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JUDUL  :  

Analisis Efisiensi Program Pemberdayaan Masyarakat pada LAZNAS di 

Surabaya dengan Metode Data Envelopment Analysis (Studi kasus pada 

LAZNAS Nurul Hayat, Yatim Mandiri, dan Lembaga Manajemen Infaq)       

Tahun 2015-2016 

ISI  :  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi program 

pemberdayaan ekonomi pada LAZNAS di Surabaya. Penelitian ini merupakan 

perbandingan antara input dan output.Variabel input yang digunakan adalah biaya 

operasional, biaya personalia, dan biaya sosialisasi pada program pemberdayaan 

ekonomi sedangkan variabel output adalah dana yang terhimpun untuk program 

pemberdayaan ekonomi, modal yang disalurkan, dan jumlah mustahiq pada 

program pemberdayaan ekonomi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif non parametrik dengan 

metode Data Envelompment Analysis. Metode ini menggunkan dua asumsi 

pengukuran nilai efisiensi yaitu asumsi Variable Return to Scale (VRS) yang 

menunjukkan efisiensi secara teknis (pure technical efficiency) dan Constan Return 

to Scale (CRS) yang menunjukkan efisiensi secara teknis dan skala (overall 

technical efficiency)  Sampelnya adalah 3 Lembaga Amil Zakat Nasional di 

Surabaya yang sesuai dengan kriteria sampel yang ditentukan dari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2016. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan asumsi VRS program 

pemberdayaan ekonomi pada LAZNAS pada tahun 2015-2016 secara keseluruhan 

telah mencapai efisiensi. Terdapat satu LAZNAS yang belum mencapi efisiensi 

yaitu Nurul Hayat pada tahun 2016. Berdasarkan asumsi CRS program 

pemberdayaan ekonomi pada LAZNAS pada tahun 2015 terdapat dua LAZNAS 

yang inefisiensi yaitu Nurul Hayat dan Yatim Mandiri, sedangkan pada tahun 2016 

hanya satu LAZNAS yang mengalami inefisiensi yaitu Nurul Hayat. Hanya 

terdapat satu LAZNAS yang telah mencapai efisiensi dengan konsisten dua tahun 

berturut-turut dari tahun 2015 hingga tahun 2016 yaitu LAZNAS LMI.Kata  
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