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RINGKASAN 
 

DINA WENING ATI DIANTI. Analisa Efisiensi Teknis pada Initial Public 

Offering (IPO) Panin Dubai Syariah Bank. Dibimbing oleh IRFAN SYAUQI 

BEIK dan ASCARYA. 

 

Panin Dubai Syariah Bank (PDSB) melaksanakan IPO pada Januari 2014 

dan juga terdaftar sebagai bank syariah pertama yang melakukan IPO. Dengan 

adanya kepemilikan saham oleh masyarakat, PDSB dituntut untuk memberikan  

keterbukaan informasi secara penuh dan meningkatkan competitive advantage 

untuk pengembangan usaha maupun meningkatkan citra perusahaan. 

Infrastruktur. IPO mengkomunikasikan sinyal positif yang kuat bahwa perusahaan 

akan memulai periode pertumbuhan dengan berhasil menggunakan modal baru 

yang diajukan. Total dana yang diperoleh sebesar Rp 467,64 Miliar sebesar Rp 

374,11 Miliar untuk pembiayaan modal kerja dan Rp 93,53 Miliar untuk 

pengembangan jaringan. 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pra dan pasca 

pelaksanaan IPO PDSB, efisiensi pra dan pasca pelaksanaan IPO PDSB bila 

dibandingkan dengan  industri BUS di Indonesia dan efisiensi pra dan pasca 

pelaksanaan IPO PDSB bila dibandingkan dengan  BUS BUKU 2 di Indonesia 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknis 

pengumpulan sampel dilakukan secara sengaja. Jenis dan sumber data yang 

digunakan adalah data sekunder  berupa annual report masing-masing BUS 

BUKU 2 periode tahun 2010– 2017 dan laporan publikasi BUS yang terdapat 

dalam Statistik Perbankan Syariah OJK. Data yang terkumpul dianalisis dengan 

menggunakan model DEA untuk mengukur efisiensi sebagai konsep untuk 

mengevaluasi kinerja PDSB dibandingkan dengan kinerja BUS dan BUS BUKU 

2. Untuk mempertajam analisa juga dilakukan indepth interview dengan pejabat 

eksekutif PDSB. 

   Hasil penelitian ini menunjukkan (1) CAR pra IPO lebih tinggi (lebih 

baik) dibandingkan pasca IPO. Sedangkan  efisiensi teknis, efisiensi teknis murni, 

efisiensi skala, BOPO, NPF dan FDR tidak ada perbedaan siginifikan antara rata-

rata parameter pra IPO dan pasca IPO (2) Skor efisiensi PDSB sepanjang periode 

pengamatan tahun 2010-2017 selalu lebih tinggi (lebih efisien) bila dibandingkan 

agregat BUS. Pada kondisi pra dan pasca IPO terdapat perbedaan signifikan skor 

efisiensi teknis dan skor efisiensi skala antara rata-rata parameter BUS dan PDSB. 

Sedangkan efisiensi teknis murni tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

rata-rata parameter BUS dan PDSB (3) skor efisiensi PDSB sepanjang periode 

pengamatan tahun 2010-2017 selalu lebih tinggi (lebih efisien) bila dibandingkan 

BUS BUKU 2. Dari hasil uji beda pra IPO terdapat perbedaan signifikan pada 

parameter efisiensi teknis, efisiensi teknis murni, dan efisiensi skala. Pasca IPO 

perbedaan signifikan hanya pada efisiensi efisiensi teknis dan efisiensi skala.  
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