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ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi Lembaga Zakat
Nasional di Indonesia diantaranya, BAZNAS, Rumah Zakat, Bamuis BNI, dan
Dompet Dhuafa pada periode 2011-2012. Metode yang digunakan adalah Data
Employment Analysis (DEA) yang mengamati tingkat efisiensi antara penggunaan
input dan output yang dihasikan. Hasil dari pengujian ini diharapkan dapat digunakan
sebagai perbaikan kinerja bagi Lembaga Zakat Nasional yang belum efisien dan
dapat menambah pengetahuan di bidang Organisasi Nonprofit atau Organisasi
Nirlaba.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Lembaga Zakat Nasional. Adapun
sampel dalam penelitian ini adalah BAZNAS, Rumah Zakat, Bamuis BNI, dan
PKPU. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data laporan
keuangan tahunan lembaga zakat nasional terkait penelitian tahun 2011-2012. Data
tersebut diperoleh dari website Lembaga Zakat Nasional yang diteliti. Input dari
penelitian ini adalah total aset dan biaya operasional, dan outputnya adalah
Penerimaan dana dan penyaluran dana.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode DEA diperoleh
hasil bahwa terdapat Lembaga Zakat Nasional yang sudah efisien dalam kinerjanya
dengan skor efisien 1. Dan terdapat beberapa yang belum efisien dengan skor kurang
dari 1. Adapun perbaikan yang perlu dilakukan lembaga zakat nasional inefisien
terdapat pada input dan outputnya.
Kata kunci : Lembaga Zakat Nasional, Efisiensi, Data Analysis Employment
(DEA)
Abstract
Zakat is one of the five basic pillars of Islam It is an obligation of Muslims which
have social economic effect. Zakat Instituton must have good execute, be Compliance
fully with islamic law and principle, Assurance, Reliability, Tangibles, Emphaty, and
Responsiveness. Many Zakat Institution in Indonesia that trusted to manage zakat in
this country. The aim of this study is to measure the efficiency of National Zakat
Institution in Indonesia with data emvelopment analysis (DEA) to analize the factors
that affect the level of efficiency there are input and output. The objects of this study
are 4 National Zakat Institution in Indonesia which analyzes from 2011-2012.

Method which used in this study is Data Envelopment Analysis (DEA) instrument
thad used by command prompt, input in this study are total asset and operational
cost, output in this study are receipt fund and distribution fund. Overall, the result
from 0-1 when the scor is 1 its mean efficien and <1 its mean inefficient, show that
the efficiency level of National Zakat Instituton in Indonesia during 2011-2012 there
are efficien and other inefficien.
Keyword: National Zakat Institution, Efficiency, Data Analysis Employment
(DEA)
I. PENDAHULUAN
Zakat adalah salah satu rukun islam yang bercorak social-ekonomi dari lima
rukun islam (Yusuf Qardawi, 2010:3). Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi
umat yang mampu sesuai dengan syariat islam. Zakat merupakan pranata keagamaan
yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan
penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil usaha,
zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam, amanah,
kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga
dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat (UU
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).
Data BAZNAS menunjukkan bahwa penerimaan dan penyaluran dana zakat
cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002 dana zakat terhimpun
adalah Rp 296.086.166,13 juta, dan di tahun 2012 penerimaan zakat meningkat
hingga mencapai Rp 40.387.972.149 milyar. Penyaluran dana zakat pada tahun 2002
sebesar Rp 99.895.146 meningkat hingga mencapai Rp 36.091.079.930 milyar pada
tahun 2012. (Lihat tabel I.I dibawah ini):
Tabel I.I
Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS ( dalam Rupiah)
TAHUN
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

PENERIMAAN DANA ZAKAT
296.086.166,13
1.318.462.878
2.234.943.120,22
2.540.588.847
4.825.501.587
11.803.405.258
18.167.580.906
19.371.179.661
23.661.022.281
32.986.949.797
40.387.972.149

PENYALURAN DANA ZAKAT
99.895.146
488.689.375
1.486.305.685
2.005.498.227
2.943.558.772
4.280.119.174
10.999.194.974
14.048.725.306
21.988.196.758
32.104.328.858
36.019.079.930

Sumber : Baznas
Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah
dalam QS Al-Taubah 9:60

           
             
Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin,
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya,
untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan
untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS Al-Taubah 9:60)
Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasannya pengelolaan zakat
bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung
kepada mustahiq, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani
zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil
zakat inilah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat,
melakukan penagihan, pengambilan, dan mendistribusikan zakat secara tepat dan
benar.
Lembaga Zakat harus menerapkan sistem pertanggung jawaban yang baik,
dengan demikian tata kelola Lembaga Zakat menjadi faktor penting dalam
pengoptimalan sumber daya yang dimiliki lembaga pengelola zakat, sehingga
BAZNAZ maupun Lembaga Zakat mampu mengelola zakat sesuai dengan syariah
islam (Compliance fully with islamic law and principle), Jaminan rasa kenyamanan
(Assurance), Tingkat kepercayaan atau amanah (Reliability), Bukti nyata (Tangibles),
Rasa Empati (Emphaty), dan tanggapan pengelola terhadap keluhan pengguna jasa
(Responsiveness) (Abdul Qawi Othman, 2006). Dengan demikian untuk memenuhi
sistem tata kelola yang baik, maka Lembaga Zakat harus memenuhi standarisasi tata
kelola yang baik dan salah satu indikatornya adalah efisiensi.
Efisiensi merupakan salah satu instrumen dalam mengukur kinerja lembaga
yang memiliki laporan keuangan, dalam hal ini Lembaga Zakat. Pengukuran efisiensi
dilakukan dengan membandingkan input dengan output yang dihasilkan (Tatang
Iskandar, 2009:2). Salah satu metode yang sering digunakan untuk menganalisis
efisiensi adalah metode non parametrik Data Envelopment Analysis (DEA).
Pendekatan DEA tidak membutuhkan banyak informasi sehingga lebih sedikit data
yang dibutuhkan dan lebih sedikit asumsi yang diperlukan. Dengan adanya metode
analisis efisiensi ini maka dapat mengetahui OPZ mana yang telah efisien dalam hal
penggunaan input dan pengeluaran output. Secara eksplisit tujuan dari paper ini
adalah mengetahui dan menjelaskan tingkat efisiensi Lembaga Zakat Nasional di
Indonesia.
II. LANDASAN TEORI
Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar dari zakah
yang berarti berkah, tumbuh , bersih, dan baik. Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi
dan lain-lain, kata dasar zakah berarti tumbuh dan berkembang. Dari segi istilah fiqih,
zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orangorang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri
(Yusuf Qardawi, 2007:34). Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan

dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta
yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan
bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah:
103 dan surat ar-Ruum: 39
               
  
Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya
doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar
lagi Maha mengetahui” (AT-Taubah:103)
Maknanya adalah ambillah wahai Rosulullah SAW sebagaian harta orangorang yang berikman sebagai sedekah yang telah ditentukan (ukurannya) seperti
zakat wajib atau sedekah yang tidak ditentukan, yaitu yang hukumnya sunnah, kamu
membersihkan mereka dari kotoran sifat bakhil, kikir, rakus, hina, keras hati, dan
segala perbuatan yang rendah, “mensucikan mereka” maknanya mengembangkan
harta tersebut dan mengangkatnya dengan penuh kebaikan, serta keberkahan akhalaq
dan amalan, sehingga dengan harta tersebut kamu menjadi orang yang mendapatkan
kebahagiaan di dunia dan akhirat (Syaih as- Sayyid Sabiq, 2005:4).
Dua faktor produksi yang paling penting dalam organisasi pengelola zakat
(OPZ) adalah modal dan tenaga kerja. Modal adalah seperangkat sarana yang
dipergunakan oleh para pekerja dalam hal ini adalah modal yang digunakan oleh amil
dalam operasional OPZ. Tenaga kerja adalah orang yang menghabiskan waktu untuk
bekerja dalam OPZ. Tiap unit tenaga kerja membutuhkan peningkat modal untuk tiap
unit penggunanya, proporsi yang benar dalam penggunaan modal dalam produksi
memberikan peningkatan pada bentuk istimewa dari menu produksi untuk
menghasilkan tingkat keluaran (output) yang lebih tinggi. Ini merupakan gagasangagasan dari perubahan teknologi dengan cara kombinasi faktor modal dan tenaga
kerja yang sesuai (Adiwarman Karim, 2007).
Efisiensi secara tradisional didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan
untuk menghasikan output tertentu dengan menggunakan input tertentu dalam porsi
seefisien mungkin, sehingga efisiensi merupakan tingkat output tertimbang dibagi
dengan tingkat input tertimbang. Pengukuran efisiensi modern dikenalkan oleh Farrel
(1957) ia membagi tingkat efisiensi kedalam dua teori yakni technical efficiency
(Efisiensi tekhnis) yaitu kemampuan perusahaan menghasikan output maksimal
sesuai dengan tingkat input yang digunakan, serta allocative efficiency (efisiensi
alokasi) yakni kemampuan perusahaan dalam menggunakan input secara optimal
sesuai dengan biaya input tersebut (Tatang Iskandar, 2009:6). Ukuran efisiensi relatif
yang biasanya digunakan adalah : ( Hendri, 2012)
Efisiensi = Jumlah tertimbang output / Jumlah tertimbang input

Hasil nilai efisiensi akan menunjukkan skala 0-1, dimana jika hasil efisiensi
menunjukkan 0 maka unit kegiatan yang diuji sangat tidak efisien. Sedangkan nilai 1
menunjukkan bahwa unit kegiatan tersebut sangat efisien. Nilai-nilai efisiensi
tersebut adalah relatif dan nilai yang dihasilkan adalah dengan membandingkan
antara setiap unit-unit kegiatan pada data yang akan di analisis.
Input adalah sumber daya yang ditujukan, digunakan, atau dikonsumsi dalam
menjalankan progam organisasi, dalam penelitian ini input yang digunakan adalah
total aset dan biaya operasional. Output merupakan produk atau hasil langsung dari
aktifitas progam dan biasanya diukur dalam volume pekerjaan yang berhasil dicapai
(Hatry, 1996). Faktor-faktor output dalam OPZ merupakan produk yang menjadi
tujuan OPZ. Pengukuran Output pada penelitian ini diukur dari penerimaan dana dan
penyaluran dana. Semakin banyak penerimaan dana berarti semakin banyak muzakki
yang mempercayakan dana zakatnya kepada OPZ mencerminkan kualitas aktivitas
kinerja OPZ yang dilakukan sudah baik, dan mencerminkan seberapa baik OPZ
mensosialisasikan kinerja OPZ sebagai lembaga yang memiliki tugas utama untuk
menghimpun dan mendistribusikan dana zakat dari dan untuk umat.
Dalam penelitian ini penulis mengunakan alat analisis Data Envelopment
Analysis (DEA) yang diperkenalkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes (1978). DEA
adalah model analisis faktor produksi untuk mengukur tingkat efisiensi relatif dari set
unit kegiatan ekonomi (UKE) yang sejenis. Alat analisis DEA di desain secara
spesifik untuk mengukur efisiensi relatif suatu unit produksi dalam kondisi terdapat
banyak input maupun output, yang biasanya sulit disiasati secara sempurna oleh
tekhnik analisis pengukur efisiensi lainnya (Hastarini, 2005). Efisiensi relatif suatu
Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) adalah efisiensi suatu UKE dibanding dengan UKE
lain dalam sampel yang menggunakan jenis input dan output yang sama.
III. METODE PENELITIAN
3.1. Obyek dan Variabel Penelitian
Obyek dalam penelitian ini adalah empat Lembaga Zakat tingkat nasional yang
ada di Indonesia. Penelitian ini menganalisia tingkat efisiensi pada empat Lembaga
Zakat Nasional. Lembaga Zakat Nasional yang menjadi obyek penelitian adalah
Lembaga Zakat yang telah dikukuhkan pemerintah, dan mempublikasikan laporan
keuangan dari tahun 2011-2012. Organisasi Pengelola Zakat yang dijadikan obyek
penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional, Rumah Zakat, Bamuis BNI (Baitul
Mal Ummat Islam Bank Negara Indonesia), dan PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat).
Penelitian dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA) ini menggunakan
variabel input dan output. Data didapatkan dari website Baznas, Rumah Zakat,
Bamuis BNI (Baitul Mal Ummat Islam Bank Negara Indonesia), dan PKPU (Pos
Keadilan Peduli Umat) serta literatur terkait. Variabel input dan output yang
digunakan dalam peneitian ini adalah sebagai berikut :
a. Faktor-faktor input merupakan sumber daya yang dimiliki oleh Baznas, Rumah
Zakat, Bamuis BNI (Baitul Mal Ummat Islam Bank Negara Indonesia), dan
PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) dalam mendukung kinerjanya, yang tercermin
di dalam laporan keuangannya, Total aset ( ) dan Biaya operasional ( ).

a) Total aset adalah aset keseluruhan Baznas, Rumah Zakat, Bamuis BNI (Baitul
Mal Ummat Islam Bank Negara Indonesia), dan PKPU (Pos Keadilan Peduli
Umat) baik asset lancar ataupun tidak lancar. Jumlah asset dinyatakan dengan
satuan jutaan rupiah.
b) Biaya operasional adalah Total dana yang disalurkan untuk operasional amilin
selain dana sosialisasi dan personalia. Pengeluaran dana amil untuk pembelian
aktiva tidak termasuk dalam variabel ini. Biaya opersional dinyatakan dengan
satuan jutaan rupiah.
b. Faktor-faktor Output merupakan produk yang menjadi consern atau tujuan
Baznas, Rumah Zakat, Bamuis BNI, dan PKPU, yakni Penerimaan dana (Y1) dan
Penyaluran dana (Y2).
a) Penerimaan dana adalah Total dana yang diterima oleh Baznas, Rumah Zakat,
Bamuis BNI (Baitul Mal Ummat Islam Bank Negara Indonesia), dan PKPU
(Pos Keadilan Peduli Umat) , baik yang terikat penggunaannya maupun tidak
terikat. Penerimaan zakat dinyatakan dengan satuan jutaan rupiah.
b) Penyaluran Dana adalah total dana yang disalurkan atau dikeluarkan oleh
Baznas, Rumah Zakat, Bamuis BNI (Baitul Mal Ummat Islam Bank Negara
Indonesia), dan PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) ke mustahiq zakat non
amil. Penyaluran dana dinyatakan dengan satuan jutaan rupiah.
3.2.

DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

DEA adalah model analisis faktor produksi untuk mengukur tingkat efisiensi
relatif dari set unit kegiatan ekonomi (UKE) sejenis. Data Envelopment Analysis akan
menghitung lembaga zakat yang menggunakan input r untuk menghasilkan output s
yang berbeda. Efisiensi lembaga zakat di ukur sebagai berikut : ( Ismail, 2004 )

Dimana :
= Efisiensi relatif dari OPZ
s = Jumlah output yang dihasilkan OPZ
r = Jumlah input yang digunakan OPZ
= Jumlah output ke i yang bisa diproduksi oleh OPZ
= Jumlah input ke j yang digunakan oleh OPZ
= merupakan bobot output i yang dihasilkan OPZ
= adalah bobot input j yang akan diberikan oleh OPZ , dan i dihitung dari 1
ke s serta j dihitung dari 1 ke r
Terdapat dua model pada DEA, model pertama adalah constant return to
scale dikembangkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes (Model CCR) pada tahun
1978. Model ini mengasumsikan bahwa rasio antara penambahan input dan output

adalah sama (constant return to scale). Artinya, jika ada tambahan input sebesar x
kali, maka output akan meningkat sebesar x kali juga. Asumsi lain yang digunakan
dalam model ini adalah bahwa setiap perusahaan atau unit pembuat keputusan (UPK)
beroperasi pada skala yang optimal. Rumus dari constant return to scale dapat
dituliskan sebagai berikut, dimana maksimisasi di atas merupakan efisiensi teknis
(CCR), xij adalah banyaknya input tipe ke-i dari UPK ke-j dan ykj adalah
jumlah output tipe ke-k dari UPK ke-j. Nilai efisinesi selalu kurang atau sama
dengan 1. UPK yang nilai efisiensinya kurang dari 1 berarti inefisien sedangkan UPK
yang nilai efisiennya sama dengan 1 berarti UPK tersebut efisien. Model kedua
adalah Variable Return to Scale (VRS) Model ini dikembangkan oleh Banker,
Charnes, dan Cooper (model BCC) pada tahun 1984 dan merupakan pengembangan
dari model CCR. Model ini beranggapan bahwa perusahaan tidak atau belum
beroperasi pada skala yang optimal. Asumsinya adalah rasio antara penambahan
input dan output tidak sama (variable return to scale). Penambahan input sebesar x
kali tidak akan menyebabkan output meningkat sebesar x kali, bisa lebih kecil atau
lebih besar dari x kali. Rumus variable return to scale (VRS) dapat dituliskan dengan
program matematika seperti berikut, Maksimisasi di atas merupakan nilai efisiensi
teknis (BCC), xij adalah banyaknya input tip eke-I dari UPK ke-j, dan yrj adalah
jumlah output tipe ke-r dari UPK ke-j. Nilai dari efisiensi tersebut selalu kurang atau
sama dengan 1. UPK yang nilai efisiensinya kurang dari 1 berarti
inefisiensi sedangkan UPK yang nilainya sama dengan 1 berarti UPK tersebut efisien
(Aam Rusydiyana, 2013).
IV. HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil analisis menggunakan software DEAP dengan pendekatan CSR
dan berorientasi pada variable input, dapat dilihat tingkat efisiensi Lembaga zakat
nasional pada tabel I.I. Hasil perhitungan menunjukkan pencapaian efisiensi masingmasing LAZNAS pada tahun 2011-2012.
Tabel 4.1
Hasil Perhitungan Efisiensi Berdasarkan DEA 2011-2012

Sumber : Hasil olah data
Tabel 4.1 merupakan skor efisiensi masing-masing lembaga zakat nasional,
berdasarkan hasil pengolahan data tersebut menunjukkan bahwa tahun 2011 terdapat
1 lembaga zakat nasional yang kinerjanya dikatakan efisien yaitu Bamuis BNI.
Sementara lembaga zakat nasional lain inefisien, namun terdapat 1 yang mendekati
efisien yaitu BAZNAS dengan skor efisiensi 0,852, sedangkan lembaga zakat
nasional lainnya inefisien yaitu Rumah Zakat 0,624 dan PKPU 0,634. Tahun 2012
terdapat 2 lembaga zakat nasional yang kinerjanya efisien yaitu, BAZNAS dan
Bamuis BNI. Sementara 2 yang lainnya inefisien, namun terdapat 1 yang mendekati
efisien yaitu PKPU dengan skor 0,874, dan inefisien lainnya adalah Rumah Zakat

dengan skor 0,843.
a)
Inefisien Tahun 2011
1.
Inefisien BAZNAS (2011)
Selama tahun 2011, BAZNAS tergolong lembaga zakat nasional dengan
kinerja inefisien skor efisiensi BAZNAS 0,852. Pada tahun 2011 terlihat bahwa nilai
Radial Movement pada input Total Aset -2449640.165 jadi terjadi kelebihan aset
sebesar Rp. 2.449.640,165 juta yang berarti untuk menjadi efisien BAZNAS harus
mengurangi aset sebesar Rp. 2.449.640,165 juta, terdapat nilai Slack Movement
sebesar -7858981.535 sehingga untuk berada pada titik paling efisien, BAZNAS
harus mengurangi lagi asset nya sebesar Rp. 7.858.981,535 juta. Hal ini terjadi karena
pemakaian aset yang kurang efektif dan produktif. Hal lain yang menunujukan
inefisien adalah Biaya Operasional dengan nilai Radial Movement -852708.784
sehingga BAZNAS harus mengurangi biaya operasional sebesar sebesar Rp.
852.708,784 juta. Hal ini dikarenakan terjadinya penggunaan biaya operasional yang
berlebihan menjadikannya tidak efisien. Pada sisi output sebenarnya efisien namun
terdapat Slack Movement dengan nilai 9901613.637 sehingga untuk mencapai titik
paling efisien BAZNAS harus menambahkan penerimaan dana sebesar Rp.
9.901.613,637. Dapat disimpulkan ketidakefisienan BAZNAS pada tahun 2011
dikarenakan penggunaan input yang tidak efisien.
2.
Inefisien Rumah Zakat (2011)
Selama tahun 2011, Rumah Zakat tergolong lembaga zakat nasional dengan
kinerja inefisien. Hal ini terlihat dari skor efisiensi Rumah Zakat 0,642.Tidak jauh
berbeda dengan BAZNAS, Rumah Zakat juga rata-rata ketidakefisiennya terdapat
pada kedua inputnya. Inefisien Rumah Zakat terdapat pada kedua inputnya. Terlihat
pada Radial Movement input total aset -9355769.179 jadi terjadi kelebihan aset
sebesar Rp. 9.355.769,179 juta yang berarti untuk menjadi efisien Rumah Zakat harus
mengurangi aset sebesar Rp. 9.355.769,179 juta. Hal ini terjadi karena terdapat aset
yang tidak digunakan dengan maksimal sehingga pemakaian aset tidak efektif dan
produktif terutama pada kas dan setara kas. Hal lain yang menunujukan inefisien
adalah Biaya Operasional dengan nilai Radial Movement -13242818.623 sehingga
Rumah Zakat harus mengurangi biaya operasional sebesar sebesar Rp.
13.242.818,623 juta, terdapat Slack Movement sebesar -9814912.659 sehingga untuk
berada pada titik paling efisien Rumah Zakat harus mengurangi lagi biaya
operasional sebesar Rp. 9.814.912,659 juta, Hal ini dikarenakan terjadinya
penggunaan biaya operasional yang berlebihan pada pos gaji dan tunjangan yang
menjadikannya tidak efisien. Pada sisi output sebenarnya efisien namun terdapat
Slack Movement dengan nilai 19467403,52 sehingga untuk mencapai titik paling
efisien Rumah Zakat harus menyalurkan dana tambahan sebesar Rp. 19.467.403,52
juta . Dapat disimpulkan ketidakefisienan Rumah Zakat pada tahun 2011 dikarenakan
penggunaan input yang tidak efisien.
3.
Inefisien PKPU (2011)
Pada tahun 2011 PKPU mengalami inefisien, dengan skor efisiensi kurang
dari 1 yaitu 0,634. Menandakan bahwasannya PKPU kurang efisien dalam
kinerjanya. Tidak jauh berbeda dengan BAZNAS dan Rumah Zakat, PKPU juga ratarata ketidakefisiennya terdapat pada kedua inputnya. Inefisien PKPU terdapat pada
kedua inputnya. Terlihat pada Radial Movement input total aset -15794058.100 jadi
terjadi kelebihan aset sebesar Rp. 15.794.058,100 juta yang berarti untuk menjadi

efisien PKPU harus mengurangi aset sebesar Rp. 15.794.058,100 juta,terdapat Slack
Movement sebesar -18880064.658 sehingga untuk mencapai titik paling efisien PKPU
harus mengurangi lagi asset sebesar Rp. 18.880.064,658 juta. Hal ini terjadi
penggunakan aset yang tidak efektif dengan terpusatnya dana aset lancar pada kas
dan setara kas. Hal lain yang menunjukkan inefisien adalah Biaya Operasional
dengan nilai Radial Movement -3829183.345 sehingga PKPU harus mengurangi
biaya operasional sebesar sebesar Rp. 3.829.183,345 juta. Hal ini dikarenakan
terjadinya penggunaan biaya operasional yang besar pada pos pemasyarakatan atau
sosialisasi ziswaf. Pada sisi output sebenarnya efisien, namun terdapat Slack
Movement dengan nilai 3055877.175 sehingga untuk mencapai titik paling efisien
PKPU harus menambah penyaluran dana sebesar Rp. 3.055.877,175 juta. Dapat
disimpulkan ketidakefisienan PKPU pada tahun 2011 dikarenakan penggunaan input
yang tidak efisien.
b)
Inefisien Tahun 2012
1.
Inefisien Rumah Zakat (2012)
Pada tahun 2012 Rumah Zakat mengalami inefisien kinerja dengan skor
efisien 0,630. Tidak jauh berbeda dengan tahun 2011 Rumah Zakat pada tahun 2012
mengalami inefiseien yang terdapat pada kedua inputnya, walaupun pada tahun 2012
Rumah Zakat lebih efisien dari tahun sebelumnya. Inefisien Rumah Zakat terdapat
pada kedua inputnya. Terlihat pada Radial Movement input total aset -5342270.832
jadi terjadi kelebihan aset sebesar Rp. 5.342.270,832 juta yang berarti untuk menjadi
efisien Rumah Zakat harus mengurangi aset sebesar Rp 5.342.270,832 juta. Hal ini
terjadi karena penggunakan aset yang kurang efektif dengan terpusatnya dana aset
lancar pada kas dan setara kas. Hal lain yang menunjukkan inefisien adalah Biaya
Operasional dengan nilai Radial Movement -6002657.828 sehingga Rumah Zakat
harus mengurangi biaya operasional sebesar sebesar Rp. 6.002.657,828 juta. Sama
seperti tahun sebelumnya hal ini dikarenakan terjadinya penggunaan biaya
operasional yang besar pada gaji dan tunjangan serta penyusutan aset tetap. Pada sisi
output sebenarnya efisien, namun terdapat Slack Movement dengan nilai 5591425.238
sehingga untuk mencapai titik paling efisien Rumah Zakat harus menambah
penyaluran dana sebesar Rp. 5.591.425,238 juta. Sehingga dapat disimpulkan
ketidakefisienan Rumah Zakat pada tahun 2012 dikarenakan penggunaan input yang
tidak efisien.
2.
Inefisien PKPU (2012)
Pada tahun 2012 PKPU kembali mengalami inefisien dengan skor 0,874 lebih
efisien jika dibandingkan dengan tahun sebelumya. Bamuis BNI pada tahun 2012
mengalami peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya walaupun masih belum
efisien, dikatakan inefisien terdapat pada kedua inputnya. Inefisien PKPU terdapat
pada kedua inputnya. Terlihat pada Radial Movement input total aset -6938282.838
jadi terjadi kelebihan aset sebesar Rp. 6.938.282,838 juta yang berarti untuk menjadi
efisien PKPU harus mengurangi aset sebesar Rp. 6.938.282,838 juta, terdapat Slack
Movement sebesar -8400401.245 sehingga untuk mencapai titik paling efisien PKPU
harus mengurangi lagi asset nya sebesar Rp. 8.400.401,245 juta. Hal ini terjadi
penggunakan aset yang kurang efektif dengan alokasi terbanyak pada investasi. Hal
lain yang menunjukkan inefisien adalah Biaya Operasional dengan nilai Radial
Movement -1507198.081 sehingga PKPU harus mengurangi biaya operasional
sebesar sebesar Rp. 1.507.198,081 juta. Hal ini dikarenakan terjadinya penggunaan

biaya operasional yang kurang efisien. Pada sisi output sebenarnya efisien, namun
terdapat Slack Movement dengan nilai 13025238.411 sehingga untuk mencapai titik
paling efisien PKPU harus menambah penyaluran dana sebesar Rp. 13.025.238,411
juta. Sehingga dapat disimpulkan ketidakefisienan PKPU pada tahun 2012
dikarenakan penggunaan input yang tidak efisien.
V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat
di ambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil analisis menggunakan alat analisis DEA, dengan 4
lembaga zakat nasional yang menjadi objek penelitian yaitu BAZNAS,
Rumah Zakat, Bamuis BNI (Baitul Mal Ummat Islam Bank Negara
Indonesia) , dan PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) dalam kurun waktu
2011-2012 terdapat lembaga zakat nasional yang sudah efisien , dan
terdapat pula lembaga zakat nasional yang inefisien, Adapun pada tahun
2011 lembaga zakat nasional yang efisien adalah Bamuis BNI (Baitul Mal
Ummat Islam Bank Negara Indonesia). Sementara lembaga zakat nasional
yang belum efisien pada tahun 2011 adalah BAZNAS, Rumah Zakat, dan
PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat). Hal ini terlihat dari masing-masing skor
efisiensi yang kurang dari 1. Pada tahun 2012 terdapat 2 lembaga zakat
nasional yang dalam kinerjanya sudah efisien yaitu BAZNAS dan Bamuis
BNI (Baitul Mal Ummat Islam Bank Negara Indonesia), dan 2 lainnya
inefisien yaitu Rumah Zakat dan PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat). Akan
tetapi terdapat beberapa lembaga zakat nasional yang sudah mendekati
efisien yaitu pada tahun 2011 BAZNAS dengan skor 0,852 dan tahun 2012
PKPU (POS KEADILAN PEDULI UMAT) dengan skor 0,874.
2. Lembaga zakat nasional yang menduduki skor terendah dari Lembaga
Zakat Naional lainnya, BAZNAS, Bamuis BNI, dan PKPU pada tahun
2011-`2012 adalah Rumah Zakat dengan skor tahun 2011 0,624 dan pada
tahun 2012 dengan skor 0,843, walaupun demikian Rumah Zakat
mengalami peningkatan kinerja terlihat dari peningkatan skor efisien nya.
3. Keempat lembaga zakat nasional cenderung mengalami perbaikan kinerja
dari tahun 2011-2012 Adapun yang mengalami peningkatan signifikan
adalan BAZNAS yang pada tahun 2011 inefisien pada tahun 2012
kinerjanya sudah efisien. Sementara Bamuis BNI (Baitul Mal Ummat Islam
Bank Negara Indonesia) dapat mempertahankan kinerja yang baik, sehingga
tetap efisien pada tahun 2012.
4. Inefisien lembaga zakat nasional pada penelitian ini rata-rata disebabkan
oleh kedua varibel input (total aset dan biaya operasional) dengan tingkat
inefisiensi berbeda-beda. Ada dugaan dari peneliti bahwasannya terdapat
penggunaan dana berlebih pada biaya operasional yang digunakan untuk
sosialisasi ziswaf dan gaji amil. Penggunaan aset harus dialokasikan pada
hal-hal produktif sehingga tidak banyak aset yang menganggur. Biaya
operasional harus digunakan tepat guna, sehingga tidak ada pemborosan
pada biaya operasional.

5. Sedangkan variabel output pada masing-masing lembaga zakat nasional
rata-rata sudah efisien akan tetapi ada beberapa lembaga zakat nasional
yang harus mencapai titik paling efisien dengan menambah variabel
outputnya. Jumlah penerimaan dana mencerminkan seberapa baik lembaga
zakat mensosialisasikan kinerja lembaga yang memiliki tugas utama untuk
menghimpun dan mendistribusikan dana zakat dari dan untuk umat. Oleh
karena itu lembaga zakat nasional harus mencapai tingkat paling efisien
pada penerimaan dana dan penyaluran dana.
6. Berdasarkan Hipotesis yang berbunyi BAZ dan LAZ sudah memiliki
efisiensi yang sudah baik tidak terbukti karena mayoritas Lembaga Zakat
Nasional yang diteliti belum efisien.
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