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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai analisis efisiensi teknis, alokatif maupun biaya 

dibidang pertanian telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian sebelumnya 

cukup beragam dengan menggunakan komoditas yang beragam pula. Dalam 

analisis tersebut, peneliti menggunakan metode Data Envelopment Analysis 

(DEA). 

Tahun 2010 di negara Iran, terdapat penelitian mengenai efisiensi produksi 

apel. Penelitian ini dilakukan oleh Avval, Shahin dan Ali (2010), evaluasi 

dilakukan untuk mengetahui keberlanjutan dari usahatani yang dijalankan oleh 

petani di Marand, Iran. Metode DEA digunakan sebagai alat analisis dan regresi 

digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini 

belum dapat dikatakan efesien karena masih terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan tidak efesien seperti penggunaan pupuk kimia, kondisi lahan yang 

kurang baik, penggunaan air irigasi yang belum sesuai dan tingkat pendidikan 

petani. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mira (2012) mengenai analisis efisiensi teknis 

pengunaan faktor produksi pada usahatani jagung dengan studi kasus pada Desa 

Kramat, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura, menggunakan 

metode analisis fungsi regresi dengan fungsi produksi Cobb-Douglass dan untuk 

menganalisis tingkat efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi usahatani 

menggunakan Data Envelopment Analysis. Faktor produksi sebagai input yang 

digunakan sebagai penelitian yaitu, luas lahan, benih, pupuk urea, pupuk kandang, 

pestisida dan tenaga kerja. Dari perhitungan efisiensi didapatkan hasil bahwa 

secara teknis usahatani jagung pada daerah tersebut belum mampu mencapai 

performansi tingkat efisiensi yang full-efisien. Rata-rata efisiensi teknis yang 

dicapai sebesar 96,9 persen dengan kisaran antara 75 persen hingga 100 persen. 

Nilai inefisiensi teknis rata-rata sebesar 3,1 persen. Data yang diperoleh tersebut 

mengindikasi petani masih memiliki peluang untuk meningkatkan hasil produksi 
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dengan mengoptimalkan faktor produksi yang dimiliki seperti penerapan 

teknologi, penggunaan mesin traktor. 

Melissa, Rita, dan Amzul (2013) melakukan analisis untuk mengetahui 

efisiensi teknis usahatani jagung manis di desa gunung Malang, Kecamatan 

Tenjolaya, Kabupaten Bogor dengan menggunakan pendekatan Data 

Envelopment Analysis. Pendekatan yang digunakan Variable Return to Scale 

karena usahatani jagung manis di lokasi penelitian hampir tidak mungkin 

mencapai skala optimal. Model DEA yang digunakan merupakan model yang 

berorientasi input dengan variabel input yang digunakan yaitu benih, pupuk urea, 

pupuk TSP, pupuk kandang, furudan, tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga 

kerja luar keluarga. Hasil dari perhitungan menggunakan DEAP versi 2.1, 

penelitian ini memperoleh hasil nilai efisiensi sama dengan satu sebesar 41,94 

persen dan presentase responden yang memiliki nilai efisiensi kurang dari satu 

sebesar 58,06 persen. Nilai efisiensi teknis bervariasi antara 40,3 persen hingga 

100 persen. Petani jagung manis di Desa Gunung Malang tidak efisien dalam 

penggunaan input-input produksinya. Upaya peningkatan efisiensi dalam 

usahatani jagung manis dapat dilakukan dengan cara menggunakan input–input 

produksi sesuai dengan komposisi yang dianjurkan yaitu dengan mengurangi 

penggunaan input produksi yang berlebihan. 

Riatania, et al., (2013) melakukan analisis efisiensi teknis produksi nanas. 

Analisis tersebut dilakukan di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tujuan dari 

penelitian ini untuk menganalisis tingkat efisiensi teknis dan untuk menguji faktor 

yang menentukan inefisiensi teknis dengan mengestimasi produktivitas lahan, 

rasio pendapatan nanas terhadap biaya tenaga kerja, rasio R/C, umur, pengalaman, 

pendidikan, jumlah anggota keluarga, anggota kelompok tani dan pola tanam 

tumpangsari. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini dengan menggunakan 

metode DEA yaitu nilai efisiensi teknis petani nanas bervariasi antara 9,5-100 

persen dengan rata-rata sebesar 55,2 persen (crste) serta 78,8 persen (vrste). Pada 

hasil yang telah diperoleh menunjukkan bahwa petani nanas di Kabupaten Subang 

masih inefisien secara teknis dan masih berpotensi untuk dapat meningkatkan 

efisiensi teknisnya dengan input dan teknologi yang sama. Petani nanas tergolong 

pada IRS yaitu peningkatan outputnya lebih besar dari pada peningkatan input 
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produksinya sehingga petani masih dapat mengoptimalkan penggunaan input 

produksinya. Pengaruh inefisiensi teknis berasal dari produktivitas lahan, rasio 

R/C, dan keanggotaan kelompok tani sedangkan tumpangsari berpengaruh nyata 

dan positif pada inefisiensi teknis petani nanas di lokasi penelitian. Pola tanam 

monokultur, peningkatan produktivitas lahan, pengaktifan kegiatan kelompok tani 

serta peningkatan rasio keuntungan produksi nanas akan dapat menurunkan 

inefisiensi teknis produksi nanas. 

Pada tahun 2016 terdapat penelitian mengenai efisiensi teknis usahatani 

padi yang bertempat di Kabupaten Karawang dengan menggunakan pendekatann 

DEA variable return to scale dan regresi tobit. Variabel input yang digunakan 

yaitu benih padi, pupuk NPK, pupuk urea, insektisida padat, insektisida cair, dan 

tenaga kerja (tenaga kerja dalam dan tenaga kerja luar keluarga). Variabel output 

yang digunakan yaitu produksi dan produktivitas padi. Hasil yang diperoleh 

secara teknis petani padi di Desa Kalibuaya sebanyak 32 orang dapat di katakan 

efisien, setara dengan 50 persen jika dalam persen. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai efisiensi teknis usahatani padi di Desa Kalibuaya yaitu usia, 

pendidikan pengalaman berusahatani dan penggunaan pupuk organik. Sedangkan 

jumlah tanggungan keluarga tidak mempengaruhi nilai efisiensi teknis usahatani. 

Penelitian ini dilakukan oleh Firmana, Nurmalina, dan Rifin  (2016). 

Berdasarkan penelitian yang telah disebutkan di atas, penelitian 

sebelumnya mengenai efisiensi usahatani peneliti menggunakan metode analisis 

berupa Data Envelopment Analysis (DEA). Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu, pada penelitian ini meneliti 3 aspek efisiensi dengan 

lokasi yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Selain itu, variabel input yang 

digunakan pada penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian 

ini menggunakan benih, pupuk kandang, pupuk kimia, herbisida dan tenaga kerja 

sebagai variabel penelitian. Efisiensi teknis, alokatif dan ekonomis di teliti dengan 

menggunakan metode pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). 

2.2 Tinjauan Tentang Komoditas Jagung 

Tanaman jagung dapat dibudidayakan di dataran rendah maupun dataran 

tinggi, pada lahan sawah atau tegalan. Suhu optimal antara 21-34 °C, pH. Tanah 

antara 5,6-7,5 dengan ketinggian antara 1000-1800 m dpl. Dengan ketinggian 
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optimum antara 50-600 m dpl. Tanaman jagung membutuhkan air sekitar 100-140 

mm/bulan. Oleh karena itu waktu penanaman harus memperhatikan curah hujan 

dan penyebarannya. Penanaman dimulai bila curah hujan sudah mencapai 100 

mm/bulan. Untuk mengetahui ini perlu dilakukan pengamatan curah hujan dan 

pola distribusinya selama 10 tahun ke belakang agar waktu tanam dapat 

ditentukan dengan baik dan tepat.  Jagung menghendaki tanah yang subur untuk 

dapat berproduksi dengan baik. Hal ini dikarenakan tanaman jagung 

membutuhkan unsur hara terutama nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K) dalam 

jumlah yang banyak.  (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,2008). 

Varietas Unggul 

Penggunaan varietas unggul (baik hibrida maupun komposit) mempunyai 

peranan penting dalam upaya peningkatan produktivas jagung. Memilih varietas 

hendaknya melihat deskripsi varietas terutama potensi hasilnya, ketahanannya 

terhadap hama atau penyakit, ketahanannya terhadap kekeringan, tanah masam, 

umur tanaman, warna biji dan disenangi baik petani maupun pedagang. 

Benih Bermutu 

Penggunaan benih bermutu merupakan langkah awal menuju keberhasilan 

dalam usahatani jagung. Gunakan benih bersertifikat dengan vigor tinggi. 

Sebelum ditanam hendaknya dilakukan pengujian daya kecambah benih. Benih 

yang baik adalah yang mempunyai daya tumbuh lebih dari 95%. Hal ini penting 

karena dalam budidaya jagung tidak dianjurkan melakukan penyulaman tanaman 

yang tidak tumbuh dengan menanam ulang benih pada tempat tanaman yang tidak 

tumbuh. Pertumbuhan tanaman sulaman biasanya tidak normal karena adanya 

persaingan untuk tumbuh, dan biji yang terbentuk dalam tongkol tidak penuh 

akibat penyerbukan tidak sempurna, sehingga tidak akan mampu meningkatkan 

hasil.  

Benih yang bermutu, jika ditanam akan tumbuh serentak pada saat 4 hari 

setelah tanam dalam kondisi normal. Penggunaan benih bermutu akan lebih 

menghemat jumlah benih yang ditanam. Populasi tanaman yang dianjurkan dapat 

terpenuhi (sekitar 66.600 tanaman/ha). Sebelum ditanam, hendaknya diberi 

perlakuan benih (seed treatment) dengan metalaksil (umumnya berwarna merah) 

sebanyak 2 gr (bahan produk) per 1 kg benih yang dicampur dengan 10 ml air. 
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Larutan tersebut dicampur dengan benih secara merata, sesaat sebelum tanam. 

Perlakuan benih ini dimaksudkan untuk mencegah serangan penyakit bulai yang 

merupakan penyakit utama pada jagung. Benih jagung yang umumnya dijual 

dalam kemasan biasanya sudah diperlakukan dengan metalaksil (warna merah) 

sehingga tidak perlu lagi diberi perlakuan benih. 

Penyiapan Lahan 

Pengolahan tanah untuk penanaman jagung dapat dilakukan dengan 2 cara 

yaitu olah tanah sempurna (OTS) dan tanpa olah tanah (TOT) bila lahan gembur. 

Namun bila tanah berkadar liat tinggi sebaiknya dilakukan pengolahan tanah 

sempurna (intensif). Pada lahan yang ditanami jagung dua kali setahun, 

penanaman pada musim penghujan (rendeng) tanah diolah sempurna dan pada 

musim tanam berikutnya (musim gadu) penanaman dapat dilakukan dengan tanpa 

olah tanah untuk mempercepat waktu tanam. 

Penanaman 

Cangkul/koak tempat menugal benih sesuai dengan jarak tanam lalu beri 

pupuk kandang atau kompos 1-2 genggam (+50-75 gr) tiap cangkulan/koakan, 

sehingga takaran pupuk kandang yang diperlukan adalah 3,5-5 t/ha. Pemberian 

pupuk kandang ini dilakukan 3-7 hari sebelum tanam. Bisa juga pupuk kandang 

itu diberikan pada saat tanam sebagai penutup benih yang baru ditanam/ditugal 

Jarak tanam yang dianjurkan ada 2 cara adalah: (a) 70 cm x 20 cm dengan 1 benih 

per lubang tanam, atau (b) 75 cm x 40 cm dengan 2 benih per lubang tanam). 

Dengan jarak tanam seperti ini populasi mencapai 66.000–71.000 tanaman/ha. 

Pemupukan 

Jagung membutuhkan banyak nitrogen minimal 300 kg. Urea diberikan 

saat tanam 1/3 dan sisanya diberikan setelah umur tanaman 1 bulan. Di samping 

itu diberikan pupuk SP36/TSP 200-250 kg dan KCL 75-100 kg diberikan pada 

saat tanam. Pemberian pupuk dianjurkan tidak dicampur, dimana jarak dgn larikan 

kira-kira 7 cm dan kedalamannya 7 cm. 

Penyiangan 

Penyiangan dilakukan dua kali selama masa pertumbuhan tanaman jagung. 

Penyiangan pertama pada umur 14-20 Hari sesudah tanam dengan cangkul atau 

bajak sekaligus bersamaan dengan pembumbunan. Penyiangan kedua dilakukan 
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tergantung pada perkembangan gulma (rumput). Penyiangan kedua dapat 

dilakukan dengan cara manual seperti pada penyiangan pertama atau 

menggunakan herbisida kontak seperti Gramoxon atau Bravoxone 276 SL atau 

Noxone 297 AAS. Pada saat menyemprot nozzle diberi pelindung plastik 

berbentuk corong agar tidak mengenai daun jagung. 

Pengendalian Hama dan Penyakit 

Penyakit yang banyak dijumpai pada tanaman jagung adalah penyakit 

bulai dan jamur (Fusarium sp). Pengendalian penyakit bulai dengan perlakuan 

benih, 1 kg benih dicampur dengan metalaksis (Ridhomil atau Saromil) 2 gr yang 

dilarutkan dalam 7,5-10 ml air. Sementara itu untuk jamur (Fusarium) dapat 

disemprot dengan Fungisida (Dithane M-45) dengan dosis 45 gr / tank isi 15 liter. 

Penyemprotan dilakukan pada bagian tanaman di bawah tongkol. Ini dilakukan 

sesaat setelah ada gejala infeksi jamur. Dapat juga dilakukan dengan cara 

membuang daun bagian bawah tongkol dengan ketentuan biji tongkol sudah terisi 

sempurna dan biji sudah keras. Hama yang umum mengganggu pertanaman 

jagung adalah lalat bibit, penggerek batang dan tongkol. Lalat bibit umumnya 

mengganggu pada saat awal pertumbuhan tanaman, oleh karena itu 

pengendaliannya dilakukan mulai saat tanam menggunakan insektisida carbofuran 

utamanya pada daerah-daerah endemik serangan lalat bibit. Untuk hama 

penggerek batang, jika mulai nampak ada gejala serangan dapat dilakukan dengan 

pemberian carbofuran (3-4 butir carbofuran/tanaman) melalui pucuk tanaman 

pada tanaman yang mulai terserang. Hama penggerek batang dikendalikan dengan 

memberikan insektisida carbofuran sebanyak 3-4 butir dengan ditugal bersamaan 

pemupukan atau disemprot dengan insektisida cair fastac atau regent dengan dosis 

sesuai yang tertera pada kemasan. 

Pengairan ( Pada musim kemarau) 

Pengairan diperlukan bila musim kemarau pada fasefase (umur) 

pertumbuhan, 15 hst, 30 hst, 45 hst, 60 hst, dan 75 hst. Pada fase atau umur 

tersebut tanaman jagung sangat riskan dengan kekurangan air. Pengairan dengan 

pompanisasi pada wilayah/daerah yang terdapat air tanah dangkal sangat efektif 

untuk dikembangkan pada budidaya jagung. Dengan sistem pengairan 
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pompanisasi (sumur dangkal) dapat menciptakan sistem sirkulasi air pada lokasi 

budidaya. 

Panen dan Pasca Panen 

Pemanenan jagung dilakukan pada saat jagung telah berumur sekitar 100 

hst tergantung dari jenis varietas yang digunakan. Jagung yang telah siap panen 

atau sering disebut masak fisiologis ditandai dengan daun jagung/klobot telah 

kering, berwarna kekuning-kuningan, dan ada tanda hitam di bagian pangkal 

tempat melekatnya biji pada tongkol. Panen yang dilakukan sebelum atau setelah 

lewat masak fisiologis akan berpengaruh terhadap kualitas kimia biji jagung 

karena dapat menyebabkan kadar protein menurun, namun kadar karbohidratnya 

cenderung meningkat. Setelah panen dipisahkan antara jagung yang layak jual 

dengan jagung yang busuk, muda dan berjamur selanjutnya dilakukan proses 

pengeringan. Permasalahan akan timbul bila waktu panen yang berlangsung pada 

saat curah hujan masih tinggi, sehingga kadar air biji cukup tinggi, karena 

penundaan pengeringan akan menyebabkan penurunan kualitas hasil biji jagung. 

Cara pengeringan selain dengan penjemuran langsung di ladang, juga dapat 

dilakukan dalam bentuk tongkol terkupas yang dikeringkan di lantai jemur dengan 

pemanasan matahari langsung, dan bila turun hujan ditutupi dengan terpal plastik. 

Cara pengeringan jagung demikian memiliki kelemahan karena mudah ditumbuhi 

jamur, serangan hama kumbang bubuk, dan kotoran. Selain itu nilai kadar air biji 

jagung biasanya masih tinggi ( >17%). Penundaan panen selama 7 hari setelah 

masak fisiologis dapat membantu proses penurunan kadar air dari 33% menjadi 

27%. Namun penundaan pengeringan dengan cara menumpuk tongkol jagung 

yang telah dipanen di atas terpal selama 3–5 hari, meskipun mampu menurunkan 

kadar air akan tetapi dapat menyebabkan terjadinya serangan cendawan sampai 

mencapai 56-68%, sedangkan tanpa penundaan pengeringan, serangan cendawan 

dapat ditekan menjadi hanya berkisar antara 9-18%. Penyebab lain terjadinya 

kerusakan pada biji jagung adalah karena adanya luka pada saat pemipilan, dan ini 

terjadi jika saat pemipilan kadar air biji masih tinggi (>20%). Biji yang terluka 

pada kondisi kadar airnya masih tinggi menyebabkan mudah terinfeksi oleh 

cendawan (Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi 

Pertanian,2008). 
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2.3 Teori Produksi 

Teori produksi dilakukan untuk menganalisis hubungan antar input dan 

output . Teori ini dapat menerangkan terjadinya suatu proses produksi dan dapat 

memprediksikan apa yang akan terjadi. Dalam teori ekonomi, terdapat salah satu 

asumsi dasar mengenai sifat dari fungsi produksi yaitu “the law of diminishing 

return”. Teori ini mengatakan bila satu-satunya input ditambah penggunaannya 

sedangkan input lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari tambahan 

satu unit iput yang semula meningkat kemudian seterusnya menurun bila input 

terus ditambah (Sadono,2006). Menurut Mubyarto (1997), fungsi produksi yaitu 

suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara output dengan faktor-faktor 

produksi. Persamaan fungsi produksi dapat dituliskan sebagai berikut: 

Y =   f (  ,  ,..............Xn) 

Keterangan: 

Y   = Fungsi Produksi 

  , ....Xn = Faktor-faktor produksi 

Menurut Bishop (1979) dalam Wirda (2015), jika suatu fungsi produksi sudah 

dikemukakan maka dapat memberikan keterangan yang sangat berguna bagi para 

petani dan produsen untuk menentukan sebuah keputusan dalam menjalankan 

usahanya. 

 Dalam teori produksi terdapat biaya produksi. Biaya produksi merupakan 

pengeluaran perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang akan 

digunakan untuk menghasilkan barang yang diproduksi oleh produsen pada 

perusahaan tersebut (Sukirno, 2005 dalam Margolang, 2016). Biaya produksi 

digunakan petani untuk merencanakan pengeluaran usaha tani yang akan 

dilakukan oleh petani.  

2.4 Teori Efisiensi 

Efisiensi pada dasarnya adalah bagaimana mencapai keuntungan yang 

maksimum pada tingkat penggunaan input tertentu (Suryaningrum,2010). Biaya 

merupakan produk dari efisiensi teknik dan efisiensi harga, sehingga biaya dapat 

tercapai jika efisiensi teknis dan efisiensi alokatif dapat tercapai (Agustina,2013). 

Pencapaian output maksimum dari penggunaan sumber daya tertentu. Jika output 

yang dihasilkan lebih besar dari sumber daya yang digunakan maka semakin 



9 
 

 

 

tinggi tingkat efisiensi yang dicapai. Efisiensi dapat digolongkan menjadi tiga 

macam, yaitu: 

1. Efisiensi Teknis 

Efisiensi teknis merupakan suatu usaha budidaya pertanian dalam 

penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan 

produksi yang maksimum (Soekartawi, 2005). Menurut Rames Bhat 

(2001) dalam Wulansari (2010) efisiensi teknis berkaitan dengan 

penggunaan tenaga kerja, modal dan mesin sebagai input untuk 

menghasilkan output maksimum. Pada efisiensi teknis, variabel yang 

dihitung merupakan variabel input yang digunakan oleh petani. Tingkat 

efesiensi penggunaan input petani akan diketahui melalui perhitungan 

efisiensi teknis. Petani yang mampu efisien secara teknis maka perlu 

mempertahankan penggunaan inputnya. Pada petani yang dinyatakan tidak 

efisiensi secara teknis maka perlu mengkurangkan penggunaan input agar 

dapat mencapai tingkat efisien. Pengurangan input pada petani dapat 

dilakukan dengan mengacu pada petani lainnya yang telah efisien secara 

teknis. 

Kondisi inefisiensi terjadi karena kendala dalam faktor input tetap, 

sehingga produsen tidak dapat berproduksi seperti seharusnya. Jika hal 

tersebut terjadi maka kondisi tersebut merupakan ketidakmampuan 

produsen secara teknis untuk mempraktekkan teknologi. Fungsi produksi 

efisiensi teknis menurut Betesse dan Coelli (1991) sebagai berikut: 

          

St -qi + Qλ ≥ 0 

    - Xλ ≥ 0 

I1’λ = 1 

λ  ≥ 0 

2. Efisiensi Biaya 

Efisiensi ini dapat diukur dengan kriteria keuntungan maksimum 

dengan menggunakan nput secara optimal untuk menghasilkan output 

maksimal dengan biaya tertentu dengan meminimumkan biaya dengan 
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jumlah output tertentu. Secara matematis efisiensi biaya dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

CE = 
      

     
 

3. Efisiensi Alokatif 

Efisiensi alokatif merupakan efisiensi yang berhubungan erat dengan 

tingkat harga input dan keuntungan yang diperoleh. Efisiensi alokatif 

mengukur kemampuan unit produksi untuk mengkombinasi input yang 

dapat meminimalkan biaya namun menghasilkan keuntungan yang 

maksimum. Inefisiensi yang terjadi dapat dipengaruhi oleh informasi harga 

yang tidak sesuai dengan jenis input yang digunakan. Efisiensi alokatif per 

individu usahatani diperoleh dari efisiensi teknis dan biaya. Secara 

matematis dapat dituliskan sebagai berikut: 

AE = 
  

  
 

2.5 Data Envelopment Analysis (DEA) 

Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan metode non parametrik 

yang digunakan sebagai alat evaluasi kerja pada suatu aktivitas yang 

menggunakan satu ataupun lebih dari satu jenis input dan menghasilkan satu 

ataupun lebih dari satu jenis output, dengan menggunakan model program linier 

sebagai metode pengukuran efisiensi (Cooper et al., 2006). Prinsip kerja dari DEA 

yaitu dengan membandingkan data input dan data output dari suatu data atau 

sering disebut dengan Decission Making Unit (DMU), dengan data input dan 

output lainnya pada DMU yang sejenis.  
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 Sumber : Coelli, Rao, O’Donnell and Battese (2005) 

Gambar 1. Model DEA orientasi input 

Gambar 1 merupakan kurva model DEA orientasi input. Kurva tersebut 

menunjukkan tingkat efisiensi terhadap penggunaan input X1 dan X2. Titik C dan 

D merupakan titik yang menunjukkan efisiensi. Sedangkan titik A dan B 

merupakan titik yang tidak berada pada tingkat efisiensi. Titik A dan B perlu 

mengurangi input yang dimiliki hingga berada pada titik A’ dan B’ jika ingin 

berada pada tingkat efisiensi. Garis A”, B” dan D merupakan garis isocost yang 

menunjukkan kombinasi biaya pada input yang digunakan. Titik A akan efisiensi 

secara biaya jika berada pada titik A” dan titik B akan efisiensi secara biaya jika 

berada pada titik B”. 

Terdapat 2 model dalam DEA yang sering digunakan yaitu : 

1. DEA model Constant Return to Scale (CRS) 

Model CRS dikembangkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes pada tahun 

1978 dalam Lawalata, Dwidjono dan Slamet (2014). Model ini 

mengasumsikan bahwa rasio antara penambahan input atau output adalah 

sama. Jika input ditambahkan sebesar x maka output yang dihasilkan akan 

bertambah sebesar x. Nilai efisiensi yang dihasilkan akan mendapatkan 

nilai kurang dari 1 atau sama dengan 1. DMU yang menghasilkan nilai 
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kurang dari 1 maka dikatakan inefisiensi sedangkan DMU yang nilai 

efisiensinya sama dengan 1 maka dikatakan efesien. 

2. DEA model Variable Return to Scale (VRS) 

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

pada tahun 1984 dalam Lawalata, Dwidjono dan Slamet (2014). Pada 

model ini penambahan input belum tentu menghasilkan menambahan 

output yang sesuai. Jika input yang ditambahkan sebesar x maka output 

yang dihasilkan belum tentu sebesar x, bisa lebih besar maupun lebih 

kecil. Peningkatan proporsi bisa bersifat terjadinya kenaikan (increasing 

return to scale) atau bisa juga bersifat terjadinya penururnan (decreasing 

return to scale. 

 


