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Abstract

The objective of this study was to evaluate the performance of the technical efficiency of domestic banks and
foreign banks in Indonesia during the period 2008-2009 using a two-stage analysis. The first phase of testing
using the method of Data Envelopment Analysis (DEA) showed that foreign-owned banks efficiently produced
higher performance than domestic-owned banks. The second phase of testing showed that the size of the bank,
the net interest margin (NIM), and non-performing loans (NPL), had a positive and significant effect on the
performance efficiency of the domestic and foreign banks. Return on assets (ROA) had a positive but not
significant effect on the performance efficiency of domestic banks. While for foreign banks, ROA had a positive
and significant effect on performance efficiency. The capital adequacy ratio (CAR) had a positive and signifi-
cant effect on the performance efficiency of domestic banks, while for foreign banks, the CAR had positive but
not significant effect on performance efficiency. Operational costs had a significant negative influence on the
performance efficiency of the domestic and foreign banks.
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Literatur tentang studi kinerja efisiensi institusi ke-

uangan (termasuk lembaga perbankan) telah

mengalami perkembangan yang cukup pesat bela-

kangan ini, terutama studi yang fokus pada peng-

ukuran kinerja efisiensi baik menggunakan pende-

katan parametrik maupun non parametrik. Berda-

sarkan artikel survei yang dilakukan oleh Berger

& Humphrey (1997) menunjukkan bahwa ke-

banyakan studi hanya menfokuskan pada peng-

ukuran efisiensi saja, sementara penelitian yang

menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ki-

nerja efisiensi masih relatif terbatas. Pada sub-bab

kajian literatur ini akan dibahas studi efisiensi per-

bankan baik dilakukan di tingkat internasional mau-

pun di dalam negeri dengan membagi atas dua

bagian, yaitu; pertama, studi yang fokus hanya

pada perhitungan tingkat efisiensi saja baik meng-

gunakan pendekatan parametrik maupun non

parametrik (one-stage), dan kedua, studi yang ma-

suk tahap berikutnya yaitu menganalisis faktor-

faktor yang memengaruhi kinerja efisiensi per-

bankan (two-stage).

Bukti empiris hubungan antara ukuran bank

dan efisiensi ambigu, beberapa studi mencatat hu-

bungan positif signifikan (Berger, et al., 1993; Miller

& Noulas, 1996; Ataullah, et al., 2004; Chen, et al.,

2005) sementara studi yang lain menemukan hu-

bungan negatif signifikan (De Young & Nolle, 1996;
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Isik & Hassan, 2002; Girardone, et al., 2004). Bebe-

rapa studi tidak menemukan keunggulan efisiensi

yang signifikan pada bank besar (Pi & Timme, 1993;

Berger & Mester, 1997).

Rezitis (2006) melakukan studi di Greek pada

periode tahun 1982 hingga 1997. Dengan model

DEA-Malmquist dan DEA, hasil menunjukkan bahwa

kinerja bank lebih efisien setelah tahun 1992 yang

dimungkinkan karena adanya deregulasi di sektor

industri bank. Hasil juga menunjukkan bahwa bank

yang lebih besar akan menjadi lebih efisien.

Dengan metode yang lain yaitu SFA, Bos & Kolari

(2005) mengevaluasi kinerja efisiensi di negara

Eropa dan di USA pada periode tahun 1995 hingga

tahun 1999, mereka menyimpulkan bahwa bank

besar di kedua wilayah tersebut menunjukkan lebih

efisien dibandingkan dengan bank kecil.

Tipe kepemilikan bank memengaruhi tingkat

efisiensi, dalam studi yang lebih luas telah mem-

bandingkan antara efisiensi bank milik pemerintah

dengan bank swasta dan/atau bank milik asing.

Temuan empiris di negara-negara berkembang

pada umumnya menunjukkan bahwa secara rata-

rata bank asing lebih efisien dari pada swasta do-

mestik. Untuk kelompok bank asing dan swasta

domestik lebih efisien secara rata-rata dari pada

bank milik pemerintah (Delfino, 2003; Berger, et

al., 2004 dalam menguji efsiensi bank di 28 negara

berkembang; Berger, et al., 2005 dalam studinya

di bank Argentina; Bonin et al., (2005a,b) dalam

studinya di bank Eropa Timur). Dalam studi bank

di India (Bhattacharya, et al., 1997), menemukan

bahwa bank pemerintah lebih efisien dari pada

bank asing dan bank swasta domestik. Dalam studi

efisiensi bank di Cina menunjukkan bahwa tingkat

efisiensi bank pemerintah lebih rendah (Wei &

Wang, 2000; Zhao, et al., 2001).

Sturm & Williams (2004) melakukan evaluasi

dampak masuknya bank asing dalam sistem per-

bankan di Australia selama periode pasca-dere-

gulasi 1998-2001. Menggunakan DEA dan stochas-

tic frontier approaches, mereka menemukan bahwa

bank asing lebih efisien daripada bank lokal. Mereka

juga menyimpulkan bahwa fenomena deregulasi

dan persaingan melalui masuknya bank asing telah

membantu memperbaiki efisiensi bank lokal di

Australia.

Hubungan antara return on asset (ROA) dije-

laskan oleh Blaug (2001) yang menyatakan bahwa

efisiensi digerakkan oleh kekuatan struktur pasar,

Blaug menyebutnya dengan “competition as a pro-

cess of rivalry”. Tingkat efisiensi yang lebih tinggi

dari suatu perusahaan akan menghasilkan tingkat

keuntungan yang besar pula. Struktur pasar yang

terkosentrasi pada beberapa perusahaan tertentu

menyebabkan pangsa pasarnya lebih besar dengan

kondisi pasar yang dinamis memberikan keuntung-

an yang lebih besar. Dalam kondisi ini terdapat

hubungan positif antara efisiensi dengan profita-

bilitas. Tetapi pendapat sebaliknya mengatakan

bahwa struktur pasar yang terkonsentrasi yang

didominasi oleh beberapa perusahaan dengan

pangsa pasar yang besar cenderung monopoli,

Blaug (2001) menyebutnya dengan “competition as

an end-state”. Pada umumnya temuan empiris me-

nunjukkan bahwa bank yang lebih menguntungkan

dengan ROA/ROE yang lebih tinggi cenderung

lebih efisien (Ataullah, et al., 2004; Casu, et al., 2004;

Chang & Chiu, 2006).

Net interest margin (NIM) merupakan biaya

intermediasi keuangan yang secara khusus fokus

pada perbedaan antara biaya pinjaman dan sim-

panan. Selisih (spread) yang besar atau nilai NIM

yang tinggi menunjukkan bahwa bank beroperasi

secara tidak efisien. Demirguc-Kunt & Huizinga

(1999) menguji determinan spread suku bunga

menggunakan data bank-level untuk 80 negara

selama periode 1988-1995. Mereka mengidenti-

fikasi bank-specific, institusi, regulatory dan variabel

makro ekonomi memengaruhi spread bank dan

profit. Secara khusus, di negara-negara berkembang

institusi perbankan domestik memiliki margin dan

profit yang rendah dibanding bank asing, semen-

tara di negara-negara maju sebaliknya. Mengguna-
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kan sampel 1.400 institusi perbankan di 72 negara

selama periode 1995-1999, Demirguc-Kunt, et al.

(2003) menginvestigasi dampak margin bank ter-

hadap konsentrasi pasar, regulatory dan variabel

makro ekonomi dengan variabel kontrol bank-spe-

cific. Hasil studinya menunjukkan bahwa margin

bunga yang tinggi dikaitkan dengan peningkatan

regulasi yang bertujuan untuk resktriksi operasi

bank dan kebebasan untuk masuk. Walaupun per-

saingan tidak diukur secara langsung, studi ini ber-

kaitan dengan keseluruhan bank yang beroperasi

dalam pasar yang kurang kompetitif sanggup men-

capai margin yang tinggi.

Carbo, et al. (2007) studi determinan margin

suku bunga di tujuh negara Uni Eropa (EU) selama

periode 1994-2001. Mereka menggunakan tiga

ukuran yang berbeda dari margin suku bunga,

yaitu: wide accounting margin measure, the loans to

deposits ratio, dan the Lerner index of monopoly power.

Temuannya menolak hipotesis terdapat hubungan

antara derajat konsentrasi dan margin suku bunga.

Mereka juga menemukan hubungan positif yang

kuat antara margin suku bunga dan variabel lain

seperti risiko, kredit risiko likuiditas dan risiko

suku bunga serta derajat kapitalisasi. Derajat kapi-

talisasi diinterprestasikan sebagai premi minimum

atas margin bank melalui tekanan regulatory yang

berhubungan dengan isu-isu solvency. Selanjutnya,

bukti empiris menunjukkan hubungan positif

antara ketidakefisienan operasional (cost-to-income

ratio) dan margin yang besar. Jadi, bank dengan

biaya yang besar cenderung beroperasi dengan

margin yang tinggi (Altunbas, et al., 2001).

Studi terbaru Claeys & Vander (2008) meng-

analisis determinan margin suku bunga dan di

negara-negara Central dan Eastern European diban-

dingkan dengan negara-negara di Western Euro-

pean selama periode 1994-2001 yang berkaitan

dengan efisiensi bank, persaingan dan perubahan

dalam kerangka peraturan. Secara khusus, peng-

ukuran skala dan X-efficiency diestimasi menggu-

nakan stochastic frontier approach (Goddard, et al.,

2001). Temuan utama penelitian adalah perubahan

dalam regulasi menghasilkan aktivitas bank yang

lebih berisiko dan kenaikan margin sebelum pe-

ngaruh persaingan menekan mereka.

Korelasi antara efisiensi bank dan tingkat

modal menunjukkan hasil yang mixed, beberapa

studi menunjukkan bahwa bank dengan rasio

modal yang besar lebih efisien (Casu, et al., 2004;

Carvallo & Kasman, 2005; Chang & Chiu, 2006),

sementara studi yang lain menemukan hubungan

negatif (Freixas & Rochet, 1997; Altunbas, et al.,

2000).

Terdapat banyak aspek terkait dengan risiko

kredit bank (biasanya diukur tingkat kredit macet)

yang dikaitkan dengan efisiensi. Berdasarkan

artikel survei oleh Berger, et al. (1997) menemukan

bahwa terdapat hubungan yang negatif antara efi-

siensi dengan risiko. Studi lain menemukan bahwa

bank gagal biasanya tidak efisien (Berger et al.,

1992; Barr et al., 1994; Becher, et al., 1995; Wheelock

et al., 1995), atau bank yang jumlah kredit macetnya

meningkat biasanya diawali dengan kenaikan da-

lam ketidakefisienan biaya (De Young, et al., 1994).

Berger, et al. (1997) memberikan beberapa

alasan hubungan negatif antara risiko dengan efi-

siensi. Pertama, bank yang tidak efisien mem-

punyai masalah pengawasan biaya internalnya dan

juga bermasalah dalam penilaian risiko kredit,

maka dengan manajemen yang buruk menyebab-

kan biaya risiko kredit menjadi lebih besar. Berger,

et al. (1997) menyebut ini dengan risiko orisinil “bad

management hypothesis”. Kedua, utang yang jelek

akan terjadi jika keadaan ekonomi kurang meng-

untungkan dan itu di luar kontrol bank, maka bank

harus mengeluarkan lebih banyak sumber daya

untuk mengatasi persoalan utang. Risiko kredit ori-

sinil ini mereka sebut “bad luck hypothesis”. Sebalik-

nya, terdapat hubungan positif antara efisiensi

biaya dan risiko kredit jika bank melakukan kebi-

jakan pengeluaran yang terbatas untuk melakukan

analisis terhadap aplikasi kredit. Kebijakan ini me-

nyebabkan bank lebih efisien tapi dengan kemung-
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kinan tingkat kredit macet yang tinggi. Berger, et

al. (1997) menyebut ini dengan “skimping hypothesis”.

Ahmad (2006) mempublikasikan penelitian-

nya tentang risiko perbankan dan efisiensi pada

bank swasta di Pakistan. Pada penelitiannya

Ahmad menguji dampak dari faktor risiko dan

kualitas dalam struktur biaya bank. Penelitian ter-

sebut menggunakan stochastic cost frontier, techni-

cal efficiency, dan technical change yang diuji pada

semua bank swasta di Pakistan pada periode 1991-

2002. Hasil yang didapatkan adalah bahwa

penggunaan variabel risiko dan kualitas pada

fungsi biaya akan meningkatkan efisiensi bank.

Hasil lain yang ditemukan pula adalah non-performing

loans (NPL) dan faktor risiko lainnya memberikan

pengaruh negatif pada efisiensi bank

Biaya operasi merupakan faktor yang dapat

menjelaskan kinerja efisiensi suatu bank. Bank de-

ngan biaya yang besar dengan menggunakan in-

put terlalu berlebihan menyebabkan bank tersebut

kurang efisien. Studi Berger & Mester (1997), dan

Bauer, et al. (1998) menunjukkan hubungan yang

negatif antara efisiensi bank dengan total biaya.

Kraft & Tirtiroglu (1998) menemukan bahwa bank

pemerintah dan bank privatisasi di Kroasia antara

tahun 1994 dan 1995 memiliki tingkat efisiensi biaya

yang lebih tingi dari pada bank swasta yang baru

berdiri. Menurut Demirguc-Kunt & Huizinga

(1999) biaya operasional yang paling besar berasal

dari biaya gaji pegawai. Rasio biaya overhead ter-

hadap total aset digunakan untuk melihat sejauh

mana biaya operasional sebuah bank. Rasio biaya

overhead yang tinggi diperkirakan akan memberikan

pengaruh negatif terhadap profitabilitas karena

biasanya bank yang efisien melakukan kegiatan

operasionalnya dengan biaya yang rendah.

Studi yang menganalisis faktor-faktor yang

memengaruhi kinerja efisiensi perbankan meng-

gunakan model regresi Tobit, antara lain dilakukan

oleh; Ariff & Can (2008), dimana melakukan pene-

litian efisiensi biaya dan profit pada 28 bank ko-

mersial di Cina menggunakan teknik non-para-

metrik selama periode 1995-2004. Penelitian ini

menguji pengaruh jenis kepemilikan, ukuran, profil

risiko, profitabilitas dan perubahan lingkungan

terhadap efisiensi bank menggunakan regresi Tobit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efi-

siensi profit lebih rendah dari efisiensi biaya. Hasil

ini juga mendukung bahwa yang paling penting

dari ketidakefisienan adalah atas sisi penerimaan.

Temuan lain dari penelitian ini menunjukkan

bahwa joint-stock banks (national and city-based), lebih

efisien biaya dan profit dari pada bank milik pe-

merintah sementara bank ukuran-menengah secara

statistik lebih efisien dari bank kecil dan besar.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, penelitian

ini memberikan beberapa usulan antara lain; mem-

percepat reformasi keterbukaan pasar perbankan,

memperbaiki manajemen risiko, mengurangi sub-

sidi modal pemerintah dan menyebarkan kepe-

milikan bank-bank Cina.

METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder

selama periode 2008-2009 yang sudah dipubli-

kasikan sebagai data pokok, seperti laporan neraca,

laporan laba-rugi, laporan kualitas aktiva produk-

tif, informasi beberapa rasio keuangan. Data pokok

tersebut dapat diperoleh dari publikasi yang diter-

bitkan oleh Bank Indonesia meskipun tingkat ke-

lengkapan kadang-kadang berbeda dari tahun ke

tahun. Populasi dalam studi ini mencakup seluruh

bank umum di Indonesia yang tercatat di Bank

Indonesia sampai akhir tahun 2009 yang dikelom-

pokkan atas bank domestik dan bank asing.

Kelompok bank domestik terdiri dari: bank per-

sero, bank pembangunan daerah (BPD), bank

swasta devisa, bank swasta non-devisa yang ber-

jumlah 91 bank dan kelompok bank asing yang ter-

diri dari: bank campuran dan bank asing yang ter-

diri dari 24 bank.

Analisis terhadap kinerja efisiensi industri

perbankan di Indonesia terdiri dari dua langkah.

Pertama, menggunakan Data Envelopment Analysis
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(DEA) untuk mengukur kinerja efisiensi teknis

bank selama periode 2008-2009. Pendekatan yang

digunakan untuk mengukur efisiensi DEA adalah

pendekatan intermediasi dimana variabel output

terdiri dari total kredit yang disalurkan (Y
1
) dan

total pendapatan (Y
2
), sementara variabel input ter-

diri dari total simpanan (X
1
), biaya tenaga kerja

(X
2
), dan aktiva tetap (X

3
). Kemudian nilai/skor

efisiensi diregresi dengan faktor-faktor yang me-

mengaruhi efisiensi menggunakan model regresi

Tobit seperti yang dilakukan oleh Rezitis (2006),

dan Havrylchyk (2006). Pasiouras (2006, 2007) men-

catat keunggulan menggunakan prosedur two-stage

DEA: (a) mudah diimplementasikan, (b) kemung-

kinan mempertimbangkan banyak variabel ling-

kungan secara simultan, tanpa meningkatkan

jumlah unit efisien, (c) tidak diperlukan untuk me-

ngetahui orientasi pengaruh dari setiap variabel

lingkungan, (d) dimungkinkan menggunakan be-

berapa (atau keseluruhan) variabel lingkungan ber-

sama untuk menjadi bagian dari individual.

First Stage: Metode Data Envelopment

Analysis (DEA)

Metode DEA adalah sebuah metode frontier

non parametric yang menggunakan model program

linier untuk menghitung perbandingan rasio out-

put dan input untuk semua unit yang dibandingkan

dalam sebuah populasi. Tujuan dari metode DEA

adalah untuk mengukur tingkat efisiensi dari deci-

sion-making unit (DMU, misal: bank) relatif ter-

hadap bank yang sejenis ketika semua unit-unit

ini berada pada atau dibawah “kurva” efisien fron-

tier-nya. Jadi metode ini digunakan untuk meng-

evaluasi efisiensi relatif dari beberapa objek

(benchmarking kinerja).

Metode DEA menghitung efisiensi teknis un-

tuk seluruh unit. 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 membuat envelope

untuk frontier efisiensi, sedangkan unit lainnya yang

ada di dalam envelope menunjukkan tingkat ine-

fisiensi.

Metode ini diperkenalkan pertama kali oleh

Charnes, Coopers dan Rhodes (CCR) pada tahun

1978 yang disebut dengan model CCR. Model ini

mengasumsikan bahwa rasio antara penambahan

input dan output adalah sama (constant return to

scale atau CRS). Artinya, jika ada tambahan input

sebesar x kali, maka output juga  akan meningkat

sebesar x kali. Asumsi lain yang digunakan dalam

model ini adalah bahwa setiap perusahaan (bank)

beroperasi pada skala yang optimal (optimum scale).

Model CCR selanjutnya dikembangkan oleh

Banker, Charnes, dan Cooper pada tahun 1984

yang lebih dikenal dengan model BCC. Model BCC

ini beranggapan bahwa perusahaan tidak atau be-

lum beroperasi pada skala yang optimal. Persaingan

dan kendala-kendala keuangan dapat menyebab-

kan perusahaan untuk tidak beroperasi pada skala

optimalnya. Asumsi dari model ini adalah bahwa

rasio antara penambahan input dan output  tidak

sama (variable return to scale atau VRS). Artinya pe-

nambahan input sebesar x kali tidak akan menye-

babkan output meningkat sebesar x kali, bisa lebih

kecil atau lebih besar dari x kali.

Efisiensi teknis (TE) yang dihitung dengan

asumsi VRS inilah yang disebut sebagai efisiensi

teknis “murni” (pure technical efficiency). Dengan

melakukan estimasi frontier menggunakan asumsi

CRS dan VRS, maka kita dapat melakukan dekom-

posisi efisiensi teknis pada asumsi CRS (TE
CRS

) men-

jadi efisiensi teknis murni (TE
VRS

) dan Efisiensi

skala (Scale Efficiency, SE), secara matematis:

TE
CRS 

= TE
VRS 

x SE ……………… (1)

Skor efisiensi DEA dengan asumsi VRS di-

peroleh dengan mencari solusi sistem persamaan

berikut ini, yang sebenarnya mirip dengan persamaan
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(1) namun dengan mengenakan kendala konvek-
sitas N1’ = 1, sehingga:
Maxi,j 

Apakah pada sebuah perusahaan berlaku IRS
atau DRS dapat dilihat apakah skor NIRS-TE sama
dengan skor VRS-TE. Jika kedua skor tersebut
sama, maka perusahaan tersebut berada pada kon-
disi DRS, sebaliknya, jika kedua skor tersebut ber-
beda maka perusahaan tersebut berada pada kon-
disi IRS.

Sampai sejauh ini, telah dijelaskan perbedaan
Model CRS-DEA dan VRS-DEA menggunakan
pendekatan sisi input, sebagai alternatif, dapat juga
digunakan pendekatan sisi output. Dengan asumsi
CRS, skor TE akan sama baik menggunakan pen-
dekatan sisi input maupun sisi output, sedangkan
dalam asumsi VRS skor TE menggunakan kedua
pendekatan tersebut akan berbeda. Perbedaan uta-
ma antara CRS (model CCR) dengan VRS (model
BCC), yaitu model pertama menghasilkan evaluasi
terhadap overall efficiency sementara model kedua
telah dapat memisahkan technical efficiency dengan
scale efficiency . Jadi, model BCC merupakan
pengembangan dari model CCR untuk memenuhi
kebutuhan penelitian yang perlu memisahkan
antara technical efficiency dengan scale efficiency.

Second Stage: Model Regresi Tobit

Metode Tobit mengasumsikan bahwa vari-
abel-variabel bebas tidak terbatas nilainya (non-
censured); hanya variabel tidak bebas yang censured;
semua variabel (baik bebas maupun tidak bebas)
diukur dengan benar; tidak ada autocorrelation;
tidak ada heteroscedascity; tidak ada multikolineari-
tas yang sempurna; dan model matematis yang di-
gunakan menjadi tepat. Dalam penggunaan me-

st 0 Yyi  
 0  Xxi  
 N1’ θ = 1 
 0 .................................... (2) 

Dimana N1 adalah N X 1 vektor satu. Spe-
sifikasi VRS adalah pendekatan yang paling sering
digunakan sejak tahun 1990-an. Maksimisasi di atas
merupakan nilai efisiensi teknis, xij adalah banyak-
nya input tipe ke-i dari DMU ke j dan ykj adalah
jumlah output tipe ke-k dari DMU ke-j. Nilai dari
efisiensi tersebut selalu kurang atau sama dengan
1. DMU yang nilai efisiensinya kurang dari 1 ber-
arti inefisiensi sedangkan DMU yang nilainya sama
dengan 1 berarti DMU tersebut efisien.

Banyak penelitian yang mendekomposisikan
skor TE yang diperoleh dari CRS-DEA menjadi
dua komponen, yaitu efisiensi skala (SE) dan efi-
siensi teknis murni (TEVRS). Hal ini dapat dilakukan
dengan me-run CRS-DEA dan VRS-DEA atas data
yang sama. Jika ada perbedaan skor TE sebuah
perusahaan dengan kedua asumsi, hal ini meng-
indikasikan bahwa perusahaan tersebut masih be-
lum efisien secara skala. Hubungan dekomposisi
ini dapat dilihat pada persamaan (2) di atas.

Satu kelemahan dari ukuran efisiensi skala
yang diperoleh dari persamaan (1) adalah ketidak-
mampuan untuk menjelaskan apakah sebuah per-
usahaan beroperasi pada kondisi Increasing Return
to Scale (IRS) atau Decreasing return to Scale (DRS).
Untuk keperluan ini, maka kendala N1’ = 1 dalam
sistem persamaan (2) harus diganti dengan N1’
  1 yang menunjukkan kendala Non-Increasing
Return to Scale (NIRS), sehingga Model VRS-DEA
dengan kendala NIRS adalah sebagai berikut:

Maxi,j θ 
st 0 Yyi  
 0  Xxi  
 N1’ θ   1 
 0  ………………………. (3) 
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tode analisis regresi untuk penelitian bidang sosial

dan ekonomi, banyak ditemui struktur data di-

mana variabel responnya mempunyai nilai nol un-

tuk sebagian observasi, sedangkan untuk sebagian

observasi lainnya mempunyai nilai tertentu yang

bervariasi. Struktur data seperti ini dinamakan

data tersensor (censored data).

Model standar Tobit dapat didefinisikan un-

tuk observasi (bank) i sebagai berikut:

y
i
* = αx

i
’ + σε

i
, ………………………. (4)

Dimana:

y
i
 = y

i
* jika y

i
* >  0

y
i
 = 0 jika y

i 
< 0

Dalam model Tobit terdapat tambahan

informasi koefisiens skala (SCALE) yaitu faktor

skala yang akan diestimasi ó. Faktor skala ini dapat

digunakan untuk mengestimasi standar deviasi

dari residual.

Fungi Likelihood (L) dimaksimum (maximum

likelihood) untuk mengestimasi parameter â dan ó

yang didasarkan atas observasi (bank) y
i
 dan x

i
:

yang censured, yaitu nilai dari variabel tidak bebas,

yaitu tingkat efisiensi teknis (EFT), dibatasi dan

hanya boleh berkisar antar 0 sampai 100. Jika me-

tode OLS digunakan dengan data tersebut, maka

hasil regresi akan menjadi bias dan tidak konsisten.

EFT
i
 =β

1
 + β

2
SIZE

i 
+ β

3
 TYPE

i
 + β

4
ROA

i 
+ β

5
CAR

i 
+

β
6 
NIM

i 
+ β

7
NPL

i 
+ β

7
COST

i
 + β

i 
….....… (6)

Keterangan:

EFT = skor DEA

SIZE = Ln Total Aset

TYPE = jenis Bank, 1 untuk kelompok bank asing

dan 0 untuk kelompok bank Domestik un-

tuk keseluruhan bank dan kelompok bank

berdasarkan aset. 1 untuk bank pemerin-

tah dan 0 untuk bank swasta untuk kelom-

pok bank Domestik. 1 untuk bank asing,

dan 0 untuk bank Campuran untuk kelom-

pok bank bukan domestik.

ROA = return on asset

CAR = capital adequacy ratio

NIM = net interest margin

NPL = non performing loans

COST= Ln Total Biaya Operasional

HASIL

First-Stage DEA Result

Hasil perhitungan efisiensi DEA kelompok

bank domestik dan bank asing dapat dilihat dalam

Tabel 1.

Sejalan dengan banyak studi empiris sebe-

lumnya, temuan empiris dalam penelitian ini

menunjukkan bahwa kinerja efisiensi bank asing

secara rata-rata lebih baik daripada kinerja efisien-

si bank domestik walaupun belum mencapai skor

efisiensi DEA 100%. Kinerja efisiensi bank asing

mengalami kenaikan dari 84,89% pada tahun 2008

menjadi 90,56% pada tahun 2009, sementara kinerja

efisiensi bank lokal mengalami penurunan dari

84,53% tahun 2008 menjadi 83,86% pada tahun 2009 .

L = ∏
=

−
0

)1(
yi

Fi ∏
> Π0

2/12
)2(

1

yi

x
σ

e
22 ))](2/1[ iiy βσ −−

…………. (5) 

Dimana  

Fi = ∫ ∞−

σβ /ix
dte t 2/

2/1

2

)2(

1 −

∏
 

Metode regresi Tobit digunakan untuk

menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ki-

nerja efisiensi teknis perbankan di Indonesia.

Faktor-faktor potensial yang diperkirakan me-

mengaruhi kinerja efisiensi teknis perbankan di

Indonesia adalah: total asset (TA), bank type (TIPE),

profitabilitas (ROA), kecukupan modal (CAR), net

interest margin (NIM), kualitas pembiayaan (NPL)

dan biaya operasi (COST). Alasan penggunaan me-

tode Tobit dalam penelitian ini karena data yang

digunakan dalam penelitian ini merupakan data
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�

Kelompok Bank 2008 2009 

Bank Domestik/lokal 0,8453 0,8386 
Bank Asing 0,8489 0,9056 
Jumlah Bank Domestik yang Mencapai Tingkat Efisiensi 
Optimal (DEA = 1) 

20 Bank (22%) 14 Bank (58%) 

Jumlah Bank Asing yang Mencapai Tingkat Efisiensi Optimal 
(DEA = 1) 

24 Bank (26%) 14 Bank (58%) 

Jumlah Bank Domestik yang Belum Mencapai Tingkat Efisiensi 
Bank (DEA < 1) 

71 Bank (78%) 67 Bank (74%) 

Jumlah Bank Asing yang Belum Mencapai Tingkat Efisiensi 
Bank (DEA < 1) 

10 Bank (42%) 10 Bank (42%) 

Skor Maksimum Efisiensi DEA Bank Domestik dan Bank Asing 1 1 
Skor Minimum Efisiensi DEA Bank Domestik 0,5829 0,5266 
Skor Minimum Efisiensi DEA Bank Asing 0,5820 0,6031 

�

�

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

C 0,068690 0,122172 0,562239 0,5740 

SIZE 0,079484 0,023313 3,409366 0,0007 

TYPE -0,005364 0,021353 -0,251188 0,8017 

ROA -0,002466 0,002985 -0,826101 0,4087 

NIM 0,027345 0,005162 5,297333 0,0000 

CAR 0,000119 0,343000 3,467135 0,0005 

NPL 0,004795 0,001822 2,631481 0,0085 

BIAYA -0,052086 0,022687 -2,295859 0,0217 

Error Distribution 

SCALE:C(9) 0,102216 0.005358 19.07900 0,0000 

R-squared 0,347894  Mean dependent var 0,851130 

Adjusted R-squared 0,317738  S.D. dependent var 0,126928 

S.E. of regression 0,104841  Akaike info criterion -1,624551 

Sum squared residu 1,901565  Schwarz criterion -1,466111 

Log likelihood 156,8342  Hannan-Quinn criter. -1,560322 

Avg. log likelihood 0,861726  

Left censored obs 0  Right censored obs 0 

Uncensored obs 182  Total obs 182 

�

Kelompok Bank 2008 2009 

Bank Domestik/lokal 0,8453 0,8386 
Bank Asing 0,8489 0,9056 
Jumlah Bank Domestik yang Mencapai Tingkat Efisiensi 
Optimal (DEA = 1) 

20 Bank (22%) 14 Bank (58%) 

Jumlah Bank Asing yang Mencapai Tingkat Efisiensi Optimal 
(DEA = 1) 

24 Bank (26%) 14 Bank (58%) 

Jumlah Bank Domestik yang Belum Mencapai Tingkat Efisiensi 
Bank (DEA < 1) 

71 Bank (78%) 67 Bank (74%) 

Jumlah Bank Asing yang Belum Mencapai Tingkat Efisiensi 
Bank (DEA < 1) 

10 Bank (42%) 10 Bank (42%) 

Skor Maksimum Efisiensi DEA Bank Domestik dan Bank Asing 1 1 
Skor Minimum Efisiensi DEA Bank Domestik 0,5829 0,5266 
Skor Minimum Efisiensi DEA Bank Asing 0,5820 0,6031 

�

�

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

C 0,068690 0,122172 0,562239 0,5740 

SIZE 0,079484 0,023313 3,409366 0,0007 

TYPE -0,005364 0,021353 -0,251188 0,8017 

ROA -0,002466 0,002985 -0,826101 0,4087 

NIM 0,027345 0,005162 5,297333 0,0000 

CAR 0,000119 0,343000 3,467135 0,0005 

NPL 0,004795 0,001822 2,631481 0,0085 

BIAYA -0,052086 0,022687 -2,295859 0,0217 

Error Distribution 

SCALE:C(9) 0,102216 0.005358 19.07900 0,0000 

R-squared 0,347894  Mean dependent var 0,851130 

Adjusted R-squared 0,317738  S.D. dependent var 0,126928 

S.E. of regression 0,104841  Akaike info criterion -1,624551 

Sum squared residu 1,901565  Schwarz criterion -1,466111 

Log likelihood 156,8342  Hannan-Quinn criter. -1,560322 

Avg. log likelihood 0,861726  

Left censored obs 0  Right censored obs 0 

Uncensored obs 182  Total obs 182 

Tabel 1. Tingkat Efisiensi Rata-Rata Bank Domestik dan Asing Periode 208-2009

Tabel 2. Hasil Regresi Tobit Determinan Efisiensi Kelompok Bank Domestik Periode 2008-2009

Dependent Variable: DEA

Method: ML - Censored Normal (TOBIT) (Quadratic hill climbing)

Tapi, jumlah bank yang mencapai skor efisiensi

DEA 100% untuk kelompok bank domestik meng-

alami peningkatan dari 20 bank atau 22% dari

keseluruhan bank tahun 2008 menjadi 24 bank atau

26% dari total bank domestik pada tahun 2009.

Sementara jumlah bank yang mencapai tingkat efi-

siensi optimal untuk kelompok bank asing tetap

sebanyak 14 bank atau 58% dari total bank asing



Estimasi dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efisiensi Bank Domestik dan Asing di Indonesia

Moch. Fathony

| 231 |

selama periode 2008-2009. Skor minimum efisiensi

DEA bank domestik tahun 2008 diperoleh oleh bank

Eksekutif dengan nilai sebesar 58,29%, sementara

tahun 2009 dialami oleh bank Mayora sebesar

52,66%. Untuk kelompok bank asing skor mini-

mum efisiensi DEA tahun 2008 dan 2009 dialami

oleh Bank Commonwealth dengan nilai sebesar

58,20% dan 60,31%

Second-stage Analysis - Tobit Regressions

Pengujian determinan efisiensi untuk kelom-

pok bank domestik dan asing menggunakan re-

gresi Tobit selama periode 2008-2009 ditunjukkan

oleh Tabel 2 dan 3. Untuk kelompok bank domes-

tik, koefisien dari faktor ukuran bank (Size), mar-

gin bunga bersih (NIM), rasio kecukupan modal

(CAR), kualitas kredit (NPL) memiliki pengaruh

positif dan signifikan pada tingkat 1%. Sementara

koefisien dari faktor biaya memiliki pengaruh ne-

gatif dan signifikan pada tingkat 5%, sedangkan

koefisien untuk faktor jenis bank, yaitu antara bank

pemerintah dan swasta, dan tingkat pengembalian

aset (ROA) memiliki pengaruh positif tapi tidak

signifikan. Koefisien determinasi (R 2) sebesar 35%

menunjukkan bahwa variasi perubahan dalam

variabel efisiensi DEA dapat dijelaskan oleh selu-

ruh variabel independen dalam model regresi Tobit

sebesar 35%, sementara 65% dijelaskan oleh vari-

abel lain yang tidak termasuk dalam model Tobit.

Untuk kelompok bank asing (Tabel 3), koefi-

sien dari faktor ukuran bank (size) memiliki pe-

ngaruh positif dan signifikan pada tingkat 1% ter-

hadap tingkat efisiensi DEA. Koefisien jenis bank,

yaitu antara bank campuran dan bank asing, dan

ROA memiliki pengaruh positif dan signifikan pada

tingkat 5%, sedangkan koefisien NIM dan NPL

juga memiliki pengaruh positif dan signifikan pada

tingkat 10%. Koefisien biaya memiliki pengaruh

negatif terhadap DEA dan signifikan pada level

1%. Sementara, koefisiensi CAR berpengaruh po-

sitif terhadap kinerja efisiensi tetapi tidak signi-

fikan. Koefisien determinasi (R 2) menunjukkan

angka sebesar 52% yang berarti bahwa variasi per-

ubahan dalam variabel efisiensi DEA dapat dijelas-

kan oleh seluruh variabel independen dalam model

regresi Tobit sebesar 52%, sementara 65% dijelas-

kan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam

model Tobit.

PEMBAHASAN

Temuan empiris yang menunjukkan bahwa

bank asing lebih efisien dari bank domestik sejalan

dengan studi yang dilakukan oleh Hadad et.al

(2003) menyimpulkan bahwa bank dengan

kategori bank asing campuran merupakan kategori

yang paling efisien dibandingkan dengan kategori

lainnya. Hasil ini didukung oleh temuan Yildrim

& Philippatos (2002) yang membuktikan bahwa

bank yang dimiliki asing lebih efisien daripada bank

yang dimiliki lokal. Menurut Berger, et al. (2001)

yang menyatakan bahwa bank asing yang berope-

rasi di negara berkembang lebih dominan karena

jaringan dan manajemen yang berskala interna-

tional. Tetapi, pada sisi yang lain bank asing mem-

punyai kelemahan untuk beradaptasi dengan cepat

dalam mengatasi isu-isu domestik, hal ini dise-

babkan karena kurangnya kedekatan dengan para

pengambil keputusan bila dibandingkan dengan

kelompok bank domesik (terutama bank persero).

Studi Matthews & Ismail (2005) juga menun-

jukkan bahwa bank-bank asing di Malaysia mem-

perlihatkan tingkat efisiensi teknis yang lebih

tinggi. Mereka juga menyatakan bahwa produk-

tivitas bank-bank domestik lebih rentan terhadap

goncangan makro ekonomi dibandingkan dengan

bank-bank asing. Debasish (2006) yang melakukan

pengukuran kinerja efisiensi relatif bank di India

selama periode 1998-2004 menggunakan model

DEA membuktikan bahwa bank asing lebih efisien

jika dibandingkan dengan bank domestik. Sturm

& Williams (2004) telah mengevaluasi dampak ma-

suknya bank asing terhadap efisiensi bank di Aus-

tralia selama periode pasca deregulasi 1988-2001.

Dengan menggunakan DEA dan SFA, mereka me-
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nemukan bahwa bank asing lebih efisien dari bank

lokal.

Berkaitan dengan bank yang dimiliki oleh

pemerintah, temuan empiris ini sejalan dengan

studi Abidin & Cabanda (2007) bahwa kelompok

bank pemerintah dan asing di Indonesia lebih efi-

sien dibandingkan dengan kelompok bank yang

lain. Hasil yang sama juga buktikan oleh studi

Sathye (2001) dan Shanmugam & Das (2004) yang

menemukan bahwa bank-bank milik pemerintah

dan asing di India memperlihatkan tingkat efisiensi

teknis yang lebih tinggi dibandingkan bank milik

swasta. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Iimi

(2004) menyatakan bahwa bank-bank yang dipriva-

tisasi di Pakistan adalah bank yang paling efisien,

diikuti oleh bank asing dan swasta, sementara

bank pemerintah adalah bank yang paling tidak

efisien. Bonin, et al. (2005) juga membuktikan bah-

wa bank pemerintah kurang efisien dibandingkan

dengan bank swasta domestik.

Hasil empiris penelitian ini menunjukkan pe-

ngaruh yang kuat total aset yang dimiliki dengan

tingkat efisiensi bank. Hauner (2005) memberikan

dua penjelasan yang tepat mengapa ukuran bank

memiliki pengaruh positif terhadap tingkat efisiensi

bank. Pertama, bank yang besar memiliki kekuatan

pasar yang lebih kuat sehingga biaya untuk input-

nya lebih rendah. Kedua, bank besar dengan skala

produksi increasing returns to scale melalui alokasi

biaya tetap (misalnya, untuk riset atau manajemen

risiko) terhadap volume pelayanan yang lebih tinggi

atau keuntungan efisiensi dari spesialisasi tenaga

kerja yang lebih baik. Studi efisiensi di Indonesia

menunjukkan hubungan positif antara ukuran bank

dengan tingkat efisiensi, antara lain dikemukan

oleh Yudhistira (2003), Mardanugraha (2005),

Ascarya & Yumanita (2005), Heralina (2006) dan

Mediadianto (2007). Bank-bank yang mempunyai

aset lebih besar atau tingkat kapitalisasinya besar

mempunyai tingkat efisiensi yang lebih besar di-

bandingkan dengan bank-bank asetnya kecil.

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

C -0.490289 0.384418 -1.275406 0.2022 

SIZE 0.185106 0.039214 4.720416 0.0000 

TYPE 0.068336 0.031726 2.153906 0.0312 

ROA 0.015947 0.007228 2.206344 0.0274 

NIM 0.016773 0.008867 1.891694 0.0585 

CAR 0.000543 0.000668 0.812095 0.4167 

NPL 0.008650 0.004524 1.912143 0.0559 

BIAYA -0.142814 0.030656 -4.658653 0.0000 

Error Distribution 

SCALE:C(9) 0.088682 0.009051     9.798128 0.0000 

R-squared 0.518831  Mean dependent var 0.918888 

Adjusted R-squared 0.420130  S.D. dependent var 0.129199 

S.E. of regression 0.098384  Akaike info criterion -1.632518 

Sum squared resid 0.377497  Schwarz criterion -1.281667 

Log likelihood 48.18042  Hannan-Quinn criter. -1.499931 

Avg. log likelihood 1.003759    

Left censored obs 0  Right censored obs 0 

Uncensored obs 48  Total obs 48 

�

Tahun DEA Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam Singapura 

2006 0,863* 6,02 2,95 6,01 3,45 3,10 3,10 
2007 0,847* 5,99 3,17 6,01 3,36 3,12 2,69 
2008 0,735** 6,13 3,17 4,41 3,09 3,38 2,79 
2009 0,696** 5,89 3,03 3,92 3,41 3,43 1,79 

�

Tabel 3. Hasil Regresi Tobit Determinan Efisiensi Kelompok Bank Asing Periode 2008-2009
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Hasil empiris studi berkaitan pengaruh ROA

terhadap efisiensi bank kontras dengan banyak

studi-studi sebelumnya. Mester (1997), Pastor et al.

(1997), dan Carbo et al. (2002) menemukan hubung-

an positif signifikan antara ROA dan efisiensi.

Berger, et al (2004) menemukan bank asing mem-

punyai efisiensi laba yang lebih tinggi kemudian

dikuti oleh bank swasta domestik, dam kemudian

bank milik pemerintah di 28 negara-negara ber-

kembang. Penelitian di Indonesia yang dilakukan

oleh Yudhistira (2003) dan Mediadianto (2007)

membuktikan adanya hubungan positif antara

tingkat profitabilitas bank dengan tingkat efi-

siensinya.

Studi Berger & De Young (1997), yang mene-

mukan bahwa bank yang lebih efisien adalah bank

yang secara efisien mengendalikan biaya opera-

sional sejalan dengan temuan empiris dalam pene-

litian ini. Studi Berger & Mester (1997) dan Bauer,

et al. (1998) juga mencatat hubungan negatif antara

efisiensi bank dan proporsi biaya terhadap total

aset.

Temuan empiris yang menyatakan bahwa

margin bunga bersih (NIM) berpengaruh secara

positif dan signifikan terhadap kinerja efisiensi

DEA bank berbeda dengan hipotesis penelitian ini,

yang berarti bank dengan NIM yang tinggi cende-

rung menghasilkan kinerja efisiensi yang lebih

baik. Jika dilihat dalam Tabel 4, untuk kasus In-

donesia memang terdapat hubungan yang positif

antara kinerja efisiensi DEA dan NIM, terutama

untuk dua tahun terakhir (2008-2009). Sementara,

rasio NIM perbankan di negara-negara lain, ter-

utama di kawasan ASEAN, NIM perbankannya

cenderung lebih rendah dibandingkan dengan

NIM perbankan Indonesia tetapi dapat menghasil-

kan kinerja efisiensi yang lebih baik. Artinya ter-

dapat hubungan yang berlawanan antara kinerja

efisiensi dengan rasio NIM. Kondisi ini juga dibuk-

tikan oleh studi Gelos (2006) yang menunjukkan

bahwa bank yang lebih efisien cenderung memiliki

NIM yang rendah.

Hasil penelitian yang membuktikan CAR mem-

punyai pengaruh positif dan signifikan terhadap

efisiensi bank sejalan dengan penelitian Ramli

(2005) dan Mediadianto (2007). Bank-bank yang

mempunyai nilai CAR yang tinggi mempunyai

tingkat efisiensi yang lebih baik. CAR mereflek-

sikan kemampuan sebuah bank menghadapi ke-

mungkinan risiko kerugian tidak terduga. Karena

itu tingkat CAR yang dimiliki oleh sebuah bank

dapat membentuk persepsi pasar terhadap tingkat

keamanan bank yang bersangkutan. Hal ini selan-

jutnya dapat memengaruhi penerimaan pasar ter-

hadap bank tersebut yang tergambar antara lain

dari borrowing rate yang harus dibayarnya. CAR

juga dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat

memengaruhi tingkat efisiensi bank. Rasio dari

modal terhadap total aktiva, yang menggambarkan

hubungan antara tingkat efisiensi dengan tingkat

risiko yang akan diambil oleh bank.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan

hubungan antara koefisien tingkat NPL dan efi-

siensi bank berbeda dengan banyak studi-studi

empiris lainnya yang pada umumnya menemukan

hubungan positif dengan ketidakefisienan bank.

Bank dengan beban risiko yang besar (yang ditun-

jukkan dengan tingginya rasio NPL) cenderung tidak

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

C -0.490289 0.384418 -1.275406 0.2022 

SIZE 0.185106 0.039214 4.720416 0.0000 

TYPE 0.068336 0.031726 2.153906 0.0312 

ROA 0.015947 0.007228 2.206344 0.0274 

NIM 0.016773 0.008867 1.891694 0.0585 

CAR 0.000543 0.000668 0.812095 0.4167 

NPL 0.008650 0.004524 1.912143 0.0559 

BIAYA -0.142814 0.030656 -4.658653 0.0000 

Error Distribution 

SCALE:C(9) 0.088682 0.009051     9.798128 0.0000 

R-squared 0.518831  Mean dependent var 0.918888 

Adjusted R-squared 0.420130  S.D. dependent var 0.129199 

S.E. of regression 0.098384  Akaike info criterion -1.632518 

Sum squared resid 0.377497  Schwarz criterion -1.281667 

Log likelihood 48.18042  Hannan-Quinn criter. -1.499931 

Avg. log likelihood 1.003759    

Left censored obs 0  Right censored obs 0 

Uncensored obs 48  Total obs 48 

�

Tahun DEA Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam Singapura 

2006 0,863* 6,02 2,95 6,01 3,45 3,10 3,10 
2007 0,847* 5,99 3,17 6,01 3,36 3,12 2,69 
2008 0,735** 6,13 3,17 4,41 3,09 3,38 2,79 
2009 0,696** 5,89 3,03 3,92 3,41 3,43 1,79 

�

Tabel 4. DEA Perbankan Nasional dan Margin Bunga Bersih Perbankan ASEAN Periode 2006-2009 (Dalam %)

Sumber: Bank Indonesia.
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efisien (Yildirim, 2002; Casu, et al., 2004; Carvallo

& Kasman, 2005). Bank dengan tingkat efisiensi

yang lebih tinggi akan melakukan evaluasi risiko

kredit yang lebih baik (Berger & De Young, 1997;

Mester, 1997; Altunbas, et al., 2000). Bank yang me-

ngeluarkan biaya yang lebih besar dalam melaku-

kan penjaminan dan pengawasan atas portofolio

pinjaman secara relatif dalam jangka pendek men-

jadi tidak efisien, tetapi dalam jangka panjang men-

jadi lebih efisien melalui biaya kredit macet yang

rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini melakukan evaluasi terhadap

kinerja efisiensi teknis kelompok bank domestik

dan bank asing di Indonesia selama periode 2008-

2009 menggunakan two-stage analysis, dimana lang-

kah pertama adalah mengukur kinerja efisiensi tek-

nis bank menggunakan pendekatan data envelop-

ment analysis (DEA) dan langkah selanjutnya

mengestimasi faktor-faktor yang memengaruhi ki-

nerja efisiensi teknis dengan menggunakan model

regresi Tobit. Pengujian tahap pertama mengguna-

kan metode DEA menunjukkan bahwa bank yang

dimiliki asing menghasilkan kinerja efisien yang

lebih tinggi dibandingkan dengan bank yang dimi-

liki domestic. Kelebihan yang dimiliki bank asing,

antara lain; memiliki jaringan dan manajemen yang

berskala internasional dengan praktik corporate

governance dan skill yang lebih tinggi mampu me-

ngenalkan produk baru, strategi baru dan teknik

manajemen risiko yang menghasilkan kinerja efi-

siensi yang lebih baik dibandingkan dengan bank

domestik. Temuan ini juga konsisten dengan studi-

studi yang dilakukan di negara-negara ber-

kembang bahwa kinerja efisiensi bank asing lebih

baik dari bank domestik.

Ukuran bank yang diproksi dengan total aset

yang dimiliki bank memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja efisiensi kelompok

bank domestik dan asing. Temuan empiris ini se-

jalan dengan pandangan teori bahwa bank dengan

aset yang lebih besar cenderung menghasilkan ki-

nerja efisiensi yang lebih baik. Hal ini disebabkan

karena bank yang beraset besar akan beroperasi

pada skala ekonomis (economies of scale), artinya bank

dapat meningkatkan output sebanyak mungkin

dengan biaya yang lebih rendah (efisiensi biaya).

Return on asset (ROA) memiliki pengaruh po-

sitif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja efi-

siensi kelompok bank domestik. Sementara untuk

kelompok bank asing, ROA memiliki pengaruh

positif dan signifikan terhadap kinerja efisiensi.

Jika ditinjau dari aspek teoritis, hubungan antara

ROA dengan efisiensi masih belum jelas. Menurut

Blaug (2001), ROA mempunyai hubungan positif

dengan efisiensi karena struktur bank yang ter-

konsentrasi pada bank-bank tertentu akan meng-

hasilkan tingkat keuntungan yang besar pula.

Tetapi sebaliknya, struktur pasar yang terkonsen-

trasi dengan beberapa bank yang menguasai pasar

(monopoli) cenderung beroperasi tidak efisien de-

ngan tingkat keuntungan yang lebih besar.

Margin bunga bersih (NIM) memiliki pe-

ngaruh positif dan signifikan terhadap kinerja efi-

siensi kelompok bank domestik dan kelompok

bank asing. Rasio kecukupan modal (CAR) memi-

liki pengaruh positif dan signifikan terhadap

kinerja efisiensi kelompok bank domestik, semen-

tara untuk kelompok bank asing, CAR berpengaruh

positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja

efisiensi. Kualitas kredit yang diproksi dengan Non

Performing Loans (NPL) memiliki pengaruh positif

dan signifikan terhadap kinerja efisiensi kelompok

bank domestik dan asing. Biaya operasional me-

miliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap

kinerja efisiensi kelompok bank domestik dan asing.

Saran

Bagi Bank Indonesia (BI), temuan empiris

ini mempunyai implikasi penting sebagai panduan

arah kebijakan perbankan BI ke depan yang telah

mengeluarkan Paket Kebijakan Desember 2010
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dengan sasaran utamanya adalah untuk memper-

kokoh stabilitas makroekonomi dan meningkatkan

intermediasi dan ketahanan perbankan, yang da-

pat dicapai melalui: peningkatan permodalan dan

kelembagaan serta daya saing perbankan nasional

dan mendorong pertumbuhan yang produktif dan

meningkatkan efisiensi dengan mendorong NIM

perbankan ke arah yang lebih rendah, efisien, dan

kondusif bagi dunia usaha. Bagi pemerintah, untuk

kebijakan yang akan dalam rangka memperbaiki

efisiensi dapat mengimplementasikan paket refor-

masi keuangan yang memberikan peluang per-

saingan yang sehat dalam industri perbankan, dan

juga memberikan skema insentif untuk memper-

baiki efisiensi manajerial. Di samping itu, keberada-

an bank asing dalam sistem perbankan nasional

dan bank beraset besar dapat memperbaiki tingkat

efisiensi yang lebih tinggi.

Bagi perbankan nasional untuk memperkuat

struktur permodalan bank dan untuk dapat men-

jalankan operasi bank secara economics of scale, maka

disarankan kepada kelompok bank menengah dan

kecil untuk melakukan merger untuk meningkat-

kan kinerja efisiensi untuk dapat bersaing dengan

bank besar. Merger bank akan menyebabkan ke-

kuatan pasarnya akan meningkat dan memiliki

daya saing yang tinggi dengan bank lainnya yang

berakibat rendahnya biaya operasi dan tingkat efi-

siensi meningkat. Keuntungan sinergi merger bank

dalam jangka panjang diharapkan dapat direalisasi.

Saran untuk penelitian selanjutnya, peneli-

tian ini dapat dikembangkan dari aspek metodo-

logi pengukuran efisiensi dan determinannya. Dari

pengukuran efisiensi, penelitian ini dapat dikem-

bangkan dengan menggunakan pendekatan yang

lain dalam spesisifikasi input output, yaitu pen-

dekatan aset, pendekatan produksi, dan pende-

katan pendapatan. Sementara dari model untuk

mengestimasi faktor-faktor yang memengaruhi efi-

siensi bisa dikembangkan dengan penggunaan mo-

del regresi data panel. Khusus untuk bank asing,

penelitian ini dapat dikembangkan dengan melaku-

kan pengukuram efisiensi bank tersebut di negara

asal dan dibandingkan dengan tingkat efisiensi

operasional bank asing tersebut di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z. & Cabanda, E. 2007. Frontier Approaches to
Production Efficiency Commercial Banks in Indo-
nesia. Usahawan, 36(6): 9-14.

Altunbas, Y., Liu, M.H., Molyneux, P., & Seth, R. 2000.
Efficiency and Risk in Japanese Banking. Journal
of Banking and Finance, 24(10): 1605-1628.

Altunbas Y., Evans, L., & Molyneux, P. 2001. Bank Own-
ership and Efficiency. Journal of Money, Credit
and Banking. Journal of Money, Credit and Banking,
33(4): 926–954.

Ariff, M. & Can, L. 2008. Cost and Profit of Chines Banks:
A Non-Parametric Analysis. China Economic Re-
view, 19: 260–273.

Ascarya & Yumanita, D. 2005. Mencari Rendahnya
Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah In-
donesia. Jakarta: Buletin Ekonomi Moneter dan
Perbankan.

Ataullah, A., Cockerill, T., & Le, H. 2004. Financial Liber-
alization and Bank Efficiency: A Comparative
Analysis of India and Pakistan. Applied Econom-
ics, 36:1915–1924.

Banker, R.D., Charnes, A., & Cooper, W.W. 1984. Some
Models for Estimating Technical and Scale Ineffi-
ciencies in Data Envelopment Analysis. Manage-
ment Science, 30: 1078-1092.

Bauer, P.W., Berger, Allen N., Ferrier, G.D., & Humphrey,
D.B. 1998. Consistency Conditions for Regulatory
Analysis of Financial Institutions: A Comparison
of Frontier Efficiency Methods. Journal of Econom-
ics and Business, 50(2): 85-114.

Berger, A.N. & Humphrey, D.B. 1991. The Dominance of
Inefficiency over Scale and Product Mix Econo-
mies in Banking. Journal of Monetary Economics, 28:
117-148.

Berger, A.N. & Humphrey, D.B. 1992. Measurement and
Effciency Issues in Commercials Banking. In Z.
Griliches (eds.) Measurement Issues in the Service
Sectors. Chicago, IL: National Bureau of Economic
Research, University of Chicago Press.



Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN

Vol. 16, No.2, Mei 2012: 223–237

| 236 |

Berger, A.N. & Humphrey, D. 1997. Efficiency of Finan-
cial Institutions: International Survey and Direc-
tions for Future Research. European Journal of Op-
erational Research, 98:175-212.

Berger, A.N., Humphrey, D.B., & Pulley, L.B. 1996. Do
Consumers Pay for One-Stop Banking? Evidence
from an Alternative Revenue Function. Journal of
Banking and Finance, 20: 1601-1621.

Berger, A.N. & Mester, L.J. 1997. Inside The Black Box:
What Explains Differences in The Efficiency of Fi-
nancial Institutions? Journal of Banking and Finance,
21, 895-947.

Berger, A. N., & Mester, L. J. 1999. What Explains The
Dramatic Changes in Cost and Profit Performance
of The U.S. Banking Industry? Working Paper. Uni-
versity of Pennsylvania: The Wharton School.

Berger, A. N., Hancock, D., & Humphrey, D.B. 1993. Bank
Efficiency Derived from The Profit Function. Jour-
nal of Banking and Finance, 17: 317-347.

Berger, A.N. & De Young, R. 1997. Problem Loans and
Cost Efficiency in Commercial Banks, Journal of
Banking and Finance, 21, 849-870.

Berger, A.N. & De Young, R. 2001. The Effects of Geo-
graphic Expansion on Bank Efficiency. Journal of
Financial Services Research, 19(2/3): 163"207.

Blaug, M. 2001. Is Competition Such a Good Thing? Static
Efficiency versus Dynamic Efficiency. Review of
Industrial Organization, 19: 37-48.

Bos, J. W. & Kolari, J. 2005. Large Bank Efficiency in Eu-
rope and the United States: Are There Economics
Motivations for Geographic Expansion in Finan-
cial Service? The Journal of Business, 78(4): 1555.

Bonin, J.P., Hasan, I., & Wachtel, P. 2005a. Bank Perfor-
mance, Efficiency and Ownership in Transition
Countries. Journal of Banking and Finance, 29: 31-
53.

Bonin, J.P., Hasan, I., & Wachtel, P. 2005b. Privatization
Matters: Bank Efficiency in Transition Countries.
Journal of Banking and Finance, 29(8/9): 2155"2178.

Carbo S., Gardener E.P.M., & Williams, J. 2002. Efficiency
in Banking: Empirical Evidence from The Savings
Banking Sector. The Manchester School, 70: 204-228.

Carbo-Valverde, S. & Rodriguez-Fernandez, F. 2007. The
Determinants of Bank Margins in European Bank-
ing. Journal of Banking and Finance, 31(7): 2043-2063.

Casu, B., Girardone, C., & Molyneux, P. 2004. Productiv-
ity in European Banking - A Comparison of Para-
metric and Non-Parametric Approaches. Journal
Banking and Finance, 28: 2521–2540.

Carvallo, O. & Kasman, A. 2005. Cost Efficiency in The
Latin American and Caribbean Banking Systems.
Journal of International Financial Markets, Institutions
and Money, 15: 55–72.

Chang, T. C., & Chiu, Y. H. 2006. Affecting Factors on
Risk-Adjusted Efficiency in Taiwan’s Banking
Industry. Contemporary Economic Policy, 24(4):
634"648.

Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E., (1978). Measur-
ing the Efficiency of Decision Making Units. Euro-
pean Journal of Operational Research 2, 429–444.

Chen, X., Skully, M., & Brown, K. 2005. Banking Efficiency
in China: Application of DEA to Pre-and Post-
Deregulation Eras: 1993– 2000. China Economic
Review, 16(3), 229"245.

Claeys, S. & Vander, V.R. 2008. Determinants of Bank
Interest Margins in Central and Eastern Europe: A
Comparison with the West. Economic Systems,
32:197–216.

Debasish, S. S. 2006. Efficiency Performance in Indian
Banking. Use of Data Envelopment Analysis. Glo-
bal Business Review, 7(2), New Delhi: Sage Publica-
tions.

Demirguc-Kunt, A. & Huizinga, H. 1999. Determinants
of Commercial Bank Interest Margins and Profit-
ability: Some International Evidence. World Bank
Economic Review, 13: 379-408.

De Young, R. & Whalen, G. 1994. Is A Consolidated Bank-
ing Industry A More Efficient Banking Industry?
Office of the Comptroller of the Currency. Quar-
terly Journal, 13(3).

De Young, R. & Nolle, D.E. 1996. Foreign-Owned Banks
in US: Earning Market Share or Buying It? Journal
of Money, Credit and Banking, 28: 622-636.



Estimasi dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efisiensi Bank Domestik dan Asing di Indonesia

Moch. Fathony

| 237 |

Gelos, G.R. 2006. Banking Spreads in Latin America. IMF
Working Paper 06/44. International Monetary Fund.

Girardone, C., Molyneux, P. & Gardener, E. P. M. 2004.
Analyzing The Determinants of Bank Efficiency:
The Case of Italian Banks. Applied Economics, 36(3):
215-227.

Goddard, J., Molyneux, P., & Wilson, J.O.S. 2001. Euro-
pean Banking. Efficiency, Technology and Growth.
Chichester, UK: John Wiley and Sons.

Hadad, M.D. 2003. Analisis Efisiensi Industri Perbankan
Indonesia: Penggunaan Metode Non-Parametrik
Data Envelopment Analysis (DEA). Biro Stabilitas
Sistem Keuangan Bank Indonesia. Research Paper,
No.7/5.

Havrylchyk, O. 2006. Efficiency of the Polish Banking
Industry: Foreign versus Domestic Banks. Journal
of Banking and Finance, 30(7):1975-1996.

Hauner D.2005. Explaining Efficiency Differences among
Large German and Austrian Banks. Applied Eco-
nomics, 37: 969-980.

Isik, I. & Hasan, M.K. 2002. Technical, Scale, and A Loca-
tive Efficiencies of Turkish Banking Industry. Jour-
nal of Banking and Finance, 26: 719-766.

Kraft, E. & Tirtiroglu, D. 1998. Bank Efficiency in Croatia:
A Stochastic – Frontier Analysis. Journal of Com-
parative Economics, 26: 282–300.

Mardanugraha, E. & Hadad, M.D. 2006. Fenomena Uni-
versal Banking Ditinjau Dari Persepsi Pelaku
Sistem Keuangan Indonesia. Buletin Ekonomi
Moneter dan Perbankan, (Oktober). Jakarta: Bank
Indonesia.

Matthews, K. & Ismail, M. 2005. Efficiency and Produc-
tivity Growth of Domestic and Foreign Commer-
cial Banks in Malaysia. Working Paper. Cardiff
Business School.

Mediadianto, A. 2007. Efisiensi Bank Syariah dan Bank
Konvensional dengan Metode Data Envelopment
Analysis (DEA). Tesis (Tidak Dipublikasikan). Pro-
gram Studi Timur Tengah dan Islam.
Program Pascasarjana Universitas Indonesia
Jakarta.

Heralina, A. 2005. Perbandingan Efisiensi Bank Syariah
dan Bank Konvensional di Indonesia. Tesis (Tidak
Dipublikasikan). Program Studi Timur Tengah
dan Islam. Program Pascasarjana Universitas In-
donesia Jakarta.

Mester, L. J. 1997. Measuring Efficiency at U.S. Banks:
Accounting for Heterogeneity is Important. Euro-
pean Journal of Operational Research, 98: 23-242.

Miller, S.M. & Naulas, A.G. 1996. The Technical Efficiency
of Large Bank Production. Journal of Banking and
Finance, 20: 495-509.

Pastor J.T., Lozano A., & Pastor, J.M. 1997. Efficiency of
European Banking Systems:A Correction by Environ-
mental Variables, WP-EC 97-12 (Istituto Valenciano
de Investigaciones Economicas, Valencia, Spain).

Pi, L. & Timme, S. 1993. Corporate Control and Bank Effi-
ciency. Journal of Banking and Finance, 17: 515-530.

Ramli, M. 2005. Studi tentang Tingkat Efisiensi Bank
Komersial di Indonesia dan Beberapa Faktor
Penentu. Disertasi (Tidak Dipublikasikan).
Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta.

Rezitis, N.A. 2006. Productivity Growth in the Greek Bank-
ing Industry: A Non Parametric Approach. Jour-
nal of Applied Economics, 9(1): 119-138.

Sathye, M. 2001. X-efficiency in Australian Banking: An
Empirical Investigation. Journal of Banking and Fi-
nance, 25: 613-630.

Shanmugam, K.R. & Das, A. 2004. Efficiency of Indian
Commercial Banks during the Reform Period. Ap-
plied Financial Economics, 14: 681-686.

Sturm, J. & Williams, B. 2004. Foreign Bank Entry, De-
regulation and Bank Efficiency: Lessons from the
Australian Experience. Journal of Banking and Fi-
nance, 28: 1775-1799.

Yildirim, H. S. & Philippatos, G. C. 2002. Bank Efficiency:
Evidence from the Transition Economies of Eu-
rope. European Financial Management Association.
London

Yudistira, D. 2003. Efficiency in Islamic Banking: An Em-
pirical Analysis of 18 Banks. Jakarta: Penerbit Bank
Indonesia.


