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ABSTRACT 
 

  
This research aims to analyze and verify the variable anywhere between the 
independent variables CR, QR, DER, DAR, ITO, TATO and NPM have  
significant effect on ROA and / or ROE and whether there is a level of 
efficiency differences among industry groups in mining, manufacturing , trade 
and real estate listed on the IDX for the period 2008-2012. The population in 
this study are mining, manufacturing, trade and real estate companies listed 
on the IDX for the period 2008-2012 with certain criteria. The analysis 
technique used is panel data regression analysis, to prove the performance 
efficiency using Data Envelopment Analysis (DEA) as well as to test for 
differences by using ANOVA. The results showed only variable DAR, DER, 
NPM, and TATO which have a significant effect on ROA and / or ROE 
therefore be used as inputs to the measurement of the efficiency with ROA 
and ROE as its output. DEA results found that the average technical 
efficiency and  efficiency scale of the four industry groups have not reached 
the technical efficiency of 100 per cent although for some companies in each 
industry group there that has achieved technic efficiencies 100 per cent and 
DMU has worked optimally throughout the study period. ANOVA test result 
was found for the difference between the efficiency of the mining industry 
with real estate industry. 
 
Keywords: Debt to Equity Ratio (DER), Debt to Total Asset Ratio (DAR), 

Total Asset Turnover (TATO), Net Profit Margin (NPM), Return 
on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE), Performance 
Efficiency 
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RINGKASAN 

 

Perkembangan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tahun 2008 – 

2012 cenderung menurun secara signifikan, namun ada pula yang meningkat 

secara signifikan serta ada pula sektor industri yang mengalami 

perkembangan yang stabil. Dan diketahui salah satu penyebab terjadinya 

perbedaan kinerja tersebut adalah terjadinya perbedaan efisiensi 

perusahaan pada beberapa sektor industri yang dipengaruhi kinerja 

keuangan.  

Agar dapat bertahan dalam persaingan, maka setiap perusahaan 

yang  bergerak dalam sektor industri harus mencapai hasil usaha yang 

maksimal. Hasil yang maksimal hanya akan dicapai apabila perusahaan 

beroperasi secara lebih efisien.  

Efisiensi perusahaan menggambarkan hubungan antara output yang 

dihasilkan dengan input. Output dari suatu perusahaan salah satunya adalah 

profit yang dapat diproksikan dengan rasio profitabilitas yaitu  Return on 

Asset (ROA) dan/atau Return on Equity (ROE). Sedangkan input yang 

digunakan berupa sumber daya untuk mencapai output termasuk kebijakan 

manajemen perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Input yang 

digunakan dapat diproksikan dengan rasio-rasio kinerja keuangan seperti 

rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage yang memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE).  

Sehingga dari uraian diatas, menarik bagi penulis untuk melakukan 

penelitian dengan judul analisis efisiensi perusahaan dengan pendekatan 

Data Envelopment Analysis (DEA) study kasus pada  pertambangan, 

manufaktur, perdagangan dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2008 – 

2012.  

 



 

iii 
 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian kuantitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan 

dalam penelitian ini yaitu pembuktian dengan menggunakan model-model 

matematis, teori-teori dan atau hipotesis. Data yang diperoleh adalah data 

empiris (teramati) yang memiliki kriteria tertentu dan valid.  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

sehingga pengumpulan data menggunakan cara non participant observation. 

Di mana data yang di dapat merupakan data panel yang paling cocok untuk 

mempelajari dinamika perubahan dan model perilaku yang lebih kompleks. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

pertambangan, manufaktur, perdagangan dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2008 sampai dengan 

tahun 2012. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel yang 

memenuhi kriteria tertentu, sehingga sampel data yang digunakan pada 

penelitian ini sejumlah enam (6) perusahaan pertambangan, enam (6) 

perusahaan manufaktur, enam (6) perusahaan perdagangan dan enam (6) 

perusahaan real estate dengan periode waktu penelitian 5 tahun pada kurun 

waktu tahun 2008 sampai dengan 2012, sehingga jumlah observasi data 

sejumlah seratus dua puluh (120). 

 

HASIL PENELITIAN   

            Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Variabel independen Debt to 

Total Asset Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin 

(NPM) dan Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh  signifikan terhadap 

Return on Asset (ROA) dan/atau Return on Equity (ROE) pada perusahaan 

pertambangan, manufaktur, perdagangan dan real estate yang terdaftar di 

BEI periode tahun 2008-2012. Oleh karenanya variabel independen tersebut 
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digunakan sebagai variabel input serta varibel dependen Return on Asset 

(ROA) dan variabel Return on Equity (ROE)  digunakan sebagai variabel 

output pada pengukuran efisiensi perusahaan dalam penelitian ini. 2)  Hasil 

pengukuran efisiensi dengan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) 

ditemukan bahwa dari rata-rata efisiensi teknis maupun skala efisiensi  

keempat kelompok industri baik pertambangan, manufaktur, perdagangan 

dan real estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2008 – 2012 selama 

periode penelitian belum mencapai efisiensi teknis 100 persen, meskipun 

untuk  beberapa perusahaan pada masing-masing kelompok industri ada 

yang telah mencapai efisiensi teknis 100 persen dan UKE atau DMU telah 

bekerja scara optimal disepanjang periode penelitian. Serta  hasil uji Anova 

atas pengukuran efisiensi dengan pendekatan Data Envelopment Analysis 

(DEA) maka ditemukan perbedaan tingkat efisiensi yang signifikan antara 

kelompok industri pertambangan dengan real estate. 
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