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ABSTRAKSI 

 
 

Penelit ian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi biaya industry perbankan yang 
listed di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Selain itu 
penelit ian ini juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan nilai efisiensi biaya dari 
t iap jenis bank yang listed di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008 sampai dengan 
tahun 2011 serta komponen input  dan output  yang mempengaruhi efisiensi bank. 
Teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode Stochastic Frontier 
Analysis. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa t ingkat  efisiensi bank 
menggunakan metode SFA menunjukkan bahwa t ingkat  efisiensinya t inggi dengan 
angka mendekat i 100% dan t idak ada beda t ingkat  efisiensi berdasarkan jenis bank. 
Dengan menggunakan model panel data diperoleh hasil t ingkat  efisiens relat if bank 
yang menjadi sampel penelit ian adalah sebesar 80% dan terdapat  perbedaan t ingkat  
efisiensi berdasarkan jenis bank. Sedangkan variable input  dan output  yang perlu 
diperhat ikan oleh bank agar t ingkat  efisiensi sebagai indikator kinerja bank 
hasilnya bagus yaitu varibel kredit ,  biaya bunga dan biaya tenaga kerja.  

 

Kata kunci : Stochastic Frontier Analysis 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara  teoritis 

merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah 

organisasi. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input 

yang ada, adalah merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat 

pengukuran efisiensi dilakukan, bank dihadapkan pada kondisi bagaimana 

mendapatkan tingkat output yang optimal dengan tingkat  input yang ada, 

atau mendapatkan tingkat  input yang minimum dengan tingkat  output 

tertentu.  Di samping itu, dengan adanya pemisahan antara unit dan harga 

ini, dapat diidentifikasi berapa tingkat efisiensi teknologi, efisiensi alokasi, 

dan total efisiensi.  Dengan diidetifikasikannya alokasi input  dan output, 

dapat dianalisa lebih jauh untuk melihat penyebab ketidakefisiensian.  

Efisiensi dalam dunia perbankan adalah salah satu parameter kinerja 

yang cukup populer, banyak digunakan karena merupakan jawaban atas 

kesulitan-kesulitan dalam menghitung ukuran-ukuran kinerja.  Sering kali, 

perhitungan tingkat keuntungan menunjukkan kinerja yang baik, tidak masuk 

dalam kriteria “sehat” atau berprestasi dari sisi peraturan. Sebagaimana 

diketahui, industri perbankan adalah industri yang paling banyak diatur oleh 
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peraturan-peraturan yang sekaligus menjadi ukuran kinerja dunia perbankan 

(Hadad, 2003 : 2). 

Krisis keuangan global yang terjadi beberapa tahun terakhir 

memberikan pelajaran berharga bahwa inovasi dalam produk, jasa dan 

aktivitas perbankan yang tidak diimbangi dengan pengelolaan efisiensi dapat 

menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada bank maupun 

terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Pengalaman krisis keuangan 

global mendorong perlunya penerapan efisiensi dengan tujuan agar bank 

mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak 

lanjut perbaikan yang sesuai dengan lebih cepat dan lebih baik sehingga 

bank lebih tahan menghadapi krisis. Pada prinsipnya tingkat kesehatan, 

pengelolaan bank dan kelangsungan usaha bank merupakan tanggung 

jawab sepenuhnya dari manajemen bank. Oleh karena itu bank wajib 

memelihara dan memperbaiki tingkat efisiensinya, sementara dilain pihak 

Bank Indonesia mengevaluasi, menilai dan melakukan tindakan pengawasan 

yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. 

Bank adalah lembaga keuangan yang merupakan tempat masyarakat 

menyimpan dana atau uangnya yang semata-mata dilandasi oleh 

kepercayaan bahwa uangnya akan diperoleh kembali pada saat yang telah 

disepakati dan disertai imbalan berupa bunganya. Secara umum fungsi 
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utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya 

kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial 

intermediary. Lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai agent of trust, agent 

of development, dan agent of service (Susilo, 2000 : 6). 

Era otonomi daerah setiap daerah berlomba-lomba untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerahnya, salah satu faktor yang 

mendukung untuk peningkatan pendapatan asli suatu daerah adalah dengan 

adanya praktik perbankan, sehingga setiap investor mendapatkan 

keuntungan dengan kemudahan untuk melakukan transaksi dengan rekan 

bisnisnya untuk menanamkan modal di daerah tersebut. 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. 

Analisis efisiensi perbankan berdasarkan kelompok bank dapat 

memberikan pengetahuan kelompok bank yang paling efisien dalam 

operasionalnya maupun kelompok bank yang tidak efisien, sehingga Bank 
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Indonesia dapat menetapkan dan menerapkan strategi pengawasan yang 

tepat pada kelompok 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 dalam satu kelompok bank. 

Penilaian efisiensi biaya perbankan  didasarkan pada nilai biaya yang 

dikeluarkan perusahaan perbankan tertentu dibandingkan dengan nilai biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan perbankan dengan praktik terbaik (best 

practicing firm). Efisiensi biaya diartikan sebagai rasio antara biaya minimum 

dimana perusahaan dapat menghasilkan sejumlah output tertentu, dengan 

biaya sebenarnya yang dikeluarkan oleh perusahaan perbankan tersebut. 

Nilai efisiensi biaya dengan menggunakan metode SFA adalah dalam bentuk 

persentase. Semakin mendekati nilai 100% menunjukan bahwa suatu bank 

bertindak semakin efisien. Pengukuran efisiensi industri perbankan  dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode parametrik, dalam hal ini ada 2 

pendekatan untuk menghitung efisiensi perbankan, yaitu  stochastic frontier 

analysis (SFA) dan distribution free analysis (DFA) (Hadad, 2003 : 2). 

 

1.2 PERMASALAHAN 
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Sesuai latar belakang yang diuraikan diatas maka permasalahan yang 

diteliti adalah : 

1. bagaimana tingkat efisiensi biaya industri perbankan Indonesia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan pendekatan parametrik;  

2. apakah terdapat perbedaan nilai efisiensi biaya perbankan di Indonesia 

berdasarkan masing-masing bank dan kelompok bank yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia; 

3. komponen-komponen input dan output apa yang mempengaruhi efisiensi 

biaya pada industri perbankan Indonesia. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Industri Perbankan 

Brealey and Myers dalam Suhartono (2003:20) menyatakan bahwa: 

“Banks handling payments and receipts in foreign currency, executing the 

purchase or sale of treasury securities, or acting as custodian for securities. 

Of course, banks also lend money or give firms the option to borrow under a 

line credit". 

Di Indonesia setelah melalui pembaharuan undang-undang 

perbankan yang cukup panjang, maka dalam Undang-Undang Nomor : 10 

Tahun 1998 disebutkan bahwa : bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Pengertian tersebut mencerminkan dua peran bank sekaligus baik 

sebagai perantara keuangan (financial intermediate) maupun sebagai 

institute of economic development (Abdullah, 2003:17). 

Bentuk bank menurut Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 terdiri 

atas : 

a.  Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
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konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

b.  Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Mengingat bahwa bank terutama bekerja dengan dana masyarakat 

yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus 

menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat. Dalam 

Pasal 29 Undang-Undang Nomor: 10 tahun 1998: “Bank wajib memelihara 

tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas 

aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain 

yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha 

sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 

Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. 

Secara periodik bank-bank wajib menyampaikan laporan sesuai dengan 

kriteria yang ditentukan dalam rangka penilaian tingkat kesehatan dan 

kinerjanya. Bank-bank dituntut transparan dengan kewajiban untuk 

menyediakan informasi kepada pihak nasabah baik yang berhubungan 

transaksi yang dilakukan oleh nasabah ataupun informasi perihal kegiatan 
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usaha dan kondisi bank. Sehingga kinerja perbankan dapat diketahui oleh 

segala pihak yang berkepentingan dengan bank yang bersangkutan. 

 

2.2 Konsep Efisiensi 

Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis 

merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah 

organisasi. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input 

yang ada, adalah merupakan ukuran kinerja yang diharapkan.   

Metode pengukuran efisiensi perbankan :   

1. Traditional Approach yaitu mengunakan Index Number atau Rasio, seperti 

Return On Asset/ROA, Capital Adequacy Ratio/CAR, Profitability Ratio. 

2. Frontier Approach : didasarkan pada perilaku optimal dari perusahaan 

guna memaximumkan output atau meminimumkan biaya, sebagai cara 

unit ekonomi untuk mencapai tujuan. 

Pada pendekatan Frontier Approach dibedakan :   

1. Deterministic Approach : sering digolongkan sebagai Pendekatan Non-

Parametrik, pendekatan ini mengunakan Tekhnical Mathematic 

Programing, atau populer dengan Data Envelopment Analysis / DEA 

2. Stochastic Approach : Pendekatan ini digolongkan sebagai pendekatan 

parametrik, menggunakan Ekonometric Frontier.  
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Secara garis besar kelebihan pendekatan nonparametrik adalah tidak 

perlu bentuk fungsional eksplisit, miss spesifikasinya kecil dan pengunaan 

data input / output lebih banyak tanpa harus dibatasi sedangkan pendekatan 

parametrik perlu bentuk fungsional eksplisit, miss spesifikasi cenderung 

besar dan pengunaan data input dan output kurang bervariasi (Lovell, 1993) 

dalam Rustam, 2005. 

 

2.3 Stochastic Frontier Analysis 

Untuk  mengukur efisiensi dengan pendekatan SFA, dapat dilakukan 

melalui pendekatan berorientasi keluaran (output–oriented approach) untuk 

pengukuran efisiensi teknikal,  dan pendekatan berorientasi masukan (input-

oriented approach) untuk pengukuran efisiensi biaya. Efisiensi teknikal 

diukur berdasarkan production frontier,  sedangkan efisiensi biaya diukur 

berdasarkan cost frontier (Kumbhakar, 2000).   

 Untuk menentukan input dan output bank dapat dikategorikan menjadi 

dua pendekatan yaitu : (a) pendekatan produksi dan (b) pendekatan fungís 

intermediasi bank.  Dalam pendekatan produksi, bank menggunakan input 

berupa modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan rekening-rekening 

individu dari berbagai ukuran dan mengeluarkan biaya operasi dalam proses 

itu. Biaya operasi dikeluarkan selama proses dokumentasi simpanan dan 
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pinjaman. Rekening-rekening simpanan dan pinjaman berdasarkan 

pendekatan ini merupakan usuran keluaran bank.  Biaya total dalam 

pendekatan ini hanya mencakup biaya operasi diluar biaya bunga. 

Sementara itu dalam pendekatan intermediasi, bank menghimpun dana 

sumber-sumber luar dan menggunakannya sebagai sumber untuk 

meningkatkan earning assets seperti pinjaman, surat berharga dan saham. 

Pendekatan ini menganggap earning assets sebagai proxy output bank 

sedangkan simpanan, modal dan tenaga kerja sebagai input (Ansari, 2006). 

 

2.4 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini telah 

dilakukan oleh Juniar (2000) yang berjudul “Pengaruh Struktur Pasar 

Terhadap Kinerja Industri Bank Umum Swasta Nasional Devisa Tahun 1998”. 

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa struktur pasar industri bank 

umum swasta nasional devisa tahun 1998 berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja industri bank umum swasta nasional devisa tahun 1998. 

 Penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Juniar (2002) yang berjudul “Analisis Kinerja Finansial 

Bank Umum Swasta Di Indonesia Tahun 2000”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan ada tiga rasio yang bisa membedakan bank dengan kriteria 
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kinerja tinggi dan kriteria kinerja rendah yaitu ROA (Return on Assets), 

Liquidity Risk  dan Interest Rate Risk. 

Penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan penelitian ini 

dilakukan oleh Juniar (2006) dengan judul ”Analisis Struktur Pasar dan 

Kinerja Industri Perbankan di Propinsi Kalimantan Selatan”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa struktur pasar industri perbankan di propinsi Kalimantan 

Selatan mengarah ke bentuk pasar oligopoli dan menunjukkan bahwa kinerja 

industri perbankan secara umum sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. 

 Penelitian Hadi (2010) dengan judul “Studi Kelayakan Usaha 

Pendirian BPR di Kabupaten Kotabaru” dengan hasil penelitian bahwa di 

Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan layak untuk didirikan BPR 

untuk meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Selain itu dalam 

penelitian Hadi (2010) yang lain dengan judul “Studi Kelayakan Usaha 

Pendirian BPR di Kabupaten Tanah Bumbu” juga diperoleh hasil bahwa di 

Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan layak untuk didirikan 

BPR. 
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III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. mengetahui tingkat efisiensi biaya industri perbankan Indonesia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan pendekatan parametrik;  

2. mengetahui perbedaan nilai efisiensi biaya perbankan di Indonesia 

berdasarkan masing-masing bank dan kelompok bank yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia; 

3. mengetahui komponen-komponen input dan output yang mempengaruhi 

efisiensi biaya pada industri perbankan Indonesia. 

 

3.2 Manfaat Penelitian 

  Output yang diharapkan dari penelitian ini adalah laporan yang berisi : 

1. informasi bagi masyarakat yang berasal dari Propinsi Kalimantan Selatan 

tentang efisiensi industri perbankan sehingga akan meningkatkan rasa 

kepercayaan dan rasa aman untuk menyimpan dananya di bank baik 

dalam bentuk simpanan ataupun dalam bentuk investasi di pasar modal 

pada industry perbankan; 
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2. informasi bagi industri perbankan guna meningkatkan kinerjanya 

terutama efisiensi untuk masa yang akan datang. 
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IV. METODE PENELITIAN 

 

4.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan 

yang listed di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2008 sampai 

dengan tahun 2011 berdasarkan data dari IDX Fact Book Tahun 2011 yaitu 

berjumlah 29 bank. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

berdasarkan kriteria yaitu : 

1. Bank yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2008 

sampai dengan 2011. 

2. Laporan keuangan bank sejak tahun 2008 sampai dengan 2011 memiliki 

kelengkapan data untuk menghitung variabel penelitian. 

3. Bank yang menjadi sampel tidak mengalami kerugian sejak tahun 2008 

sampai dengan tahun 2011. 

  Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang telah ditetapkan maka 

bank yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 25 bank yaitu : 

Tabel 4.1 : Bank Yang Menjadi Sampel Penelitian 

No Kode Nama Bank 
1 AGRO Bank Agro Niaga Tbk. 
2 BABP Bank ICB Bumi Putra Tbk. 
3 BACA Bank Capital Indonesia Tbk. 
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No Kode Nama Bank 
4 BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk. 
5 BBCA Bank Central Asia Tbk. 
6 BBKP Bank Bukopin Tbk. 
7 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 
8 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 
9 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

10 BCIC Bank Mutiara Tbk. 
11 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 
12 BKSW Bank Kesawan Tbk. 
13 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
14 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 
15 BNII Bank Internasional Indonesia Tbk. 
16 BNIJ Bank Permata Tbk. 
17 BSWD Bank Swadesi Tbk. 
18 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk. 
19 INPC Bank Arta Graha Internasional Tbk. 
20 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk. 
21 MCOR Bank Windu Kentjana Internasional Tbk. 
22 MEGA Bank Mega Tbk. 
23 NISP Bank NISP OCBC Tbk. 
24 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. 
25 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. 

 Sumber : Fact-book IDX 2011 (diolah 2012) 

 

4.2 Teknik Analisis Data 

4.2.1 Model Ekonometrik 

Model yang akan diregresi adalah pengujian dengan menggunakan  

single equation dan pooled data adalah sebagai berikut :  

a. Model Single Equation 
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Model ini digunakan untuk menguji persamaan secara individu. Pada 

pengujian ini variabel terikat adalah Total Cost yang merupakan variabel 

yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu tingkat output 

yang dihasilkan dan harga input.  

Bank membentuk aktiva produktif  (earning assets)  melalui fungsi 

intermediasi, dengan demikian struktur biaya bank dapat diklasifikasikan 

sebagai fungsi dari vektor output (earning assets), vektor harga input, 

kesalahan acak (random error) dan tingkat inefisiensi. Dengan 

menggunakan data bank yang menjadi sampel mengacu pada model 

persamaan single equation, model total biaya bank dapat diformulasikan 

sebagai berikut : 

LnY = βo + β1LnX1 + β2LnX2 + β3LnX3 + β4LnX4 +  εi 

dimana :   

Y  = Total biaya yang dikeluarkan oleh bank.  

X1  =  Kredit yang disalurkan oleh bank, baik kepada pihak terkait dengan 

bank maupun tidak.  

X2  =  Surat Berharga yang dimiliki oleh bank.  

X3  =  Biaya Bunga 

X4  =  Biaya Tenaga Kerja 
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4.2.2 Stochastic Frontier Analysis (SFA) 

Metode SFA menggunakan nilai u (error yang dapat dikendalikan) 

untuk mendapatkan nilai efisiensi. Oleh karena untuk memperoleh nilai 

efisiensi dalam metode SFA menggunakan error component (u) sebagai 

dasar perhitungannya, Didalam analisis efisiensi biaya, maka nilai u yang 

diperoleh merupakan nilai inefisiensi biaya. Nilai inefisiensi dalam fungsi 

biaya berkisar antara 1 sampai dengan tak terhingga. 

 Di dalam STATA untuk memperoleh nilai-nilai efisiensi yang 

menggunakan data panel dan time-varying model digunakan perintah regresi 

xtfrontier dengan opsi tvd. Selanjutnya untuk memperoleh nilai efisiensi 

masing masing bank yang terdistribusi berdasarkan waktu digunakan 

perintah predict te, kemudian dicari inverse dari outputnya. 

 

4.3 Definisi Variabel Operasional  

Total Biaya (TC) 

Total biaya (TC), yaitu (Jumlah beban bunga + Beban estimasi 

kerugian komitmen dan kontinjensi + Total beban operasional lainnya + 

Beban penyisihan penghapusan aktiva + Beban amortisasi + Beban non 

operasional) : Total aktiva 
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Komponen Input  

1. Biaya dana (X1), yaitu total biaya bunga yang dibayarkan bank atas 

simpanan pihak ketiga : Total aktiva  

2. Biaya tenaga kerja (X2), yaitu biaya tenaga kerja : Total aktiva. 

 

Komponen Output  

1. Kredit yang diberikan (X3), yaitu total pinjaman yang diberikan baik 

kepada pihak terkait dengan bank maupun tidak terkait dengan bank : 

Total aktiva.  

2. Sekuritas (X4), yaitu surat berharga yang dimiliki : Total aktiva. 
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Gambaran Umum Sampel Penelitian 

Bank Agro Niaga, Tbk. 

BANK AGRO pada mulanya didirikan atas pemahaman sepenuhnya dari 

Dana Pensiun Perkebunan (DAPENBUN) sebagai pengelola dana pensiun 

karyawan seluruh PT Perkebunan Nusantara, pada saat pemerintah 

mengeluarkan kebijakan yang memberi kemudahan untuk membuka usaha 

bank pada tanggal 27 Oktober 1988, DAPENBUN mempergunakan 

kesempatan ini untuk mendirikan bank yang kegiatan usaha utamanya 

membantu pembiayaan di bidang agrobisnis. BANK AGRO yang didirikan 

dengan akte notaris Rd. Soekarsono, SH di Jakarta No. 27 tanggal 27 

September 1989, kemudian memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan 

tanggal 11 Desember 1989, mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 

8 Februari 1990. 

Bank ICB Bumi Putra Tbk. 

Bank ICB Bumiputera, dahulu Bank Bumiputera, didirikan pada tanggal 12 

Januari 1990 sebagai Bank public oleh AJB Bumiputera 1912, perusahaan 

asuransi tertua di Indonesia. Di tahun 2002, Bank go public dan 

mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham 
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“BABP”. 

Bank Capital Indonesia Tbk. 

PT Bank Capital Indonesia, Tbk (untuk selanjutnya disebut “Bank”) dahulu 

bernama PT Bank Credit Lyonnais Indonesia didirikan pada tanggal 20 April 

1989. Dalam RUPS diputuskan bahwa nama Bank dirubah dari PT Bank 

Credit Lyonnais Indonesia menjadi PT Bank Capital Indonesia, Tbk. 

Perubahan nama tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman 

& HAM sesuai dengan surat Keputusan Nomor C-24209 HT.01.04.TH.2004 

tanggal 29 September 2004 dan Bank Indonesia. 

Bank Ekonomi Raharja Tbk. 

PT Bank Ekonomi Raharja, Tbk. didirikan pada tanggal 15 Mei 1989 dengan 

nama awal PT Bank Mitra Raharja. Pada tahun yang sama di bulan 

September, namanya diubah menjadi PT Bank Ekonomi Raharja yang 

kemudian lebih dikenal sebagai Bank Ekonomi. Setelah memperoleh izin dari 

Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 12 Februari 1990, Bank 

Ekonomi mulai beroperasi secara komersial sebagai bank umum pada 8 

Maret 1990. Dua tahun kemudian, tepatnya 16 September 1992, status Bank 

Ekonomi berubah menjadi bank devisa. Bank Ekonomi adalah perusahaan 

publik yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.  

Bank Central Asia Tbk. 
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BCA secara resmi berdiri pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank 

Central Asia NV. Penawaran Saham Perdana berlangsung pada tahun 2000, 

dengan menjual saham sebesar 22,55% yang berasal dari divestasi BPPN. 

Setelah Penawaran Saham Perdana itu, BPPN masih menguasai 70,30% 

dari seluruh saham BCA. Penawaran saham kedua dilaksanakan di bulan 

Juni dan Juli 2001, dengan BPPN mendivestasikan 10% lagi dari saham 

miliknya di BCA. Dalam tahun 2002, BPPN melepas 51% dari sahamnya di 

BCA melalui tender penempatan privat yang strategis.  

Bank Bukopin Tbk. 

Bank Bukopin yang sejak berdirinya tanggal 10 Juli 1970 menfokuskan diri 

pada segmen UMKMK. Seiring dengan terbukanya kesempatan dan 

peningkatan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat yang lebih luas, 

Bank Bukopin telah mengembangkan usahanya ke segmen komersial dan 

konsumer. Dengan struktur permodalan yang semakin kokoh sebagai hasil 

pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) pada bulan Juli 2006, Bank Bukopin 

terus mengembangkan program operasionalnya dengan menerapkan skala 

prioritas sesuai strategi jangka pendek yang telah disusun dengan matang.  

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, 

merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah 

Indonesia. Menyusul penunjukan De Javsche Bank yang merupakan warisan 
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dari Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, Pemerintah 

membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi atau 

bank sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai bank 

pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai bank 

devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. Sehubungan 

dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia 

diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. Sejalan dengan keputusan 

penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, 

nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. 

Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara 

Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik 

diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 

1996.  

Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (Bank BNP) berkedudukan di 

Bandung dan berkantor pusat di Jalan Ir. Juanda No. 95, Bandung - 40132, 

Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 47, tanggal 18 Januari 

1972, yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, SH, Notaris di Bandung. 

Bank BNP semula didirikan dengan nama PT Bank Pasar Karya 

Parahyangan yang berorientasi bisnis pada usaha retail, kemudian pada 

bulan Juli 1989 ditingkatkan statusnya menjadi Bank Umum Nasional dengan 
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harapan dapat meningkatkan pelayanan jasa perbankannya lebih luas dan 

dapat membidik sector ekonomi yang lebih besar lagi, sekaligus berganti 

nama menjadi PT Bank Nusantara Parahyangan. 

Tahun 2000 berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 15 September 2000, 

Bank BNP mengubah status perusahaan menjadi perusahaan publik 

(terbuka) yang dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta tanggal 10 Januari 2001,. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang 

terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di 

Purwokwerto, Jateng dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank 

der Inlandsche Hoofden. Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 

1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Sejak 1 Agustus 

11992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan 

Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. 

Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% 

saham bank ini, dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini. 

Bank Mutiara Tbk. 

Pengambilalihan perseroan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 

berdasarkan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) No. 

04/KSSK.03/2008 pada tanggal 21 November 2008 adalah langkah 
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penyelamatan kesehatan ekonomi nasional PT Bank Mutiara Tbk. 

Rebranding pada tanggal 3 Oktober 2009 dengan sebelumnya ditetapkan 

oleh SK Gubernur BI melalui surat No. 11/47/KEP.GBI/2009 tertanggal 16 

September 2009 merupakan awal manajemen dalam mengembangkan 

kembali Mutiara Bank.  

Bank Danamon Indonesia Tbk. 

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. didirikan pada 1956. Nama Bank 

Danamon berasal dari kata “dana moneter” dan pertama kali digunakan pada 

1976, ketika perusahaan berubah nama dari Bank Kopra. Pada 1988, Bank 

Indonesia meluncurkan paket reformasi perbankan yang dikenal dengan 

“Paket Oktober 1988” atau PAKTO 88. Sebagai hasil dari reformasi ini, Bank 

Danamon menjadi salah satu bank valuta asing pertama di Indonesia, dan 

menjadi perusahan publik yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. 

Bank Kesawan Tbk. 

Hampir 100 tahun yang lalu yaitu pada tahun 1913 Khoe Tjin Tek dan Owh 

Chooi Eng mendirikan NV Chunghwa Shangyeh (The Chinese Trading 

Company Limited) di Medan, sebagai pendiri beliau bertindak masing-masing 

sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama. NV Chunghwa Shangyeh 

bergerak dalam bidang simpan pinjam keuangan selain juga bergerak di 

bidang perdagangan umum.Setelah kemerdekaan yaitu pada tahun 1958 NV 

Chunghwa Shangyeh resmi melakukan kegiatan sebagai Bank Umum dan 
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pada tahun 1962 bentuk usaha berganti menjadi Perseroan Terbatas dengan 

nama PT Bank Chunghwa Shangyeh. Pada tahun 1965, PT Bank Chunghwa 

Shangyeh berganti nama menjadi PT Bank Kesawan dan untuk lebih 

memantapkan posisi Bank maupun pengembangan usaha yang lebih baik,  

Bank Kesawan menjadi Bank Publik pada tahun 2002 dengan Penawaran 

Saham Umum Perdana sejumlah 78,8 juta lembar melalui Bursa Efek 

Jakarta.  

Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. adalah bank yang berkantor pusat di 

Jakarta dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, 

dan deposit. Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian 

dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah yaitu, Bank 

Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Expor Impor Indonesia 

(Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), digabungkan ke 

dalam Bank Mandiri. 

Bank CIMB Niaga Tbk. 

Bank CIMB Niaga berdiri pada tanggal 26 September 1955 dengan nama 

Bank Niaga. Di tahun 1987, Bank Niaga membedakan dirinya dari para 

pesaingnya di pasar domestik dengan menjadi Bank yang pertama 

menawarkan nasabahnya layanan perbankan melalui mesin ATM di 
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Indonesia. Kepemimpinan Bank dalam penerapan teknologi terkini semakin 

dikenal di tahun 1991 dengan menjadi yang pertama memberikan 

nasabahnya layanan perbankan online. Bank Niaga menjadi perusahaan 

terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (kini Bursa Efek 

Indonesia/BEI) pada tahun 1989. Pada bulan Mei 2008, nama Bank Niaga 

berubah menjadi Bank CIMB Niaga. Kesepakatan Rencana Penggabungan 

Bank CIMB Niaga dan LippoBank telah ditandatangani pada bulan Juni 

2008, yang dilanjutkan dengan Permohonan Persetujuan Rencana 

Penggabungan dari Bank Indonesia dan penerbitan Pemberitahuan Surat 

Persetujuan Penggabungan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia di bulan Oktober 2008. LippoBank secara resmi bergabung ke 

dalam Bank CIMB Niaga pada tanggal 1 November 2008 (Legal Day 1 atau 

LD1) yang diikuti dengan pengenalan logo baru kepada masyarakat luas.  

Bank Internasional Indonesia Tbk. 

PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) didirikan 15 Mei 1989. Setelah 

mendapatkan ijin sebagai bank devisa pada 1988, BII mencatatkan 

sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa 

Efek Indonesia atau BEI) pada tahun 1989. Sejak menjadi perusahaan 

publik, BII telah tumbuh menjadi salah satu bank swasta terkemuka di 

Indonesia. 

Bank Permata Tbk. 
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PermataBank dibentuk sebagai hasil merger dari 5 bank di bawah 

pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yakni PT 

Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank 

Artamedia, dan PT Bank Patriot pada tahun 2002.  

Bank Swadesi Tbk. 

Tahun 1968 berdiri dengan nama Bank Pasar Swadesi, tahun 1984 Keluarga 

Chugani mengambil bank ini, tahun 1989 beroperasi sebagai Bank Umum, 

tahun 1990 Merger dengan PT BPR Panti Daya Ekonomi (Solo), tahun 1994 

Menjadi Bank Devisa, tahun 2002 IPO, tahun 2011 Menjadi Bank of India 

Indonesia. 

Bank Victoria Internasional Tbk. 

Tahun 1992 PT. Bank Victoria International didirikan di Jakarta, tahun 1994 

PT. Bank Victoria International memperoleh ijin dari Menteri Keuangan 

Republik Indonesia untuk beroperasi sebagai Bank Umum dan mulai 

beroperasi secara komersil, tahun 1997 PT. Bank Victoria International 

memperoleh ijin dari Bank Indonesia sebagai Pedagang Valuta Asing. 

Bank Arta Graha Internasional Tbk. 

PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, 

semula didirikan dengan nama PT. Inter-Pacific Financial Corporation 

berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 7 September 1973, dibuat dihadapan 

Bagijo, S.H., pengganti dari Eliza Pondaag, S.H., Notaris di Jakarta, dengan 
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ruang lingkup usaha sebagai lembaga keuangan bukan bank, dan Akta 

tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan 

Surat Keputusan Nomor Y.A.5/2/12 tanggal 3 Januari 1975, serta telah 

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6 tanggal 21 

Januari 1975 Tambahan Nomor 47. Pada tanggal 10 Juli 1990, PT. Inter-

Pacific Financial Corporation mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek 

Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 12 

Juli 2005, dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah 

mendapatkan izin dari Bank Indonesia dengan Keputusan Gubernur Bank 

Indonesia Nomor 7/49/KEP.GBI/2005 tanggal 16 Agustus 2005, PT. Bank 

Inter-Pacific, Tbk. berganti nama menjadi PT. Bank Artha Graha 

Internasional, Tbk. Perubahan tersebut telah diumumkan dalam Berita 

Negara Republik Indonesia Nomor 101 tangal 19 Desember 2006 Tambahan 

Nomor 13128. 

Bank Mayapada Internasional Tbk. 

Pendirian Perusahaan 10 Januari 1990 Kepemilikan (per 31 Desember 2010) 

Masyarakat (<5%) (7,99%) 

Bank Windu Kentjana Internasional Tbk. 

PT Bank Windu Kentjana International Tbk ("Bank WIndu") merupakan Bank 

Devisa yang sahamnya telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, dengan 

perubahan anggaran dasar perseroan terakhir berdasarkan akte No. 189 
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tanggal 24 Juni 2010 yang telah memperoleh pengesahan melalui Keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU39470.AH.01.02. Tahun 

2010 tertanggal 10 Agustus 2010. Latar belakang Bank Windu merupakan 

bank hasil penggabungan (merger) antara PT Bank Multicor Tbk dan PT 

Bank WIndu Kentjana dengan demikian tanggal 8 Januari 2008 merupakan 

tanggal efektif legal merger, yang sekaligus digunakan sebagai hari kelahiran 

PT Bank Windu Kentjana International, Tbk. 

Bank Mega Tbk. 

Berawal dari sebuah usaha milik keluarga bernama PT. Bank Karman yang 

didirikan pada tahun 1969 dan berkedudukan di Surabaya, selanjutnya pada 

tahun 1992 berubah nama menjadi PT. Mega Bank dan melakukan relokasi 

Kantor Pusat ke Jakarta. Seiring dengan perkembangannya PT. Mega Bank 

pada tahun 1996 diambil alih oleh PARA GROUP (PT. Para Global 

Investindo dan PT. Para Rekan Investama). Dalam rangka memperkuat 

struktur permodalan maka pada tahun yang sama PT. Bank Mega 

melaksanakan Initial Public Offering dan listed di BEJ maupun BES. Dengan 

demikian sebagian saham PT. Bank Mega dimiliki oleh publik dan berubah 

namanya menjadi PT. Bank Mega Tbk. 

Bank NISP OCBC Tbk. 

Bank OCBC NISP (sebelumnya dikenal dengan nama Bank NISP) 

merupakan bank tertua keempat di Indonesia, yang didirikan pada tanggal 4 
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April 1941 di Bandung dengan nama NV Nederlandsch Indische Spaar En 

Deposito Bank. Bank OCBC NISP kemudian berkembang menjadi bank yang 

solid dan handal, terutama melayani segmen Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM). Bank OCBC NISP resmi menjadi bank komersial pada tahun 1967, 

bank devisa pada tahun 1990 dan menjadi perusahaan publik di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 1994. 

Bank Pan Indonesia Tbk. 

Panin Bank merupakan salah satu bank komersial utama di Indonesia. 

Didirikan pada tahun 1971 hasil merger dari Bank Kemakmuran, Bank 

Industri Jaya, dan Bank Industri Dagang Indonesia. Dan mencatatkan 

sahamnya di Bursa Efek Jakarta tahun 1982 sebagai bank Go Public yang 

pertama. 

Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. 

Tahun 1906 Himpoenan Soedara berdiri atas prakarsa 10 saudagar Pasar 

Baru, tahun 1913 Disahkan sebagai Badan Hukum berstatus “Vereeniging” 

tahun 1975 Menjadi Badan Hukum dengan nama “PT. Bank Tabungan 

Himpunan Saudara 1906” tahun 1991 Medco Group masuk menjadi 

Pemegang Saham Pengendali tahun 1993 Beroperasi sebagai Bank Umum 

dengan nama “PT. Bank HS 1906” yang diikuti perubahan logo tahun 2006 
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Identitas korporat berubah dari Bank HS 1906 menjadi Bank Saudara 

sekaligus menjadi Perusahaan publik/terbuka tahun 2008 Izin beroperasi 

menjadi Bank Devisa 

 

5.2 Hasil Analisis Data 

 Penggunaan metode SFA bisa mempermudah mengukur tingkat 

efisiensi dari 25 bank yang merupakan sampel penelitian. Tingkat efisiensi 

dihitung menggunakan model persamaan single equation menggunakan 

variable Total Cost dengan komponen output X1 yaitu kredit yang disalurkan 

oleh bank dan X2 yaitu surat berharga yang dimiliki oleh bank. Komponen 

inputnya X3 yaitu biaya bunga yang dibayarkan bank atas dana pihak ketiga 

yang berhasil dihimpun dan X4 biaya tenaga kerja, semua komponen 

menggunakan data yang berbentuk rasio atas total aktivanya. Analisis 

efisiensi menggunakan fungsi biaya menggunakan metode SFA Hasil fungsi 

biaya ini adalah dalam bentuk model frontier yang merupakan model translog 

bukan sebuah model linear atau garis lurus oleh karena itu semua variabel 

penelitian yaitu Y, X1, X2, X3 dan X4 diubah dalam bentuk logaritma natural 

(ln). 

 Sebelum masuk ke hasil análisis SFA terlebih dahulu dilihat hasil 

korelasi antar variabel bebas. Berdasarkan hasil análisis korelasi pada 

lampiran terlihat bahwa nilai korelasi antar variabel relatif rendah, hal tersebut 
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menunjukkan bahwa di dalam model tidak terjadi multikolinearitas, sehingga 

model layak untuk digunakan. 

 Hasil analisis SFA dari 25 bank yang merupakan sampel penelitian 

selama 4 tahun periode penelitian, nantinya akan menghasilkan nilai koefisien 

untuk persamaan guna menghitung tingkat efisiensi bank, dimana apabila 

nilainya semakin mendekati 100% maka akan semakin efisien bank tersebut. 

Hasil perhitungan efisiensi berdasarkan data tahunan. Hasil análisis SFA bisa 

dilihat pada lampiran. Bentuk model prediksi efisiensi bank yaitu : 

LnY = -0,526 + 0,323LnX1 + 0,001LnX2 + 0,320LnX3 + 0,177LnX4 

Dari hasil análisis terlihat bahwa komponen input yaitu biaya bunga dan biaya 

tenaga kerja memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan 0,001 yang lebih 

kecil dari tingkat kesalahan sebesar 5% atau 0,05 sehingga kedua variabel 

input memiliki pengaruh yang signifikan terhadap total cost dimana besar 

pengaruh biaya bunga adalah sebesar 0,320 dan besar pengaruh biaya 

tenaga kerja adalah sebesar 0,177. Sedangkan komponen output yang 

berpengaruh hanya kredit yang disalurkan dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan pengaruh sebesar 0,323 adapun 

variabel surat berharga yang dimiliki oleh bank tidak berpengaruh karena 

tingkat signifikansinya 0,937 yang lebih besar dari 0,05. Perubahan pada 

variabel yang berpengaruh terhadap total cost akan berpengaruh terhadap 

kenaikan atau penurunan total cost itu sendiri. 
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 Hasil dari perhitungan efisiensi dari 25 bank yang merupakan sampel 

penelitian untuk masing-masing tahun bisa dilihat pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.1 : Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Bank 

Nama Bank 2008 2009 2010 2011 
Bank Agro Niaga Tbk. 0.998524 0.990594 0.999998 0.996472 
Bank ICB Bumi Putra Tbk. 0.999531 0.995355 0.999999 0.995101 
Bank Capital Indonesia Tbk. 0.999999 0.999644 0.999999 0.999999 
Bank Ekonomi Raharja Tbk. 0.999620 0.999963 0.999999 0.996497 
Bank Central Asia Tbk. 0.999640 0.999633 0.996499 0.996656 
Bank Bukopin Tbk. 0.999998 0.999534 0.999609 0.999554 
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 0.995909 0.999596 0.999612 0.999625 
Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 0.996023 0.995322 0.996149 0.995983 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 0.999999 0.999999 0.999999 0.999999 
Bank Mutiara Tbk. 0.999649 0.999957 0.999581 0.995290 
Bank Danamon Indonesia Tbk. 0.999999 0.999998 0.995583 0.995302 
Bank Kesawan Tbk. 0.999956 0.999995 0.999998 0.999605 
Bank Mandiri (Persero) Tbk. 0.999633 0.999998 0.996390 0.996427 
Bank CIMB Niaga Tbk. 0.999958 0.999956 0.999999 0.999538 
Bank Internasional Indonesia Tbk. 0.999999 0.999541 0.995693 0.999584 
Bank Permata Tbk. 0.995817 0.999547 0.999606 0.996156 
Bank Swadesi Tbk. 0.996089 0.996104 0.999998 0.996491 
Bank Victoria Internasional Tbk. 0.999998 0.995702 0.995839 0.999619 
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Bank Arta Graha Internasional Tbk. 0.995721 0.995601 0.999594 0.999998 
Bank Mayapada Internasional Tbk. 0.999956 0.999539 0.999575 0.995901 
Bank Windu Kentjana Internasional Tbk. 0.998185 0.999590 0.996038 0.999999 
Bank Mega Tbk. 0.995734 0.999998 0.999621 0.999999 
Bank NISP OCBC Tbk. 0.999998 0.995882 0.996142 0.996328 
Bank Pan Indonesia Tbk. 0.999998 0.999999 0.999998 0.996053 
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. 0.999017 0.999033 0.995250 0.999998 

Sumber : Data diolah (Desember, 2012) 

 Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi menggunakan model 

SFA pada table 5.1 terlihat bahwa tingkat efisiensi semua bank yang listed di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2008 s/d tahun 2011 nilainya hampir mendekati 

100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank yang menjadi sampel 

penelitian sudah memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. Untuk melihat 

perbandingan tingkat efisiensi berdasarkan jenis bank digunakan uji anova 

yang bisa dilihat pada lampiran. Berdasarkan hasil uji anova terlihat bahwa 

tingkat signifikansi F hitung untuk tahun 2008 sebesar 0,891; tingkat 

signifikansi F hitung untuk tahun 2009 sebesar 0,413; tingkat signifikansi F 

hitung untuk tahun 2010 sebesar 0,585; tingkat signifikansi F hitung untuk 

tahun 2011 sebesar 0,184. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat 

signifikansi F hitung lebih besar dari 0,05 artinya tingkat efisiensi bank 

berdasarkan jenis bank tidak terdapat perbedaan untuk tahun 2008 s/d tahun 

2011. 

 Model panel data sebagai tahapan dari perhitungan efisiensi 

menggunakan model SFA menghasilkan bentuk model prediksi sebagai 
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berikut : 

LnY = -0,299 + 0,319 LnX1 – 0,001 LnX2 + 0,316 LnX3 + 0,189 LnX4 

Berdasarkan hasil analisis SFA dengan model panel data seperti yang terlihat 

pada lampiran menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh yaitu X1, X3 

dan X4 dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 sedangkan 

variabel X2 tidak signifikan karena tingkat signfikansinya lebih besar dari 0,05. 

Hasil analisis menggunakan model panel menghasilkan tingkat efisiensi rata-

rata sebesar 0,8000 atau 80%. Nilai tersebut menunjukkan tingkat efisiensi 

relatif. Tingkat efisiensi relatif tertinggi ditunjukkan oleh bank Victoria 

Internasional, Tbk. Dengan tingkat efisiensi relatif sebesar 0,8896 atau 

88,96%. 

 Hasil uji anova tingkat efisiensi berdasarkan jenis bank dengan 

menggunakan tingkat efisiensi relatif menunjukkan hasil tingkat signifikansi uji 

F sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa tingkat efisiensi relatif bank menggunakan SFA dengan model panel 

memiliki perbedaan berdasarkan jenis bank. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan :  

1. hasil analisis menggunakan SFA terlihat bahwa hampir semua bank 

yang menjadi sampel penelitian memiliki tingkat efisiensi yang 

mendekati 100% sehingga bisa dikategorikan memiliki tingkat efisiensi 

yang tinggi, hasil analisis menggunakan uji anova tidak terdapat 

perbedaan tingkat efisiensi berdasarkan jenis bank untuk tahun 2008 

s/d tahun 2011; 

2. hasil analisis menggunakan model data panel menghasilkan bahwa 

tingkat rata-rata efisiensi relatif bank yang menjadi sampel penelitian 

adalah sebesar 80% dan berdasarkan uji anova menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan tingkat efisiensi relatif berdasarkan jenis bank 

yang menjadi sampel penelitian; 

3. komponen input dan output yang perlu diperhatikan yaitu kredit, biaya 

bunga dan biaya tenaga kerja. 
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6.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. berdasarkan hasil penelitian sebaiknya bank untuk lebih 

memperhatikan besaran kredit yang disalurkan, memperhitungkan 

besaran biaya bunga yang harus dibayarkan dan menghitung 

dengan cermat biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan guna 

memperoleh tingkat efisiensi yang baik; 

2. tingkat efisiensi bank menjadi ukuran tingkat keberhasilan 

manajemen dalam mengelola bank mengharuskan setiap bank 

untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang 

dimiliki sehingga bisa lebih optimal manfaatnya. 
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