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PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Pada tahun 1990 industri perbankan di Indonesia mengalami perubahan 

struktural dimana jumlah bank meningkat secara signifikan yang didorong oleh 

deregulasi kebijakan sektor perbankan pada era 1980 melalui deregulasi paket 

oktober 1988 (depakto 88). Salah satunya adalah mengenai syarat jumlah modal 

minimum diturunkan. Bank Indonesia kembali meregulasi perbankan di Indonesia 

pada tahun 1995 antara lain dengan memperketat ijin pembukaan cabang baru, 

mengontrol kembali pinjaman bank, meningkatkan rasio cadangan minimum serta 

memperketat aturan prudensial perbankan. Pada tahun 1997 terjadi krisis keuangan 

yang menyebabkan distress bagi industri perbankan, dan mempertegas pentingnya 

restrukturisasi perbankan serta peningkatan prudensial (kinerja perbankan) BI 

(2016).  

Pada tahun 2004 hasil dari proses konsolidasi diperkenalkan Arsitektur 

Perbankan Indonesia (API) yang pada dasarnya berisi kebijakan guna mendorong 

perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta 

mencapai skala ekonomi. Tahapan program penguatan struktur perbankan nasional 

melalui kegiatan pilar 1 antara lain menguatkan permodalan bank, memperkuat 

daya saing dan kelemabagaan BPR-BPRS serta meningkatkan akses kredit dan 

pembiayaan UMKM (OJK, 2019).  Guna tercapainya dalam meningkatkan akses 

kredit dan pembiayaan UMKM maka terbit Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 

14/22/PBI/2012 tentang pembiayaan sektor UMKM oleh lembaga keuangan (bank) 

sebesar 20% dari total kredit (BI, 2012).  

 
Gambar 1. Grafik Penyerapan Kredit UMKM Terhadap Kredit Perbankan 

Sumber : Depkop, diolah (2020) 

Berdasarkan Gambar 1. Grafik penyerapan kredit oleh perbankan terlihat 

total penyaluran dana kredit yang ditujukan untuk sektor UMKM dari tahun 2013 

sampai tahun 2018 masih fluktuatif. Pada tahun 2014 dan 2017 lembaga keuangan 

(perbankan) mampu memenuhi target penyaluran kredit minimum 20% dari total 

kredit. Akan tetapi, pada tahun 2018 penyaluran kredit kembali mengalami 
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penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2017), dari total kredit yang 

dikucurkan sebesar Rp.5.300 triliyun hanya mampu diserap Rp. 1.037 triliyun atau 

19,63%. Pemberian kredit masih didominasi oleh Bank Umum Nasional sebesar 

51,70% atau sebesar Rp 536.924.30 milyar. Disisi lain, BPR-BPRS hanya mampu 

menyerap sebesar 5,10% atau Rp.52.433.80 milyar (Depkop 2020). Lambatnya 

pertumbuhan penyaluran kredit terhadap UMKM dari tahun 2013 – 2018 

mencerminkan bahwa lembaga perbankan Indonesia belum mampu 

memaksimalkan kinerjanya (performance) untuk mencapai regulasi yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui peraturan PBI No.14/22/PBI/2012. Hal 

ini menandakan bahwa masih banyaknya masyarakat atau pelaku usaha UMKM 

yang belum memiliki akses perbankan, sehingga pasar kredit mikro dan kecil 

merupakan salah satu segmentasi yang potensial dalam persaingan antar lembaga 

keuangan baik bank maupun non bank (Pratomo, 2011). 

Struktur pasar perbankan merupakan salah satu indikator penting yang 

mencerminkan persaingan untuk mendorong efisiensi dari lembaga jasa keuangan 

itu sendiri, dengan menjaga kualitas produk keuangan, dan juga aspek inovasi 

(Claessens dan Laeven, 2004). Persaingan pasar kredit mikro menjadi semakin 

ketat terutama bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) itu sendiri. Persaingan yang 

terjadi tidak hanya antar BPR saja, tetapi diduga masuknya bank umum ikut 

bersaing dalam pasar kredit mikro menambah keadaan BPR semakin terjepit. Dilain 

sisi, munculnya layanan keuangan yang berbasis teknologi atau financial 

technology (fintech) menyebar luas yang menimbulkan persaingan baru bagi BPR 

(Rakhma, 2019).  

Selain persaingan yang ditimbulkan dari faktor eksternal, akan tetapi 

persaingan juga terjadi antar sesama BPR. Indikasi yang mencerminkan bahwa 

ketatnya persaingan BPR yaitu dengan menurunnya jumlah BPR disetiap tahunnya. 

Dengan kata lain, terdapat beberapa BPR yang disetop kegiatannya (ditutup oleh 

OJK) maupun memilih keluar dari persaingan pasar.  

 
Gambar 2. Perkembangan BPR dan Kantor Cabang Tahun 2013-2018 

Sumber : SPI, diolah (2019) 

 

Dapat dilihat pada Gambar 2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) pada periode tahun 2013 -  2018 mengalami fluktuasi, semula meningkat 

dari sejumlah 1.635 BPRS (tahun 2013) menjadi 1.636 BPR (tahun 2015),  akan 
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tetapi terus menurun mulai tahun 2017 menjadi 1.619 BPR, dan pada tahun 2018 

jumlah keseluruhan BPR di Indonesia adalah 1.597 (OJK, 2019). Menurut Cetorelli 

(2001), terdapat pandangan lama yang mengatakan bahwa adanya sebuah 

persaingan akan membuat situasi pasar menjadi lebih baik.  

Menurut Mulyaningsih dan Daly (2011) bahwa kebijakan Arsitektur 

Perbankan Indonesia (API) dinilai mempengaruhi struktur dan tingkat kompetisi 

perbankan di Inonesia secara langsung termasuk BPR. Terdapat dua kebijakan yang 

mempengaruhi langsung yaitu jumlah modal minimum dan meningkatkan akses 

pembiayaan. Kebijakan tersebut menyebabkan skala ekonomi bank (BPR) 

meningkat. BPR kecil dan menengah (dari segi modal dan aset) berkonsolidasi 

untuk memperluas pangsa pasarnya, sehingga membuat persaingan pasar 

meningkat. Disisi lain, BPR besar dapat bertindak monopolis didalam pasar yang 

membuat persaingan pasar menjadi kurang kompetitif. Kondisi tersebut dapat 

mempengaruhi kinerja BPR secara keseluruhan. Indikator yang digunakan dalam 

menentukan kinerja BPR salah satunya profitabilitasnya. 

Ketika BPR berada dalam struktur pasar yang tidak kompetitif, maka BPR 

tidak terdorong untuk meningkatkan efisiensi kinerjanya. Indikasi yang 

menyebabkan BPR tidak efisien tercermin pada perkembangan rasio kinerja 

keuangan BPR yang ditunjukkan pada tabel 1. Market share  BPR dalam hal ini 

dicemonkan oleh rasio dana pihak ketiga (DPK) terus mengalami peningkatan dari 

tahun 2013 sebesar Rp. 50.520 milyar hingga ditahun 2018 mencapai sebesar Rp. 

91.956 miliyar rupiah. Sumber dana dalam pembiayaan kredit oleh BPR sebagian 

besar bersumber dari DPK. Dilain sisi, dengan kenaikan rasio dana pihak ketiga 

tersebut tidak diikuti dengan rasio pembiayaan kredit (LDR) BPR yang cenderung 

menurun dapat dilihat pada Tabel 1. Pada tahun 2013 hingga tahun 2017 BPR 

mengalami penurunan dalam penyaluran pembiayaan jika dilihat dari rasio loan 

deposit ratio (LDR), namun naik di tahun 2018 sebesar kurang lebih diatas 1% dari 

tahun 2017. Kondisi ini menandakan bahwa BPR kurang optimal dalam 

menyalurkan kredit yang menyebabkan terjadinya penurunan laba serta gagal bayar 

terhadap BPR dan akan mempengaruhi efisiensi BPR itu sendiri.  

 

Tabel 1. Rata-rata rasio Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat periode tahun 

2013 – 2018. 
Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

DPK 50.520 58.750 67.266 75.725 84.861 91.956 

LDR 84,38 % 78,79 % 77,81% 76,24% 75,36% 76,54% 

NPL 4,41 % 4,75 % 5,37 % 5,83% 6,15% 6,99% 

BOPO 98,62% 117,12% 145,23% 91,17% 103,93% 92,77% 

ROA 3,44% 2,98% 2,71% 2,59% 2,55% 2,52% 
*DPK (dalam Milyar rupiah) 

Sumber: SPI (2019) 

 

Persaingan yang kompetitif dapat membuat BPR menjadi efisien ataupun 

sebaliknya. Dalam menilai kinerja suatu bank salah satunya adalah mengukur 

tingkat efisiensinya Qian dan Yeung (2015). Risiko kredit (gagal bayar) yang tinggi 
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dapat berpengaruh terhadap profitabilitas BPR menurun. Dapat dilihat pada Tabel 

1 pergerakan rasio ROA BPR dari Tahun 2013 mulanya sebesar 3,44% terus 

menurun hingga ditahun 2018 sebesar 2,52%. Artinya profitabilitas BPR dalam 

mendapatkan laba dari segi aset (produktivitas aset) menurun tiap tahunnya. 

Menurut Delis dan Papanikolau (2009), kualitas aset yang buruk bisa menjadi salah 

satu penyebab yang penting dari kegagalan suatu bank. Inefisiensi BPR tercermin 

juga dari rasio BOPO BPR tinggi, Rasio BOPO tahun 2013 sebesar 98,62% dan 

cenderung naik sebesar 145,23%, dan pada tahun 2015 yang tertinggi diantara 

tahun-tahun sebelum dan sesudahnya. Sebagai lembaga intermediasi kemampuan 

manajemen BPR dalam mengendalikan biaya operasionalnya terhadap pendapatan 

operasional belum efisien. Studi Pandia (2012), Harun (2016) rasio BOPO 

merupakan cerminan efisiensi suatu bank yang berguna sebagai indikator dalam 

mengambil suatu kebijakan moneter dalam suatu industri.  

Sebagai suatu industri lembaga jasa keuangan, persaingan yang tercermin 

dari struktur pasar dimana bank beroperasi erat kaitannya tehadap perilaku 

individual bank (khususnya BPR) yang kemudian akan mempengaruhi kinerja 

(performance) bank itu sendiri. Terdapat tiga pemikiran dalam menganalisis tingkat 

persaingan yang tercermin dari struktur pasar dengan kinerja didalam industri 

perbankan dengan menggunakan paradigma Structure Conduct Performance (SCP) 

(Suhel, 2015). Pertama yaitu struktur pasar mempengaruhi prilaku. Rendahnya 

konsentrasi pasar maka tingkat persaingan pasar menjadi tinggi. Kedua yaitu  

perilaku mempengaruhi kinerja. Semakin tinggi tingkat persaingan pasar maka 

semakin rendah laba yang didapat perusahaan. Ketiga, struktur mempengaruhi 

kinerja. Jika konsentrasi pasar rendah maka kinerja perusahaan akan membaik. Jika 

jumlah perusahaan yang beroperasi dalam pasar hanya sedikit maka perbedaan 

tingkat efisiensi yang semakin besar akan menyebabkan semakin tingginya tingkat 

konsentrasi (Athoillah 2010).   

Menurunnya kinerja BPR yang diindikasi oleh berkurangnya jumlah BPR, 

meningkatnya DPK akan tetapi menurunnya penyaluran kredit (LDR), yang 

membuat naikknya kredit bermasalah (NPL), dan juga masih tingginya rasio BOPO 

(beban operasional terhadap pendapatan operasional) diikuti dengan menurunnya 

return on asset (ROA), yang diduga ketatnya persaingan penyaluran kredit mikro 

antar BPR maupun dari berbagai jenis lembaga keuangan lain yang diduga 

mempengaruhi efisiensi BPR itu sendiri. Laba merupakan indikator yang sangat 

vital bagi perbankan salah satunya dalam berkompetisi (Acaravci dan Calim, 2013). 

Namun hingga saat ini, masih sedikit penelitian mengenai persaingan pasar dan 

efisiensi khususnya BPR konvensional di Indonesia. Penelitian mengenai 

persaingan pasar dan efisiensi BPR dalam pasar kredit mikro merupakan isu yang 

dirasa penting untuk dibahas dan dilakukan penelitian. 
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1.2.Perumusan Masalah 

 

Tahapan program penguatan struktur perbankan nasional oleh API antara 

lain mealalui kegiatan pilar 1 yaitu menguatkan permodalan bank, memperkuat 

daya saing dan kelemabagaan BPR-BPRS serta meningkatkan akses kredit dan 

pembiayaan UMKM (OJK, 2019). Persaingan yang timbul antar BPR diduga akibat 

munculnya regulasi oleh pemerintah terutama OJK mengenai kewajiban 

penyediaan modal dan pemenuhan modal inti minimum yang tertuang pada POJK 

No.5/POJK.03/2015, serta dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 

14/22/PBI/2012 tentang pembiayaan sektor UMKM (khususnya kredit mikro) oleh 

lembaga keuangan (bank) sebesar 20% dari total kredit. 

Indikasi penurunan kinerja BPR yaitu dengan menurunnya jumlah BPR 

setiap tahunnya dari tahun 2013-2018, kemudian total Dana Pihak Ketiga yang 

merupakan (sebagian besar) sumber dana dalam menyalurkan kredit oleh BPR 

setiap tahunnya meningkat, akan tetapi penyaluran dana kredit yang diberikan 

menurun (dilihat dari rasio LDR). Sumber dana BPR dalam membiayai kredit 

sebagian besar adalah dari dana pihak ketiga (DPK) dari total sumber dana lainnya, 

sehingga apabila dana pihak ketiga tidak dapat didistribusikan dalam bentuk 

penyaluran kredit maka BPR akan menanggung beban bunga simpanan masyarakat 

yang tinggi sehingga dapat menurunkan profitabilitasnya. Turunnya angka 

penyaluran kredit (rasio LDR) merupakan indikasi penyebab kenaikan rasio NPL 

pada BPR yang terus meningkat tiap tahunnya yang menunjukkan bahwa BPR 

dalam kondisi kurang sehat. Disamping itu rasio BOPO BPR tiap tahunnya masih 

tergolong tinggi dengan rata-rata 98%, bahkan di tahun 2014, 2015, dan 2017 

mencapai angka 100%. Disisi lain, perbedaan pendapat penelitian (Pruteanu-

Podpiera et al. 2008; Tan dan Floros 2013) yang menyatakan bahwa kompetisi 

dapat berpengaruh negatif dengan efisiensi, sedangkan (Beck et al 2013; Schaeck 

dan Cihak 2014; Acemoglu et al. 2015) menyatakan bahwa kompetisi memiliki 

dampak yang baik bagi bank untuk menjadi lebih efisien guna meningkatkan 

profitabilitasnya.   

 Indikasi-indikasi masalah yang terjadi pada BPR seperti yang telah 

dijelaskan pada latar belakang, diperlukan analisis pengukuran untuk mengetahui 

persaingan pasar dan efisiensi BPR. Oleh karena itu penelitian ini dibuat 

dikarenakan timbul pertanyaan (i) bagaimana tingkat persaingan pasar bank 

perkreditan rakyat (BPR) di Indonesia?, (ii) Apakah BPR sebagai lembaga 

intermediasi sudah mncapai skala efisien? (iii) dan adakah pengaruh antara 

persaingan pasar terhadap efisiensi pada BPR pada tahun 2013 -2018?  

 

1.3.Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas 

maka tujuan dari penelitian ini antara lain: 
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1. Menganalisis tingkat persaingan pasar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

dalam pasar kredit mikro di Indonesia pada tahun 2013 -2018. 

2. Menganalisis tingkat efisiensi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pasar 

kredit mikro di Indonesia pada tahun 2013 - 2018. 

3. Menganalisis pengaruh tingkat persaingan pasar dengan efisiensi Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pasar kredit mikro di Indonesia pda tahun 

2013 - 2018. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan dan informasi bagi pihak 

manajemen Bank Perkreditan rakyat (BPR) dalam pengelolaan manajemen 

masing-masing BPR. 

2. Bagi Bank Indonesia, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan 

literatur dalam mengambil langkah moneter guna mendukung 

pengembangan bank perkreditan rakyat Indonesia. 

3. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Bank Perkreditan 

Rakyat di Indonesia. 

 

1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini mengkaji persaingan dan efisiensi Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pasar kredit mikro di Indonesia. Kedalaman dan 

keluasan penelitian ini merupakan studi statistikal yang dilakukan secara cross 

section dan time serries terhadap sejumlah BPR periode waktu 2013 – 2018. 

Disamping itu batasan penelitian ini yaitu perbankan yang masuk kategori 

pembiayaan mikro yaitu khususnya BPR konvensional (rural banks) yang memiliki 

laporan publikasi lengkap dari tahun 2013 sampai tahun 2018, serta kelengkapan 

komponen data yang dibutuhkan dalam variabel penelitian. Data utama yang 

digunakan adalah laporan laba/rugi, neraca keuangan yang terpublikasi oleh OJK 

dengan periode waktu 2013-2018. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Definisi Bank Perkreditan Rakyat  

 

Bank Perkreditan Rakyat atau disebut juga BPR merupakan lembaga jasa 

keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ataupun 

berdasarkan prinsip Syariah. BPR dalam kegiatannya sangat terbatas diantaranya 
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tidak bisa memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR 

yang dapat dilaksanakan antara lain yaitu: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka, dan tabungan. 

2. Menyediakan pembiayaan dalam bentuk kredit 

3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain.  

Syarat dalam mendirikan BPR berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 yaitu empat belas miliar rupiah bagi BPR yang 

didirikan di zona 1, delapan miliar rupiah di zona 2, kemudian enam miliar eupiah 

di zona 3, serta tiga miliar rupiah di zona 4. Zona yang dimaksudkan ditentukan 

berdasarkan potensi ekonomi wilayah dan tingkat persaingan lembaga keuangan di 

wilayah kabupaten dan kota yang sesuai dengan kriteria modal (OJK, 2019). 

 

2.2.Kredit Usaha Mikro 

 

Kredit merupakan kemampuan untuk memperoleh barang atau jasa dengan 

memberi janji untuk membayar pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang 

(Pratomo,2011). Kredit mempunyai dua fungsi yaitu 1) bagi dunia usaha kredit 

berfungsi sebagai permodalan untuk menjaga kelangsungan atau meningkatkan 

usahanya, dan sebagai pengembalian kredit wajib dilakukan tepat waktu, sehingga 

diharapkan dapat diperoleh dari keuntungan usahanya; 2) bagi lembaga keuangan 

kredit berfungsi untuk menyalurkan dana masyarakat (deposito, tabungan, giro) 

dalam bentuk kredit pada dunia usaha. Kredit dapat memberikan kontribusi terhdap 

perekonomian suatu negara sehingga dapat menimbulkan multiplier effect terhadap 

sektor-sektor lain (BI, 2019).  

Dalam tataran operasional pemberian kredit, perbankan mempunyai plafon 

yang berbeda untuk kredit mikro dan kecil (BI, 2019). Kredit mikro didefiniskan 

sebagai kredit yang diberikan kepada nasabah usaha mikro dengan plafon kredit 

maksimal sebesar 50 (lima puluh) juta rupiah sedangkan kredit usaha kecil adalah 

penyaluran kredit dengan skala antara 50 (lima puluh) juta rupiah sampai dengan 

500 (lima ratus) juta rupiah. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling 

banyak 50 (lima puluh) juta rupiah yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha atau memiliki omset setiap tahun paling banyak 3 (tiga) ratus juta rupiah. 

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan perorangan atau badan 

usaha namun tidak termasuk anak perusahaan yang memiliki kekayaan bersih 50 

(lima puluh) juta rupiah sampai dengan 500 (lima ratus) juta rupiah atau memiliki 

omset setiap tahun lebih dari 300 (tiga ratus) juta rupiah hingga 2,5 (dua koma lima) 

miliar rupiah. 
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2.3.Persaingan  

 

Kompetisi atau persaingan usaha merupakan sebuah fenomena yang pasti 

terjadi dalam sebuah pasar. Persaingan pada umumnya terjadi dalam pasar yang 

bersifat tidak sempurna, antara lain ditandai oleh produk atau jasa yang cenderung 

berbeda (differentiated). Bentuk pasar akan mempengaruhi perilaku perusahaan 

dalam sebuah industri. Bentuk pasar akan memberikan dampak yang berbeda dalam 

penetapan harga, keputusan investasi, penggunaan faktor produksi, serta perilaku 

perusahaan dalam menyikapi aktivitas yang dilakukan pesaingnya baik dalam 

jangka pendek maupun dalam jangka panjang (Kasri dan iman 2010).  

Pada persaingan pasar sempurna, keuntungan normal (zero economic profit) 

pada saat harga sama dengan biaya marginal (P = MC ). Karena harga 

mencerminkan biaya untuk memperoleh faktor produksi. Apabila harga lebih besar 

daripada biaya marginal, keuntungan ekonomi (economic profit) akan meningkat, 

sehingga perusahaan baru akan masuk kedalam industri tersebut dan 

mengembalikan keuntungan ketingkta yang normal, atau tingkat keseimbangan 

pasar. Dilain sisi dalam persaingan pasar tidak sempurna, perusahaan umumnya 

memiliki kemampuan mempengaruhi pasar untuk menetapkan harga melebihi 

biaya produksi, sehingga keuntungan lebih besar bisa didapatkan. Didalam teori 

mengenai struktur pasar disajikan tiga macam pasar yaitu: 1). Persaingan pasar 

Sempurna (pure competitive competition), 2). Persaingan pasar Monopolistik 

(Monopolistic Competition) dan 3). Persaingan pasar Monopoli. 

 

2.4.Teori Structure Conduct Performance (SCP) 

 

 Secara umum, terdapat dua pendekatan dalam teori kompetisi, yaitu 

pendekatan struktural dan nonstruktural (Bikker dan Haaf, 2002). Pendekatan 

struktural berangkat dari teori konvensional Industrial Organization (IO), yakni 

perhitungan kompetisi yang didasarkan dari tingkat konsentrasi atau yang dikenal 

dengan pendekatan Structure Conduct Performance (SCP). Berdasarkan 

pendekatan SCP, tingkat konsentrasi yang tinggi akan menghasilkan perilaku 

kolusif dan nonkompetitif. Semakin tinggi tingkat konsentrasi maka semakin tinggi 

market power nya. Terdapat korelasi negatif antara tingkat konsentrasi dan 

kompetisi. Sementara itu, pendekatan nonstruktural lebih memfokuskan pada 

informasi yang diperoleh tentang perilaku kompetitif dan tidak bergantung dari 

tingkat konsentrasi, antara lain perhitungan kompetisi yang didasarkan atas 

elastisitas revenue terhadap input price (Leon, 2015). 

Secara teoritis, analisa yang digunakan untuk mengukur tingkat persaingan 

industri dapat digunakan pendekatan structural dan non structural. Hafidz dan 

Astuti (2013) menyatakan bahwa pendekatan struktural dapat juga menggunakan 

metode Herfindahl Hirschman Index (HHI) dan concentration ratio (CR). HHI 

menggunakan pangsa pasar bank untuk menghitung tingkat konsentrasinya. 

Kemudian ada tiga model pendekatan nonstruktural yaitu model Lerner Index, 
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model Bresnahan, dan model Panzar-Rosse (PR) (Widiyastuti dan Armanto, 2013). 

Wibowo (2017) mengatakan ketiga model tersebut kuat jika digunakan untuk 

mengukur tingkat persaingan perbankan.  

 

2.5.Panzar-Rosse Model 

 

Model PR yang diperkenalkan oleh Panzar dan Rosse (PR) pada tahun 

1987,memberikan indikator kompetisi yang dikenal sebagai ’statistik H’ yang 

menyediakan penilaian kuantitatif dari kompetisi di dalam pasar. Statistik H 

diperoleh dari penjumlahan elastisitas pendapatan terhadap harga faktor-faktor 

produksi, berdasarkan reduced form persamaan pendapatan bank. Model ini banyak 

dipakai di dalam penelitian empiris karena tidak perlu menspesifikasi pasar secara 

geografis mengingat perilaku dari setiap bank akan memberikan indikasi kekuatan 

pasar.  

Dalam proses produksinya, bank membutuhkan tiga input yaitu tenaga 

kerja, modal fisik dan finansial. Model PR didasari oleh asumsi situasi kompetisi 

yang sempurna dan perusahaan berperilaku memaksimisasi profit. Data yang 

diperlukan di model PR berasal dari level perusahaan sehingga tidak memerlukan 

agregat industri. Keunggulan lainnya adalah pemakaian pendapatan bank sebagai 

variabel dependen yang lebih mudah diamati dan didapati dibandingkan harga dan 

kuantitas produk ataupun biaya aktual. Aplikasi model PR pertama kali 

dimanfaatkan untuk mengukur kompetisi di dalam industri percetakan dan 

kemudian banyak digunakan untuk bidang lain, termasuk perbankan. Statistik H ini 

didasarkan pada analisa statik komparatif dari persamaan reduksi pendapatan.  

Metodologi yang dikemukakan oleh Panzar dan Rosse (1987) ini mengacu 

pada model keseimbangan umum pasar, dimana perusahaan menggunakan strategi 

harga yang berbeda dalam merespon setiap perubahan harga faktor input. 

Perubahan harga tersebut sangat tergantung pada perilaku kompetitif para 

partisipan dalam pasar. Ringkasnya, model yang dikembangkan oleh Panzar dan 

Rosse ini mengacu pada keseimbangan harga input (marginal cost) dengan 

pendapatan kotor (gross revenue) Panzar & Rosse, (1987). 

Mengikuti model yang digunakan Bikker dan Haaf (2002) mengatakan 

kondisi optimal perusahaan didapat saat kondisi zero profit dimana pendapatan 

sama dengan biaya atau MR=MC.  

Persamaan MR=MC dapat dituliskan sebagai berikut : 

 

𝑅𝑖
′
  ( 𝑦𝑖 

∗, 𝑍𝑖
𝑅 ) = 𝐶𝑖

′ (𝑦𝑖
∗, 𝑊𝑖,𝑍𝑖

𝑐) …….........................................   (1) 

 

Dimana 𝑅𝑖
′  dan 𝐶𝑖

′ masing-masing adalah pendapatan dan biaya bank i ; 𝑦𝑖
∗ 

adalah output bank dalam kondisi keseimbangan, Wi adalah harga input, 𝑍𝑖
𝑅 adalah 

vector variabel eksogen; 𝑍𝑖
𝑐 adalah vektor variabel eksogen yang mempengaruhi 

biaya.  
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Ln (𝐶𝑖
′) = c0 + c1 ln (yi) + ∑𝑘=1

𝐾 bk ln (𝑤𝑘𝑖) + ∑I=1
𝐿 vI ln (𝑧𝐼𝑡

𝐶 ) ……       (2) 

Ln (𝑅𝑖
′ ) = a0 + a1 ln (yi) + ∑𝑗=1

𝐽
 dj ln(𝑧𝑗𝑡

𝑅)  ……               (3) 

 

Linearisasi persamaan (2) memberikan nilai elastisitas secara langsung, dan 

dapat menghindari heterokedastisitas. Dalam kondisi keseimbangan yang 

kompetitif (zero profit), maka Ln (𝑅𝑖
′ ) = Ln (𝐶𝑖

′) dan dengan penyusunan ulang, 

maka : 

 

Ln (𝑦𝑖
∗) = ( c0 – a0 + ∑𝑘=1

𝐾 bk ln(wki) + ∑𝑙=1
𝐿  vl Ln (𝑧𝑙𝑖

𝑐 ) - ∑𝑗=𝑖
𝐽

 dj Ln (𝑧𝑗𝑖
𝑅)) (4) 

     a1 – c1 

 

Bentuk reduksi persamaan pendapatan bank i,tergantung pada output dan 

harga keseimbangan: 

Ln (𝑅𝑖
′) = Ln (𝑝𝑖

∗, 𝑦𝑖
∗)……………………………………… ……………………(5) 

 

sementara tingkat harga dapat diperoleh dari persamaan tingkat harga, yang dalam 

bentuk logaritma adalah: 

ln (p) = 𝜇 + 𝜆 ln(𝑌)…………………………………………………………......(6) 

 

dimana Y = ∑𝑗=1 
𝐽 𝑦𝑖 (agregat output dalam sebuah industri). Dengan sedikit 

aljabar, maka reduced form tersebut dapat ditulis kembali menjadi: 

 

ln (𝑅𝑖
∗ =  𝛼 + ∑𝑘=1

𝐾  𝛽𝑘 ln(𝑤𝑘𝑖) +  ∑𝑞=1
𝑄 𝛿𝑞 ln (𝑧𝑞𝑖) …………. ………………(7) 

 

dimana Zi adalah vektor dari variable spesifik bank Q.  

 

Pengujian kestabilan jangka panjang ini biasanya dilakukan dengan 

pengukuran Statistik-E yang merupakan hasil penjumlahan elastisitas Return on 

Equity (ROE) atau Return on Asset (ROA) terhadap harga faktor-faktor produksi, 

berdasarkan reduced form persamaan pendapatan. Nilai statistik E=0 menunjukkan 

situasi dalam ekuilibrium long run, yang berarti return aset bank tidak berhubungan 

dengan harga-harga input faktor produksi.  

Persamaan untuk menguji kondisi ekuilibrium long run dapat dituliskan 

sebagai berikut : 

ln(𝑅𝑂𝐸𝑖
∗ 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅𝑂𝐴𝑖

∗) = 𝛼 +  ∑𝑘=1
𝐾 𝛽𝑘 ln(𝑤𝑘𝑖) +  ∑𝑞=1

𝑄 𝛿𝑞 ln (𝑧𝑞𝑖)…… (8) 

Kemudian necessary condition nya yang menunjukkan bahwa pasar dalam 

kondisi ekuilibrium long run adalah : 

E= ∑𝑘=1
𝐾 𝛽𝑘 = 0 ……     (9) 
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Pemenuhan asumsi ekuilibrium long run adalah masalah paling sulit 

dipecahkan dalam metode ini. Namun, beberapa peneliti menekankan bahwa bank-

bank sudah mencapai steady state. 

Maka nilai statistik H dapat dihitung dengan cara : 

 

H= ∑𝑘=1
𝐾 𝛽𝑘 ……      (10) 

 

Nilai statistik H berkisar antara −∞ hingga 1, yang menunjukkan tingkat 

kompetisi pasar yang terjadi. Bilamana nilai −∞<H<0, maka pasar berbentuk 

monopoli atau oligopoli kolusi sempurna. Dalam struktur kompetisi jenis ini, 

kenaikan harga input akan diterjemahkan dalam marginal cost yang lebih tinggi, 

output ekuilibrium yang berkurang, dan pendapatan yang menurun. Jika 0<H <1, 

maka struktur pasar berbentuk kompetisi monopolistis. Jika pasar kompetitif, nilai 

H akan berkisar satu (H=1). Dalam kondisi ini, peningkatan harga input secara 

proporsional akan mempengaruhi perubahan revenue tanpa mengurangi jumlah 

output yang optimal dari perusahaan. Secara teknis, pengujian nilai H dapat 

dilakukan dengan Uji Wald. Berikut interpretasi nilai H-statistik dan E-statistik 

pada Tabel 2. 

  

Tabel 2. Interpretasi H-statistik dan E-statistik 

H-statistik Struktur Pasar 

H≤ 0 Pasar oligopoli atau monopoli 

0 < 𝐻 < 1 Persaingan monopolistik 

𝐻 ≥ 1 Persaingan pasar sempurna 

E-statistik Kondisi Pasar 

𝐸 = 0 Pasar dalam kondisi seimbang jangka panjang 

𝐸 ≠ 0 Pasar dalam kondisi berkembang/dinamis 

Sumber :Bikker dan Haaf (2002) 

 

2.6.Konsep Input dan Output 

 

Beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan 

input dan output dari institusi keuangan Menurut Hadad et.al. (2003), yaitu 

pendekatan produksi (production approach), pendekatan intermediasi 

(intermediation approach), dan pendekatan aset (aset approach). Pendekatan 

produksi melihat institusi finansial sebagai produser dari rekening tabungan dan 

kredit pinjaman.  Pendekatan ini mendefinisikan output sebagai penjumlahan dari 

rekening-rekening tersebut atau rekening-rekening terkait. Sedangkan input dalam 

pendekatan ini dihitung dari jumlah tenaga kerja, pengeluaran modal pada aktiva 

tetap dan material lainnya. Menurut Ascarya danYumanita (2007), pendekatan 

produksi melihat aktivitas bank sebagai sebuah produksi jasa bagi para depositor 

dan peminjam kredit. Untuk mencapai tujuan, yaitu memproduksi output-output 
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yang diinginkan, seluruh faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan 

modal dikerahkan sebagai input. 

 

. 

 

 

 

 

Gambar 3. Konsep Input dan Output 
Sumber : Ascarya dan Yumanita (2007) 

 

 Dapat dilihat pada Gambar 3 merupakan konsep input dan output baik 

melalui pendekatan intermediasi maupun produksi. Pendekatan Intermediasi 

merupakan pendekatan yang melihat institusi keuangan sebagai perantara. Institusi 

keuangan ini mengubah dan mentransfer aset-aset keuangan, dari unit-unit yang 

kelebihan dana ke unit-unit yang kekurangan dana. Output didalam pendekatan ini 

diukur melalui kredit pinjaman dan investasi keuangan, sedangkan input 

institusional adalah biaya tenaga kerja dan modal serta pembayaran bunga pada 

deposit. Pada dasarnya pendekatan intermediasi bersifat komplementer dengan 

pendekatan produksi. Pendekatan intermediasi menerangkan aktivitas perbankan 

sebagai pentransformasian uang yang dipinjamkan dari depositor menjadi uang 

yang dipinjamkan kepada para debitor.  

 

Tabel 3. Spesifikasi Input dan Output Intermediasi yang Pernah Diterapkan Dalam 

Penelitian 

Penelitian Terdahulu Input Output 

Pendekatan Intermediasi 

Yudistira (2003) Biaya personalia, asset 

tetap, dana pihak ketiga 

Kredit yang diberikan, 

pendapatan lainnya, asset 

lancar. 

Ascarya dan Yunamita 

(2006) 

Biaya personalia, aset 

tetap, dana pihak ketiga 

Kredit yang diberikan, 

pendapatan lainnya, aset 

lancar 

Hafidz dan Astuti 

(2013) 

Rasio tenaga kerja, 

Rasio beban 

bunga/DPK, rasio biaya 

overhead lainnya 

Rasio kredit, rasio investasi. 

Pandi (2018) Biaya tenaga kerja, 

Biaya dana pihak ketiga 

Volume pembiayaan mikro, 

Pendapatan operasional 

lainnya 

 

 Pendekatan Aset adalah melihat fungsi primer sebuah institusi keuangan 

sebagai pencipta kredit pinjaman. Efisiensi aset mengukur kemampuan perbankan 

dalam menanamkan dana dalam bentuk kredit, surat-surat berharga dan alternatif 

aset lainnya sebagai output. Input diukur dari harga tenaga kerja, harga dana, dan 

harga fisik modal. 

Labor, Physical 

Capital 

Loan and 

Investment 

Deposits 

Intermediation Production 
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2.7.Efisiensi 

 

Konsep efisiensi pada dasarnya diawali dari konsep teori ekonomi mikro, 

yaitu teori produsen dan teori konsumen. Teori produsen menyebutkan bahwa 

produsen cenderung memaksimumkan keuntungan dan meminimalkan biaya. 

Disisi lain, teori konsumen menyebutkan bahwa konsumen cenderung 

memaksimumkan utilitasnya atau tingkat kepuasannya. Dalam teori produsen 

dikenal adanya garis frontier produksi. Garis ini menggambarkan hubungan antara 

input dan output dalam proses produksi. Garis frontier produksi ini mewakili 

tingkat output maksimum dari setiap penggunaan input yang mewakili penggunaan 

teknologi dari suatu perusahaan atau industri.  

 Teknik Pengukuran Efisiensi dengan menggunakan pendekatan frontier 

sudah sering digunakan (Coelli, et.al 1998). Metode utama yang menggunakan 

linier programming dan metode ekonomterika adalah: 1) Data Envelopment 

Analysis; dan 2) Stokastic Frontier.  Titik Q’ menunjukkan efisien secara teknikal 

dan alokatif. Titik M menunjukkan ketidakefisienan karena tidak berada pada kurva 

isocost dan isoquant. Titik N efisien secara alokatif sedangkan titik Q efisien secara 

teknis. Pada Gambar 4 menggambarkan bahwa garis frontier efisiensi teknis dan 

alokatif. Efisiensi secara teknis diperoleh dari rasioTE = OQ/OM. Efisien secara 

alokatif diperoleh dari rasio AE = ON/OQ – selama NQ merepresentasikan bahwa 

pengurangan biaya produksi akan terjadi jika produksi secara teknis maupun 

alokatif efisien pada titik Q’. Sehingga total efisiensi sama dengan ON/OM – NM 

adalah pengurangan biaya produksi. Fungsi produksi yang menunjukkan fully 

efficient firm ’perusahaan yang efisien penuh’ (SS1) secara praktek tidak diketahui. 

Oleh sebab itu, perlu diestimasi melalui sampel observasi dari perusahaan-

perusahaan dalam satu industri.  

 

 
Gambar 4. Garis Frontier Efisiensi Teknis dan Efisiensi Alokasi 

   Sumber : Coelli, et.al (1998) 

 

Pada Gambar 4 garis frontier efisiensi teknis dan efisiensi alokatif terlihat 

bahwa perusahaan menggunakan sejumlah input tertentu yaitu pada titik M, untuk 

memproduksi satu unit output. Perusahaan yang tidak efisien secara teknis akan 
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berada di sepanjang titik QM, saat seluruh input dapat dikurangi secara proposional 

tanpa adanya mengurangi jumlah outputnya. Hal ini pada umumnya 

direpresentasikan dengan persentase dari rasio antara QM/OM, ketika seluruh input 

dapat dikurangi. Efisiensi teknis (TE) dari perusahaan dihitung berdasarkan rasio 

antara OQ dengan OM.  

TEI = OQ/OM, atau sama dengan 1- QM/OM  

0 < TEI < 1 (Indikator dari tingkat efisiensi dari perusahaan)  

I menunjukkan input oriented measure.  

Jika TEI = 1 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang 

efisien, sebagai contoh titik Q, ketika TEI = 1 karena titik Q berada pada garis 

isoquant. Jika rasio input terhadap harga direpresentasikan dengan garis CC1, maka 

dapat digunakan untuk menghitung efisiensi alokatif. Efisiensi alokatif (AE) dari 

perusahaan yang beroperasi pada tingkat harga p (tertentu) didefinisikan sebagai 

rasio dari ON/OQ.  

AEI = ON/OQ………………………………………………………     (11) 

Sepanjang garis NQ menunjukkan pengurangan dari biaya produksi yang terjadi 

jika efisiensi alokatif maupun teknis terjadi pada titik Q’ sehingga dapat terbentuk 

efisiensi ekonomi yang merupakan rasio dari:  

EEI = ON/OM ………………………………………………………    (12) 

ketika NM dapat direpresentasikan sebagai pengurangan biaya produksi. Sebagai 

catatan, efisiensi teknis dan alokatif membentuk efisiensi ekonomi.  

TEI × AEI = OQ/OM × ON/OQ = ON/OM ……………………….     (13) 

Semua nilai efisiensi berada antara nol dan satu. 

 

2.8.Data Envelopment Analysis 

 

 Data envelopment analysis pertama kali diperkenalkan oleh Charnes, 

Cooper dan Rhodes pada tahun 1978 dan 1979. Pendekatan Data envelopment 

Analysis (DEA) lebih menekankan pendekatan yang berorientasi kepada tugas dan 

lebih memfokuskan kepada tugas yang penting, yaitu mengevaluasi kinerja dari 

decision making units (DMU) atau unit pembuat keputusan. Analisis yang 

dilakukan berdasarkan kepada evaluasi terhadap 15 efisiensi relatif dari DMU yang 

sebanding. Selanjutnya DMU yang efisien tersebut akan membentuk garis frontier. 

Apabila DMU berada pada garis frontier, maka DMU tersebut dapat dikatakan 

efisien ralatif dibandingkan dengan DMU yang lain dalam peer group-nya. 

Keuntungan dari penggunaan DEA adalah bahwa pendekatan ini tidak memerlukan 

spesifikasi yang eksplisit dari bentuk fungsi dan hanya memerlukan sedikit struktur 

untuk membentuk frontier efisiensinya 

 Efisiensi setiap bank dapat dihitung dimana N DMU merupakan jumlah 

sampel di industri perbankan, semua output sampel dan input ditandai oleh m dan 

n secara berturut.  Skor efisiensi DEA berkisar dari 0 sampai 1, semakin mendekati 

1 maka semakin efisien kinerja dari bank tersebut Persamaan umum pada DEA 

adalah : 
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ℎ𝑠 =
∑ 𝑢𝑖𝑠

𝑚
𝑖=1 𝑦𝑖𝑠

∑ 𝑣𝑗𝑠𝑥𝑗𝑠
𝑛
𝑗=1

    Untuk i =1,…., m, dan j=1,….,n, ………………………….   (14) 

 Dimana hs merupakan efisiensi teknis bank ke-s,dan ui merupakan bobot 

output i pada bank ke-s, yis adalah jumlah output yang diproduksi oleh bank ke-s, vj 

merupakan bobot input j pada bank ke-s, xjs adalah jumlah input j yang digunakan 

oleh bank ke-s. rasio efisiensi ini kemudian dimaksimalkan untuk memilih bobot 

optimal sebagai berikut : 

 
∑ 𝑢𝑖

𝑚
𝑖=1 𝑦𝑖𝑟

∑ 𝑣𝑗𝑥𝑗𝑟
𝑛
𝑗=1

 ≤ 1 ; 𝑟 = 1, . . … , 𝑁 𝑑𝑎𝑛 𝑢𝑖  𝑑𝑎𝑛 𝑣𝑗 ≥ 0, …………………………    (15) 

 Dimana persamaan (14) memastikan setidaknya rasio efisiensi 0-1 dan 

persamaan (15) diatas memastikan bahwa rasio bobotnya positif menghasilkan 

kinerja yang baik (Yudistira, 2003). Ada dua model yang sering digunakan dalam 

pendekatan ini yaitu model Constant Return to Scale (CRS) dikembangkan oleh 

Charnes, Cooper dan Rhodes (Model CCR) pada tahun 1978 dan model Variable 

Return to Scale (VRS) yang dikembangkan oleh Banker, Charnes, dan Cooper 

(model BCC) pada tahun 1984 dan merupakan pengembangan dari model CCR. 

 

2.8.1. Model Constant Return to Scale (CRS) 

 

Model constant return to scale dikembangkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes 

(Model CCR) pada tahun 1978. Model ini mengasumsikan bahwa rasio antara 

penambahan input dan output adalah sama (constant return to scale). Artinya, jika 

ada tambahan input sebesar x kali, maka output akan meningkat sebesar x kali juga. 

Asumsi lain yang digunakan dalam model ini adalah bahwa setiap perusahaan atau 

unit pembuat keputusan (DMU) beroperasi pada skala yang optimal. Rumus dari 

constant return to scale dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

Maxℎ𝑠 = ∑ 𝑢𝑖𝑦𝑖𝑠 ;𝑚
𝑖=1  

Subject 𝑡0  ∑ 𝑢𝑖𝑦𝑖𝑠 − ∑ 𝑣𝑗𝑠𝑥𝑗𝑠 ≤ 0  ; 𝑟 = 1, … . , 𝑁 …𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 ……………….       (16) 

∑ 𝑣𝑗𝑠𝑥𝑗𝑠 = 1

𝑛

𝑗=1

 

𝑢𝑖, 𝑣𝑗 ≥ 0 

dimana maksimisasi di atas merupakan efisiensi teknis (CCR), Nilai efisinesi selalu 

kurang atau sama dengan 1. DMU yang nilai efisiensinya kurang dari 1 berarti 

inefisiensi sedangkan DMU yang nilai efisiensinya sama dengan 1 berarti DMU 

tersebut efisien. 

 

 



16 
 

 

2.8.2. Variable Return to Scale (VRS) 

 

 Model ini dikembangkan oleh Banker, Charnes, dan Cooper (model BCC) 

pada tahun 1984 dan merupakan pengembangan dari model sebelumnya yaitu 

model CCR. Model ini beranggapan bahwa perusahaan belum beroperasi pada 

skala yang optimal. Model ini berasumsi bahwa rasio antara penambahan input dan 

output tidak sama (variable return to scale). Artinya, penambahan input sebesar x 

kali tidak akan menyebabkan output meningkat sebesar x kali, bisa lebih kecil atau 

lebih besar dari x kali. Rumus variable return to scale (VRS) dapat dituliskan 

dengan program matematika seperti berikut ini: 

max ℎ𝑠 = ∑ 𝑢𝑖𝑦𝑖𝑠 + 𝑈0 ;

𝑚

𝑖=1

 

Subject to ∑ 𝑢𝑖𝑠𝑦𝑖𝑠 − ∑ 𝑣𝑗𝑠𝑥𝑗𝑠 ≤ 0   ; 𝑟 = 1, … . , 𝑁 … .𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 ........................      (17) 

∑ 𝑣𝑗𝑠𝑥𝑗𝑠 = 1

𝑚

𝑗=1

 

𝑢𝑖  , 𝑣𝑗 ≥ 0, 

Nilai dari efisiensi tersebut selalu kurang atau sama dengan 1. DMU yang nilai 

efisiensinya kurang dari 1 berarti inefisiensi sedangkan DMU yang nilainya sama 

dengan 1 berarti DMU tersebut efisien. Secara matematis ketiga konsep efisiensi 

tersebut dirumuskan seperti : 

𝑇𝐸𝐶𝑅𝑆 = 𝑇𝐸𝑉𝑅𝑆𝑋 𝐸𝑆 … … ………………………………………………           (18) 

 

Keterangan : 

TECRS : Technical efficiency CRS; 

TEVRS : Technical efficiency VRS; 

ES : efficiency scores 

Skala efisiensi dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut : 

 

𝐸𝑆 =
𝑇𝐸𝐶𝑅𝑆

𝑇𝐸𝑉𝑅𝑆
… … … … …………………………………………………………   (19) 

 

 Berikut merupakan interpretasi dari skor efisiensi DEA yang bias dilihat 

pada Tabel 4. Pada kondisi Constant Return to Scale (CRTS) setiap peningkatan 

input sebesar 1% akan menghasilkan output sama sebesar 1% sedangkan kondisi 

IRTS setiap peningkatan input sebesar 1% akan menghasilkan peningkatan output 

lebih besar dari 1%. Jika peningkatan input sebesar 1% menurunkan output lebih 

besar dari 1% disebut DRTS. Efisiensi teknis sempurna didapat dari peningkatan 

input sebesar 1% sehingga menghasilkan peningkatan output lebih besar dari 1%.  

Individu dalam kategori IRTS artinya bank tersebut dalam tahap memaksimalkan 

input dan output untuk mencapai efisiensi teknis. Individu dalam kategori CRTS 

menunjukan sudah mencapai efisiensi teknis sempurna. kategori CRTS sudah 
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mencapai kondisi dimana input dan output berada pada jumlah yang optimal 

sehingga tidak bisa lagi ditingkatkan atau dikurangi. 

 

Tabel 4. Interpretasi Skor Efisiensi Model CRS dan VRS 

Tolak Ukur Efisiensi Kinerja efisiensi 

TECRS=1 TEVRS=1 ES=1 Constant Return to 

Scale (CRTS) 

TECRS≠1 TEVRS≠TECRS ES≠1 Increasing Return to 

Scale (IRTS) 

TECRS˂1  TEVRS<1 ES=1 Decreasing Return to 

scale (DRTS) TECRS=TEVRS TEVRS=TECRS 

 

2.9. Hubungan Antara Persaingan dan Efisiensi 

 

Menurut Suhel (2015) terdapat tiga paradigma mengenai Structure Conduct 

Performance (SCP) untuk menjelaskan hubungan antara persaingan dilihat dari 

struktur pasar dengan kinerja perusahaan (efisiensi), yaitu:  

1. Traditional hypothesis yang menganggap bahwa konsentrasi merupakan proksi 

dari kekuasaan pasar (market power) dimana konsentrasi pasar yang semakin besar 

menyebabkan biaya untuk melakukan kolusi menjadi rendah sehingga perusahaan 

dalam industri tersebut akan mendapatkan laba supernormal. Oleh karena itu, 

konsentrasi pasar akan berpengaruh secara positif dengan profitabilitas sebagai 

proksi dari kinerja.  

2. Differentiation hypothesis yang menganggap bahwa pangsa pasar merupakan 

hasil dari diferensiasi produk dimana perusahaan yang melakukan diferensiasi 

produk dapat meningkatkan pangsa pasarnya dan kemudian perusahaan dapat 

menetapkan tingkat harga yang lebih tinggi yang berarti akan mendapatkan profit 

yang tinggi juga. Dengan demikian akan terjadi hubungan positif antara 

profitabilitas sebagai proksi kinerja dengan pangsa pasar sebagai proksi dari 

struktur pasar.  

3. Efficient structure hypothesis yang menganggap bahwa pangsa pasar dan 

konsentrasi bukan merupakan proksi dari kekuasaan pasar tetapi merupakan proksi 

dari efisiensi perusahaan, sehingga konsentrasi tinggi tidak identik dengan kolusi. 

Dimana perusahaan yang lebih efisien akanbisa mendapatkan pangsa pasar yang 

besar, sehingga industri tersebut juga akan cenderung lebih terkonsentrasi. 

Berdasarkan pemikiran ini maka hubungan konsentrasi dengan profitabilitas 

merupakan hubungan yang tidak benar-benar terjadi, mengingat konsentrasi hanya 

merupakan agregat pangsa pasar yang dihasilkan dari perilaku efisiensi, dan 

perusahaan yang lebih efisien akan dapat memperoleh profit lebih besar. 
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2.10. Penelitian Terdahulu 

 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai kompetisi dan 

efisiensi terhadap Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia menggunakan pendekatan 

struktural maupun non-struktural. Penelitan terbaru Pandi (2018) meneliti tentang 

persaingan dan efisiensi teknis antara Bank Umum dan BPR di Indonesia periode 

waktu 2010 – 2014 menunjukkan hasil struktur pasar dalam kategori persaingan 

pasar sempurna, dan terdapat hubungan positif antara kompetisi dengan efisiensi 

teknis.  Sutardjo et al. (2011) mencoba mengukur tingkat persaingan perbankan di 

Indonesia selama masa konsolidasi. Penelitian ini menggunakan Hirschman 

Herfindahl Index, concentration ratio, dan Panzar Rosse. Hasil dari perhitungan 

HHI dan CR4 adalah konsentrasi pasar perbankan mulai mengalami penurunan. Hal 

ini berarti bahwa bank-bank kecil mulai menguat dan mulai bersaing dengan 

bankbank besar. Walaupun tingkat konsentrasi perbankan menurun tetapi 

perbankan Indonesia masih mengarah pada persaingan monopolistik. Persaingan di 

perbankan di Indonesia sendiri masih mengarah pada tingkat suku bunga.  

Hafidz  (2015) melakukan perhitungan tingkat persaingan dan efisiensi industri 

perbankan Indonesia. Penelitiannya menggunakan Herfindahl Hirschman Index 

(HHI) untuk menghitung tingkat persaingannya dan Data Development Analysis 

(DEA) yang digunakan sebagai pengukuran tingkat efisiensinya. Hasilnya 

menunjukkan bahwa terdapat market power dalam pemberian kredit mikro 

perbankan. Persaingan BPR dan bank umum terjadi ada saat penyaluran kredit 

mikro pada wilayah operasi yang sama. tingkat efisiensi bank umum juga lebih baik 

daripada BPR. Hafidz dan Astuti (2013) melakukan penelitian terhadap tingkat 

persaingan dan efisiensi pada bank umum dengan menggunakan metode yang sama 

dengan penelitian sebelumnya hanya saja diperkuat dengan menggunakan metode 

Panzar Rosse dan indikator Boone. Kondisi persaingan  perbankan di Indonesia 

terus mengalami peningkatan, sedangkan Market power nya mulai menurun, 

dimana persaingan pasar tidak hanya dikuasi oleh bank-bank besar. 

 Kompetisi yang terjadi di perbankan Indonesia ini ternyata mendorong 

efisiensi sehingga mengacu pada competition efficiency hypothesis. Jika Sutardjo 

et al. (2011), Hafidz dan Astuti (2013) melakukan perhitungan persaingan industri 

perbankan di Indonesia, maka Wibowo (2017) pun melakukan hal yang sama. 

Perbedaannya adalah penelitian Wibowo (2017) membandingkan persaingan 

perbankan Indonesia dengan beberapa negara tetangga di ASEAN, yaitu Malaysia, 

Thailand, dan Filipina. Penelitiannya menggunakan indikator Boone, Panzar Rosse, 

dan Lerner Index. Hasil perhitungannya dengan ketiga metode ini sedikit berbeda. 

Persaingan antara Indonesia dan Malaysia ketika menggunakan Panzar-Rosse, 

tingkat persaingan perbankan Indonesia lebih rendah daripada Malaysia. 

Sedangkan dengan metode indikator Boone, persaingan perbankan Indonesia lebih 

unggul daripada Malaysia. Negara Thailand dan Filipina memiliki tingkat 

persaingan yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia dan Malaysia. Persaingan 

keempat negara ASEAN tersebut cenderung monopolistik, terutama untuk negara 
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Indonesia. Selanjutnya Wibowo (2017) meyebutkan bahwa persaingan yang terjadi 

di keempat negara tersebut membuat tingkat profitabilitas bank menjadi lebih 

rendah atau menurun tetapi tidak berhubungan dengan tingkat efisiensi bank 

tersebut.  

Athoillah (2010), Widyastuti dan Armanto (2013) pun melakukan perhitungan 

tingkat persaingan perbankan Indonesia dengan menggunakan Panzar Rosse. Hasil 

penelitian mereka sama dimana persaingan pasar perbankan Indonesia masih 

mengarah pada monopolistik. Widyastuti dan Armanto (2013) menambahkan 

bahwa persaingan yang monopolistik sudah mulai mengarah pada monopolistik 

oligopoli. Hal ini menandakan bahwa persaingan perbankan Indonesia semakin 

menguat dengan mengarah menjadi persaingan pasar sempurna. Penelitian terkait 

persaingan perbankan tidak hanya dilakukan di Indonesia. Karena adanya 

persaingan sendiri dapat berhubungan dengan hal positif dan negatif. Semakin 

tinggi persaingan maka perbankan akan melakukan inovasi dalam pelayanan dan 

produk yang mereka hasilkan. Inovasi yang dilakukan diharapkan dapat menjadi 

lebih efisien bagi kinerja perusahaan dan juga dapat menarik konsumen untuk 

menggunakan produk atau jasa yang mereka tawarkan Tabak et al. (2012). 

 

2.11. Kerangka Penelitian 

 

Sejak diperkenalkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) tahun 2004 yang 

berisi kebijakan guna mendorong perbankan domestik yang sehat dan mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencapai skala ekonomi. Melalui 

tahapan program penguatan struktur perbankan nasional antara lain kegiatan 

pilar 1 menguatkan permodalan bank, memperkuat daya saing dan 

kelemabagaan BPR-BPRS serta meningkatkan akses kredit dan pembiayaan 

UMKM. Selanjutnya diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 

14/22/PBI/2012 tentang pembiayaan sektor UMKM (khususnya kredit mikro) 

oleh lembaga keuangan (bank) sebesar 20% dari total kredit.  

Berdasarkan beberapa peraturan kebijakan tersebut BPR harus 

menyesuaikan dengan kemampuannya untuk tercapainya visi misi API tersebut 

dalam menyalurkan kredit dan meningkatkan daya saing perbankan. 

Meningkatnya kompetisi dapat mengurangi profitabilitas perbankan, karena 

laba merupakan syarat yang penting bagi institusi perbankan yang kompetitif 

(Acaravci dan Calim, 2013). Lebih lanjut persaingan yang kurang kompetitif 

akan mendorong munculnya moral hazard dan adverse selection dalam 

penyaluran kredit dan menimbulkan risiko yang besar, salah satunya  adalah  

risiko gagal bayar yang mengakibatkan NPL naik sehingga mempengaruhi  loan 

deposit ratio LDR yang terus menurun. Tingkat efisiensi BPR yang rendah 

dapat menurunkan kinerja BPR karena biaya yang dikeluarkan BPR lebih besar.  

Agar BPR dapat bertahan dalam persaingan maka BPR harus 

mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki seperti faktor input biaya modal 

fisik, biaya tenaga kerja, dan biaya dana simpanan dari pihak ketiga, selain itu 
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juga dari faktor non biaya BPR harus bisa memaksimalkan penyaluran 

kreditnya, ekuitas yang dimiliki, serta bisnis campuran untuk meningkatkan 

pendapatan. Sebagai lembaga intermediasi BPR dalam bersaing juga harus 

menjaga efisiensinya. Dimana BPR harus seimbang dalam memaksimalkan 

input yang dimiliki menjadi output (salah satunya penyaluran kreditnya) guna 

meningkatkan profitabilitasnya. Dengan demikian BPR mampu menjaga 

eksistensinya di pasar kredit mikro dan mampu bersaing sesama BPR maupun 

lembaga keuangan kredit mikro lainnya. Berdasarkan penjelasan diatas maka 

alur penelitian dapat digambarkan pada Gambar 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kerangka Pemikiran 

 

Hipotesis penelitian merupakan kesimpulan sementara atau suatu dugaan 

awal sebelum dilakukannya penelitian. Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, 

hipotesis dalam penelitian ini antara lain : 

a. Kompetisi pasar BPR dalam pasar kredit mikro. 

Tingkat persaingan pasar mikro yang kompetitif akan membuat BPR 

mampu menjaga eksistensinya dipasar kresit mikro. Pendapatan utama 

BPR salah satunya didapat atas pembayaran bunga dari penyaluran 

kreditnya, sedangkan sumber pendanaan sebagian besar bearsal dari 

Bank Perkreditan Rakyat 

Panzar-Rosse 

Model 

Efisiensi  

 

Persaingan BPR 

Penyaluran Kredit 

Regresi data 

Panel 

Implikasi Manajerial 

DEA 
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Dikeluarkannya API 2004 

(PBI) No. 14/22/PBI/2012 
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dana pihak ketiga. Ukuran faktor input harga biaya dan non biaya 

menjadi ukuran penting dalam mempengaruhi pendapatan. Bentuk pasar 

akan memberikan dampak yang berbeda dalam penetapan harga, 

keputusan investasi, penggunaan faktor produksi, serta perilaku 

perusahaan dalam menyikapi aktivitas yang dilakukan pesaingnya baik 

dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang (Kasri dan iman 

2010). Jika persaingan BPR kompetitif berarti BPR tersebut mampu 

bersaing dan pasar akan secara luas dan merata serta produsen cukup 

memiliki pengetahuan keadaan kondisi pasar. Sedangkan persaingan 

pasar yang tidak kompetitif berarti BPR tersebut tidak mampu bersaing 

dan pasar akan tetap didominasi oleh BPR yang berpangsa pasar besar 

atau luas dan memiliki modal yang besar. Akibatnya BPR yang tidak 

mampu bersaing akan tersingkir bahkan bisa mengalami kebangkrutan. 

Dapat diketahui bahwa BPR di Indonesia berjumlah 1.597, yang artinya 

banyaknya produsen yang menawarkan produk sejenis. Berdasarkan 

studi penelitian Hafidz dan Astuti (2013), Widiastuti, Pandi (2018), 

persaingan pasar perbankan Indonesia (termasuk BPR) berada pada 

tingkat persaingan monopolistik.  

H0 : Diduga persaingan pasar BPR monopolistik. 

H1 : Diduga persaingan pasar BPR monopoli/oligopoli 

b. Peran efisiensi terhadap penyaluran kredit BPR. 

Tingkat efisiensi yang rendah akan mengakibatkan keterbatasan BPR 

dalam memaksimalkan kinerjanya. Kondisi tersebut dikarenakan BPR 

belum mampu mengelola sumberdaya yang dimiliki (input) terhadap 

penyaluran produk berupa kredit (output) untuk meningkatkan 

pendapatannya. BPR yang dalam kondisi inefisien akan 

mempertimbangkan pengeluaran biaya yang besar untuk mencegah 

terjadinya kerugian.  

H0 : Diduga BPR berada dalam kondisi efisien. 

H1 : Diduga BPR berada dalam kondisi inefisien. 

c. Hubungan antara persaingan terhadap efisiensi. 

Persaingan BPR yang semakin kompetitif dapat berdampak pada 

efisiensi BPR. BPR akan menjadi lebih efisien agar mampu 

meningkatkan penyaluran kreditnya. BPR yang efisien dapat 

mengoptimalkan penyaluran kredit dan berhasil menekan biaya 

operasionalnya. Penyaluran kredit yang optimal dengan semakin 

sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan BPR akan membuat 

keuntungan BPR bertambah. Persaingan yang kurang kompetitif 

menyebabkan inefisiensi BPR. BPR akan banyak mengeluarkan biaya 

untuk melakukan meningkatkan penyaluran kredit. Namun besarnya 

biaya tersebut belum tentu dapat meningkatkan penyaluran kreditnya, 

dan berakibat terjadinya inefisiensi. Penyaluran kredit yang melemah 

akan berpengaruh pada turunnya tingkat pendapat BPR dan berimbas 
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pada penurunan laba. Apabila kondisi ini memang terjadi maka akan 

sesuai dengan teori Competition-Efficiency Hypothesis. Teori tersebut 

berarti bahwa persaingan akan berdampak positif dalam meningkatkan 

efisiensi. 

H0: Diduga Efisiensi mempengaruhi Persaingan pada BPR 

H1:  Diduga persaingan mempengaruhi efisiensi pada BPR 

 

3. METODE PENELITIAN 

 

3.1.Jenis dan Sumber Data 

 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Otoritas Jasa 

Keuangan. Data diperoleh dari laporan yang terpublikasi baik itu neraca keuangan 

maupun laporan laba/rugi BPR selama 6 tahun periode tahun 2013 sampai tahun 

2018. Pemilihan tahun penelitian ini dikarenakan adanya perubahan metadata pada 

2013 serta kelengkapan laporan publikasi BPR sebelum tahun tersebut. Guna 

menunjang kesempurnaan penelitian ini, ditambahkannya literatur review yang 

berasal dari jurnal, tesis, disertasi, dan beberapa buku penunjang. 

 

3.2.Metode Pengolahan Data 

 

 Metode pengolahan data pada penelitian ini adalah uji regresi data panel. 

Untuk mengukur persaingan pasar BPR menggunakan uji H-statistik model Panzar 

Rosse. Selanjutnya untuk mengukur tingkat efisiensi BPR menggunakan metode 

Data Development Analysis (DEA). Kemudian untuk mengukur pengaruh 

persaingan dengan efisiensi menggunakan uji regresi data panel. Perangkat lunak 

yang digunakan untuk mengolah data penelitian ini yaitu, Microsoft office 2010, 

Eviews 9, dan MaxDEA. 

3.3.Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data menggunakan nonprobability sampling dengan 

teknik purposive sampling. Adapun kriteria yang digunakan adalah BPR telah 

terdaftar di OJK tahun 2013-2018 dengan kelengkapan data laporan keuangan BPR 

berupa laporan laba/rugi dan neraca yang dibutuhkan sesuai kriteria vaiabel 

penelitian yang dibutuhkan. Maka didapatkan jumlah sampel pada penelitian ini 

sebanyak 574 BPR dengan kriteria kelengkapan data berdasarkan variabel-variabel 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

 

3.4.Metode Pengolahan dan Analisis Data 

 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan 

keuangan BPR selama enam tahun, yaitu periode tahun 2013 sampai 2018. Metode 



23 
 

 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria 

kelengkapan data laporan keuangan BPR dari tahun 2013 sampai 2018, dengan 

populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh BPR konvensional di 

Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data 

panel.  

Terdapat beberapa keuntungan menggunakan data panel salah satunya yaitu 

karena data panel merupakan kombinasi antara data time-series dan data cross-

section maka data panel akan memberikan data yang lebih informatif, lebih variatif 

(Winarno, 2009: 214).  Menurut Suliyanto (2011) data panel memiliki kelebihan 

antara lain : 

1. Data panel memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi terhadap populasi 

penelitian. Hal ini karena data tersebut melibatkan beberapa individu dalam 

beberapa waktu. Dengan panel data kita dapat mengestimasikan krakteristik 

untuk setiap individu berdasarkan heterogenitasnya. 

2. Data panel mampu memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, 

serta memiliki tingkat multikolinieritas yang rendah. Hal ini karena 

menggabungkan dua jenis data yaitu data cross section dan data time series. 

3. Data panel cocok untuk studi perubahan dinamis karena panel data pada 

dasarnya adalah data cross section yang diulang-ulang (series). 

4. Data panel mampu mendeteksi dan mengukur pengaruh yang tidak dapat 

diobservasi dengan data time series murni atau data cross section murni. 

5. Data panel mampu memelajari model perilaku yang lebih kompleks. 

 

Model umum persamaan regresi data panel (Baltagi dan Badi, 2005) dapat 

dilihat :  

𝑦𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝑥𝑖𝑡 + 𝑈𝑖𝑡…………………………………………….         (20) 

Dimana i = 1, 2, …, N (simbol untuk individu, perusahaan dll), dan t = 1, 2, 

…, T (simbol untuk waktu (time series)).  β = koefisien i α = koefisien intersep, yit 

= variabel dependen untuk unit individu ke-i dan unit waktu ke-t xit = variabel 

independen untuk unit individu ke-i dan unit waktu ke-t.  Metode regresi data panel 

ini dengan syarat terpenuhinya asumsi heteroskedastisitas. Untuk mendapatkan 

model panel data terbaik (antara model fixed effect, random effect, atau pooled least 

square), dilakukan serangkaian uji ekonometrik yang mencakup Chow-test, 

Hausman-test, dan Breusch-Pagan-test. Uji pertama yang perlu dilakukan adalah 

Chow-test, jika nilainya signifikan maka hipotesis null (H0) ditolak sehingga model 

yang digunakan adalah pedekatan fixed-effect. Prosedur yang sama berlaku untuk 

Hausman-test, dan Breusch-Pagan-test. 

Tabel 1. Hipotesis Pengujian Model 
No  Pengujian  Hipotesis  

1 Chow-test  H0 :Common Effect Model (CEM) 

  H1 :Model Fixed Effect Model (FEM) 

2 BreuschPagan-test H0 :Common Effect Model (CEM) 

  H1 :Random Effect Model (REM) 

3 Hausman test H0 : Random Effect Model (REM) 

  H1 :Fixed Effect Model (FEM) 
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 Setelah model terbaik didapatkan langkah selanjutnya mengestimasi dan 

regresi untuk mendapatkan nilai H-stats. Uji statistik seperti t-test dan F-test perlu 

dilakukan untuk menentukan signifikansi koefisien sebuah variabel dan 

keandalannya (goodness of fit) model estimasi. Uji autokorelasi, heteroscedasticity, 

dan multicolinearity juga dilakuakan untuk memastikan asumsi-asumsi klasik 

terpenuhi pada regresi OLS (Ordinary Least Square) Gujarati (2004). 

 

3.5.Persamaan Model Analisis Kompetisi Panzar-Rosse 

 

Pada tahap pertama adalah mengukur persaingan persaingan pasar BPR 

menggunakan model Panzar-Rosse. Model estimasi yang digunakan dalam 

penelitian ini mengacu pada model oleh Shaffer (1993), Molyneux et al (1995),  Al-

Muharrami et al (2006), Classen and Leaven (2004), Kasri & Iman (2010), Acikalin 

dan Sakinc (2015) yang menggunakan model PR untuk melihat persaingan 

perbankan dan pendekatan intermediasi untuk mendefinisikan input-output 

perbankan maka persamaan total penerimaan yang menjadi model umum dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

𝑙𝑛𝑇𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝑊𝐿.𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑙𝑛 𝑊𝐹.𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑙𝑛 𝑊𝐾.𝑖𝑡 + ∑ 𝜉𝑗𝑙𝑛𝐵𝑆𝐹𝑖𝑡 + 𝜖𝑖𝑡…  (21) 

 

dimana t merupakan jumlah periode pengamatan, dan i adalah jumlah total 

perbankan yang dijadikan objek penelitian. Variabel dependen TR mengindikasikan 

dari pendapatan total terhadap total asset, kemudian variabel bebas (independent) 

dikategorikan menjadi dua bagian yaitu, (i) variable input utama terdiri dari biaya 

tenaga kerja (ln𝑊𝐿), biaya pendanaan atau cost of fund (ln𝑊𝐹), dan biaya modal 

fisik (ln𝑊𝐾), kemudian (ii) merupakan variabel faktor spesifik bank (lnBFS). 

Persamaan 22 merupakan model yang digunakan penelitian ini : 

 

𝑙𝑛𝑇𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝑊𝐿𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑙𝑛 𝑊𝐹𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑙𝑛 𝑊𝐾𝑖𝑡 + 𝜉1𝑙𝑛 𝑇𝐷𝑇𝐴𝑖𝑡 +

𝜉2𝑙𝑛𝑇𝐿𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝜉3𝑙𝑛𝐸𝑄𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝜖𝑖𝑡  ………….................................    (22) 

   

 Pengukuran dan perhitungan masing-masing variable dapat dilihat pada 

Tabel 5. Pada faktor spesifik bank (lnBSF) dijabarkan menjadi tiga variabel yaitu 

(i) rasio ekuitas terhadap total asset, untuk mengkontrol perbedaan dalam struktur 

modal;(ii) TDTA untuk mengkontrol business mix perbankan dengan pendekatan 

total deposit terhadap total asset;(iii) serta TLTA, yang merupakan proksi portofolio 

mix control suatu perbankan. 
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Tabel 2. Indikator Variabel Persaingan yang digunakan pada penelitian ini 

Variabel Proksi  Indicator (cara pengukuran) 

ln TR Total pendapatan Total Pendapatan/total asset 

ln Wf Cost of Fund Beban bunga/DPK 

ln WL Cost of Labor Beban personalia/total asset 

ln WK Cost of Physical Capital  Biaya Administrasi dan Biaya 

Operasional Lainnya/total aset 

ln EQTA Perbedaan dalam 

struktur modal 

Ekuitas/total asset 

ln TDTA Bussines mix Control Total deposit/Total asset 

ln TLTA Portofolio mix Control Total kredit/total aset 

 

3.5.1. Analisis Keseimbangan Jangka Panjang BPR 

 

 Pengujian keseimbangan jangka panjang dilakuan untuk mengukur E 

statistik yeang merupakan penjumlahan dari elastisitas fatkor pengembalian asset 

(ROA) atau ekuitas (ROE).  Mengikuti  Claessens dan Laeven (2004) persamaan 

keseimbangan jangka panjang pada penelitian ini yaitu: 

  

𝑙𝑛𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝑊𝐿𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑙𝑛 𝑊𝐹𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑙𝑛 𝑊𝐾𝑖𝑡 + 𝜉1𝑙𝑛 𝑇𝐷𝑇𝐴𝑖𝑡 +

𝜉2𝑙𝑛𝑇𝐿𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝜉3𝑙𝑛𝐸𝑄𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝜖𝑖𝑡………................................................. (23) 

 

E-stat didapatkan dari penjumlahan faktor input harga (E=𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3) 

yang diuji dengan Uji Wald dan melihat F-stat. Jika nilai E-statistik = 0, BPR  

berada dalam ekuilibrium jangka panjang. Jika E-statistik ≠ 0, pasar diasumsikan 

tidak berada dalam ekuilibrium. Shaffer (2004) ,Pandi (2018), Hapsari (2019) 

menjelaskan bahwa apabila pasar diasumsikan tidak berada dalam keseimbangan 

jangka panjang atau nilai E ≠ 0 atau disekuilibrium, yang artinya industri sedang 

diteliti tersebut sedang dalam tahap berkembang secara dinamis selama tahun yang 

diamati. Disamping itu, Widyastuti dan Armanto (2013) menyatakan bahwa 

pemenuhan asumsi keseimbangan jangka panjang adalah masalah paling sulit 

dipecahkan dalam metode PR, akan tetapi beberapa peneliti menekankan bahwa 

bank-bank sudah mencapai steady state (Guterez, 2007). 

 

3.6.Variabel dan Perhitungan Efisiensi 

 

Perhitungan efisiensi akan menggunakan pendekatan nonparametrik dengan 

metode DEA. Charnes et al. (1978) adalah orang yang pertama kali mengenalkan 

DEA atau model CCR dan kemudian model tersebut dikembangkan lebih lanjut 

oleh Banker et al. (1984) menjadi model BBC. Perbedaan dari kedua model tersebut 

ada pada asumsi model yang digunakan (Hafidz dan Astuti, 2013). Model CCR, 

asumsi yang digunakannya adalah constant returns to scale (CRS) sedangkan 

model BBC menggunakan variable returns to scale (VRS). Pendekatan kedua 
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model tersebut dapat berupa input oriented dan output oriented. Pada penelitian ini 

akan dipilih pendekatan output oriented dikarenakan fokus penelitian ini adalah 

penyaluran kredit. Variabel spesifikasi input dan output yang digunakan penelitian 

ini dapat dilihat pada tablel 5. Rumus umum dari efisiensi dapat dilihat pada 

persamaan 21. Decision Making Units (DMU) adalah BPR yang diukur 

efisiensinya, m adalah input berbeda yang telah ditentukan, p yaitu output yang 

telah ditentukan, xi merupakan jumlah input i yang dihasilkan oleh BPR, yk adalah 

jumlah output k yang digunakan oleh BPR : 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐷𝑀𝑈 =
∑ 𝜇𝑘𝑦𝑘0

𝑝
𝑘=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖0
𝑚
𝑖=1

……………………………………       (24) 

 

Hasil efisiensi berupa nilai 0<DEA<1 atau dapat diubah dalam bentuk 

persentase yaitu 0%<DEA<100%. Skor DEA yang kurang dari 1 menandakan 

bahwa terjadi inefisiensi sedangkan jika skor menunjukkan nilai satu mana unit 

tersebut sudah efisien. Faktor-faktor yng mempengaruhi tingkat efisiensi BPR 

adalah ukuran bank yang tercermin dari total aktiva bank, keuntungan bank, dan 

rasio dari modal terhadap total aktiva, yang menggambarkan hubungan antara 

tingkat efisiensi dengan tingkat risiko yang akan diambil oleh bank. Di samping itu, 

tingkat efisiensi bank juga dipengaruhi oleh market power yang dicerminkan 

dengan rasio dana pihak ketiga (DPK) bank dengan total DPK perbankan nasional. 

Variabel input dan output yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan yang digunakan oleh Yudistira (2003), Ascarya & Yumanita (2006). 

Adapun spesifikasi variabel yang akan digunakan dalam pendekatan ini adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 3. Spesifikasi Variabel Input dan Output Pendekatan Intermediasi 

Input  Fungsi Output  Fungsi 

X1j Biaya personalia CF Y1j Kredit yang 

diberikan 

PF 

X2j Asset tetap PF Y2j Pendapatan lainnya CF 

X3j Dana pihak ketiga PF Y3j Asset lancar PF 

*CF: Cost Function    PF: Production Function 

 

3.7.Persaingan Terhadap Efisiensi Bank Perkreditan Rakyat   

 

 Terbentuknya  persaingan antar BPR yang semakin kompetitif berarti 

dampaknya membuat  BPR efisien. Dengan adanya persaingan yang kompetitif 

membuat BPR terus melakukan perbaikan dalam sistem kinerjanya lebih efisien. 

BPR yang efisien berarti mampu memaksimalkan input dan mengoptimalkan 

output untuk menigkatkan pendapatan. Pengujian untuk mengukur hubungan 

persaingan pasar dengan efisiensi menggunakan uji regresi data panel yang dapat 

dijelaskan pada persamaan 25 Effit adalah efisiensi yang terjadi di BPR i dan tahun 

ke t. Compit merupakan persaingan pasar BPR i pada tahun t.   

 Effit=α+βCompit+eit  ......................................    (25)  
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Hipotesis berdasarkan Persamaan 25 sebagai berikut:  

H0 : Persaingan Mempengaruhi efisiensi BPR  

H1:  Efisiensi mempengaruhi persaingan BPR. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Bank Perkreditan Rakyat  

 

Regulasi yang mengatur mengenai BPR melalui Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 20/Pojk.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. Bank 

Perkreditan Rakyat atau disebut juga BPR merupakan lembaga jasa keuangan yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip 

Syariah. BPR dalam kegiatannya sangat terbatas diantaranya tidak bisa 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR yang dapat 

dilaksanakan antara lain yaitu : 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito 

berjangka, dan tabungan. 

2. Menyediakan pembiayaan dalam bentuk kredit 

3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain.  

Syarat dalam mendirikan BPR berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 20/POJK.03/2014 yaitu empat belas miliar rupiah bagi BPR yang didirikan 

di zona 1, delapan miliar rupiah di zona 2, kemudian enam miliar eupiah di zona 3, 

serta tiga miliar rupiah di zona 4. Zona yang dimaksudkan ditentukan berdasarkan 

potensi ekonomi wilayah dan tingkat persaingan lembaga keuangan di wilayah 

kabupaten dan kota yang sesuai dengan kriteria modal (OJK, 2019). 

Guna mewujudkan industri BPR yang sehat, kuat dan produktif maka 

diperlukan untuk menyesuaikan terhadap struktur permodalan. BPR memberikan 

pelayanan kepada UMKM serta masyarakat di pelosok daerah denga memiliki 

karakteristik yang spesifik antaralain operasional yang kurang efisien serta 

permasalahan struktural menyebabkan BPR harus memperkuat modal inti dan 

kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM). Modal inti minimum BPR 

ditetapkan Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah). Bagi BPR yang memiliki modal 

inti kurang dari tiga miliar rupiah wajib memenuhi modal inti minimum sebesar 

tiga miliar rupiah (sampai akhir 2019) dan pada Tahun 2024 wajib memenuhi modal 

minimum Rp. 6.000.000.000. pemenuhan kewajiban modal minimum dapat 

dilakukan melalui pertumbuhan laba, penambahan modal disetor, penggabungan 

(merger), peleburan (konsolidasi) ataupun pengambilan (akuisisi). Hal ini diatur 

dalam Peraturan Ootoritas Jasa Keuangan NOMOR 5 /POJK.03/2015 Tentang 

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum 

Bank Perkreditan Rakyat. 
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 Ketatnya persaingan yang dialami BPR tiap tahunnya membuat pihak 

regulator baik Bank Indonesia maupun OJK mengatur regulasi mengenai 

perkembangan bisnis BPR dalam meningkatkan daya saing BPR sesuai dengan 

tujuan API.  Regulasi tersebut diatur dalam POJK Nomor 37 /POJK.03/2016 

Tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah yang berisi tentang BPR harus membuat rencana bisnis yang sesuai dengan 

visi dan misi nya dengan mempertimbangkan faktor eksternal maupun internal 

sebagai acuan dalam menjalankan bisnisnya. 

Dewasa ini pertumbuhan bank perkreditan rakyat (BPR) terus menurun. Hal 

ini menunjukkan persaingan di lembaga keuangan mikro semakin ketat yang 

mengakibatkan beberapa BPR tidak mampu bersaing, akibatnya membuat beberapa 

bank memilih untuk merger serta kemungkinan terburuknya antaralain tutupnya 

beberapa BPR. Kinerja keuangan yang efisien dan baik merupakan tujuan utama 

bank dalam menjalankan kegiatan usahanya guna meningkatkan profitabilitasnya. 

Menurut penelitian  (Hassan & Bashir, 2005) mengatakan bahwa pangsa pasar 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan. Ada tiga 

kriteria dasar dalam mengukur pasar menurut Acikalin & Sakinc (2015) yaitu total 

aset (Total Asset), dana pihak ketiga (Total Deposit), dan total pinjaman (Total 

Loan). Berdasarkan Gambar 6 perkembangan Total asset yang dimiliki BPR dari 

tahun 2013 sampai 2018 terus mengalami peningkatan.  Tercatat ditahun 2013 total 

asset BPR sebesar Rp. 77.375.748.310 hingga tahun 2018 sebesar Rp. 

135.692.922.700. Artinya kinerja BPR tiap tahunnya berjalan dengan baik, 

didukung dengan statistik perkembangan total kredit yang terus meningkat di tahun 

2013 sebesar Rp. 59.176.383.991 hingga tahun 2018 sebesar Rp. 94.241.508.380 

serta diiringi juga dengan meningkatnya pertumbuhan dana yang dihimpun dalam 

bentuk tabungan dan deposito (DPK) dari masyarakat yaitu di tahun 2013 sebesar 

Rp. 50.519.814.672 sampai tahun 2018 berjumlah Rp. 91.956.223.313. 

 

 
Gambar 6. Perkembangan Total Aset, DPK, dan Total Kredit BPR  

(Miliyar rupiah) 
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Gambar 7. Perkembangan penyaluran kredit BPR berdasarkan jenis kredit 

(dalam persentase) 

Berdasarkan Gambar 7 perkembangan penyaluran kredit BPR berdasarkan 

jenis nya terjadi penurunan tiap tahun nya dari tahun 2013 sampai tahun 2018. 

Dimana kredit modal kerja yang disalurkan BPR masih fluktuatif namun cenderung 

menurun. Penurunan terjadi dari tahun 2015 (29,52%) hingga tahun 2018 (25,73%). 

Penurunan dalam penyaluran kredit juga terjadi pada kredit investasi dan konsumsi 

terjadi penurunan pada tahun 2015 sampai 2018. Hal ini disebabkan mulai 

populernya fintech peer to peer landing yang menarik animo masyarakat dalam 

pemberian pendanaan kredit mikro baik itu kredit modal kerja, investasi maupun 

kredit konsumsi. Hal ini diakibatkan dikeluarkannya Peraturan terkait Lending 

tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 

77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi (LPMUBTI) OJK (2016). 

Persaingan antar BPR kemungkinan bisa terjadi karena adanya perebutan 

sumber produktif yang merupakan sumber utama pendapatan BPR itu sendiri. 

seperti penyaluran kredit yang berasal dari dana pihak ketiga berupa tabungan dan 

deposito. Perkembangan total asset BPR tertinggi dari tahun 2013 - 2018 masih 

didominasi di 5 Provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan 

Lampung. Dapat dilihat grafik perkembangan total asset di tiap provinsi pada 

Gambar 8. 

 

 
Gambar 8. Perkembangan Total Aset BPR di Tiap Provinsi Di Indonesia. 
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Perkembangan asset di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan yaitu 

dari tahun 2013 sebesar Rp. 16.843.688.140 hingga tahun 2018 sebesar 

Rp.31.269.247.430. Kemudian Jawa Barat sebesar Rp. 12.663.053.310 sampai 

tahun 2018 sebesar Rp. 18.593.265.349 diikuti selanjutnya oleh Jawa Timur sebesar 

Rp. 8.909.573.783 dan di tahun 2018 mencapai Rp. 14.001.562.125. Ketiga 

Provinsi tersebut didukung dengan jumlah BPR diatas 200 BPR. Sedangkan 

Provinsi Bali yang memiliki BPR sejumlah 153 memiliki total asset terbesar 

diurutan ke empat, dengan total aset sebesar Rp.77.209.945.091 pada tahun 2013 

dan hingga tahun 2018 mencapai Rp. 15.570.680.921. Menurut Shaffer (1993) 

dalam Susilowaty (2019), kantor cabang juga memiliki peran penting yang 

mempengaruhi pandapatan, biaya dan juga permintaan. Dengan jumlah kantor 

cabang yang banyak maka persaingan antar BPR di wilayah tersebut akan menjadi 

lebih ketat. Kondisi ini dikhawatirkan cenderung membentuk pasar yang 

monopolistik, akan tetapi dengan jumlah asset yang besar namun tidak diiringi 

dengan pendapatan yang besar dapat membuat kinerja BPR menjadi kuran efisien. 

Salah satu penyebab kegagalan suatu bank yaitu buruknya pengelolaan asset suatu 

perusahaan yang dilihat dari segi kualitasnya (Delis dan Papanikolau, 2009). 

 

4.2.Pemilihan Model Regresi data Panel 

 

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah regresi data panel. 

Tahapan pertama yaitu menentukan model terbaik yang akan digunakan. Terdapat 

3 pendekatan model yang digunakan dalam penelitian yaitu Common Effect Model 

(CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random effect Model (REM). Pengujian 

pertama yaitu menentukan model untuk uji keseimbangan jangka panjang dengan 

cara membandingkan nilai chi-square probability antara model CEM dan FEM 

dengan menggunakan uji Chow. Berdasarkan Tabel 7 hasil pemilihan model untuk 

model uji keseimbangan jangka panjang menggunakan Uji Chow terlihat bahwa 

nilai probabilitas chi squarenya bernilai 0.000 atau < 0,05 yang artinya hipotesis H0 

ditolak  model fixed effect merupakan model yang terbaik. 

 

Tabel 4. Hasil Uji Chow dalam pemilihan model regresi data panel untuk model 

uji keseimbangan jangka panjang. 

Test cross-section and period fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-Section/Period F 8.947426 (578,2858) 0.0000 

Cross-Section/Period Chi-square 3556.667827 578 0.0000 
     
      

Setelah mendapatkan model terbaik yaitu fixed effect untuk uji 

keseimbangan jangka panjang, maka tahapan selanjutnya adalah memilih kembali 

model yang akan digunakan sebagai model utama persaingan dengan model 

Panzar-Rosse. Tahapan selanjutnya yaitu menetukan antara common effect dengan 
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fixed effect. Berdasarkan tabel 8 hasil uji chow menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas chi-square 0.000 yang artinya hipotesis H0 ditolak, dengan demikian 

maka fixed effect model merupakan model terbaik untuk digunakan. 

 

Tabel 5. Hasil Uji Chow dalam pemilihan model persaingan PR dengan 

menggunakan regresi data panel. 

Test cross-section fixed effects   

      
      Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  Kesimpulan  

      
      Cross-section F 11.719298 (573,2864) 0.0000 FE 

Cross-section Chi-square 4158.183759 573 0.0000  

      

 

Tabel 6. Uji Hausman dalam pemilihan model regresi data panel untuk Model 

persaingan Panzar-Rosse. 

Test cross-section random effects   

      
      

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Kesimpulan  

      
      Cross-section random 88.790842 6 0.0000 FE 

      
        

Selanjutnya model fixed effect  akan dibandingkan dengan model random 

effect dengan menggunakan uji Hausman untuk menentukan model mana yang 

menjadi model terbaik. Berdasarkan Tabel 9 hasil pemilihan model dengan  

Hausman test nilai probabilitas didapatkan angka 0.000 yang artinya hipotesis H0 

ditolak, artinya model terbaik adalah model fixed effect untuk digunakan dalam 

mengukur persaingan model Panzar-Rosse.  

Setelah mendapatkan model terbaik yang digunakan untuk regresi data 

panel yaitu model fixed effect untuk uji keseimbangan jangka panjang dan fixed 

effect untuk persaingan model Panzar-rosse, maka selanjutnya adalah menguji 

asumsi klasik. Sebelum melakukan uji asumsi klasik, awal dari sampel ini adalah 

1.160 BPR dengan waktu pengamatan 6 tahun. Berdasarkan kriteria variabel yang 

dibutuhkan maka nilai yang berjumlah negatif tidak bisa dimasukkan kedalam 

persamaan model yang akan membuat data tidak seimbang. Sehingga sampel yang 

tersisa melalui filtering data sebesar 574 BPR dengan 6 waktu pengamatan atau 

berjumlah 3444 total observasi. Asumsi klasik yang digunakan antara lain uji 

autokorelasi, heteroskedaktisitas, dan multikolinear. Pada hasil uji asumsi klasik 

hampir disetiap kondisi terkena heteroskedastisitas, dan autokorelasi.  Gujarati 

(2004) menyatakan bahwa permasalahan tersebut dapat diatasi dengan 

menggunakan metode Panel Least Square dengan mode GLS (Generalized Least 

Square) no wieght dengan ditambah perlakuan “white Cross section-consistent” 

untuk mengantisipasi data yang tidak homogen dan terjadinya autokorelasi. Lebih 

lanjut Juanda (2009) mengatakan dengan ditambahnya perlakuan white 
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crossection-consistent auotokorelasi, heteroskedasitas dapat diabaikan dan 

perlakuan ini dianggap dapat mengatasi segala macam masalah asumsi klasik. 

 

4.3.Tingkat Persaingan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia 

pada tahun 2013 - 2018 Model Panzar-Rosse 

 

Temuan dalam penelitian ini menggunakan pengukuran total pendapatan 

BPR sehubungan dengan tingkat persaingan. Terdapat beberapa studi yang 

menggunakan rasio total pendapatan terhadap total aset dalam mengukur 

pendapatan. Proksi total pendapatan lebih konsisten sebagai asumsi dasar dari 

model Panzar-Rosse, dimana bank diasumsikan sebagai perusahaan yang memiliki 

produk tunggal sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan 

bisnisnya (Biker dan Haaf, 2002).  

Penggunaan model Panzar-Rosse ini diterapkan sekitar 574 BPR pada tahun 

pengamatan 2013-2018 yang digunakan untuk mengetahui persaingan Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) dengan regresi data panel serta menggunakan model 

fixed effect sebagai model terbaik untuk mendapatkan nilai coefficient yang 

kemudian didapatkan perhitungan guna memperoleh nilai H-stat dari penjumlahan 

faktor input harga (H =𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3).  

 

Tabel 7. Analisis Regresi data panel dan H-statistic persaingan model Panzar-

Rosse 

     
     
     Variable Bebas Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LN_Cost Of Fund 0.111175 0.008757 12.69530 0.0000 

LN_TenagaKerja 0.178057 0.053888 3.304198 0.0010 

LN_Modal Fisik 0.455697 0.073795 6.175139 0.0000 

LN_Ekuitas 0.207648 0.014091 14.73649 0.0000 

LN_Business Control 0.061913 0.021817 2.837784 0.0046 

LN_Penyaluran Kredit 0.149099 0.028673 5.199898 0.0000 

C 0.454861 0.033949 13.39850 0.0000 
     
          
     R-squared 0.961019 F-statistic 120.6926 

Adjusted R-squared 0.953057 Prob(F-statistic) 0.000000 

S.E. of regression 0.096879   

H statistic 0,74493 

Kondisi Pasar Monopolistik 

 

Tabel10 menyediakan informasi lengkap hasil estimasi persamaan reduksi 

pendapatan BPR. Nilai probabilitas (F-statistik) menunjukkan bahwa nilai yang 

didapat adalah 0.000 yaitu < 0,05 berarti variabel bebas secara bersamaan maupun 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Nilai R-squared 

menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yang dipilih dapat dijelaskan baik 

secara bersama-sama atau simultan sebesar 96,10% menjelaskan keterkaitannya 
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terhadap variabel terikat secara bersama-sama atau simultan, sedangkan sisanya 

sebesar 3,90% dijelaskan oleh hal-hal lain yang tidak dimasukkan didalm model 

penelitian.  

Hasil dari perhitungan analisis tersebut maka didapatkan nilai H statistik 

sebesar 0,7449. Uji F menunjukkan bahwa nilai secara signifikan bebrbeda dari satu 

sehingga menolak hipotesis persaingan sempurna dan juga menolak nilai dari nilai 

nol yang menunjukkan persaingan monopoli. Berdasarkan hal tersebut artinya 

dapat disimpulkan bahwa BPR pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 bekerja 

pada persaingan monopolistik. Mulyaningsih dan Daly (2011) mengatakan 

pemahaman pasar yang lebih luas variasi H-statistik antara 0,59-0,80 menunjukkan 

bahwa pasar perbankan bekerja cukup tinggi (ketat) dalam persaingan 

monopolistik. Salvatore (2005) menyatakan bahwa, persaingan monopolistik 

(monopolistic competition) merupakan bentuk pasar yang terdapat banyak produsen 

dalam suatu industri (bank) yang menyediakan barang atau jasa yang hampir serupa 

namun memiliki beberapa perbedaan salah satunya dengan melakukan diferensiasi 

produk, serta perusahaan-perusahaan akan cukup mudah masuk dan keluar pasar di 

dalam industri ini. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Clasen & Leaven (2003), Setyowati (2004), Hafidz (2015) yang menyimpulkan 

bahwa perbankan Indonesia secara umum termasuk BPR berada dalam situasi pasar 

monopolistik. 

Hasil estimasi regresi data panel menunjukkan semua parameter elastisitas 

(variabel independen) fungsi biaya produksi secara statistik berpengaruh signifikan 

terhadap fungsi pendapatan total (variabel dependen). Artinya, BPR tidak hanya 

bersaing terhadap faktor biaya saja juga persaingan di faktor non-biaya dalam 

mempengaruhi pendapatannya. Terjadinya peningkatan faktor biaya input produksi 

dan non biaya akan meningkatkan pendapatan. Hal ini sejalan dengan prinsip model 

Panzar Rosse dimana perubahan harga faktor input produksi maka akan 

mempengaruhi juga perubahan output atau dengan kata lain marginal revenue sama 

dengan marginal cost (MR=MC) (Bikker dan Haaf (2002).  

Hasil pengukuran variabel cost of fund (biaya dana) berpengaruh terhadap 

pendapatan. Nilai koefisien yang didapatkan sebesar 0,11175 atau dibulatkan 0,12 

dengan tingkat signifikansi <0,005 (bepengaruh signifikan), dapat dikatakan bahwa 

setiap kenaikan 1% biaya dana akan meningkatkan pendapatan sebesar 12%. Hal 

ini berarti cost of fund merupakan variabel penting dalam menghasilkan laba, besar 

kecil nya laba dapat menunjukkan tingkat persaingan suatu BPR. BPR memperoleh 

keuntungan dari pendapatan bunga dari penempatan dana aktiva produktif 

(penempatan dana di bank umum, pendapatan bunga pinjmanan), apabila 

pendapatan tersebut didapatkan lebih besar dari biaya dana yang telah dikeluarkan 

maka BPR akan meningkatkan pendapatannya.  

Selanjutnya variabel input Cost of labor yang mencerminkan biaya ynag 

dikeluarkan BPR terhadap tenaga kerja akan mempengaruhi pendapatannya. Hasil 

dari perhitungan menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% biaya tenaga kerja (cost 

of labor) maka akan meningkatkan pendapatan sebesar 0,17 atau 17%. Kecilnya 
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biaya tenaga kerja menjadikan bank tidak mampu bersaing secara maksimal dengan 

bank-bank lain seperti bank umum yang mana industri perbankan merupakan 

industri yang padat akan tenaga kerja terutama untuk memperluas pangsa pasar.  

Hasil pengukuran variabel capital expenditure (modal fisik) merupakan biaya 

modal perusahaan digunakan sebagai operasional untuk mendapatkan laba Pada 

Tabel 10 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1%  dari biaya modal fisik maka 

akan meningkatkan pendapatan sebesar 0,45597 atau 46%. Elastisitas biaya modal 

fisik dalam melakukan kegiatan operasionalnya yang di keluarkan oleh BPR 

berpengaruh terhadap pendapatannya. BPR secara umum dalam menjalankan 

kegiatannya cenderung masih bersifat tradisional, yaitu masih mengandalkan 

produk penyaluran kredit secara konvensional saja dalam segi penawaran 

produknya.  

Selanjutnya variabel ekuitas untuk melihat perbedaan dalam strukur modal 

BPR berpengaruh terhadap pendapatan. Hasil perhitungan estimasi setiap kenaikan 

1% ekuitas maka akan meningkatkan sebesar 0,2076 atau 21% pendapatan. Modal 

yang dimiliki bank akan dikonversikan dan digunakan untuk operasional 

perusahaannya, sehingga mampu menciptakan profitabilitas tinggi untuk 

meningkatkan persaingan. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi proporsi ekuitas 

terhadap aset yang dimiliki BPR maka akan semakin tinggi pendapatannya. Pada 

umumnya bank yang memiliki ekuitas tinggi merasa percaya diri dalam 

memberikan portofolio pinjaman yang beresiko tinggi guna meningkatkan 

profitabilitasnya (Acikalin&Sakinc, 2015).  

Kemudian variabel bussines mix control mencerminkan salah satu bisnis 

industri BPR itu sendiri yang cenderung tradisional yaitu mengumpulkan deposito 

dengan memberikan bunga margin saja, tanpa adanya diferensiasi dari segi bisnis 

sehingga meningkatkan persaingan dari segi investasi. Hal ini ditunjukkan bahwa 

setiap kenaikan 1% business mix control maka pendapatan meningkat sebesar 

0,0619 atau 6,1%. Dilihat dari pengaruh variabel campuran bisnis terhadap 

pendapatan oleh BPR daat dikatakan bahwa diferensiasi produk yang dapat 

dihasilkan oleh BPR akan mempengaruhi pendapatan BPR itu sendiri. 

Penyaluran kredit mampu meningkatkan persaingan jika dilihat dari asset 

persaingan, karena dengan penyaluran kredit maka BPR akan mendapatkan 

keuntungan dari margin bunga yang diberikan. Berdasarkan hasil estimasi diatas 

setiap kenaikan factor input portofolio loan 1% akan meningkatkan pendapatan 

sebesar 0,149 atau 15%. Artinya rendahnya kredit yang disalurkan oleh BPR 

menunjukkan pangsa pasar masih belum optimal. Akan tetapi peluang pangsa pasar 

BPR masih dapat diperluas lagi, mengingat pangsa BPR adalah usaha mikro 

sehingga masih ada potensi yang besar dalam memperluas pangsa pasar dalam 

penyaluran kredit mikro. 

Setelah dikeluarkan kebijakan API dengan meningkatkan daya saing, 

memperkuat kelembagaan BPR, serta memudahkan akses penyaluran kredit  

UMKM menggambarkan kondisi persaingan BPR di ndonesia kurun waktu 2013 

sampai 2018 berada dalam situasi monopolistik. Permasalahan yang kompleks baik 
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dari beratnya persaingan non-biaya maupun dari biaya membuat beberapa BPR 

sulit mencapai skala ekonomi. Dapat dikatakan bahwa input biaya dana (cost of 

fund), biaya tenaga kerja (cost of labor), dan biaya modal fisik (capital expenditure) 

bisa dipahami sebagai penentu persaingan antar BPR dimasa mendatang mengingat 

adanya hubungan yang positif dan signifikan terhadap pendapatan BPR. 

Selanjutnya, proksi perbedaan struktur modal, campuran bisnis (Business mix 

control) dan penyaluran kredit yang menunjukkan hubungan yang postif dan 

signifikan terhadap pendapatan BPR kedepannya akan menjadi penentu dalam 

menilai tingkat persaingan BPR.  Kondisi pasar monopolistik memungkinkan setiap 

BPR untuk melakukan berbagai upaya mempengaruhi pasar agar terciptanya 

loyalitas nasabah yang akan mendorong peningkatan kinerja. Meskipun fungsi dan 

produk yang dihasilkan BPR tetap sama, akan tetapi masing-masing bank tetap 

memiliki perbedaan dalam berbagai aspek yang dapat diberdayagunakan 

(Baye,2006). Berdasrkan hasil penelitian diatas bahwa persaingan BPR kurang 

kompetitif (ketat) dan berada pada struktur pasar monopolistik. Dengan demikian 

hipotesis H0 diduga persaingan didalam pasar kredit mikro oleh BPR kompetitif 

dalam persaingan pasar monopolistik diterima.  

 

4.4.Uji Keseimbangan Jangka Panjang  

 

Uji keseimbangan jangka panjang ini adalah uji E stat untuk mengindikasikan 

kestabilan jangka panjang kondisi perbankan. Dalam pengujian tingkat persaingan 

menggunakan model PR terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi yaitu 

perbankan berada dalam kondisi seimbang jangka panjang (long run) atau sedang 

bertumbuh secara dinamis. Nilai E-stat yang didapatkan dari penjumlahan faktor 

input harga (E=𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3) yang diuji dengan Uji Wald.  

 

Tabel 8. Hasil Uji Keseimbangan Jangka Panjang 

Normalized Restriction (= 0) Value 

LNCOFUND  0.269353 

LNCOFLAB  0.369049 

LNCAPTEX -0.556205 

E-stat 0,082193 

 

Hasil perhitungan menggunakan uji Wald yang disajikan pada Tabel 11  uji 

keseimbangan jangka panjang dengan menggunkan model fixed effect 

menggunakan variabel input biaya dan non-biaya terhadap profitabilitas (ROA) 

menunjukkan bahwa kondisi BPR dari tahun 2013-2018 tidak berada dalam kondisi 

jangka panjang, dengan hasil E-stat ≠ 0. Dapat dikatakan bahwa kondisi BPR 

ditahun tersebut sedang berkembang secara dinamis. Shaffer (2004), Pandi (2018), 

Hapsari (2019) menjelaskan bahwa apabila pasar diasumsikan tidak berada dalam 

keseimbangan jangka panjang atau nilai E ≠ 0 atau disekuilibrium, yang artinya 
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industri sedang diteliti tersebut sedang dalam tahap berkembang secara dinamis 

selama tahun yang diamati. Disamping itu, Widyastuti dan Armanto (2013) 

menyatakan bahwa pemenuhan asumsi keseimbangan jangka panjang adalah 

masalah paling sulit dipecahkan dalam metode PR, akan tetapi beberapa peneliti 

menekankan bahwa bank-bank sudah mencapai steady state (Guterez, 2007). 

BPR sedang berkembang secara dinamis dikarenakan persaingan pasar yang 

terbentuk merupakan persaingan pasar monopolistik membuat perusahaan mudah 

untuk keluar dan masuk pasar. BPR sebagai lembaga kredit mikro yang tertuang 

dalam UU NO 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro pasal 14 butir a yaitu 

lembaga keuangan mikro dilarang menghimpun dana dalam bentuk giro dan 

dilarang melakukan lalu lintas pembayaran membuat BPR hanya memaksimalkan 

pendapatannya dari segi penyaluran kredit, sedangkan sebagian besar sumber 

pendanaan kredit yang disalurkan oleh BPR berasal dari total DPK yang terhimpun 

membuat keterbatasan BPR bersaing dengan bank umum. Di sisi lain, pada tahun 

2016 sampai tahun 2018 dikeluarkannya (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 

mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 

(LPMUBTI) OJK, (2016). Terbitnya peraturan tersebut mengakibatkan 

berkembangnya secara cepat peer to peer landing yang menawarkan kemudahan 

dalam proses transaksi pinjaman kredit sehingga dapat merebut pasar kredit mikro 

yang dahulunya identik dilakukan oleh BPR. Hal tersebut  membuat  perkembangan 

kredit yang disalurkan BPR terus menurun, baik kredit modal kerja, investasi, 

maupun kredit konsumsi.  

 

4.5.Efisiensi Bank Perkreditan Rakyat Pada Tahun 2013 - 2018 

 

Setelah mengukur tingkat persaingan BPR dengan menggunakan model 

Panzar-Rosse, Selanjutnya yaitu mengukur tingkat efisiensi BPR dengan 

pendekatan intermediasi. Intermediasi yang dimaksudkan adalah melihat fungsi 

bank sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana terhadap pihak 

yang membutuhkan dana (Ascarya dan Yumanita 2008). Skala efisiensi yang 

diperoleh merupakan hasil pembagian dari Technical efficiency score (CRS) dan 

Pure Technical efficiency score (VRS) maka akan menghasilkan skala efisiensi 

nilai antara 0 sampai 1. 

 

Gambar 9.  Hasil perhitungan pendekatan efisiensi intermediasi BPR tahun 

2013-2018 
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Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kinerja BPR pada tahun 2013-

29018 dapat dilihat pada Gambar 9 menunjukkan bahwa BPR belum mencapai 

efisien. Artinya BPR belum mampu memaksimalkan input menjadi output. Jika 

dilihat perkembangan dari tahun 2013 sampai 2018 skala efisiensi rata-rata 0,95 

atau efisiensi BPR 95%. Terjadi penurunan efisien pada BPR dari tahun 2014 

sebesar 96% terus menurun hingga tahun 2018 menjadi sebesar 95%. Indikasi 

penurunan efisiensi kinerja BPR dari dana pihak ketiga (DPK) BPR yang tiap 

tahunnya meningkat akan tetapi tidak didistribusikan dalam bentuk kredit secara 

tepat akan mengakibatkan meningkatnya biaya bunga sehingga dana cadangan 

dapat tergerus dan mengurangi pendapatan. Dengan kata lain, pertumbuhan DPK 

BPR tiap tahunnya selalu meningkat, akan tetapi rasio penyaluran kredit (LDR) 

mengalami terus menurun disetiap tahunnya dari tahun 2013-2018. Beban 

personalia BPR juga selalu meningkat tiap tahunnya (tahun yang diamati) 

sedangkan penyaluran kredit yang diberikan menurun. Tingginya biaya operasional 

tidak mampu diimbangi dengan pendapatan yang didapat melalui penyaluran 

kredit. Dengan kata lain BPR belum bisa memaksimalkan sumberdaya yang ada 

(input) terhadap outputnya.  

Hasil pengukuran efisiesnsi terhadap 574 BPR di Indonesia diperoleh skala 

efisiensi terendah sebesar 0,4438 pada tahun 2018 sampai dengan skala tertinggi 1 

yang ditunjukkan pada Tabel 12.  Dapat dikatakan bahwa BPR Indonesia (pada 

tahun pengamatan) relatif masih jauh dari frontier efisiensi. Berdasarkan Tabel 3 

diatas dapat dilihat bahwa terdapat 212 BPR yang memiliki tingkat skala efisiensi 

sebesar 100% (efisien) dan nilai inefisiensi terendah direntang 50% terdapat 2 BPR 

yaitu BPR Serang dan BPR lestari bali. Ditahun 2014 terdapat 221 bank yang 

efisien atau bertambah sebesar 9 BPR, sedangkan skala inefisiensi 50% hanya ada 

1 BPR yaitu BPR Serang. 

Tabel 9. Distribusi Skala Efisiensi BPR pada tahun 2013-2018 

 
Selanjutnya, pada tahun 2015 terjadi kenaikan efisiensi sebanyak 4 BPR, 

disisi lain inefisiensi direntang skala 50% bertambah menjadi 3 BPR yang salah 

satunya adalah BPR serang. Pada tahun selanjutnya 2016-2018 terjadi perubahan 

trend yang cenderung menunjukkan beberapa bank mengalami penururunan 

efisiesnsi (inefisien), dimana pada tahun 2016 sebanyak 217 BPR yang efisien 

menjadi 199 BPR pada tahun 2018. Kemudian pada skala inefisiensi rentang 50% 

Skala Efisiensi 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %

1 212 36,93 221 38,50 225 39,20 217 37,80 209 36,41 199 34,67

0,90 - 0,99 294 51,22 304 52,96 268 46,69 268 46,69 278 48,43 286 49,83

0,80 - 0,89 48 8,36 26 4,53 52 9,06 56 9,76 52 9,06 44 7,67

0,70 - 0,79 12 2,09 15 2,61 18 3,14 17 2,96 18 3,14 27 4,70

0,60 - 0,69 6 1,05 7 1,22 8 1,39 13 2,26 11 1,92 8 1,39

0,50 - 0,59 2 0,35 1 0,17 3 0,52 3 0,52 6 1,05 9 1,57

0,40 - 0,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,17

Jumlah BPR
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terus mengalami kenaikan sebanyak 9 BPR ditahun 2018, ditambah lagi ada 1 BPR 

yaitu BPR Lestari Bali yang sebelumnya pada tahun 2013-2015 menunjukkan 

perkembangan kinerja yang baik (skala efisiensi meningkat) sebesar 70% ditahun 

2015  mengalami decreasing dari tahun 2016 (67%) hingga tahun 2018 (49%). 

Perubahan tren pada tahun 2016-2018 yang dialami (menurunnya skala efisiensi) 

BPR diindikasi dan patut dicurigai juga dari factor eksternal yaitu dengan masuknya 

secara cepat lembaga keuangan yang berbasis teknologi (fintech) yang turut 

berpartisipasi dalam pasar kredit mikro. Hal ini dikarenakan bersamaan ditahun 

2016-2018 dikeluarkannya (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) (OJK, 2016) 

yang diikuti dengan peurunan tren BPR yang mencapai skala efisiensi dan juga jika 

dihubungkan dengan jumlah BPR tiap tahunnya ikut menurun. 

Terdapat 56 BPR di indonesia periode pengamatan 2013-2018 yang 

memiliki tingkat efisien (skala 1) secara konsisten yang tersebar di 16 provinsi. 

Provinsi Jawa Tengah terdapat 15 BPR yang efisien secara konsisten sepanjang 

tahun pengamatan, kemudian provinsi Jawa Timur terdapat 9 BPR, Jawa Barat 

terdapat 7 BPR Sumatera Utara 6 BPR, propinsi Yogyakarta 5 BPR, Bali 3 BPR, 

Bengkulu dan Jambi terdapat 2 BPR, dan sisanya terdapat 1 BPR provinsi 

NTB,NTT, Kalimantan Selatan, Banten, Riau, Sulawesi, serta Sumatera Barat. 

Disisi lain terdapat 10 BPR yang mengalami penurunan skala efiensi di tahun 2018 

saja. Selanjutnya, terdapat 498 BPR penurunan (fluktuatif) skala efisien di 

sepanjang tahun pengamatan. 

BPR yang efisien adalah BPR yang mampu memaksimalkan inputnya 

dengan menekan Biaya Operasional, memaksimalkan DPK dalam distrubusi 

bentuk kredit, serta pengelolaan aset tetap dalam pengembangan BPR. Hipotesis 

penelitian ini H1 diduga efesiensi berpengaruh terhadap penyaluran kredit diterima. 

Secara umum kinerja BPR telah menjalankan fungsi intermediasinya relatif baik. 

Hal ini sejalan dengan studi penelitian Ascarya dan Yunamita (2008), Yudistira 

(2003) bahwa efisiensi BPR-BPRS di Indonesia masih berada jauh pada garis 

frontier yang menandakan bahwa perbankan di Indonesia masih dalam skala 

inefisien. 

 

4.6.Pengaruh Hubungan Persaingan Pasar dengan Efisiensi BPR Dalam 

Pasar Kredit Mikro Tahun 2013-2018 

  

Analisis yang terakhir dalam penelitian ini yaitu menganalisis hubungan 

antara persaingan terhadap efisiensi. Metode yang digunakan yaitu menggunakan 

regresi data panel ini diestimasi menggunakan model fixed effect.  
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Tabel 10. Hasil Uji Chow pemilihan model antara common effect dengan fixed 

effect 

Test cross-section and period fixed effects   

      
      Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  Kesimpulan 

      
      Cross-section F 17.356053 (573,2864) 0.0000 Fixed effect 

Cross-section Chi-square 5158.871755 573 0.0000  

 

Hasil pengujian model antara common effect dengan fixed effect dengan Uji 

Chow terlihat bahwa nilai probabilitas chi squarenya bernilai 0.000 atau < 0,05 

yang artinya hipotesis H0 diterima  model fixed effect merupakan model yang 

terbaik, hasil pemilihan model ini dapat dilihat pada Tabel 13.  

 

Tabel 11. Hasil estimasi hubungan antara persaingan terhadap efisiensi. 

      
      Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
      
      PERS 0.978849 0.352038 2.780522 0.0055  

C 0.238855 0.259610 0.920056 0.3576  
      

R-squared 0.777680 F-statistic 17.30285 
Adjusted R-squared 0.732735 Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Berdasarkan tabel 14 hasil estimasi perhitungan untuk melihat hubungan 

antara persaingan terhadap efisiensi, nilai probability yang didapatkan sebesar 

0,0055 yaitu <0,05. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara persaingan 

pasar dengan efisiensi. Sementara koefisien bernilai positif pada 

persaingan/persaingan mengimplikasikan bahwa dalam persaingan yang 

monopolistik mempengaruhi efisiensi perbankan. Setiap meningkatnya persaingan 

akan mendorong BPR untuk bertindak lebih efisien. Penyaluran kredit mikro 

mempunyai karakteristik salah satunya bersifat high cost dan high labor yang 

membuat BPR diharapkan mampu menekan beban operasional untuk 

memaksimalkan pendapatannya. Disamping itu juga BPR  diharapkan mampu 

memaksimalkan DPK yang terhimpun kemudian disalurkan kembali dalam bentuk 

kredit sehingga beban bunga deposito tidak tinggi.  

Bagi BPR yang memiliki kecukupan modal yang tinggi, mungkin saja 

berani mengambil resiko dalam menyalurkan kredit. sehingga BPR yang memiliki 

ekuitas tinggi mampu memperoleh keuntungan atas pembiayaan kreditnya. 

Sedangkan BPR yang memiliki modal kecil, lebih berhati-hati dalam menyalurkan 

kreditnya. Akibatnya dana yang dihimpun dari pihak ketiga menjadi kurang efisien, 

sehingga profit yang didapatkan rendah. Juga berlaku sebliknya, ada kemungkinan 

BPR yang memiliki modal kecil berani mengambil resiko dalam penyaluran kredit, 

dengan harapan mampu bersaing dengan BPR lainnya. Penelitian ini sejalan dengan 

studi penelitian Beck et al (2013), Schaeck & Cihak (2014), Acemoglu et al. (2015), 

Pandi (2008) menyatakan bahwa kompetisi memiliki dampak yang baik bagi bank 

untuk menjadi lebih efisien guna meningkatkan profitabilitasnya. Lebih lanjut jika 
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dilihat dari sudut pandang Hal ini sejalan dengan Efficient Structure Hypotesis yang 

mengatakan bahwa struktur pasar muncul karena keunggulan efisiensi oleh 

perusahaan tertentu. Berlandaskan pada keyakinan yang dimiliki perusahaan bahwa 

dengan biaya rendah untuk meningkatkan keuntungan dilakukan dengan cara 

menurunkan harga dan memperluas pangsa pasar. Hal ini menunjukkan bahwa 

peningkatan laba diperoleh perusahaan dengan efisiensi yang lebih besar 

(Molyneux dan Forbes, 1995). Dengan demikian hipotesis penelitian ini H0 

persaingan yang kurang kompetitif akan meningkatkan efisiensi BPR diterima.  

4.7.Implikasi Manajerial 

 

 Tingkat persaingan pasar kredit mikro BPR di Indonesia pada tahun 

2013 -2018 kurang kompetitif yang dapat dilihat pada perhitungan Hstat model 

Panzar-Rosse dngan nilai Hstatistik 0,75 menandakan bahwa BPR bekerja dalam 

persainagan monopolistik. Banyaknya produsen bersaing dengan produk serupa 

yang membuat tiap-tiap produsen memiliki pangsa pasar cenderung kecil. BPR 

yang memiliki modal dan asset yang besar mampu menguasai pasar kredit mikro. 

Secara keseluruhan variabel elastisitas dari input biaya maupun non biaya 

mempengaruhi pendapatan BPR, dengan kata lain variabel yang digunakan cost of 

fund, cost of labor, capital expenditure, perbedaan struktur modal (ekuitas), 

campuran bisnis, dan penyaluran kredit menjadi variabel penentu dalam persaingan 

BPR. Guna meningkatkan daya saing BPR dilihat dari segi (liabilities) biaya dana 

yang dikeluarkan oleh BPR berdasarkan perhitungan masih cenderung kecil 

proporsinya (sebesar 12%) guna meningkatkan pendapatannya. Suku bunga 

deposito BPR yang ditawarkan masih cenderung tinggi, sehingga harus 

diperhitungkan lagi suku bunga yang ditawarkan agar biaya dana yang dikeluarkan 

(beban bunga) dari total DPK cenderung stabil. Kemudian jika dilihat dari hasil 

estimasi biaya tenaga kerja (cost of fund) masih cenderung rendah. Biaya pelatihan, 

pembayaran bonus terhadap karyawan masih perlu ditingkatkan lagi agar SDM 

yang dimiliki mampu meningkatkan kinerjanya serta meningkatkan pangsa pasar 

BPR. Diharapkan jika peningkatan SDM dapat mengurangi resiko Asymetry 

information dan adverse selection dalam penyaluran kredit. Selanjutnya dari sisi 

modal operasional, BPR sudah cukup baik dalam mengelola aset yang dimiliki 

untuk operasionalnya. Dibutuhkannya diferesniasi produk dan pengiklanan 

diharapkan mampu meningkatkan lagi pendapatannya. Persaingan dari segi non-

harga, jelas terlihat perbedaan struktur modal mempengaruhi pendapatan secara 

signifikan. Artinya BPR harus memperkuat modalnya untuk mengahdapi 

persaingan kedepannya. Dewasa ini persaingan dari segi penawaran kredit lebih 

beragam. Disamping itu dari sisi eksternal untuk memperkuat daya saing dan 

kelembagaan BPR, bagi BPR yang memiliki modal kecil diharapkan mampu 

memtuskan dengan cepat namun tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam 

melakukan linkage program antar bank (dengan bank umum) atau berkonsolidasi 

dengan sesama BPR.  
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 Sebagai lembaga intermediasi BPR harus memperhatikan dari segi 

likuiditasnya dikelola dengan efektif dan efisien terutama dari aset yang dimiliki 

kemudian ditransmisikann dalam mengelola kegiatan operasionalnya. Hasil studi 

penelitian ini pun menunjukkan bahwa BPR belum menunjukkan bahwa kinerja 

nya efisien. Sebanyak 56 BPR yang mencapai skala efisiensi diharapkan mampu 

menjadi contoh bagi BPR lain sesuai wilayah kerjanya. Secara keseluruhan (umum) 

BPR belum memaksimalkan input yang dimiliki. Pengelolaan dari dana pihak 

ketiga pun belum mampu dimaksimalkan untuk penyaluran kredit, sehingga akan 

mempengaruhi beban bunga yang ditanggung oleh BPR. Oleh sebab itu BPR harus 

lebih fokus lagi dalam memaksimalkan input nya, baik dari segi biaya operasional, 

mengontrol asset yang dimiliki, dan memaksimalkan dana pihak ketiga yang 

dihimpun agar seimbang dengan output nya (penyaluran kredit, pendapatan 

lainnya). Terjadinya perubahan industri digitalisasi 4.0 yang dengan cepat banyak 

pesaing dari eksternal menjadi tantangan bagi BPR.  BPR harus merubah haluannya 

yang menjalankan bisnis nya yang masih terkesan tradisional (menghimpun dana 

dan menyalurkan kredit) kepada masyarakat mencoba untuk mentransformasi 

melalui produk digital. BPR dengan kegiatan bisnisnya yang terbatas, hadirnya 

lembaga APEX diharapkan BPR berkordinasi sesuai dengan wilayah kerjanya 

(regional) agar mampu meningkatkan pangsa pasar pelayanan UMKM dan 

mendukung pengembangan ekonomi regional. 

 Kondisi pasar yang monopolistik mempengaruhi terhadap efisiensi 

BPR itu sendiri. Persaingan di pasar monopolistik ini dapat meningkatkan efisiensi 

BPR. Pangsa pasar yang didominasi BPR dengan besar memungkinkan tindakan 

monopoli terhadap barang dan jasa, sehingga membuat kinerja BPR yang 

dibawahnya menjadi tidak efisien dan akan mempengaruhi pendapatannya. Dilain 

sisi, munculnya fintech, dan dugaan bahwa bank umum masuk ke pasar kredit 

mikro membuat persaingan semakin ketat dan kurang kompetitif. BPR harus 

dengan cepat untuk mempertimbangkan memilih merger untuk memperkuat modal 

dan asset serta pengembangan tekhnologi agar mampu bersaing di pasar kredit 

mikro di Indonesia guna meningkatkan profitabilitasnya dan juga meningkatkan 

efisiensinya. Agar sejalan dengan peraturan OJK (POJK) 5/POJK.03/2015 tentang 

Kewajiban Penyedia Modal Minimum dan Permudahan Modal Inti Minimum BPR 

yang mensyaratkan modal inti BPR Rp.3 milyar (hingga 2019) dan 5 tahun kedepan 

harus mencapai Rp. 6 Milyar (OJK, 2019). 

 

5. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.Simpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan secara empiris dengan 

mengestimasi kompetisi dan efisiensi, serta melihat hubungan antar keduanya 

dipasar kredit mikro khususnya BPR pada tahun 2013-2018 yang dapat ditarik 

kesimpulan sebgai berikut: 
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1. Persaingan pasar kredit mikro antar BPR berada dalam persaingan pasar 

monopolistik. Dimana terdapat banyak produsen dalam suatu industri 

(bank) yang menyediakan barang atau jasa yang hampir serupa namun 

memiliki beberapa perbedaan salah satunya dengan melakukan 

diferensiasi produk. BPR tidak hanya bersaing dari faktor input harga 

saja, akan tetapi dari non harga juga yang mempengaruhi pendapatannya. 

Dari segi faktor input harga koefisien terbesar yang mempengaruhi 

pendpatan yaitu dari segi modal fisik, begitu juga halnya dari faktor input 

non harga koefisien terbesar dipengaruhi oleh ekuitas sebesar 0,206. 

Dengan kata lain, pendapatan BPR dipengaruhi oleh seberapa besarnya 

modal yang dimiliki BPR, sehingga BPR mampu bersaing dalam 

menyalurkan kreditnya. Hal ini sejalan dengan prinsip model Panzar 

Rosse dimana perubahan harga faktor input produksi maka akan 

mempengaruhi juga perubahan output (pendapatan) atau dengan kata lain 

marginal revenue sama dengan marginal cost (MR=MC) (Bikker dan 

Haaf (2002). 

2. Kinerja BPR secara umum belum berada dalam kondisi inefisien dalam 

penyaluran kredit. Hasil pengukuran efisiensi dengan pendekatan 

nonparammetrik yaitu DEA serta pendekatan efisiensi intermediasi 

menunjukkan bahwa tingkat efisiensi BPR mengalami penurunan pada 5 

tahun terakhir. Secara umum kinerja BPR telah menjalankan fungsi 

intermediasinya relatif baik dengan skala efisiensi rata-rata 95% pada 

tahun pengamatan. Penurunan skala efisiensi (skala 1) ditahun 2016 – 

2018 bersamaan dikeluarkannya (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 

mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi (LPMUBTI) OJK (2019) yang membuat perubahan tren BPR 

yang berskala efisiensi (skala 1) menurun di tahun 2016-2018 diikuti juga 

dengan penurunan jumlah BPR ditahun tersebut.  

3. Persaingan pasar berpengaruh dengan efisiensi BPR dalam pasar kredit 

mikro. Artinya dalam struktur pasar yang monopolistik (kurang 

kompetitif) akan mendorong BPR untuk bertindak lebih efisien. Hal ini 

sejalan dengan Efficient Structure Hypotesis yang mengatakan bahwa 

struktur pasar muncul karena keunggulan efisiensi oleh perusahaan 

tertentu.  

 

5.2.Saran  

 

 Studi penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan membandingkan 

persaingan dengan BPRS dan bank umum. Bedasarkan temuan bahwa BPR 

bersaing dalam biaya harga modal yang merupakan koefisien terbesar terhadap 

pendapatan, menarik untuk diteliti kedepannya untuk dihubungkan dengan 

peraturan yang dikeluarkan OJK NO 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyedia 

Modal Minimum dan Permudahan Modal Inti Minimum BPR yang mensyaratkan 

modal inti BPR Rp.3 milyar (hingga 2019) dan 5 tahun kedepan harus mencapai 

Rp. 6 Milyar (OJK, 2019). 
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