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RINGKASAN 

 
 
Tujuan dibentuknya  BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) oleh 

pemerintah yaitu mencapai pengelolaan zakat nasional yang lebih efisien. 
BAZNAS dibentuk mulai dari tataran pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 
BAZNAS merupakan koordinator utama dan bertanggung jawab atas pengelolaan 
zakat secara keseluruhan. BAZNAS Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab atas 
pengumpulan zakat oleh BAZNAS kabupaten/kota se Jawa Timur. Riset yang 
dilakukan IPB menyatakan bahwa potensi zakat di Jawa Timur sebesar 15 triliun 
dari total potensi zakat nasional sebesar 217 triliun. Potensi zakat yang besar 
diharapkan mampu meningkatkan kesejateraan golongan mustahik menjadi lebih 
baik.  

Efisiensi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan organisasi 
termasuk organisasi pengelola zakat. Penelitian ini mengukur dan menganalisis 
efisiensi yang dimiliki BAZNAS kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 
menggunakan metode DEA (Data Envelopment Analysis). Hasil efisiensi 
menunjukkan bahwa dari total 12 unit BAZNAS kabupaten/kota terdapat 7 
BAZNAS kabupaten/kota tergolong efisien. Terdapat 5 BAZNAS kabupaten/kota 
yang memiliki efisiensi di bawah 100% atau inefisien dalam asumsi CRS 
(Constant Return to Scale) yaitu Kota Madiun (86,3%), Kabupaten Sumenep 
(84,3%), Kabupaten Lumajang (68,5%), Kota Malang (57,8%), dan Kabupaten 
Lamongan (8,8%).   

Sumber Inefisiensi dari BAZNAS kabupaten/kota lebih disebabkan karena 
distribusi dana zakat yang belum maksimal. Tidak semua BAZNAS 
kabupaten/kota mendapat bantuan dana APBD. Namun bantuan dana APBD tidak 
lantas menjadi jaminan bahwa BAZNAS kabupaten/kota memiliki efisiensi lebih 
baik. Banyak BAZNAS kabupaten/kota yang memiliki efisiensi buruk 
dilatarbelakangi kurang mampunya  manajemen BAZNAS kabupaten/kota 
tersebut menyalurkan dana zakat yang terhimpun kepada para golongan mustahik.  
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SUMMARY 

 

The purpose of the BAZNAS (National Zakat Agency) establishment by 
the government is to achieve efficiency in national zakat management. BAZNAS 
is formed  from the level of the central, provincial, and district / city. BAZNAS is 
the main coordinator and responsible for the overall zakat management. BAZNAS 
East Java Province is responsible for zakat collection  by BAZNAS districts / 
cities in East Java. Research conducted by IPB states that zakat potential in East 
Java at 15 trillion of total national zakat potential of 217 trillion. This big 
potentiality of zakat is expected to increase ther welfare of mustahik groups to be 
much better.  

Efficiency is one measure of the success of organizations including such 
as zakat charity management organizations. This study is to measure and analyze 
the efficiency of which is owned BAZNAS districts / cities in East Java using the 
DEA (Data Envelopment Analysis) method. Results demonstrated efficiency that 
of the total 12 units BAZNAS districts / cities have 7 BAZNAS district / city 
relatively efficient. There are 5 BAZNAS districts / cities which have less than 
100% efficiency or in inefficiency under the assumption of CRS (Constant Return 
to Scale),  Those are the City of Madiun (86.3%), the district of Sumenep 
(84.3%), the district of Lumajang (68.5%), The City of Malang (57.8%), and the 
district of Lamongan (8,8%).  

Inefficiency source of BAZNAS districts / cities is due to the distribution 
of zakat funds is not maximized. Not all BAZNAS district / city  received 
financial assistance budget. But aid budget funds are not necessarily a guarantee 
that BAZNAS district / city has a better efficiency. BAZNAS districts / cities that 
have poor efficiency caused of an unqualified management in distributing the 
collected zakat fund to the groups of mustahik.   
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 اخلالصة

 كفاءة من قبل احلكومة لتحقيق (ككالة الزكاة الوطنية) BAZNAS الغرض من إنشاءكاف 
مث  احملافظات،  مث من مستول احلكومة ادلركزية،بدايةُشكل  BAZNAS .كطنيةاؿ إدارة الزكاة أكثر يف

  .ىو ادلنسق الرئيسي كيكوف مسؤكال عن اإلدارة العامة للزكاة BAZNAS .ادلدينة/ ادلقاطعة 
BAZNAS ادلسؤكؿ عن مجع الزكاة منك ق الشرقية جاكة يف حمافظة   BAZNAS قبل ادلناطق  /

 تصل إىل الزكاة يف جاكة الشرقية  يف مجع اإلمكانات  أحباثا تنص IPB أجرل .جاكة الشرقيةادلدف يف 
كمن ادلتوقع أف يزيد مجعيات  . تريليوف217 كطنية من يف مجيع زكاةمكانات ال إجمموع تريليوف من 15

  .الزكاة أفضل السعادة لدم ادلستحقني
ككاف  ..الكفاءة ىي أحد ادلقاييس لنجاح ادلنظمات ك من تلك اجلملة منظمات اخلريية يف الزكاة

ادلدف يف  جاكة  / ادلناطق BAZNAS غرض ىذه الدراسة ىو معرفة قياس كحتليل كفاءة اليت متلكها
  يف DEA أظهرت النتائج كفاءة مع تقنية .(حتليل مغلف البيانات) DEA الشرقية باستخداـ تقنية

 7  ىناؾ ادلدف / ادلناطق BAZNAS 12 من أف (ثابت العودة للمقياس) CRSافرتاض   
BAZNAS 5ىناؾ ك   .تصنف على أهنا يف كفاءة ادلدف / ادلناطق  BAZNAS  ادلدف / ادلناطق
  أك يف حالة عدـ كفاءة٪100  حتتاليت لديها كفاءة (ثابت العودة للمقياس) CRSيف ظل افرتاض 

، ك مدينة (٪68.5)، ك منطقة لوماجاغ (٪84.3)،ك منطقة سومينيب (٪86.3)منها مدينة ماديوف 
 (٪8.8)،ك منطقة الموجناف (٪57.8)ماالنج 

 توزيع أمواؿ الزكاة  النقصاف يفادلدف يرجع ذلك إىل/ ادلناطق  BAZNAS مصدر عدـ كفاءة
  BAZNAS مدينة/  منطقة BAZNAS ال تلقى كل . االىتماـ بتوزيعها بوجو التعظيمعدـك 

  BAZNAS  بأف تضمن اليت لكن أمواؿ ميزانية ادلساعدات ليست بالضركرة .ميزانية ادلساعدة ادلالية
 ادلدف اليت لديها الكفاءة/ ادلناطق  BAZNAS  من العديد ككاف. ادلدينة لديها كفاءة أفضل/ منطقة

 أمواؿ الزكاة اليت مت مجعها  يف توزيعمدينة/ منطقة  BAZNAS  يفإلدارة غري مؤىلةا الصغرية سببها
 .جمموع ادلستحقني
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