 
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Nilai efisiensi dengan menggunakan pendekatan SFA berkisar antara 0 & 

1. Dimana, ketika efisiensi menunjukkan pada angka 1 maka bank tersebut 

sangat efisien atau jika mendekati 1 maka bank tersebut sudah efisien dan jika 

efisiensi menunjukkan angka 0 maka semakin tidak efisien bank tersebut (Khoir, 

2015).  

Perangkat lunak Frontier 4.1 digunakan untuk mengestimasi fungsi biaya 

dengan menggunakan data panel pada pendekatan parametrik SFA. Rumus 

standar stochastic cost frontier dalam bentuk umum (log) adalah (Rahmawati, 

2015) 

 

𝒍𝒏𝑪𝒊 = 𝒇(𝒍𝒏 𝑿𝒋𝒊, 𝒍𝒏 𝒀𝒌𝒊) +  𝒆𝒊             (1) 

𝑪𝒊 adalah total biaya bank n,  𝑿𝒋𝒊 adalah input j pada bank n,  𝒀𝒌𝒊 adalah 

output k pada bank n, dan 𝒆𝒊 adalah galat yang terdiri dari 2 fungsi, yakni: 

𝒆𝒊 =  𝒖𝒊 +  𝒗𝒊             (2) 

       dimana 𝒖𝒊 adalah faktor error yang dapat dikendalikan, dan 𝒗𝒊 adalah 

faktor error yangbersifat random yang tidak dapat dikendalikan. Diasumsikan 

bahwa v terdistribusi normal N(0,𝛔𝟐𝒗) dan u terdistribusi half-normal, |N(0,𝛔𝟐𝒗)| 

di mana 𝒖𝒊𝒕=(𝒖𝒊𝐞𝐱𝐩(−𝐡(𝐭 − 𝐓))𝟑 dan hadalah parameter yang akan diestimasi.  

Cost efficiency digunakan untuk mengukur tingkat biaya suatu bank 

dibandingkan bank yang memiliki biaya operasi terbaik yang dapat 

memghasilkan output yang sama dengan teknologi yang sama. Berikut fungsi 

biaya dengan bentuk persamaan umum (log) sebagai berikut: 



30 

 

𝒍𝒏𝑪 = 𝒇(𝒘, 𝒚) +  𝒆              (3) 

 Dengan menggunakan bentuk persamaan stochastic cost frontier maka 

persamaan biaya dapat dituliskan sebagai berikut:    

𝒍𝒏𝑪 = 𝒇(𝒘, 𝒚) + 𝐥𝐧 𝒖 + 𝐥𝐧 𝒗             (4) 

dimana C adalah total biaya atau cost efficiency, w adalah jumlah input,  y 

adalah jumlah output, dan e adalah error term dimana e = u + v. u adalh 

controllable factor yang merefleksikan faktor inefisiensi sehingga dapat 

meningkatkan biaya suatu bank. Lalu v adalah uncontrollable (random) faktor 

atau noise term. Maka, cost efficiency dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝑪𝑬𝑭𝑭𝒏 =
𝑪𝒎𝒊𝒏

𝑪𝒏
=  

𝐞𝐱𝐩[(𝒇𝒄(𝒘𝒏,𝒚𝒏)+𝐥𝐧(𝑼𝑪𝒎𝒊𝒏)]

𝐞𝐱𝐩[(𝒇𝒄(𝒘𝒏,𝒚𝒏)+𝐥𝐧(𝑼𝑪𝒏)]
 =  

𝑼𝑪𝒎𝒊𝒏

𝑼𝑪𝒏
         (5)      

dimana biaya aktual dari bank n. CEFF atau cost efficiency ratio adalah 

proporsi dari biaya atau resources yang digunakan secara efisien. Misalnya cost 

efficiency ratio suatu bank sebesar 80% yang menunjukkan bahwa bank tersebut 

beroperasi secara efisiensi sebesar 80% atau terdapat 20% biaya yang terbuang 

atau biaya yang tidak efisien. 

 

2.2.4 Penentuan variabel input dan output 

Ada 3 pendekatan yang digunakan metode parametrik dan non parametrik 

dalam perbankan (Iqbal, 2011), yaitu: 

1) Pendekatan aset (Asset Approach) 
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Pendekatan aset pada bank syariah diukur dengan kemampuan perbankan 

dalam mengelola dana dalam bentuk seperti misanya pembiayaan, surat-surat 

berharga, aktiva lancar dan lain sebagainya sebagai output. Sedangkan input 

diukurnya dilihat dari total aset yang dimiliki oleh bank. 

2) Pendekatan produksi (Production Approach) 

Bank syariah dalam pendekatan produksi ini melihat aktivitas bank sebagai 

produksi jasa bagi para pemilik dana (shohibul mal) dan pengelola dana 

(mudharib). Output dalam pendekatan produksi ini jumlah dari beberapa rekening 

dari pendapatan utama dari operasional bank maupun non-operasional dan 

pendapatan lainnya. Sedangkan input yang digunakan dalam pendekatan ini 

dianggap sebagai biaya tenaga kerja, modal, dan pembayaran nisbah bagi hasil. 

3) Pendekatan intermediasi (Intermediation Approach) 

Bank syariah dalam pendekatan intermediasi ini menjelaskan aktivitas 

perbankan sebagai pentrasformasian dana yang dimiliki. Pentrasformasian dan 

yang dimiliki berasal dari giro wadiah, tabungan dan deposito mudharabah (dana 

pihak ketiga) yang dijadikan sebagai dana pembiayaan mudharib.  

Dalam pemilihan ketiga pendekatan tersebut ada konsekuensi nya yaitu 

adanya perbedaan dalam menentukan variabel output dan input (Hikmah, 2014). 

Ada perbedaan dalam menentukan input dan output antara pendekatan produksi 

dan intermediasi yakni dilihat dari simpanan. Dalam pendekatan produksi, 

simpanan termasuk ke dalam output karena simpanan adalah jasa yang diperoleh 

dari kegiatan bank. Pendekatan intermediasi kebalikan dari produksi yakni 

simpanan termasuk dalam input karena simpanan yang dihimpun oleh bank akan 
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dimasukkan ke dalam bentuk aset yang menghasilkan dan pinjaman yang 

diberikan. 

  Pendekatan intermediasi adalah pendekatan yang paling baik yang 

digunakan untuk mengevaluasi kinerja efisiensi bank (Rosman, 2013). Pendekatan 

tersebut mencakup seluruh tindakan operasional bank untuk menyalurkan dana 

dari unit surplus ke unit defisit. Kinerja efisiensi bank syariah dapat dianalisis 

dengan pendekatan intermediasi yang dilihat dari kegiatan operasionalnya yakni 

dengan  mempertimbangkan input dan output (Siti Karimah, 2016). Variabel input 

yaitu total aset tetap, total simpanan, dan beban operasional lainnya sedangkan 

output dalam penelitian ini yaitu total pembiayaan. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini : 
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                                   Gambar 2.1 

  Kerangka Pemikiran 

Variabel input: 

- Total Aset Tetap 
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- Total Pembiayaan 

Total Biaya 

Pengukuran Tingkat Efisiesi menggunakan Metode SFA  

 

Nilai Efisiensi Bank Umum Syariah (BUS) 

2011-2018 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dari penelitian terdahulu 

dan dari landasan teori, maka hipotesis penelitian ini adalah: 

𝑯𝟎 =  Tidak terdapat nilai efisiensi bank umum syariah (BUS) di Indonesia 

dalam kurun waktu 2011-2018. 

𝑯𝟏 = Terdapat nilai efisiensi bank umum syariah (BUS) di Indonesia dalam 

kurun waktu 2011-2018. 
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