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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 2 1. Konsep Dasar Efisiensi 
Tujuan dalam pengukuran efisiensi adalah mengendalikan dan merubah 

aktivitas organisasi menuju ke arah optimal. Sumber daya yang digunakan akan 
ditekan seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang paling optimal. 
Perubahan-perubahan aktifitas yang di dasarkan atas pengukuran efisiensi ini 
merupakan suatu proses perbaikan yang akan diterapkan secara sistematis 
dengan menetapkan langkah strategis yang melibatkan seluruh anggota 
organisasi. 

Dalam pengertian dasar, efisiensi dipahami sebagai bagaimana 
memaksimalkan suatu capaian hasil yang ingin diperoleh melalui pemberdayaan 
sumber-sumber yang ada. Efisiensi biasa diperoleh dari pengukuran atas 
efek/output dan usaha/input (Doumpos & Cohen, 2014; Mihaiu et al., 2010). 
Efisiensi merupakan bagian dari produktifitas yang memperhitungkan rasio 
output dengan input (Coelli et al., 2005: p. 2). Oleh karena itu ketika mengukur 
efisiensi, kegiatan yang paling penting adalah menafsirkan secara tepat dari 
input dan output suatu organisasi. 

Pada dasarnya efisiensi bukan merupakan hal yang bersifat mutlak yang 
sulit dinyatakan tanpa adanya suatu faktor pembanding. Dalam artian bahwa 
efisiensi ini sifatnya relatif yang membandingkan antara jumlah output yang 
dihasilkan dengan jumlah input yang dimiliki. Dengan demikian asumsi efisiensi 
akan diperoleh jika ada faktor pembanding baik hasil observasi kinerja tiap 
periode, asumsi atas hasil fungsi produksi maupun dengan membandingkan unit 
lain (Farrell, 1957). Koopmans (1951) menyatakan bahwa suatu unit organisasi 
mencapai efisien jika menghasilkan peningkatan output melalui sumber daya 
input yang sama dengan mengurangi penggunaan sumber daya yang digunakan. 
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 Farrell (1957) menyebutkan ada tiga hal yang dianggap sebagai efisiensi, 
1) dengan input yang sama menghasilkan output yang lebih besar, 2) dengan 
input yang lebih kecil menghasilkan output yang sama, dan 3) dengan input yang 
besar menghasilkan output yang lebih besar. Konsep mengenai efisiensi itu 
sendiri sebenarnya merupakan pengembangan atas konsep teori ekonomi mikro 
yaitu teori produsen dan teori konsumen. Dalam teori produsen, perusahaan 
akan berusaha untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan dengan 
meminimalkan biaya perusahaan sedangkan pada teori konsumen mengatakan 
bahwa konsumen akan memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan tingkat 
kepuasan atas manfaat dan kegunaan suatu produk. Pada teori tersebut 
memberikan gambaran bahwa ada hubungan yang erat mengenai usaha 
perusahaan memaksimalkan output melalui produk untuk mencapai kepuasan 
konsumen disisi lain perusahaan ingin meminimalisir biaya atau faktor input 
dalam memproduksi produknya. 
 Farrell (1957) membagi efisiensi menjadi 3 yaitu efisiensi teknis, efisiensi 
alokatif dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknis (technical efficiency) didasari atas 
pengukuran bagaimana unit kegiatan menghasilkan produk (output) yang 
maksimal dengan memanfaatkan sumber daya (input) yang dimiliki. Pengukuran 
atas efisiensi teknis hanya terbatas antara usaha-usaha yang dilakukan dalam 
melakukan konversi input menjadi output. Efisiensi teknis berkaitan dengan apa 
dan bagaimana teknologi yang digunakan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan 
efisiensi teknis hanya memerlukan kebijakan yang bersifat internal seperti 
dengan melakukan pengendalian dan alokasi sumberdaya yang lebih optimal. 

Efisiensi alokatif (allocative efficiency) mengukur efisiensi perusahaan 
dalam menentukan seberapa besar sumber daya (input) yang akan digunakan 
sesuai dengan tingkat harga yang telah ditetapkan. Efisiensi ekonomis atau 
disebut sebagai cost efficiency merupakan gabungan antara efisiensi teknis dan 
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efisiensi alokatif sehingga dapat dikatakan efisiensi ekonomis akan tercapai jika 
perusahaan telah mencapai efisiensi teknis dan alokatif. Efisiensi ekonomis 
memiliki jangkauan yang lebih luas dan lebih bersifat makro. 

Pada proses produksi suatu organisasi memperlihatkan bagaimana 
organisasi tersebut melakukan konversi terhadap sumber daya input menjadi 
hasil produksi output berupa barang atau jasa. Farrell (1957) menunjukkan 
hubungan antara input dan output dalam suatu proses produksi melalui model 
fungsi garis batas produksi (production frontier model). Model ini mampu 
menganalisa efisiensi relatif secara teknis pada proses produksi. 

Gambar 2.1.  Model Garis Batas Produksi (Production Frontier) Farrel  

 Sumber: Banker et al. (1984)   
Gambar 2.1. menggambarkan bagaimana tiga organisasi (Decision Making 

Unit/DMU) berbeda mengelola x sebagai input dengan menghasilkan y sebagai 
output yang sama. Titik P1, P2 dan P3 merupakan hasil perbandingan antara 
output (y) dibagi input (x) pada masing-masing DMU. Titik P1 menghasilkan 
output (y) dengan memanfaatkan input (x) yang relatif lebih rendah dibanding 
DMU yang lain sehingga dapat dianggap sebagai titik yang paling efisien. 
Dengan demikian, Titik P1 akan dijadikan sebagai patokan atau tolak ukur 
efisiensi DMU yang lainnya sehingga akan ditarik garis Titik 0 dengan titik P1 
sebagai garis batas produksi (production frontier). Dari garis batas tersebut dapat 
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diperoleh asumsi bahwa titik P2 dan P3 berada di luar garis batas sehingga dapat 
dianggap DMU yang melingkupinya memiliki inefisien relatif. 

  
2 2. Konsep Pengukuran Efisiensi Sektor Publik 

Teori institusional atau teori kelembagaan beranggapan bahwa suatu 
organisasi dibentuk atas dasar tekanan dari lingkungan institusional baik dari 
dalam maupun luar organisasi (Zucker, 1987; Amenta & Ramsey, 2010). 
Mengacu pada teori tersebut bahwa suatu organisasi akan berusaha untuk 
memenuhi keinginan dari lingkungan institusional yang diwujudkan atas tujuan 
yang hendak dicapai. Tentunya diperlukan suatu usaha atau kinerja dimana 
penggunaan sumber daya dioptimalkan guna meraih tujuan yang diinginkan. 
Untuk mengetahui seberapa jauh tujuan tersebut tercapai, organisasi 
memerlukan alat untuk mengukur kinerja organisasi. 

Salah satu konsep terkait dengan pengelolaan organisasi dan pengukuran 
kinerja pemerintah yakni value for money (VFM) yang dikemukakan oleh 
Glendinning (1988). VFM adalah sebuah pemikiran mengenai bagaimana 
mengelola sumber daya keuangan yang telah dipakai untuk menghasilkan hasil 
produktifitas suatu organisasi (Jacobs, 2009). Konsep kinerja pada sektor publik 
lebih didasarkan pada konsep VFM tersebut dimana ekonomi, efektifitas dan 
efisiensi kinerja menjadi tolak ukur yang penting dalam pengukuran kinerja 
pelayanan pemerintah. 

Pengukuran efisiensi organisasi merupakan bagian yang penting dalam 
implementasi, monitoring dan evaluasi reformasi sektor publik (Worthington, 
2001). Umumnya efisiensi dapat dicapai dalam kondisi memperoleh hasil yang 
maksimal atas seluruh tindakan dalam menggunakan sumberdaya dan 
memperhitungkan bagaimana membandingkan efek atau capaian dengan usaha 
yang telah dilakukan (Mihaiu et. al., 2010). Dalam mengukur efisiensi 
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membutuhkan: a) perkiraan biaya atas usaha dalam penggunaan sumberdaya 
disebut sebagai input; b) perkiraan capaian atau output; c) membandingkan input 
dan output. 

Hampir seluruh kajian didasarkan atas konsep efisiensi ekonomis yang 
diambil dari sektor privat, akan tetapi efisiensi pada sektor publik tidak hanya 
mengukur efisiensi pada aspek ekonomis saja namun juga memperhitungkan 
aspek lingkungan sosial. Kesulitan dalam mengukur efisiensi sektor publik 
disebabkan atas masalah dalam melakukan penilaian atas efek/ hasil (output). 
Hal ini disebabkan tidak adanya pernyataan tujuan yang jelas dan akurat untuk 
dinilai.  

Efisiensi sebagai perbandingan antara output dan input. Efisiensi 
dibedakan menjadi dua yaitu efisiensi teknis yang menyiratkan hubungan antara 
input dan output pada kurva produksi frontier, tapi tidak setiap bentuk efisiensi 
teknis dapat diukur dari segi ekonomi, dan kekurangan ini ditanggulangi melalui 
efisiensi alokatif yang membutuhkan rasio biaya/ manfaat.  

 
2.2.1.  NPM dasar pendirian BLU dalam mengatasi Efisiensi Organisasi 

Publik 
Buruknya birokrasi merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi 

oleh negara-negara di Asia tak terkecuali Indonesia. Peringkat yang dilakukan 
oleh PERC (Political and Economic Risk Consultancy) pada tahun 2000, 
Indonesia dinobatkan sebagai negara yang memiliki birokrasi terburuk di ASEAN 
setelah Vietnam. Penilaian tersebut berdasarkan hasil survey atas pengalaman 
dan persepsi ekspatriat yang melakukan kegiatan ekonomi. 

Birokasi berhubungan erat dengan kinerja pelayanan publik dari 
pemerintah untuk masyarakat. Buruknya birokrasi pemerintah merupakan 
cerminan buruknya kinerja unit pelayanan publik sebagai akibat tidak adanya 
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penilaian dan indikator kinerja sebagai ukuran layanan publik. Selain itu 
panjangnya prosedur birokrasi yang berbelit menambah persepsi masyarakat 
terhadap pelayanan publik makin menurun.  

Dalam satu dasawarsa terakhir ini, Badan Layanan Umum (BLU) atau 
public service agency menjadi hal yang menarik untuk dikaji di kalangan 
pemerintahan maupun akademisi. BLU dianggap salah suatu konsep yang 
ditawarkan dalam mengatasi buruknya pelayanan publik. Pelayanan yang buruk 
tentunya diakibatkan adanya berbagai faktor salah satunya adanya ketidak-
efisienan kinerja dan rendahnya produktifitas pada instansi pemerintah dalam 
menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat.  

BLU itu sendiri pada prinsipnya lahir karena penerapan New Public 
Management (NPM) yang merupakan sebuah paradigma baru terkait dengan 
manajemen kinerja sektor publik (Barzelay, 1992). NPM pada awalnya lahir di 
negara-negara maju di Eropa dan Amerika yang berhasil dalam menerapkan 
konsep NPM dan beberapa negara berkembang tak terkecuali Indonesia ikut 
menerapkan konsep ini. Tujuannya adalah peningkatan pelayanan yang 
dilaksanakan secara profesional demi kepuasan publik. 

NPM menekankan pada adanya pengendalian atas output kebijakan 
pemerintah, desentralisasi otoritas manajemen dan layanan yang berorientasi 
pada pelanggan. Salah satu prinsip NPM yang disampaikan Vigoda (2003) yakni 
mendayagunakan sumber daya input menjadi output melalui suatu proses kinerja 
yang terukur sehingga institusi mampu menganalisa bagaimana mendapatkan 
titik paling efisien atas pemanfaatan input yang ada/ minimal. 

Prinsip NPM ini yang mendasari terbentuknya konsep BLU di Indonesia 
dimana ingin menghilangkan pelayanan publik yang dianggap tidak efisien yang 
telah lama berlangsung pada instansi dan lembaga pemerintah melalui efisiensi 
atas pengendalian input. Pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 lebih 
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dijelaskan mengenai penggunaan sumber daya keuangan yang telah 
bertransformasi dari sekedar membiayai masukan (input) namun akan 
ditekankan pada bagaimana mencapai hasil (output). Dalam pengertian lain 
bahwa instansi pemerintah dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap sumber 
daya yang dimiliki guna memperoleh hasil yang optimal. 

 2.2.2.   Prinsip Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK 
BLU) 
Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 menyebutkan bahwa 

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi pemerintah yang dibentuk 
untuk memberikan pelayanan baik dalam penyediaan barang maupun jasa 
kepada publik tanpa mengutamakan aspek profitabilitas namun dalam seluruh 
kegiatan operasionalnya didasari prinsip efisiensi dan produktifitas. Instansi yang 
telah ditetapkan sebagai BLU (disebut sebagai Satker BLU) dituntut untuk 
melakukan praktek-praktek bisnis yang sehat dengan memiliki fleksibilitas 
terhadap keuangannya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
Dalam artian bahwa satker BLU diberikan hak otonomi yang luas dan memiliki 
fleksibilitas dalam penggunaan dan pengelolaan sumber-sumber daya yang 
dimiliki dengan tujuan utamanya yakni untuk kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa.  

PP No. 23 Tahun 2005 menambahkan pengertian mengenai Pola 
Pengelolaan Keuangan BLU (PPK BLU) yang berarti bahwa instansi yang telah 
menerapkan PPK BLU memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran 
meliputi pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan 
barang/jasa serta memiliki kewenangan untuk melakukan rekrutmen terhadap 
tenaga profesional diluar ASN dan juga pemberian remunerasi kepada pegawai. 
Keistimewaan yang dimiliki satker BLU inilah yang tidak dimiliki oleh instansi 
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pemerintah lainnya. Disamping memiliki keistimewaan yang dimiliki, BLU dikelola 
dan dikendalikan secara ketat pada aspek perencanaan, penganggaran dan 
pertanggungjawaban. BLU memiliki kewajiban dalam menghitung harga pokok 
atas layanan yang diberikan dengan kualitas dan kuantitas yang terstandar.  

Dengan demikian BLU memiliki tanggung jawab yang besar terhadap 
peningkatan pelayanan publik melalui efisiensi atas input dan produktivitas 
output sesuai dengan tanggungjawab layanan yang dimiliki masing-masing 
instansi. Hal ini untuk mencapai tujuan BLU itu sendiri guna memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh institusi yang menerapkan PPK 
BLU sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012, 
yaitu: 
1. Prinsip efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran publik dan 

pelayanan kepada masyarakat untuk dikelola secara efektif dan efisien 
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan masing-masing instansi. 

2. Prinsip produktifitas yang berarti bahwa seluruh penetapan anggaran harus 
berbasis kinerja dimana hasil output kegiatan atas pelayanan yang dimiliki 
dapat dinilai dan dapat diukur dengan jelas. 

3. Prinsip fleksibilitas dalam keleluasaan penggunaan anggaran dan 
pendapatan secara langsung tanpa melalui kas negara sesuai dengan 
Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang telah ditetapkan.  

4. Prinsip tidak mengutamakan mencari keuntungan. Dalam hal ini, biaya 
pelayanan yang dipungut kepada masyarakat sebagai imbalan jasa atas 
layanan yang diberikan didasarkan atas perhitungan biaya per unit layanan 
atau hasil tiap investasi dana, daya beli masyarakat serta asas keadilan dan 
kepatutan tidak didasarkan atas keuntungan yang ingin dicapai. 



26  

  

5. Prinsip praktek bisnis secara sehat. Satker BLU diperkenankan untuk 
membuka bisnis-bisnis yang relevan sesuai tugas pokok dan fungsi satker 
bersangkutan dan pengelolaannya dilakukan secara sehat. 

6. Prinsip kemandirian keuangan. Adanya otonomi yang diberikan dalam 
memanfaatkan PNBP secara langsung, satker BLU diharapkan dapat 
mengurangi ketergantungan terhadap alokasi dana pemerintah. 

Penerapan PPK BLU menjadi salah satu alternatif untuk mendorong 
peningkatan pelayanan publik (Indarto, 2011). Dengan adanya penerapan PPK 
BLU oleh instansi pemerintah diharapkan sebagai solusi atas buruknya 
penggunaan sumber daya pemerintah yang dapat dilakukan lebih efektif, efisien 
dan produktif sehingga diperoleh kinerja pelayanan publik yang meningkat untuk 
kepentingan masyarakat secara luas. 

 2 3. Metode Pengukuran Kinerja Perguruan Tinggi 
Ada beberapa metode yang digunakan oleh organisasi umumnya dalam 

mengukur kinerja antara lain dengan analisis rasio keuangan dan analisis 
frontier. Analisa rasio dan analisa frontier umum digunakan dalam analisa 
kebijakan maupun dalam rangka penelitian akademik. 

 2.3.1. Analisis Rasio Keuangan 
Salah satu pengukuran kinerja perguruan tinggi dalam perspektif keuangan 

dapat menggunakan rasio keuangan (Indrajit & Djokopranoto, 2006). Rasio 
keuangan menggambarkan bagaimana cara mengelola keuangan suatu 
organisasi yang dilakukan oleh manajemen yang ada didalamnya. Rasio 
keuangan diperoleh atau dihitung dari data laporan keuangan yaitu neraca, 
laporan laba rugi dan laporan arus kas. 

Menggunakan rasio keuangan berarti mempermudah manajemen dalam 
pengambilan keputusan yang terkait dengan kinerja keuangan secara 
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keseluruhan. Keadaan, kekuatan dan prospek masa depan perguruan tinggi 
dalam sisi keuangan dapat diketahui dan diperkirakan. Umumnya dalam 
mengukur kinerja keuangan dari suatu organisasi memiliki tiga kelompok rasio 
diantaranya rasio kinerja operasi, rasio posisi keuangan (likuiditas dan 
solvabilitas) dan rasio nilai perusahaan. Dalam pengukuran kinerja universitas 
dengan perspektif keuangan, rasio tersebut dapat digunakan tentunya dengan 
adanya penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan karakteristik perguruan tinggi 
yang dimiliki.  

Indrajit & Djokopranoto (2006) mengungkapkan rasio kinerja keuangan 
yang dimiliki universitas antara lain: 
1. Kinerja Operasi 

Tujuan atas penghitungan rasio ini adalah untuk mengetahui seberapa baik 
suatu kegiatan perguruan tinggi dilaksanakan. Salah satu rasio kinerja 
operasi yang dimiliki perguruan tinggi yakni biaya seluruh anggaran 
pengeluaran dibagi dengan jumlah seluruh mahasiswa yang aktif. Menurut 
Indrajit & Djokopranoto (2006) rasio ini menunjukkan seberapa besar tingkat 
efisiensi berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi dalam kegiatan 
pengajaran. 

Rasio biaya layanan = ℎ   
ℎ ℎ ℎ  

Indrajit & Djokopranoto (2006) menambahkan rasio sumbangan mahasiswa 
merupakan bagian dari ukuran kinerja operasional yang dimiliki perguruan 
tinggi. Nilai atas rasio ini menunjukkan seberapa tinggi ketergantungan 
perguruan tinggi terhadap pendapatan yang ditarik dari sumbangan 
pendidikan mahasiswa atau yang saat ini disebut uang kuliah tunggal. 
Semakin tinggi ketergantungan pendapatan perguruan tinggi yang ditarik 
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dari mahasiswa akan meningkatkan potensi perguruan tinggi untuk 
menambah jumlah mahasiswa. 

Rasio sumbangan mahasiswa = ℎ   ℎ  
    

Perguruan tinggi yang berstatus BLU memiliki keleluasaan terhadap seluruh 
PNBP-nya (penerimaan negara bukan pajak) untuk digunakan baik untuk 
membiayai operasional maupun kegiatan usaha yang dimilikinya sesuai 
dengan konsep kemandirian BLU. Kinerja perguruan tinggi dapat diukur 
salah satunya melalui rasio pendapatan non layanan. Rasio pendapatan non 
layanan diperoleh dari jumlah seluruh pendapatan atas seluruh kegiatan 
usahanya diluar layanan utama. Nilai atas ukuran rasio ini menunjukkan 
seberapa besar kemampuan yang dimiliki perguruan tinggi dalam 
memperoleh sumber dana lain selain pendapatan yang diperoleh dari 
mahasiswa. Semakin tinggi nilai rasio ini menggambarkan bahwa perguruan 
tinggi memiliki tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal semakin 
rendah. 

Rasio pendapatan non layanan = ℎ  ℎ +
    

Pengukuran rasio selanjutnya yaitu rasio kemandirian pada pemerintah. 
Rasio kemandirian keuangan perguruan tinggi dihitung dengan cara 
membandingkan jumlah pendapatan publik dan pendapatan usaha dibagi 
dengan jumlah pendapatan pemerintah (alokasi dana pemerintah) serta 
pinjaman. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukan semakin tinggi 
kemandirian keuangan perguruan tinggi tersebut terhadap anggaran 
pemerintah.  

Rasio Kemandirian = ℎ  +   ℎ  
ℎ   ℎ  
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2. Posisi Keuangan 
Pengukuran posisi keuangan suatu perguruan tinggi memberikan gambaran 
seberapa besar kemampuan organisasi dalam membayar seluruh 
kewajibannya. Indrajit & Djokopranoto (2006) mengungkapkan bahwa 
perguruan tinggi dimungkinkan memiliki hutang kepada pihak ketiga guna 
membiayai operasionalnya. Hal ini juga berlaku pada perguruan tinggi 
berstatus BLU dimana diberikan kewenangan untuk memiliki hutang kepada 
pihak ketiga. Ada dua rasio yang mampu menggambarkan posisi keuangan 
perguruan tinggi antara lain rasio likuiditas yakni kemampuan perguruan 
tinggi membayar kewajiban jangka pendek dan rasio solvabilitas 
kemampuan perguruan tinggi membayar kewajiban jangka panjang. 
Semakin tinggi nilai atas kedua rasio ini semaki besar kemampuan 
pergurujan tinggi membayar kewajiban-kewajibannya. 

Rasio Likuiditas =    
   

Rasio Solvabilitas =    
    

3. Nilai Perguruan Tinggi 
Menghitung nilai suatu perguruan tinggi tidak sama dengan menghitung nilai 
suatu perusahaan yang memiliki saham namun nilai perguruan tinggi dapat 
di cari melalui nilai atas pengembangan asetnya. Nilai perguruan tinggi dapat 
diwakili oleh rasio Nilai Aset per Staff yakni nilai rata-rata aset per karyawan 
(Indrajit & Djokopranoto 2006). Rasio ini menunjukkan efisiensi perguruan 
tinggi dalam memperkerjakan seluruh staf-stafnya.  

Rasio Nilai Perguruan Tinggi = ℎ ℎ  
ℎ ℎ  
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2.3.2. Analisis Frontier 
Analisis frontier konsep utamanya mengukur kinerja berdasarkan ukuran 

efisiensi dengan menilai penyimpangan dari sejumlah populasi organisasi yang 
diukur bersama-sama. Penyimpangan ini didasarkan kepada garis frontier 
efisiensi yang terbentuk berdasarkan best practice organisasi yang dianut.  

Pada dasarnya analisa frontier merupakan bagian dari analisa rasio namun 
perbedaannya terletak pada jumlah faktor yang dipakai. Analisa frontier 
merupakan analisa dengan pendekatan menyeluruh atas seluruh faktor produksi 
sedangkan analisa rasio bersifat parsial. Keunggulan atas analisa ini yakni hasil 
pengukuran lebih objektif dimana mampu memasukkan banyak faktor-faktor 
produksi dengan tingkat ukuran yang berbeda. 

Ada beberapa analisis dengan pendekatan  frontier yaitu analisa SFA 
(stohastic frontier analysis) dan analisa DEA (data envelopment analysis). 
Analisa SFA mampu mampu mengkombinasikan beberapa faktor input dengan 
hanya melalui satu faktor output saja sedangkan analisa DEA dapat 
mengkombinasikan seluruh input dan output dengan satuan nilai yang berbeda. 

  2 4. Data Envelopment Analysis (DEA) 
Salah satu pendekatan non parametrik yang digunakan dalam mengukur 

kinerja efisiensi antar Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) adalah Data Envelopment 
Analysis (DEA). Metodologi DEA didesain untuk mengukur efisiensi relatif 
sekumpulan UKE dengan menggunakan berbagai macam input dan output yang 
sama. DEA dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai macam UKE 
khususnya pada organisasi bisnis, institusi pemerintah, rumah sakit dan institusi 
pendidikan.  

Hakikatnya pengukuran efisiensi relatif merupakan rasio atas jumlah output 
tertimbang dengan jumlah input tertimbang (Farrell, 1957). Pada awalnya 
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efisiensi diukur melalui rasio dengan membandingkan satu output dengan satu 
input yang dimiliki. Kemudian Farrell (1957) pertama kali menemukan teknik 
pengukuran efisiensi teknis yang mampu menggunakan banyak input dan 
banyak output secara bersamaan. Efisiensi diperoleh dengan melakukan 
pembagian antara jumlah output dengan jumlah input yang terlebih dahulu 
dilakukan pembobotan pada masing-masing variabel input dan output. 
Persamaannya dapat dilihat di bawah ini: 

   =  ∑
∑ =  +  + ⋯ +  

+  + ⋯ +   
  

dimana:  = nilai input ke - i pada unit J 
   = pembobotan untuk input ke- i 

  = nilai output ke - r pada unit J 
  = pembobotan untuk output ke- r 

Metode yang disampaikan oleh Farrell tersebut menemui terkendala dalam 
menentukan besaran bobot yang tepat untuk masing-masing UKE. Kemudian 
Charnes, Cooper, & Rhodes (1978) mengembangkan pendekatan DEA 
berdasarkan metode yang telah disampaikan Farrell dengan mengatasi kendala 
dalam pembobotan. Metode DEA mampu menentukan bobot (weights) masing-
masing input dan output UKE guna mencapai titik paling efisien.  

DEA menggunakan linear programming yang akan membentuk frontier dari 
unit yang dianggap paling efisien (efficient frontier) sehingga efisiensi dapat 
diukur dengan mengetahui jarak dari titik produksi suatu unit yang diobservasi, 
terhadap frontier yang dibentuk dari unit-unit yang paling efisien tersebut. 
Efficient frontier yang dibentuk, menghubungkan jarak dari titik-titik dari berbagai 
unit dimana titik itu merupakan titik efisiensi dari sebuah unit (yaitu rasio dari 
output terhadap input) dengan efisiensi tertinggi (hal ini membuat DEA mengukur 
nilai efisiensi tidak berdasarkan standar absolut tertentu melainkan didefinisikan 
relatif terhadap DMU lainnya yang berada pada data set yang sedang dianalisis). 
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Unit yang dianggap paling efisien akan memiliki nilai efisiensi 1 dan unit yang 
kurang efisien akan memiliki nilai efisiensi < 1. Efficient frontier inilah yang 
membungkus (envelope) seluruh data dari unit lainnya sehingga disebut dengan 
metode Data Envelopment Analysis. 

Gambar 2.2. Efiiensi frontier dengan 2 input 

 Sumber: Ismail et al. (2005) 
  

Dari gambar 2.2. terdapat 5 titik A hingga E yang mewakili titik DMU 
dimana organisasi menghasilkan output Y yang sama dengan mendayagunakan 
2 input  X1 dan X2 yang sama jenisnya. Setelah data-data masing masing DMU 
diperoleh, ditarik garis sumbu kearah yang mendekati sumbu dan mendapatkan 
garis frontier Q - Q’ yang disebut sebagai garis envelopment dimana menjadi 
batasan efisiensi. Terlihat bahwa DMU A, C dan E merupakan titik paling efisien 
yang akan menjadi dasar acuan efisiensi relatif dengan titik lainnya. Dengan 
demikian diketahui bahwa DMU B dan D memiliki ketidakefisienan relatif 
dibanding dengan A, C dan E. Inilah yang disebut sebagai metode DEA. 

Dengan menggunakan metode DEA dimungkinkan untuk melihat sumber 
ketidakefisienan dari setiap input dan output serta dapat diketahui pula seberapa 
besar kemungkinan untuk mengefisienkan inefisiensi yang terjadi pada input dan 
output tersebut (berapa input dapat dikurangi dan berapa output dapat 
ditambahkan untuk menjadi seefisien unit yang berada pada efficient frontrier). 
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Ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan terkait penggunaan DEA 
(Coelli et al., 2005) yaitu:  
1. Positivity artinya bahwa seluruh variabel input dan output harus bernilai 

positif atau > 0  
2. Variabel input dan output harus memiliki hubungan isotonicity yang berarti 

bahwa ketika variabel input manapun meningkat akan mengakibatkan 
minimal satu variabel output meningkat dan tidak ada variabel output yang 
mengalami penurunan.  

3. Dalam Model DEA, minimal jumlah DMU yang dibutuhkan tiga kali jumlah 
total variabel input dan output yang digunakan. 

4. Window analysis: perlu dilakukan jika terjadi pemecahan data DMU (tahunan 
menjadi triwulan misalnya) yang biasanya dilakukan untuk memenuhi syarat 
jumlah DMU. Analisis ini dilakukan untuk menjamin stabilitas nilai efisiensi 
dari DMU yang bersifat time dependent. 

5. Dalam analisis efisiensi pendekatan DEA mensyaratkan seluruh DMU yang 
dievaluasi memiliki variabel input dan output yang memiliki karakteristik yang 
sama (Homogen). 

  2.4.1. Model CCR (Charnes, Cooper and Rhodes) 
Model CCR dikembangkan dan diperkenalkan pertama kali oleh Charnes et 

al. (1978) yang diasumsikan bahwa perbandingan atas input dan output suatu 
perusahaan tidak mempengaruhi produktifitas yang hendak di capai (Costant 
Return to Scale/ CRS). Dengan kata lain bahwa setiap penambahan input 
diasumsikan akan mempengaruhi penambahan output secara proporsional. 
Model ini berorientasi pada input guna memaksimalkan jumlah output yang akan 
dicapai.  Model matematis model CCR dengan menggunakan model non linear 
untuk DMU ke-k dari jumlah DMU n sebagai berikut: 
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Fungsi Objektif : =  ≤ 1 ; j = 1, 2, ....,n 

Keterangan:  j = DMU, j = 1 ....,n 
   i = Input, i = 1 ....,n 
   r = Output, r = 1 ....,n 

Dimana,  Data : y   = nilai output ke-r dari DMU ke- j 
   : x    = nilai input ke-i dari DMU ke- j 
       Variabel : z   = efisiensi relatif DMU k 
       u  = bobot untuk output r 
       v  = bobot untuk input i 
 

Kelemahan pada asumsi CRS ini hanya dapat diterapkan pada seluruh 
DMU yang beroperasi pada skala optimal. Pada kenyataannya seluruh DMU 
tersebut beroperasi tidak pada tingkat yang paling optimal walaupun dengan 
menggunakan input serta menghasilkan output yang sama. Hal ini disebabkan 
perbedaan kondisi internal dan eksternal pada masing-masing DMU seperti 
adanya faktor keuangan, faktor manajemen dan lainnya. Model CCR lebih tepat 
digunakan untuk menganalisa kinerja efisiensi perusahaan manufaktur dimana 
setiap penambahan satu input akan meningkatkan sejumlah satu output. 

 
2.4.2. Model BCC (Banker, Charnes and Cooper) 

Model BCC diperkenalkan oleh Banker et al. (1984) merupakan 
pengembangan dari model CCR untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang 
ada pada model tersebut. Model BCC dikenal dengan asumsi variable return 
scale (VRS) dimana model ini mampu memisahkan efisiensi teknis dengan 
efisiensi skala pada setiap DMU dan berbeda dengan CRS yang menghasilkan 
evaluasi terhadap seluruh efisiensi.  

VRS mengasumsikan bahwa perbandingan terhadap input dan output 
suatu DMU berpengaruh terhadap produktifitas yang hendak dicapai. Dengan 
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kata lain, VRS berasumsi bahwa penambahan input sejumlah x kali belum tentu 
akan menyebabkan peningkatan output sebesar x kali, bisa lebih kecil maupun 
lebih besar dari x kali. Model VRS pengembangan dari model CRS dengan 

menambahkan fungsi konveksitas (Convexity Constrain), yaitu: = 1 .  

Model VRS memungkinkan adanya perubahan garis produksi (production 
frontier) sehingga akan terjadi tiga daerah yaitu: 
1. Daerah CRS (constant returns to scale) merupakan daerah dimana 

produktifitas marginal sama dengan produktifitas rata-rata sehingga 
merupakan keadaan most productive scale size. 

2. Daerah IRS (increasing returns to scale) terjadi ketika produktifitas marginal 
lebih besar dapada produktifitas rata-rata. Dengan kata lain, adanya 
penambahan input akan menyebabkan penambahan output dengan porsi 
yang lebih besar. 

3. Daerah DRS (decreasing returns to scale) ketika produktifitas marginal lebih 
kecil daripada produktifitas rata-rata, maka dengan adanya penambahan 
input akan menyebabkan penambahan output dengan porsi yang lebih kecil. 

Gambar 2.3. Daerah CRS, VRS (Decreasing dan Increasing) Area 

 
    Sumber: A Comprehensif DEA-Solver Software, Second Edition 
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Gambar 2.3. diatas menggambarkan konsep mengenai return to scale 
yang ada pada garis batas CCR dan BCC. Pada grafik tersebut juga dapat 
diketahui daerah dimana termasuk decreasing return scale (DRS), Increasing 
return scale (IRS) dan constanta return scale (CRS). DMU C dan D 
menggambarkan DMU beroperasi pada daerah CRS yang memiliki tingkat most 
productive scale size. DMU B berada pada daerah DRS secara teknis efisien 
(technically efficient) namun tidak pada kondisi scale efficient sedangkan DMU A 
berada pada daerah IRS dengan kondisi yang sama dengan DMU B. DMU E, C 
dan F merupakan DMU yang tidak efisien. 

Pendekatan VRS lebih efektif diterapkan dalam menganalisis efisiensi 
kinerja pada perusahaan jasa pelayanan dimana memiliki ketergantungan yang 
sangat besar terhadap faktor-faktor atas sumber daya manusia dibandingkan 
faktor lainnya seperti kas, modal dan lainnya. 

  2 5. Orientasi Pengukuran Efisiensi 
Konsep efisiensi yang telah diperkenalkan Farrell (1957) mendefinisikan 

nilai efisiensi teknis dengan memperhitungkan input dan output perusahaan. 
Efisiensi teknis ini sebagai gambaran kemampuan perusahaan dalam 
mengoptimalkan input dan output-nya.  Ada dua orientasi berkenaan dengan 
pengukuran efisiensi yakni orientasi berdasar input dan orientasi berdasar 
output. 

 2.5.1. Pengukuran Berorientasi Input (Input Oriented) 
Konsep mengenai efisiensi yang berorientasi input (input oriented) yaitu 

bagaimana DMU mampu mengurangi input secara proporsional tanpa harus 
merubah jumlah output yang dihasilkan. Ilustrasi pada gambar 2.4. 
menggambarkan sebuah DMU yang menggunakan dua input (X1 dan X2) untuk 
memproduksi satu output dengan asumsi CRS. Titik P mencerminkan dua input 
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per unit output yang dihasilkan oleh DMU. S-S’ merupakan kurva isoquan 
sebagai representasi atas kombinasi dua input dalam memproduksi output 
secara efisien. S-S’ memiliki slope negatif yang artinya peningkatan sejumlah 
input per unit output akan menurunkan nilai efisiensi teknis. Kurva A-A’ 
merupakan kurva isocost yang menggambarkan kombinasi input yang dipakai 
DMU dengan tingkat biaya yang sama. OP merupakan garis yang menunjukkan 
kombinasi input yang dipakai oleh DMU. 

Gambar 2.4. Efisiensi Teknis dan Alokatif Orientasi Input 

 
Sumber: Coelli et al. (2005)  
 Rasio OQ terhadap OP merupakan efisiensi teknis dari DMU P. Efisien 

teknis ini menggambarkan penurunan input yang dihubungkan dengan isoquan 
S-S’ disaat hasil output yang sama. Tititk Q merupakan titik efisiensi untuk DMU 
P. DMU yang tidak efisien secara teknis akan berada sepajang garis Q-P ketika 
input dikurangi tanpa mempengaruhi jumlah output-nya. 

 2.5.2.  Pengukuran Berorientasi Output (Output Oriented) 
Pengukuran efisiensi berorientasi output (output oriented) apabila sejumlah 

output dapat ditingkatkan tanpa harus menambah atau mengurangi jumlah input 
yang digunakan. Pada gambar 2.5. menggambarkan pengukuran efisiensi 
berorientasi output pada kasus yang menghasilkan dua output (Y1 dan Y2) 
dengan memiliki satu input (X). Kurva Z-Z’ merupakan production possibility 
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curve yang menunjukkan efisiensi teknis sedangkan kurva D-D’ merupakan kurva 
isorevenue yang menggambarkan efisiensi secara alokatif yang mencerminkan 
kombinasi output DMU dengan tingkat pendapatan yang sama. Titik OE 
menunjukkan kombinasi output yang dihasilkan oleh DMU. 

Gambar 2.5. Efisiensi Teknis dan Alokatif Orientasi Output 

 
Sumber: Coelli et al. (2005) 
Titik A berada diluar garis Z-Z’ dan D-D’ sehingga dapat dikatakan sebagai 

titik dimana adanya inefisiensi secara teknis maupun secara alokatif. Garis 
penghubung titik A dan titik B merupakan garis inefisiensi teknis DMU sehingga 
jumlah output dapat dimaksimalkan tanpa harus menambah jumlah input, maka 
output oriented teknikal efisiensinya berarti OA/OB. Titik B berada pada kurva D-
D’ dan Z-Z’ sehingga memiliki efisiensi teknis maupun efisiensi alokatif. 

 2 6. Manajemen Perguruan Tinggi 
Perguruan tinggi merupakan suatu bentuk organisasi yang didirikan untuk 

pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan termasuk ke dalam 
organisasi sosial atau organisasi nirlaba (non profit). Sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang 
pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program diploma, sarjana, 
magister, doktor, profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh 
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Perguruan Tinggi. Penyelenggara perguruan tinggi terdapat beberapa jenis 
satuan perguruan tinggi yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, 
akademi dan akademik komunitas. 

Perguruan tinggi dibentuk dan didirikan untuk meningkatkan kemampuan 
dan kesadaran masyarakat di suatu negara melalui pemahaman atas ilmu 
pengetahuan. Selain itu tanggungjawab perguruan tinggi yakni menumbuhkan 
nilai dan norma sosial, spiritual, pengendalian, kepribadian dan kecakapan 
akhlak (UU RI No. 20 Tahun 2003) sehingga derajat kehidupan masyarakat 
tersebut meningkat. 

 2.6.1. Hubungan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Mandat BLU 
Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 tahun 2014 menegaskan bahwa 

perguruan tinggi diberikan kebebasan dalam pengelolaan pendidikannya sebagai 
pusat penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi. Kebebasan tersebut 
tertuang ke dalam wadah yang disebut sebagai otonomi pendidikan tinggi yang 
yaitu (1) Otonomi Bidang Akademik meliputi kebijakan pelaksanaan pendidikan, 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (2) Otonomi Bidang non 
Akademik meliputi kebijakan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, 
ketenagakerjaan dan sarana prasarana.  

PP No. 4 Tahun 2014 mengamanatkan dalam penyelenggaraan perguruan 
tinggi harus menekankan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktifitas yang 
dapat diukur melalui kinerjanya. Hal ini sejalan dengan tuntutan pemerintah 
untuk Instansi Pemerintah yang telah menerapkan PPK BLU dimana aspek 
efisiensi, efektifitas dan produktifitas lebih ditekankan sebagaimana Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PPK BLU yang diperbaharui dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. 
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Adanya kebijakan pemerintah tersebut diatas bahwa ada hubungan yang 
erat antara pengelolaan perguruan tinggi dengan prinsip PPK BLU yang mana 
mengandung prinsip bahwa perguruan tinggi harus dikelola secara efektif dan 
efisien guna mendapatkan kinerja yang optimal. Universitas yang telah 
menerapkan PPK BLU merupakan bagian dari perguruan tinggi dimana harus 
menunjukkan kinerja efisiensi yang optimal serta tidak hanya dalam rangka 
pemenuhan prinsip BLU namun sebagai penyelenggaraan Tridarma yang 
mendukung tercapainya pelayanan kepada masyarakat yang tinggi. 

  2.6.2. Kemandirian Keuangan Perguruan Tinggi 
Konsep otonomi pendidikan merupakan dampak dalam kebijakan 

desentralisasi pendidikan yang salah satunya terkait pelimpahan kewenangan 
tanggung jawab pada peningkatan mutu pendidikan dan aspek pengelolaan 
keuangan. Salah satu otonomi dalam bidang non akademik pada perguruan 
tinggi berstatus BLU yaitu otonomi dalam hal pengelolaan keuangan. 
Kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan berhubungan erat dengan 
bagaimana perguruan tinggi memperoleh sumber pendanaan dan melakukan 
efisiensi keuangan. Otonomi dalam hal keuangan mengisyaratkan bahwa 
perguruan tinggi BLU harus mandiri dalam hal keuangan dengan mengurangi 
ketergantungan terhadap pemerintah melalui usaha-usaha untuk mendapatkan 
sumber pendanaan yang lainnya. 

Kemandirian keuangan bermakna bahwa perguruan tinggi dituntut untuk 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam Tridharma pendidikan dengan 
dukungan dana sendiri. Perguruan tinggi diberikan kewenangan dan kekuasaan 
untuk mengatur keuangannya sendiri dengan memanfaatkan potensi 
sumberdaya keuangan guna meningkatkan pendapatannya baik dalam bentuk 
kerjasama dengan sektor industri, pemerintah maupun departemen yang lainnya 
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tanpa bergantung penuh dalam alokasi anggaran pemerintah. Selain itu, pada 
konsep BLU perguruan tinggi diijinkan untuk mendirikan unit usaha baru yang 
relevan yang mendukung proses bisnis perguruan tinggi itu sendiri. 

  2.6.3. Karakteristik Keuangan pada Perguruan Tinggi berstatus BLU 
Karakteristik keuangan yang terdapat pada BLU perguruan tinggi secara 

jelas akan nampak pada segi aktivitas pendanaan dan pengeluaran. Pendanaan 
perguruan tinggi identik dengan pendapatan yang diperoleh sedangkan 
pengeluaran berkenaan dengan biaya-biaya yang dimiliki untuk melaksanaan 
tugas pokok dan fungsi perguran tinggi. 

Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan untuk 
penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi. Sumber pendanaan atas 
seluruh operasional perguruan tinggi berstastus BLU hampir sama dengan 
pendanaan pada perguruan tinggi negeri biasa, bedanya perguruan tinggi 
berstatus BLU diberikan kewenangan dalam mengelola keuangan perguruan 
tinggi melalui hasil investasi atas usaha yang dimiliki maupun melalui hutang 
kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam PP Nomor 74 Tahun 2012.  
1. Pendapatan dari pemerintah (APBN/APBD) 

Sumber dana dari pemerintah yang digunakan untuk operasional dan 
pengembangan perguruan tinggi berasal dari APBN yang dituangkan ke 
dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing perguruan 
tinggi untuk membiayai kebutuhan dasar/pembiayaan utilitas, pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi dan pembiayaan penyelenggaraan kebutuhan dasar, 
serta pembiayaan untuk pengembangan yang sifatnya reguler untuk 
pembiayaan kebutuhan dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan 
kegiatan yang sifatnya prioritas nasional. Selain itu perguruan tinggi menerima 
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dana APBN melalui DIPA Kemenristek dikti berupa dana bantuan biaya 
operasional, subsidi akademik maupun dana yang bersifat penugasan khusus. 

2. Pendapatan layanan pendidikan (PNBP) 
Jenis dana ini dihimpun dari pendapatan dana publik yang diperoleh secara 
langsung dari masyarakat atas layanan yang diberikan sebagai imbalan atas 
barang dan jasa yang telah diberikan kepada masyarakat dan digunakan 
untuk pengembangan perguruan tinggi meliputi: 
a. Sumbangan pembinaan pendidikan (Uang Kuliah Tunggal) 
b. Sumbangan sarana dan prasarana 
c. Penerimaan atas hasil kerjasama dengan masyarakat (penelitian, 

program beasiswa dan lainnya). 
d. Sumbangan masyarakat lainnya (Donatur) 

3. Pendapatan Non layanan  
Sumber dana ini diperoleh dari pendapatan diluar layanan pendidikan yang 
tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi perguruan tinggi baik 
dalam bentuk imbal jasa atas kerjasama dengan pihak ketiga atau dari hasil 
usaha maupun jasa lainnya atas investasi maupun usaha komersil lainnya. 
a. Hasil kerjasama dengan pihak lain 
b. Laba usaha 
c. Pendapatan Sewa 
d. Pendapatan dividen 
e. Jasa lembaga keuangan 

4. Hibah 
Pendapatan jenis ini merupakan penerimaan kas masuk yang diperoleh dari 
masyarakat atau badan lainnya tanpa syarat. artinya Pendapatan hibah 
diterima oleh perguruan tinggi BLU tanpa harus menyerahkan barang atau 
jasa apapun. 
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5. Dana utang dari pihak ketiga 
Sumber dana dari utang ini terkait pinjaman modal dari Bank maupun 
lembaga keuangan lainnya yang memiliki konsekuensi pengembalian bunga 
utang. 

Klasifikasi biaya yang dimiliki oleh perguran tinggi berstatus BLU antara 
lain: 

1. Biaya Layanan 
Biaya layanan merupakan seluruh biaya yang berkaitan dengan proses 
pelayanan pendidikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi dari perguruan tinggi tersebut meliputi biaya pegawai, biaya bahan, 
biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan,dan biaya lainnya yang terkait secara 
langsung dengan pelayanan pendidikan yang diberikan dan bersumber dari 
dana PNBP. 

2. Biaya Umum dan Administrasi 
Biaya ini merupakan pengeluaran yang digunakan untuk administrasi yang 
bersifat umum dan tidak memiliki keterkaitan secara langsung terhadap 
kegiatan pelayanan utama perguruan tinggi. Biaya ini meliputi biaya pegawai, 
biaya administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya langganan daya 
dan jasa, biaya promosi, biaya bantuan sosial lembaga pendidikan dan biaya 
lain-lain. Biaya Umum dan Administrasi bersumber dari dana APBN.  

3. Biaya Lainnya 
Biaya lainnya merupakan pengeluaran yang tidak diklasifikasikan ke dalam 
biaya layanan maupun biaya umum dan administrasi. Biaya ini meliputi biaya 
bunga utang, biaya admisitrasi bank, biaya pajak giro, biaya penyisihan 
piutang, biaya penyusutan aset tetap, biaya kerugian penghapusan aset tetap 
dan lainnya. biaya ini dapat bersumber dari dana APBN maupun dana PNBP. 
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2 7. Input dan output Variabel Pengukuran Efisiensi Perguruan Tinggi 
Input dan output merupakan suatu hal yang diperlukan organisasi dalam 

aktivitas pencapaian suatu tujuan. Pengukuran efisiensi sangat ditentukan pada 
pemilihan variabel input dan output. Kesalahan dalam pemilihan kedua variabel 
tersebut akan sangat mempengaruhi hasil nilai efisiensi. Seluruh aktivitas dalam 
memanfaatkan sumberdaya input menjadi output merupakan proses bisnis dari 
suatu organisasi. 

Dalam proses bisnis yang ada pada perguruan tinggi, Indrajit & 
Djokopranoto (2006) membagi dua hal, pertama Bidang Pelayanan Akademik 
sebagai produk utama dalam pelayanan terhadap stakeholder yang dikenal 
dengan istilah Tridharma yang meliputi aspek pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang kedua Bidang Pelayanan 
Administrasi Akademik dimana sebagai unit pendukung pelaksanaan Bidang 
Pelayanan Akademik. Bidang Administrasi tersebut meliputi pelayanan 
administrasi mahasiswa, pengelolaan keuangan dan akuntansi, pengelolaan 
sumber daya manusia, infrastruktur dan lain sebagainya. 

Dalam beberapa kajian, proses bisnis dari perguruan tinggi memiliki 
persamaan dengan proses bisnis korporasi yaitu: memiliki persaingan dalam 
memperoleh mahasiswa (Indrajit & Djokopranoto, 2006), kemampuan dalam 
menciptakan keuntungan (Sutapa, 2007), memiliki sumber daya yang terbatas, 
dan melakukan promosi (Indrajit & Djokopranoto, 2006). Perbedaannya terletak 
pada struktur organisasi perguruan tinggi lebih kaku dan sumber daya input dan 
proses sulit dikendalikan dari pada korporasi (Slamet, 2014). 

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam mendefinisikan 
hubungan input dan output dalam aktivitas perguruan tinggi dengan 
mengadaptasi proses aktivitas pada lembaga keuangan, yaitu: pendekatan aset 
dan pendekatan produksi. 
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2.7.1.   Pendekatan Produksi 
Konsep yang disampaikan oleh Farrell (1957) bahwa efisiensi diperoleh 

melalui pendekatan fungsi produksi (production approach) dimana konsep ini 
dapat digunakan dalam mendifinisikan hubungan input dan output pada 
perguruan tinggi. Pendekatan produksi melihat perguruan tinggi sebagai institusi 
pelayanan yang tidak hanya menghasilkan lulusan akademisi saja namun juga 
publikasi ilmiah atas suatu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Perguruan tinggi memanfaatkan faktor-faktor produksi yang disebut 
sebagai sumber daya input seperti tenaga kerja, tanah dan modal. Indrajit & 
Djokopranoto (2006) menyebutkan bahwa input-input yang digunakan oleh 
perguruan tinggi antara lain: 
1. Jumlah Mahasiswa melalui jumlah mahasiswa yang aktif, jumlah mahasiswa 

tahun pertama dibanding jumlah mahasiswa mendaftar dll. 
2. Sumberdaya manusia meliputi Jumlah staf akademik dan non akademik, gaji 

staf akademik dan non akademik dll. 
3. Sumberdaya Keuangan meliputi jumlah anggaran pengeluaran, pengeluaran 

rata-rata per mahasiswa, dll. 
4. Sumber daya non keuangan meliputi jumlah fakultas, jumlah program studi dll. 

Capaian kinerja perguruan tinggi yang disebut sebagai output berdasarkan 
alat ukur kinerja perguruan tinggi yang disampaikan Indrajit & Djokopranoto 
(2006) meliputi: 
1. Jumlah lulusan yang diuraikan melalui jumlah lulusan dibandingkan jumlah 

mahasiswa masuk tahun pertama. 
2. Hasil riset antara lain jumlah penelitian, jumlah publikasi jurnal yang terindeks, 

pendapatan riset dan lainnya. 
3. Reputasi akademik berupa peringkat perguruan tinggi, akreditasi perguruan 

tinggi akreditasi fakultas maupun akreditasi program studi. 
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Pada prinsipnya, pendekatan produksi menganggap perguruan tinggi 
sebagai produsen atas lulusan sarjana, hasil-hasil penelitian melalui sumber 
daya tenaga kerja (staf akademik, staf non akademik), program studi, dan 
mahasiswa aktif sesuai dengan fungsi tridharma perguruan tinggi yang meliputi 
aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 2.7.2.   Pendekatan Aset 
Pendekatan aset melihat fungsi utama perguruan tinggi sebagai institusi 

pelayanan publik pada sektor pendidikan. Pendekatan ini mengukur kemampuan 
perguruan tiinggi dalam menghasilkan lulusan dan penelitian melalui aset yang 
dimiliki. pada perguruan tinggi aset dapat dideskripsikan jumlah fakultas, jumlah 
program studi, jumlah laboratorium atau sarana lainnya yang mendukung 
kegiatan pelayanan pendidikan. 

 2.7.3.   Pendekatan Investasi 
Pendekatan investasi yang dikaitkan pada perguruan tinggi merupakan 

suatu pendekatan dimana perguruan tinggi mengelola dan memanfaatkan 
kelebihan dana (exces fund) untuk dialokasikan ke dalam pos investasi. 
Tujuannya yakni memperoleh bagi hasil maupun keuntungan atas usahanya 
guna menunjang operasional perguruan tinggi. Output yang dihasilkan adalah 
pendapatan usaha lainnya berupa pendapatan sewa, pendapatan percetakan, 
pendapatan usaha/jasa lainnya dan inputnya dapat berupa beban/biaya diluar 
pelayanan pendidikan. 

  2 8. Determinan Tingkat Efisiensi 
Konsep kinerja pada dasarnya adalah bagaimana suatu organisasi dalam 

aktivitasnya mencapai tingkat yang efektif dan efisien secara optimal (Dessler, 
2007). Efektif cenderung mengarah kepada pencapaian sasaran sedangkan 
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efisiensi berhubungan dengan bagaimana organisasi menggunakan input-nya 
guna memperoleh produktifitas atau output yang maksimal. Efisiensi pada 
prinsipnya merupakan ukuran efektifitas kinerja organisasi dalam menggunakan 
sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan suatu produk (Archer 2010). Jadi 
sumber daya disini memiliki peranan penting dalam pencapaian efisiensi dan 
peningkatan kinerja suatu organisasi. 

Beberapa ahli mengungkapkan beberapa faktor determinan efisiensi suatu 
organisasi perusahaan berdasarkan persepsi yang dimiliki masing-masing. 
Faktor-faktor tersebut antara lain: 
1. Green dan Mayes (1991) mengungkapkan karakteristik perusahaan 

merupakan faktor determinan dalam efisiensi operasional suatu perusahaan. 
Karakteristik perusahaan dijabarkan dalam bentuk ukuran perusahaan (size), 
pertumbuhan penjualan perusahaan, pangsa pasar, jumlah pemilik saham, 
dan pengeluaran riset dan pengembangan. 

2. Badunenko et. al. (2006) membedakan determinan faktor penentu efisiensi 
perusahaan menjadi faktor internal yakni karakteristik perusahaan yang 
diproksikan dengan biaya riset, kebijakan organisasi dan ukuran perusahaan 
(size) dan faktor eksternal yakni lingkungan perusahaan, market share dan 
afiliasi industri.  

3. Surifah (2010) menyampaikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh 
terhadap efisiensi. Hal ini dibuktikan bahwa perusahaan besar yang memiliki 
sumber daya yang lebih baik, biaya transaksi rendah lebih dapat bertahan 
terhadap persaingan pasar dan lingkungan ekonomi perusahaan. 

Pendapat lain yang berkaitan dengan faktor determinan terhadap efisiensi 
disampaikan oleh beberapa peneliti yang melakukan penelitian pada sektor 
organisasi publik khususnya bidang pendidikan di berbagai negara, antara lain: 
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1. Inua & Chinwuba (2015) meneliti penelitian pada sektor norganisasi non profit 
menemukan bahwa pendanaan (funding), ukuran universitas, usia universitas 
dan penggunaan teknologi mempengaruhi efisiensi teknis universitas. 

2. Hauner & Kyobe (2010) mengungkapkan beberapa indikator yang 
mempengaruhi efisiensi pada organisasi bidang kesehatan dan pendidikan di 
beberapa negara. indikator ekonomi yang diuraikan melalui rasio pendapatan 
perkapita, indikator institutional melalui pengembangan keuangan yang 
diproksikan pada variabel pengendalian biaya operasional perguruan tinggi 
dan faktor demografi suatu negara secara signifikan berpengaruh pada nilai 
efisiensi operasional. 

3. Aubyn et al. (2009) melakukan penelitian pada sektor pendidikan di negara-
negara Eropa, Jepang dan Amerika mengungkapkan bahwa pendapatan dana 
dari publik perguruan tinggi, kebijakan sumber daya manusia diproksikan 
melalui biaya staf dan kualitas sistem mempengaruhi efisiensi. Peningkatan 
indikator tersebut secara signifikan meningkatkan efisiensi terhadap 
pendidikan tinggi di negara-negara tersebut. 

4. Hasil penelitian yang dikemukakan Wolszczak & Derlacz (2014) diketahui 
bahwa peningkatan pendanaan oleh pemerintah akan meningkatkan nilai in-
efisiensi perguruan tinggi di Eropa sedangkan peningkatan pengeluaran atas 
biaya pendidikan universitas akan mengurangi nilai efisiensi di universitas 
USA. Dengan kata lain, pendanaan pemerintah dan pengeluaran universitas 
akan berpengaruh terhadap efisiensi Perguruan tinggi di Eropa dan USA. 

5. Cunha & Rocha (2012) dalam penelitiannya pada perguruan tinggi di Portugal 
menyampaikan ada 3 faktor determinan terhadap efisiensi yaitu pendapatan 
dari publik, pendapatan dari pemerintah dan biaya riset. 

Perguruan tinggi sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan suatu 
organisasi publik di bidang pelayanan pendidikan memanfaatkan seluruh sumber 
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daya yang dimiliki untuk mencapai efisiensi sehingga target kinerja yang telah 
ditentukan tercapai. Selim & Aybarc (2013) menyebutkan bahwa perguruan tinggi 
memanfaatkan sumber daya manusia seperti dosen, mahasiswa, dan karyawan 
untuk mencapai tujuannya. Sumber daya keuangan juga mutlak harus dimiliki 
perguruan tinggi dalam mengelola organisasi (Bromley, 1990; Johnes, 2006), 
disamping itu sumber daya materiil seperti jumlah fakultas (Celik & Ecer, 2009: 
p.621) turut mempengaruhi bagaimana pencapaian efisiensi organisasi.  

Worthington (2001) menyebutkan bahwa pendekatan fungsi produksi 
melalui hubungan educational outcomes dan educational expenditure dalam 
perguruan tinggi akan membentuk asumsi efisiensi pada perguruan tinggi. 
Penelitian tersebut menggunakan sudut pandang soscioeconomics dimana 
efisiensi akan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu (1) struktur pendanaan yang 
diproyeksikan ke dalam variabel penerimaan dari publik, (2) kebijakan institusi 
terkait dengan bagaimana mengelola sumber daya manusia (staff akademis) dan 
teknologi yang diwakili oleh biaya layanan, dan (3) faktor legislatif yang 
berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang diwakili oleh alokasi dana dari 
pemerintah.  

 2 9. Penelitian Terdahulu 
2.9.1. Penelitian Efisiensi Perguruan Tinggi terkait dengan metode DEA 

Penelitian atas efisiensi perguruan tinggi dengan menggunakan metode 
Data Envelopment Analysis (DEA) telah banyak dilakukan di berbagai negara 
karena memiliki beberapa keuntungan dari pada menggunakan pendekatan 
regresi (Worthington, 2001). Kuah & Wong (2011) menganalisa efisiensi 
universitas yang ada di China pada tahun 2011. Analisis yang dilakukan dengan 
membandingkan 7 (tujuh) variabel input dan 7 (tujuh) variabel output pada 30 
(tiga puluh) universitas untuk mendapatkan nilai efisiensi. Variabel input dan 
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output masing-masing dibagi ke dalam dua aktivitas utama dalam universitas 
yakni aktivitas pengajaran dan aktivitas penelitian. Hasil penelitian membuktikan 
bahwa model DEA secara akurat mampu membedakan universitas efisien dan 
tidak efisien dengan ukuran sampel kecil. Dari 30 universitas yang dibandingkan, 
menunjukkan bahwa pada aktvitas penelitian tingkat efisiensinya lebih tinggi 
daripada aktifitas pengajaran. 

Penelitian efisiensi pada perguruan tinggi di Turki dilakukan oleh Celik & 
Ecer (2009). Penelitian ini menganalisa efisiensi dari 45 perguruan tinggi negeri 
di Turki dengan menggunakan DEA. DEA memungkinkan untuk menghitung nilai 
efisiensi unit pengambilan keputusan (DMU), juga memungkinkan untuk memilih 
unit pengambilan keputusan memiliki kinerja terbaik dan membentuk garis 
frontier yang efektif dengan menggunakan benchmark antara unit-unit 
pengambilan keputusan. Kriteria yang dikembangkan oleh American Associate 
Collegiate Schools of Business (AACSB) digunakan sebagai definisi untuk input, 
digunakan dan hasil ujian seleksi umum personil digunakan sebagai output. 
Hasilnya diketahui bahwa Universitas Turki berhasil menghasilkan output yang 
paling tepat dengan menggunakan komponen input secara efektif dan sebagian 
besar universitas negeri di Turki secara teknis berjalan efisien namun 
penggunaan sumberdaya manusia yang digunakan berlebihan. 

Studi efisiensi dengan menggunakan DEA juga dilakukan di Itali. Abramo 
et. al. (2014) menganalisa efisiensi seluruh 78 universitas dan 130 subbidang 
ilmiah  di Italia selama periode tahun 2004-2008 dengan menggunakan metode 
DEA. Metode DEA digunakan untuk mengukur perbandingan efisiensi teknis dan 
efisiensi alokatif antar universitas. Pada penelitian ini menggunakan 3 (tiga) input 
yakni jumlah profesor, associate profesor dan assistant professor sedangkan 
output-nya jumlah publikasi jurnal ilmiah. Hasil menunjukkan bahwa sebagian 
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besar universitas di Itali menunjukkan nilai efisiensi alokatif yang tinggi namun 
memiliki nilai yang rendah pada efisiensi teknis. 

Kemudian Calhoun & Hall (2013) meneliti 1323 institusi pendidikan swasta 
dan negeri  melalui pendekatan DEA dengan menggunakan dua model 
pendekatan dalam mengukur efisiensi relatif pada perguruan tinggi negeri dan 
swasta di Amerika. yakni membandingkan input terhadap output dan 
membandingkan output terhadap input. Model pertama menghasilkan frontier/ 
perbatasan tunggal untuk setiap sub-sampel (yaitu doktor, master, dan 
pemberian gelar) dan kedua institusi dipidahkan dalam dua grup kemudian 
dihitung rata-rata efisiensinya sebagai dasar penentuan efisiensi relatifnya. Hal 
ini memungkinkan diketahui adanya inefisiensi Program manajerial. Metode 
kedua menghasilkan batas yang terpisah (yaitu tahap pertama batas) dengan 
memisahkan masing-masing lembaga. Metode ini akan mengeliminasi inefisiensi 
manajerial. Variabel input meliputi Belanja akademik, jumlah fakultas, jumlah 
mahasiswa aktif sedangkan variabel output-nya jumlah lulusan sarjana, lulusan 
master, lulusan doktoral dan jumlah  kontrak kerjasama. Hasil menunjukkan 
bahwa  institusi pendidikan swasta lebih efisien dibanding intitusi pendidikan 
negeri. 

Di Malaysia, penelitian efisiensi departemen akademik pada universitas 
publik dengan menggunakan pendekatan DEA dilakukan oleh Azlina et al. 
(2013). Penelitian ini menggunakan aplikasi data envelopment analysis (DEA) 
untuk mengukur efisiensi relatif 22 departemen akademik dari universitas publik 
di Malaysia menggunakan data tahun 2011. Pemilihan variabel input dan output 
sesuai dengan misi dan tujuan universitas yakni kegiatan yang mencerminkan 
pengajaran dan penelitian. Variabel input yang digunakan yaitu Jumlah staf 
akademik, jumlah staf non akademik sedangkan variabel output-nya adalah 
jumlah lulusan, jumlah penghargaan riset dan jumlah publikasi ilmiah. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa dari 22 departemen, 7 departemen diidentifikasi 
sebagai CCR-efisien dimana 3 departemen pada kelompok Sains dan 4 
departemen berasal dari kelompok Ilmu Sosial. Hal ini menunjukkan bahwa 
departemen tersebut efisien dalam memanfaatkan sumber daya mereka untuk 
memproduksi semua output yang didefinisikan sebagai dibandingkan dengan 
departemen lainnya. 

  2.9.2. Penelitian Terdahulu Mengenai Determinan Efisiensi  
Konsep efisiensi yang diperkenalkan oleh Farrell (1957) mengenai efisiensi 

produksi telah banyak digunakan oleh para peneliti dalam mengukur tingkat 
efisiensi di berbagai bidang. Namun penelitian yang berkaitan dengan faktor-
faktor yang menjadi determinan terhadap nilai efisiensi khususnya pada 
perguruan tinggi belum banyak dilakukan.  

Penelitian pada sektor usaha perkeretaapian dilakukan oleh Oum & Yu 
(1994). Studi mereka mengenai pengaruh intervensi pemerintah dan pemberian 
subsidi terhadap efisiensi produksi angkutan kereta api di 19 negara. Tahap 
pertama penelitian menggunakan DEA untuk mengukur efisiensi 19 perusahaan 
tahun 1978-1989 kemudian tahap kedua menggunakan regresi Tobit untuk 
mengetahui pengaruh subsidi dan otonomi manajerial dengan menggunakan 
variabel lingkungan dan pasar dimana kereta dioperasikan  kepadatan lalu lintas, 
rata-rata penumpang per kereta, persentase jaringan yang sudah terelektrifikasi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan perusahaan yang memiliki ketergantungan 
subsidi pemerintah yang tinggi terbukti memiliki efisiensi yang lebih rendah dan 
perusahaan Perusahaan dengan otonomi manajerial tinggi cenderung mencapai 
tingkat efisiensi yang lebih tinggi. implikasi atas hasil penelitian tersebut 
mengungkapkan bahwa efisiensi dapat ditingkatkan secara signfikan dengan 
memberi kebebasan lebih besar dalam pengambilan keputusan manajerial. 
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Al parisi (2014) meneliti tentang pengaruh sumber daya manusia (SDM) 
dan regulasi terhadap efisiensi lembaga zakat di Indonesia. menggunakan DEA 
sebagai alat ukur efisiensi dan analisis regresi tobit untuk mengetahui pengaruh 
SDM yang diproksikan melalui biaya pegawai, regulasi melalui biaya sosialisasi 
terhadap efisiensi. hasil empiris membuktikan bahwa variabel SDM berpengaruh 
signifikan negatif sedangkan variabel regulasi berpengaruh signifikan positif 
terhadap tingkat efisiensi. Kesimpulan dari penelitian ini mengimplikasikan bahwa 
biaya sumber daya manusia yang tinggi menunjukkan kelebihan jumlah pegawai 
akan mengurangi nilai efisiensi sedangkan intervensi pemerintah dalam hal 
regulasi dalam bentuk bantuan biaya sosialisasi akan meningkatkan efisiensi 
lembaga zakat di Indonesia. 

Penelitian mengenai faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi perguruan 
tinggi di Eropa dilakukan oleh Selim & Bursalioglu (2013). Mereka melakukan 
penelitian terhadap 51 universitas negeri di Turki melalui pendekatan DEA 
dengan menggunakan tiga input total pendapatan, jumlah fakultas dan biaya riset 
sedangkan tiga output yaitu jumlah lulusan, jumlah publikasi dan jumlah pegawai. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa jumlah lulusan per akademik, jumlah staf dan 
publikasi memiliki pengaruh positif terhadap efisiensi relatif di Turki sedangkan 
alokasi anggaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap efisiensi. Hal ini 
mengindikasikan bahwa universitas diharapkan mampu mencari sumber 
pendanaan  baru di luar alokasi dana pemerintah. 

Cunha & Rocha (2012) mengukur efisiensi relatif dengan pendekatan DEA 
pada 14 Unversitas negeri, 20 Politeknik negeri dan 14 Fakultas pada Universitas 
Porto. Penelitian ini mengindentifikasi efisiensi teknis pada perguruan tinggi di 
portugal melalui penerimaan dana publik dan penerimaan dana pemerintah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan dana publik berpengaruh 
positif dan penerimaan dana pemerintah berpengaruh negatif terhadap nilai 
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efisiensi perguruan tinggi di Portugal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 
universitas di portugal yang tidak efisien harus meningkatkan kemandirian 
terhadap bantuan pemerintah dengan mencari sumber pendanaan lain. 

Pendekatan SFA (Stochastic Frontier Analysis) digunakan oleh Stevens 
(2001) untuk mendapatkan skor efisiensi pada perguruan tinggi di Inggris dan 
Wales. Hasil menunjukkan terdapat ineffisiensi pada perguruan tinggi di Inggris 
dan wales yang disebabkan atas meningkatnya biaya operasional perguruan 
tinggi yang berasal dari jumlah mahasiswa dan jumlah staff yang tinggi. Dana 
pendidikan yang diterima dari negara diturunkan akan  meningkatkan efisiensi di 
universitas-universitas Eropa. Hal ini membuktikan bahwa pengeluaran 
perguruan tinggi berpengaruh negatif atas nilai efisiensi. 

Robst (2001) Melakukan studi terhadap universitas negeri di Amerika cost 
efficiency dengan menggunakan dua variabel input yakni jumlah mahasiswa 
sarjana dan jumlah mahasiswa sarjana dan variable output yakni biaya layanan. 
Hasil menunjukkan bahwa lembaga-lembaga dengan kenaikan biaya kuliah yang 
lebih kecil memiliki keuntungan efisiensi yang lebih besar. Peningkatan 
pendapatan kuliah secara signifikan berkorelasi dengan peningkatan inefisiensi, 
dan alokasi dana dari pemerintah secara positif dan signifikan berpengaruh 
terhadap inefisiensi. Universitas yang memiliki peningkatan biaya uang kuliah 
yang terkecil akan memiliki nilai efisiensi paling tinggi. 

Di Nigeria, penelitian mengenai faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi 
dilakukan oleh Ahmed (2015). Sample yang digunakan yakni 76 fakultas pada 
sejumlah perguruan tinggi di Nigeria. Variabel yang berpengaruh negatif 
terhadap efisiensi yakni penerimaan dari negara dan variabel biaya layanan dan 
biaya pegawai berpengaruh positif terhadap efisiensi perguruan tinggi di Nigeria. 
Lebih lanjut temuan hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perguruan tinggi 
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di Nigeria harus mencari sumber pendanaan yang baru di luar pemerintah guna 
meningkatkan efisiensi kinerjanya. 

Daghbashyan (2011) meneliti pengaruh pendapatan dari negara terhadap 
nilai efisiensi perguruan tinggi di Eropa. Penelitian dilakukan melalui dua tahapan 
yaitu pertama mengukur efisiensi dengan pendekatan DEA dan yang kedua 
menganalisis faktor determinan efisiensi dengan menggunakan regresi linear. 
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa anggaran dari pemerintah pusat memiliki 
pengaruh negatif terhadap nilai efisiensi, maka diharapkan perguruan tinggi 
mampu mencari sumber pendanaan baru dan tidak tergantung dari penerimaan 
dari pemerintah. 

Di Indonesia, penelitian mengenai efisiensi perguruan tinggi dilakukan oleh 
Hadi et al. (2015) dalam pengukuran efisiensi di seluruh departemen di Institut 
Pertanian Bogor menggunakan DEA pada tahap pertama dan tahap kedua 
menggunakan regresi tobit untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi 
efisiensi. Variabel input yang digunakan adalah Dana Masyarakat dan Dana 
Pemerintah diuraikan ke dalam variabel biaya pelayanan pendidikan (biaya 
kuliah, praktik, honor pembimbing penguji, cetak buku) dan Dana yang diperoleh 
dari bantuan pemerintah kemudian variabel output berupa Jumlah lulusan, lama 
masa studi, prestasi mahasiswa. Bukti empiris diperoleh dari hasil penelitian ini 
yakni Akreditasi departemen berpengaruh positif terhadap nilai efisiensi dan 
jumlah dosen berpengaruh negatif terhadap departemen sedangkan jumlah 
laboratorium tidak berpengaruh terhadap efisiensi departemen di IPB. 

 


