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ABSTRAK 

Zainul Alim    :  “Analisis Perbandingan Bank Syariah dan Bank 

Konvensional Periode 2008-2014” 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengukuran efisiensi perbankan di 

Indonesia yang hanya menggunakan pendekatan rasio dan pendekatan regresi, 

namun pengukuran efisiensi menggunakan teknik ini memiliki keterbatasan dalam 

variabel input dan output yang digunakan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur efisiensi dan menganalisa 

perbandingan efisiensi antara bank syariah dengan bank konvensional selama 

periode 2008-2014.  

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dan metode 

kuantitatif verifikatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

berupa data sekunder, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang dikumpulkan dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling dengan mengambil sampel 4 (empat) bank Syariah dan 9 

(sembilan) bank konvensional. Pengukuran efisiensi dalam penelitian ini 

menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan intermediasi. 

Variabel ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah Aset Tetap, Simpanan, dan 

Biaya Operasional Lainnya, sedangkan variabel output-nya adalah 

pembiayaan/kredit. Untuk mengetahui perbedaan efisiensi antara bank 

konvensional dan bank Syariah, penelitian ini menggunakan uji beda non-

parametrik Mann-Whitney U Test, Wilcoxon Signed-Rank Test, dan Chi Square 

untuk mengetahui tingkat signifikansi perbedaan tersebut.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

efisiensi yang bermakna antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Berdasarkan 

perhitungan rata-rata peringkat dengan selisih peringkat rata-rata sebesar 1,47, 

apabila dilihat dari perhitungan Mann-Whitney Test dan Wilcoxon Signed-Rank Test 

didapat nilai sebesar P Value sebesar 0,796 atau P Value > 0,05, serta perhitungan 

Chi Square didapat nilai sebesar 0,674 yang mengindikasikan dari ketiga uji 

tersebut tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara efisiensi bank Syariah dan 

bank konvensional selama periode 2008-2014. 
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