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ABSTRACT 

 

The influence of trust to Baznas, revenue, and zakat knowledge on people’s 
interest in paying zakat Al-mal in Bojonegoro regency. This research uses 
quantitative research methods. The analysis technique used is multiple linear 
regression analysis. The data obtained are primary data from the distribution of 
questionnaires directly to the respondents of the results of this study indicate that 
the variable trust to Baznas, revenue and zakat knowledge zakat has a significant 
effect on people's interest in paying Zakat Al-Mal in Bojonegoro district. 

 

Keywoard :Trust, Income, Zakat mal, Baznas. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan masyarakat 
terhadap Baznas, Pendapatan dan Pengetahuan Zakat terhadap minat 
masyarakat membayar Zakat Mal Di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda. Data yang diperoleh yaitu data primer yang 
bersunber dari penyebaran kuesioner secara langsung ke responden hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa vaiabel kepercayaan terhadap Baznas, 
pendapatan dan pengetahuan Zakat berpengaruh signifikan terhadap minat 
masyarakat membayar Zakat Mal Di kabupaten Bojonegoro.  

 

Kata kunci : Kepercayaan, Pendapatan, zakat mal, Baznas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Agama Islam mengajarkan dua tata cara hubungan yang harus dipelihara oleh 

para pemeluknya. Keduanya disebut dengan dua kalimat hablum minallah wa 

hablum minan naas (QS.3:112). Ali (1988) menerjemahkan keduanya yang artinya 

“tali Allah dan tali manusia”. Hubungan itu dilambangkan dengan tali, karena ia 

menunjukkan ikatan atau hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara 

manusia dengan manusia. 

Islam mempunyai potensi-potensi sangat penting dalam ajaran-ajarannya 

yang mencakup segala aspek kehidupan termasuk perhatiannya terhadap 

hubungan secara vertikal dengan Allah SWT dan hubungan horizontal kepada 

lingkungan sosial kemasyarakatan. Hubungan secara vertical meliputi 

syahadatain, shalat, puasa, zakat, dan haji. Kelimanya terangkum dalam Rukun 

Islam. Hubungan secara horizontal yang merupakan hubungan muamalah salah 

satu contohnya ialah zakat.  

Perlu diketahui bahwa sesungguhnya kewajiban zakat ditetapkan dalam Al-

Qur’an surat Al-Baqarah ayat 103 dan 43 sebagai berikut : 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau 

membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. At-Taubah: 103)  

“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama dengan orang-orang 

yang ruku’.” (QS. Al-Baqarah: 43). 

Zakat adalah suatu kewajiban yang bersifat kemasyarakatan dan ibadah, 

dimana manusia akan merasakan keagungan dari tujuan ajaran Islam dalam 
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bentuk mencintai dan tolong menolong antar sesama manusia (Abdullah 

Siddik,1982). Menunaikan zakat merupakan kewajiban ibadah yang merupakan 

konsekuensi ketaatan kepada perintah Allah SWT dan pemanfaatannya dapat 

membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi (muamalah) yang dihadapi 

oleh masyarakat. Salah satu jenis zakat yang menurut tuntunan syariat dapat 

dimanfaatkan sebagai instrumen dalam pembangunan dan perekonomian 

masyarakat adalah zakat mal atau zakat harta. Rohman (2014) menyatakan 

bahwa zakat mal merupakan zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap 

muslim apabila telah sampai nishab atau haulnya.  

Zakat bisa menjadi sarana alternatif program pemerintah sebagai sumber 

dana mengatasi kemiskinan (Ibrahim, 2006). Walaupun disadari bahwa potensi 

zakat harta cukup besar dan selalu berbanding lurus dengan tingkat kemajuan 

perekonomian suatu daerah dan masyarakat, namun pada sisi lain, umat Islam 

pada umumnya baru mengenal dan menunaikan kewajiban zakat fitrah, sementara 

zakat harta masih sangat sedikit yang memahami dan menyadarinya secara baik 

sebagai suatu kewajiban, khususnya bagi mereka (pemilik harta) yang telah 

memenuhi persyaratan syar’i (nishab dan haul) sebagai wajib zakat (muzaki). 

Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam dan memiliki potensi 

zakat yang besar. Untuk memberdayakan zakat dibutuhkan sebuah lembaga yang 

mampu melakukan penghimpunan dan pengelolaan dengan tujuan 

pendistribusian baik, konsumtif dan produktif (Arifin, 2000). Organisasi 

pengelolaan zakat di Indonesia ada dua yaitu organisasi pengelolaan zakat yang 

di bentuk pemerintah yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dari tingkat nasional 

(BAZNAS) sampai tingkat daerah (BAZDA) yang kedua ada organisasi 

pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat disebut Lembaga Amil Zakat 

(LAZ). Untuk sistem pengelolaannya ada di dalam UU. No. 23 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat, yang isinya mengatur tentang pelaksanan pengelolaan zakat 
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mulai dari perencanaan hingga pada tahap penyaluran dan bagaimana 

penggunaannya.  

Tabel 1. 1 : Pertumbuhan Pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) di  

      Indonesia Tahun 2013-2017 

Tahun ZIS (Rp Triliun) Pertumbuhan (%) 

2013 2.639.00 19,30 

2014 3.300.00 25,05 

2015 3.650.00 10,61 

2016 5.017.29 37,46 

2017 6.224.37 24,06 

Sumber : Statistik Zakat Nasional 2017 (Diakses pada tgl 5/11/2018) 

 Pada tabel di atas terlihat pertumbuhan pengumpulan ZIS di Indonesia pada 

tahun 2013 sampai 2017. Menurut peneliti, pertumbuhan pengumpulan ZIS di 

Indonesia sudah cukup baik. Terjadi kenaikan jumlah dari tahun ke tahun 

walaupun prosentase pertumbuhan masih naik turun. Kenaikan paling tinggi terjadi 

pada tahun 2015-2016 yaiu sebesar 37,46% atau sebesar Rp 1.367.29 Triliun. 

Kenaikan juga terjadi di Provinsi Jawa Timur, berikut tabel penghimpunan dana 

zakat di Jawa Timur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

 

Tabel 1. 2 : Data Penghimpunan Dana Zakat tahun di Jawa Timur Tahun 2013 

– 2017 

Tahun Penghimpunan (Rp Milyar) Jumlah penduduk 

2013 1.316.900.571 38.363.195 

2014 1.890.993.439 38.610.202 

2015 2.218.611.303 38.847.561 

2016 2.758.703.554  39.075.152 

2017 3.267.580.252 39.292.972 

Sumber : Laporan keuangan Baznas Jatim (diolah) 

Dari data penghimpunan dapat dilihat nilai pendapatan zakat provinsi Jawa 

Timur naik setiap tahunnya. Namun menurut peneliti, angka tersebut masih 

terbilang rendah jika dilihat melalui jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur yang 

berjumlah kurang lebih 38 juta hingga 39 juta tersebut. Selain itu Upah Minimum 

Provinsi (UMP) Jawa Timur terbilang besar yaitur Rp 1.630.000,00. Peneliti 

berasumsi bahwa dengan jumlah penduduk dan UMP sebesar tersebut, zakat di 

provinsi Jawa Timur harusnya bisa menginjak angka yang lebih tinggi. 

Pengelolaan zakat di Jawa Timur terletak di Kota Surabaya. Badan Amil Zakat 

Nasional ini siap menampung dan mengelola zakat dari 38 Kota atau Kabupaten 

di Jawa Timur. Salah satunya adalah Kabupaten Bojonegoro.  

Kabupaten Bojonegoro memiliki 28 kecamatan yang di dalamnya terdapat 

beberapa instansi swasta maupun negeri. Dengan jumlah penduduk 1.311.042 

Jiwa pada tahun 2018 (http://www.bojonegorokab.go.id) dan Upah Minimum 

Kabupaten (UMK) sebesar Rp 1.858.613,00. Berikut adalah data yang didapat dari 

BAZNAS  Kabupaten Bojonegoro: 
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Tabel 1. 3 : Data Penghimpunan Zakat Mal Kabupaten Bojonegoro Tahun  

     2015 -2018 

Tahun Jumlah (Rp) Pertumbuhan (%) 

2015 27.130.000 - 

2016 58.463.600 115,5 

2017 155.746.747 164,4 

2018 161.939.633 4  

Sumber : Baznas Kabupaten Bojonegoro (diolah) 

Dari data tersebut menunjukkan angka kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan 

terbesar terjadi pada tahun 2016 ke tahun 2017 yaitu sebesar 164,4% atau Rp 

97.283.147 Juta rupiah. Namun peneliti berasumsi bahwa angka tersebut masih 

kurang maksimal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk maupun UMK dari 

Kabupaten Bojonegoro. Pada tahun berikutnya terjadi penurunan prosentase 

pertumbuhan yang sangat signifikan, yaitu dari 164,4% menjadi 4%. Dalam hal ini, 

BAZNAS harus bertindak cepat untuk menanggulangi kemerosotan. 

Untuk menanggulangi kemerosotan penghimpunan zakat, BAZNAS 

Kabupaten Bojonegoro sendiri dengan gencar melakukan sosialisasi tentang zakat 

mal di Kabupaten Bojonegoro. Pendapat Eko selaku staf pelaksana BAZNAS di 

Kabupaten Bojonegoro bahwa menurutnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam membayar zakat masih 

rendah bahkan ada yang menentang (BERITABOJONEGORO.COM, 2017). Hal 

inilah yang membuat kemerosotan jumlah penghimpunan zakat di Kabupaten 
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Bojonegoro. Dari pernyataan dan data yang sudah dipaparkan, peneliti menarik 

kesimpulan sebuah permasalahan yaitu faktor apa yang mempegaruhi minat 

masyarakat dalam membayar zakat di Kabupaten Bojonegoro sehingga nantinya 

zakat ini bisa terserap secara maksimal. 

Witherington (1985) minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, 

seseorang, sesuatu soal atau situasi tertentu yang mengandung sangkut paut 

dengan dirinya atau dipandang sebagai suatu yang sadar. Minat merupakan 

dorongan kuat seseorang untuk mewujudkan cita-citanya dan mencapainya dan 

menimbulkan rasa suka atas suatu dan mampu mempengaruhi tindakan. Minat 

berhubungan dengan dorongan maupun keinginan masyarakat dalam membayar 

zakat serta menjalankan Rukun Islam. Minat masyarakat membayar zakat 

disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor intrinsik atau faktor dari dalam diri 

masyarakat dan ekstrinsik yaitu faktor dari luar (Crow & Crow dalam Susilowati, 

2010 : 32).  

Faktor intrinsik berasal dari karakteristik Muzaki yang berkaitan dengan 

pendapatan. Pendapatan ini akan berpengaruh terhadap pertimbangan besar 

kecilnya penghasilan yang mereka terima sebagai acuan untuk membayar zakat 

mal atau tidak. Hal ini didukung oleh penelitian bahwa pendapatan berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat di Lembaga 

Amil Zakat (Satrio & Dodik, 2016).  

Selain itu masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui bahwa 

mereka harus membayar zakat atas penghasilan yang mereka dapatkan. 

Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui bahwa zakat hanyalah sebatas zakat 

fitrah di bulan Ramadhan. Hal ini berkaitan erat dengan pendidikan mereka 

terumata pendidikan agama. Ada sebagian masyarakat tidak mau membayar 

zakat padahal mereka tau bahwa ada kewajiban membayar zakat di dalam 

hartanya dan ada konsekuensi jika tidak membayar zakat. Hal ini berkaitan dengan 
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Pengetahuan seseorang tentang zakat. Dan didukung oleh penelitian hanwar 

ahmad sidiq (2015)  mengenai pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, religiusitas 

dan kepercayaan organisasi pengelola zakat terhadap minat membayar zakat 

pada lembaga amil zakat  dan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2014) 

pengaruh pengetahuan zakat, tingkat pendapat dan kredibilitas organisasi 

pengelolaan zakat terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat atau 

badan amil zakat.  

Sedangkan faktor ekstrisik berasal dari Badan Amil Zakat yang berkaitan 

bagaimana mengelola zakat secara terorganisir, dengan baik dan transparan. 

Ketika prinsip tersebut diterapkan secara optimal maka sebuah lembaga akan 

lebih dipercaya oleh masyarakat luas. Namun, tetap saja sebagian dari 

masyarakat memilih untuk mengeluarkan kewajiban zakatnya langsung kepada 

mustahiq, dikarenakan mereka kurang percaya kepada lembaga pengelola zakat 

yang ada. Hal ini didukung oleh hasil wawancara awal terhadap salah satu warga 

yang berpenghasilan tinggi di Kab. Bojonegoro, Kecamatan Baureno pada tanggal 

28 Februari 2019. Warga mengungkapkan bahwa tidak pernah membayar zakat 

mal di Badan Amil Zakat karena takut uang zakat tersebut disalahgunakan oleh 

petugas. Akhirnya beliau membayarkan zakanya secara langsung kepada orang 

yang membutuhkan menurut beliau. Penelitian sebelumnya juga menyebutkan 

bahwa variabel kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat 

membayar zakat di Lembaga Amil Zakat ( Satrio & Dodik, 2016).  

Dari uraian permasalahan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa 

kepercayaan, pendapatan dan keimanan masyarakat mampu memengaruhi 

masyarakat dalam membayar zakat mãl, oleh karena itu penulis tertarik melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Kepercayaan Terhadap Baznas, Pendapatan, 

dan Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Mãl Di 

Kabupaten Bojonegoro“ 
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1.2 Rumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah kepercayaan terhadap Baznas mempengaruhi minat masyarakat 

dalam membayar zakat mãl di Kabupaten Bojonegoro ? 

2. Apakah pendapatan mempengaruhi minat masyarakat membayar zakat mãl di 

Kabupaten Bojonegoro ? 

3. Apakah pengetahuan zakat mempengaruhi minat masyarakat membayar zakat 

mãl di Kabupaten Bojonegoro ? 

4. Apakah Citra Baznas, pendapatan dan pengetahuan zakat mempengaruhi 

minat masyarakat membayar zakat mãl di Kabupaten Bojonegoro ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan pada rumusan masalah diatas yang diharapkan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepercayaan terhadap minat masyarakat 

membayarkan zakat mãl di Kabupaten Bojonegoro. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap minat masyarakat 

membayarkan zakat mãl di Kabupaten Bojonegoro. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan zakat terhadap minat masyarakat 

membayarkan zakat mãl di Kabupaten Bojonegoro. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Kepercayaan terhadap Baznas, pendapatan, dan 

pengetahuan zakat terhadap minat masyarakat membayarkan zakat mãl di 

Kabupaten Bojonegoro. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis  

Bagi ilmu ekonomi, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

mengembangkan konsep ilmu ekonomi Islam terutama mengenai kepercayaan, 

pendapatan, Pengetahuan terhadap minat membayar zakat mãl. 

1.4.2 Manfaat praktisi  

1. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk menerapkan teori yang sudah dipelajari   

selama masa perkuliahan dalam permasalahan nyata. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

landasan atau referensi untuk penelitian lanjutan mengenai permasalahan 

yang sama 

3. Bagi fakultas, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan referensi 

di situs jimfeb.ub.ac.id yang mana nantinya bisa menunjang penelitian atau 

pengembangan topik yang sama dimasa yang akan datang. 

4. Bagi lembaga, penelitian ini mampu memberikan informasi berkaitan 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat membayar zakat mal 

sehinggan minat membayar zakat mãl dapat ditingkatkan
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ekonomi Islam  

 Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi 

kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas 

yang berada pada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa 

memberikan kebebasan individua tau tanpa perilaku makro ekonomi yang 

berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. (Huda, 2008). 

Dalam ekonomi Islam, fenomena ekonomi dijelasakan dengan keterkaitan antara 

aspek positif dan normatif. Kedudukan syariat dapat dikatakan sebagai acuan 

perilaku ekonomi seorang muslim tidak dapat dipandang secara normatif. Dalam 

hal ini Al-Qur,an menjelaskan perilaku manusia apa adanya, dengan begitu 

apabila sesuai dengan Al- Qur’an dan sunnah maka ia telah memositifkan syariat 

sebagai perilaku ekonomi yang alamiah. Hakikat ekonomi Islam sendiri merupakan 

suatu sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Qur’an dan Hadits dengan tujuan 

mencapai falah. 

2.1.1 Prinsip Dasar Ekonomi Islam 

Prinsip ekonomi Islam merupakan salah satu cara untuk dapat mewujudkan 

tujuan dari ekonomi Islam dimana tujuan tersebut adalah dapat memberikan 

maslahah bagi lingkungan dan sekitarnya. (Rahman, 1995) berpendapat tentang 

prinsip dasar ekonomi Islam : 

1. Kebebasan Individu 

Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau 

membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam suatu negara Islam. 

Individu juga mempunyai hak yang sama dalam mencari pejerjaan menurut 

kelayakannya. Kebebasan individu memiliki batasan dimana yang pertama bebas 
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bergerak dalam bidang muamalah dengan batasan tidak membahayakan 

kepentingan umum; kedua melakukannya dengan cara halal dan tidak 

mengamalkan cara haram untuk mencari penghidupan. Seperti firman Allah dalam 

Al-Qur’an : 

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di 

bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan, karena sesungguhya 

syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Al Baqarah : 168) 

Ayat diatas memberikan tuntunan kepada seorang muslim agar senantiasa 

menggunakan hak dan kebebasannya berdasarkan prinsip yang telah dijelaskan 

dalam Alquran, dimana ayat tersebut melarang individu mencari harta benda 

dengan cara yang haram. Batasan tersebut bertujuan untuk memberikan arah 

kepada individu dan meneruskan perjuangan ekonomi tanpa merusak kebebasan 

milik orang lain. 

2. Hak dan kepemilikan terhadap harta 

 Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta benda dan membenarkan 

pemilikan semua jenis harta benda yang di peroleh secara halal. Kenyataan yang 

menyebut islam mengakui pemilikan individu terhadap harta di sebutkan dalam 

firman Allah : “ Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah 

sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka 

orang-orang yang beriman di  antara kamu dan menafkahkan sebagian dari 

hartanya memperoleh pahala yang besar”. (Al Hadiid : 7) Ayat di atas menjelaskan 

bahwa islam menganggap pemilikan dan penguasaan harta benda sebagian dari 

naluri alami yang ada dalam diri setiap orang. Islam juga menganggap tidak ada 

bahaya dalam hak kepemilikan harta, bahkan Islam menganjurkan setiap orang 

berusaha dalam mendapatkan harta sehingga dapat memberikan manfaat  kepada 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar 

Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang perorang 

tetapi tidak membiarkannya bertambah luas. Islam mencoba menjadikan 

perbedaan dalam batas wajar, adil dan tidak berlebihan. 

4. Kesamaan sosial 

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi Islam mendukung dan 

menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap kekayaan negara tidak 

dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. 

5. Jaminan sosial 

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam dan 

setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya. 

6. Distribusi kekayaan secara meluas 

Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu dan 

menganjurkan distribusi kekayaan pada semua lapisan masyarakat. 

7. Larangan menumpuk kekayaan 

Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan 

menganjurkan untuk mengambil langkah yang perlu untuk mencegah 

penumpukan kekayaan pada segelintir orang agar tidak terjadi dalam suatu 

negara. 

8. Larangan terhadap organisasi anti sosial 

Sistem ekonomi Islam melarang semua praktek yang merusak dan organisasi 

antisosial yang terdapat dalam masyarakat bisa merusak tatanan masyarakat 

yang damai dan sejahtera. 
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9. Kesejahteraan individu dan masyarakat 

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat 

yang saling melengkapi satu dengan yang lain. dalam Islam, hubungan individu 

dan masyarakat berpengaruh besar untuk membangun peradaban manusia 

dimasa yang akan datang  

2.2 Distribusi Pendapatan 

 Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian disamping konsumsi 

dan produksi. Ajaran Islam mengajak kepada manusia untuk membagikan 

hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan masyarakat tertentu. 

Distribusi dalam konsep Islam tidak mengutamakan aspek ekonomi saja dimana 

ukuran berdasarkan atas jumlah harta pemilikan, akan tetapi juga membahas cara 

bagaimana bisa terdistribusi penggunaan potensi kemanusiaannya, yaitu berupa 

penghargaan hak hidup dalam kehidupan. Oleh karena itu dalam distribusi 

pendapatan terdapat beberapa masalah tentang bagaimana mengatur adanya 

distribusi pendapatan dan siapakah yang menjamin berjalannya distribusi 

pendapatan di masyarakat. 

Afzalur Rahman mengemukakan bahwasanya yang dimaksud dengan 

distribusi pendapatan adalah suatu cara dimana kekayaan nasional didistribusikan 

ke berbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap negara. Prinsip 

utama dalam sistem distribusi pendapatan adalah peningkatan dan pembagian 

hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, yang mengarah pada 

pembagian kekayaan yang merata diberbagai kalangan masyarakat yang berbeda 

dan tidak hanya berfokus pada golongan tertentu (Rahman,1995).  

Sistem distribusi dalam pandangan ekonomi Islam setidaknya harus 

berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang dimana hal ini 

tercermin pada nilai-nilai manusiawi yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. 
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Dalam hal ini Qardhawi menjelaskan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam 

didasarkan pada nilai keadilan dan nilai kebebasan. Kebebasan yang dimaksud 

disini terkait dengan persoalan keimanan kepada Allah dan mentauhidkan-Nya. 

Tauhid bermakna bahwa semua yang ada di dunia dan alam semesta berpusat 

kepada Allah maka hanya kepada Allah saja setiap manusia melakukan 

pengabdian, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengatur kehidupan manusia 

selain Allah. Sedangkan keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah supaya 

harta kekayaan tidak hanya beredar di antara golongan orang-orang kaya saja, 

tetapi diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat 

secara menyeluruh (Holis, 2016). 

Islam tidak menentukan rasio maksimum dan minimum pendapatan yang harus 

diperoleh seseorang, akan tetapi Islam berusaha memperkecil ketidakmerataan 

yang bersifat ekstrim. Tujuan Islam dalam melakukan distribusi pendapatan atau 

kekayaan adalah untuk keperluan keadulan dan juga menumbuhkan sikap saling 

mencintai dan berbuat ihsan. Perbedaan pendapatan yang terlalu besar akan 

menyebabkan gangguan politik dan sosial sedangkan Islam bertujuan 

memperkuat jalinan ukhuwah. 

Dalam hal ini distribusi dalam pandangan Islam memiliki mekanismenya sendiri. 

Mekanisme sitem distribusi dalam pandangan Islam terbagi menjadi dua, yaitu 

mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi adalah 

mekanisme yang didalamnya meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif 

berupa kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad muamalah, seperti 

membuka kesempatan bagii berlangsungnya pengembangan harta melalui 

investasi dan sebab-sebab kepemilikan harta, larangan menimbun harta, 

mengatasi pemusatan kekayaan pada salah satu golongan tertentu, larang 

kegiatan monopoli dan juga larangan-larangan yang bersifat merusak 

kesejahteraan dan keadilan itu sendiri (Holis, 2016). 
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Sedangkan mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang didalamnya 

meliputi aktivitas ekonomi non-produktif, dimana yang dimaksud adalah melalui 

kebijakan pemberian seperti zakat, shodaqah, infak, wakaf. Hal ini ditujukan untuk 

melengkapi mekanisme ekonomi yang yang tidak berjalan secara sempurna, 

melalui mekanisme non-produktif diperlukan karena adanya penyimpangan 

seperti monopoli perdagangan, penimbunan kekayaan, dan sebagainya yang 

menyebabkan ketimpangan distribusi kekayaan. Menurut Holis (2016) Bentuk-

bentuk penditribusi kekayaan dengan mekanisme non-ekonomi diantaranya 

1. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai membutuhkan. 

2. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada mustahik. 

3. Pemberian infak, shodaqah, wakaf, hibah dari orang yang berlebih kepada yang 

memerlukan 

4. Pembagian harta waris kepada ahli waris 

Pada akhirnya distribusi mewujudkan pemenuhan kebutuhan bagi semua 

makhluk, memberikan dampak positif bagi pemberi itu sendiri seperti 

menumbuhkan kebiasaan berbagi, menciptakan kebaikan diantara semua orang, 

mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan, pemanfaatan yang lebih 

baik terhadap sumber daya dan aset (Holis, 2016). 

2.3 Konsep Zakat Mãl 

2.3.1 Definisi Zakat  

    Menurut Abdullah Siddik (1982) secara umum zakat adalah suatu kewajiban 

yang bersifat kemasyarakatan dan ibadah, dimana manusia akan merasakan 

keagungan dari tujuan ajaran Islam dalam bentuk mencintai dan tolong menolong 

antar sesama manusia. Zakat secara bahasa Arab merupakan bentuk kaa dasar 

dari zaka berasal yang berarti berkah, tumbuh, suci, dan baik (Sidiq, 2015) 

sedangkan Makhalul Ilmi (2002) secara istilah syariah (syara’) zakat berarti jumlah 
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harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu 

dan dengan syarat-syarat ditentukan pula. Sedangkan mazhab-mazhab yang 

sudah ada, mendefinisikan zakat berbeda-beda berikut adalah kutipan mazhab 

para ulama : 

1. Mazhab Syafi’i 

Zakat adalah sebuah ungkapan untuk sesorang mengeluarkan harta atau 

tubuh sesuai dengan cara yang khusus.  

2. Mazhab Maliki  

Zakat adalah mengeluarkan sebagaian yang khusus dari harta yang 

khusus pula yang telah memenuhi dan mencapai nishab kepada orang-orang 

yang berhak menerimanya, manakala itu sebuah kepimilikan penuh dan sudah 

mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian 

3. Mazhab Hanafi 

Zakat menjadikan sebagaian harta khusus dari harta yang khusus juga 

sebagai milik orang yang khusus dengan ketentuan sesuai syari’at. 

4. Mazhab Hambali  

Zakat adalah hak dan kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta yang 

khusus untuk kelompok yang khusus pula. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetian zakat adalah harta yang 

dikeluarkan seseorang untuk mensucikan harta yang telah mereka peroleh dengan 

kerja keras sesorang dan hukumnya wajib bagi semua muslim kepada orang-

orang tertentu dan dengan syarat-syarat ditentukan pula. 

2.3.2 Zakat Mãl  

Maal (harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali 

oleh manusia untuk menyimpan, memiliki dan dimanfaatkan, sedangkan menurut 

syari’ah (syara’) adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan 
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menurut kebiasaannya (Yasin, 2012). Rohman (2014) menyatakan bahwa zakat 

mal merupakan zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila 

telah sampai nishab atau haulnya. Zakat mãl sebagaimana harus dapat dimiliki, 

disimpan, dikuasai, diambil manfaatnya, apabila manfaatnya dapat diambil namun 

tidak bisa dikuasai maka hal tersebut bukanlah mal. Zakat Harta adalah zakat yang 

boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, 

pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak 

serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri 

(Pangestu, 2016).  

Jadi dapat disimpulkan zakat mal adalah zakat atas hartanya yang wajib 

dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah sampai nishab atau haulnya, 

dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu mencakup hasil perniagaan, pertanian, 

pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil 

kerja (profesi). 

2.3.3 Syarat Harta yang Wajib Zakat Mãl 

    Seseorang Muzaki harus mengetahui syarat harta yang wajib dikeluarkan 

untuk zakat mãl, dan tidak semua barang atau harta kepemilikan pribadi menjadi 

wajib harta, seperti peraturan yang diterbitkan oleh Kementrian Agama Republik 

Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 BAB II Pasal 2 tentang syarat zakat mãl dan 

zakat fitrah :  

1. Kepemilikan pribadi  

Harta yang dikenakan zakat mãl harus milik pribadi. Harta yang berada 

dalam sebuah pengawasan dan kekuasaan secara khusus dimana pemiliknya 

bisa mengambil manfaat dari kepemiliknya. Harta tersebut harus didapatkan 

melalui proses kepemilikan yang didasari syariat Islam, seperti usaha, warisan, 

pemberian negara atau orang lain dan dengan cara yang sah. Harta lainya 
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seperti hasil curian, rampasan, harta yang dibeli tetapi belum bisa 

mengambilnya secara penuh dari penjual dan harta mukatabah yaitu harta 

budak (Majalah Buhuts, :13) 

2. Berkembang atau produktif 

Harta berkembang adalah harta yang bilamana dijadikan sebagai usaha 

dapat berkembang seperti halnya ternak dan harta lain seperti harta yang 

diniagakan agar bisa dikembangkan atau bisa produktif.  

3. Cukup nisab (nishob) 

Nisab adalah dimana batasan antara harta yang wajib di zakatkan dengan 

mencapai ketentuan syari’at dan jika harta tersebut belum mencapai nisab 

maka tidak wajib zakat. As-Sunnah telah menjelaskan dan merinci batasan 

nisab dari harta yang ada.  

4. Kempemilikan satu tahun penuh (haul) 

Haul adalah kekayaan yang dimiliki apabila sudah mencapai satu tahun 

menurut perhitungan hijriah atau telah mencapai jangka waktu untuk 

mengeluarkan zakat. Persyaratan ini hanya berlaku bagi emas, uang, ternak, 

dan harta benda perdagangan. Bagaimana dengan harta pertanian, buah-

buahan atau perkebunan, rikaz (barang temuan), barang barang tersebut di 

samakan seperti zakat profesi yang tidak usah menunggu waktu sampai satu 

tahun sepert firman Allah SWT (Al An’aam : 141). : 

“dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan membayar 

zakatnya.”  

5. Terbebas dari utang 

Setiap wajib zakat memiliki utang dan jumlah utangnya dapat mengurangi 

jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nisab. Jika setelah dikurangi utang 

harta wajib zakat menjadi tidak sampai nisab, harta tersebut akan terbebas dari 

kewajiban zakat. Karena zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki 
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kemampuan, sedangkan untuk pemilik hutang dianggap belum termasuk 

dalam golongan orang yang berkecukupan, dan dia masih harus membayarkan 

semua utang-utangnya dulu. 

2.3.4 Jenis Harta yang Wajib Zakat 

   Sebagaimana fiqih Islam jelaskan, jenis harta yang wajib ditunaikan zakatnya 

ada beberapa golongan dan beberapa kelompok dan masing-masing berbeda 

nisab, haul dan kadar zakatnya. Menurut (Ansori, 2010) sebagai berikut:  

1. Emas dan perak  

Emas dan perak termasuk harta kekayaan yang wajib zakat, dalam 

keseharian emas dan perak merupakan harta yang berharga hampir serupa 

dengan mata uang, perhitungan nisab zakat emas dan perak dihitung selama 

1 tahun.  

2. Zakat perniagaan 

Harta perniagaan adalah harta yang didapatkan dari hasil jual beli. Objek 

jual beli yakni bisa berupa perhiasan, pakaian, makanan dan lain-lain. 

3. Hasil pertanian 

Hasil pertanian sebagaimana yang diketahui ada tanaman, tumbuh- 

tumbuhan seperti biji-bijian, umbi-umbian, tanaman hias, buah-buahan, 

sayuran dan lain sebgainya, harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya apabila 

sudah mencapai Nisab. 

4. Hasil peternakan  

Hewan yang sudah dipelihara selama satu tahun dan hanya diambil hasil 

ternaknya saja. Seperti unta, sapi, kerbau, kambing, domba dan unggas yang 

dipelihara. 
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5. Hasil tambang dan temuan 

Hasil tambang adalah apa saja yang di hasilkan dari perut bumi yang diolah 

dan mempunyai nilai ekonomis seprti mas, marmer, perak, timah, giok, batu 

bara dan lain sebgainya sedangkan hasil temuan rikaz barang yang dianggap 

memiliki nilai ekonomis dan tidak ada yang memiliki seperti harta karun. 

6. Zakat profesi  

Zakat profesi disini adalah harta yang didapatkan oleh sesorang yang 

memiliki pendapatan dari apa yang ia kerjakan dalam mendapatkanya dan 

disini wajib dikeluarkan zakatnya.  

Tabel 1. 4 : Tabel Nisab, Jenis Barang dan Zakat  

No. Jenis 

barang 

Nisab Zakat Keterangan 

1 Emas 20 misqal 2,5% = 0,5 misqal 20 misqal = 93,6 gr  

di luar perhiasan 

wajar 

Perak 200 dirham 2,5%= 5 dirham 200 dirham = 624 gr 

Perhiasan 

diluar 

kewajaran 

(simpanan) 

20 misqal 2,5%= 0,5 misqal  

2 Makanan 

pokok 

Lebih dari 5 

wasaq = 200 

dirham 

1/10 irigasi alamiah 

1/20 irigasi biaya 

Setiap panen 1 

wasaq = 40 dirham 
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Buah-

buahan 

Lebih dari 5 

wasaq = 200 

dirham 

1/10 irigasi alamiah 

1/20 irigasi biaya 

Setiap panen 1 

wasaq = 40 dirham 

3 Barang 

dagang  

Nisab sama 

dengan 

emas = 93,6 

gr 

2,5% Seorang pedagang 

menjumlah barang 

dagangannya pada 

akhir tahun dengan 

total 

Rp200.000.000,-, 

laba bersih 

Rp50.000.000,-, dan 

memiliki hutang Rp. 

100.000.000,-. Maka 

perhitungannya 

sebagai berikut: 

Modal – Hutang: 

Rp200.000.000,- – 

Rp100.000.000,- = 

Rp100.000.000,- 

Jumlah harta zakat 

adalah: 

Rp100.000.000,- + 

Rp50.000.000,- = 

Rp150.000.000,- 
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Zakat yang harus 

dibayarkan: 

Rp150.000.000,- x 

2,5 % = 

Rp3.750.000,- 

 

 

4 

Ternak unta 5 - 9 ekor 

10 - 14 ekor 

15 - 19 ekor 

20 - 24 ekor 

25 - 35 ekor 

36 - 45 ekor 

45 - 60 ekor 

61 - 75 ekor 

76 - 90 ekor 

91 - 120 eko 

1 kambing 

2 kambing 

3 kambing 

4 kambing 

1 unta 

1 unta 

1 unta 

1 unta 

2 unta 

2 unta 

Usia 2 tahun 

Usia 2 tahun 

Usia 2 tahun 

Usia 2 tahun 

Usia 1 tahun 

Usia 2 tahun 

Usia 2 tahun 

Usia 4 tahun 

Usia 2 tahun 

Usia 3 tahun 

Ternak 

kerbau 

30 – 39 ekor 

40 – 59 ekor 

60 – 69 ekor 

70 - 79 ekor 

80 - 89 ekor 

1 kerbau 

1 kerbau 

2 kerbau 

2 kerbau 

2 kerbau 

Usia 2 tahun 
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Ternak 

kambing 

40 – 120 

ekor 

121 – 200 

ekor 

201 – 300 

ekor 

1 kambing betina 

 

2 kambing betina 

 

3 kambing betina 

Usia 2 tahun 

Ternak sapi 30 - 39 ekor 

 

40 – 59 ekor 

60 – 69 ekor 

 

70 – 79 ekor 

80 – 89 ekor 

1 sapi jantan/ 

betina 

1 sapi betina 

2 sapi jantan/ 

betina 

2 sapi 

2 sapi 

Usia 1 tahun 

 

Usia 2 tahun 

Sumber : Gustian, 2006 

2.3.5 Mustahiq Zakat 

Mengenai Mustahiq zakat dalam Al- Qur’an surat At-Taubah Ayat 60 

menjelaskan ada delapan asnaf yang dikategorikan berhak menerima zakat 

seperti halnya dalam ayat berikut : 

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 

miskin. pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk 

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-

orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan 

Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (At-Taubah ayat 60). 
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 Merujuk dalam Al- Qur’an mengenai orang-orang yang berhak menerima 

zakat sebagai berikut :  

1. Golongan miskin  

Golongan miskin adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan tetapi 

hasil yang diperoleh masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupan sehari-

hari. 

2. Golongan fakir 

Golongan ini secara ekonomi berada pada garis paling bawah yang berarti 

sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk bekerja dan tenaga dalam 

memenuhi kebutuhanya sehari-hari, fakir juga tidak memiliki penghasilan yang 

cukup.  

3. Amil  

Amil adalah orang yang mendapatkan tugas untuk penghimpunan dan 

pembagian zakat, orang-orang ini berhak juga mendapatkan zakat. 

4. Muallaf 

Muallaf adalah golongan yang sebelumnya belum memiliki agama maupun 

yang sudah mempunyai kepecayaan lain selain Islam dan orang tersebut 

sudah memeluk Islam akan tetapi imannya masih lemah.  

5. Riqab  

Golongan yang mempunyai status sebagai budak. Dalam kategori riqab ini 

diartikan dana yang wajib untuk memedekakan orang atau kelompok yang 

tertindas dan kehilangan haknya dalam memenuhi kehidupanya. 

6. Gharimin  

Golongan orang yang terlibat hutang dan tidak mampu melunasinya, utang 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup yang penting. 

7. Fi sabilillah  
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Orang-orang yang berada dan berjuang dijalan allah swt yang sesuai 

dengan syariat agama.  

8. Ibnu sabil  

Golongan yang sedang dalam perjalanan dan yang mengalami sebuah 

masalah di perjalanannya, golongan tersebut wajib di berikan zakat. 

2.1.6 Pengelolaan Zakat  

Sesuai Undang-Undang No.23 Tahun 2011 sebuah kegiatan perencaaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan 

pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat diajarkan oleh 

Islam sejak jaman Rasullullah SAW dan para sahabatnya dikanal sebagai Baitul 

Mal yang bertugas dan befungsi untuk mengelola keuangan negara. Yang 

bersumber dari dana zakat, Infaq, kharaj, jiyzah, ghinamah, Yang seumanya 

berguna untuk mustahiq. Pada masa pemerintahan Rasullah SWT, Baitul Mal 

terletak di Masjid Nabawi yang pada waktu itu dijadikan kantor pusat negara (Karim 

2010). 

Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No.23 

Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dibentuk oleh pemerintah yang 

terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang 

terhimpun dari ORMAS (Organisasi Masyarakat) Islam, yayasan dan institusi 

lainya. Menurut Fakhruddin (2013: 262), Secara garis besar Undang-Undang 

zakat memuat tentang bagaimana mengelola zakat secara terorganisir, dengan 

baik dan transparan serta dikelola oleh badan amil resmi yang ditunjuk oleh 

pemerintah. Dan wajib melakukan periodik jurnal dan yang mengawasinya adalah 

para ulama, pemerintah dan tokoh masyarakat sehingga terhindar dari 

penyalahgunaan zakat oleh orang yang tidak bertanggung jawab, Sehingga akan 
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meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 

penanggulangan kemiskinan. 

Manajemen organisasi pengelolaan zakat yang baik diukur dengan prinsip 

Good Corporate Governance yang ditawarkan oleh Organization For Economic 

Cooperation and Development (OECD) sebagaimana yang dikutip dari Indra dan 

Ivan yaitu Fairnes (kewajaran) yaitu menekankan bahwa semua pihak yang terlibat 

di dalamnya harus sama rata, Trancpancy (transparasi) yaitu prinsip yang penting 

agar setiap masyarakat publik mengetahui informasi, accountability (akuntabilitas) 

yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan penanggungjawaban organisasi 

sehingga bisa lebih efektif, responsibility (tanggung jawab) yaitu harus 

bertanggung jawab atas Undang-Undang yang berlaku dan prinsip korporasi yang 

sehat. Dengan demikian lembaga organisasi zakat dapat melakukan pengelolaan 

yang optimal, prefesional dan sesuai dengan tujuan atau maslahah zakat untuk 

mengentaskan kemisikinan. 

2.1.7 Zakat sebagai Alat Redistribusi Pendapatan 

Ibadah zakat adalah kemanusian dan keadilan sosial, dan zakat adalah 

tanda persaudaran tetapi karena ditunaikan secara massal, zakat mendatangkan 

dampak sosial yang besar (Rahardjo, 1993).  Zakat juga harus dipikirkan dan 

dirasakan secara etis, yaitu dilihat dari sudut pandang kemanusiaan. Berpikir etis 

berarti peka terhadap lingkungan sosial, orang-orang kaya melihat dan tergerak 

hatinya untuk memperhatikan orang-orang miskin. Menurut Rahardjo (1993), Islam 

mengajarkan kebajikan kepada sesama untuk membina silahturahmi yang baik 

dalam bidang ekonomi seperti dalam Al- Qur’an Surat Al-Hasyr (59 : 7) yang 

berbunyi : 

“...jangan sampai kekayaan beredar digolongan tertentu.” Ini merupakan sebuah 

cerminan bahwa Islam tidak menghendaki konsentrasi kekayaan di tengah-tengah 
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masyarakat karena akan menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan orang 

miskin” 

Berbeda dengan konsep konvensional, konvensional menggunakan pajak, 

dalam Islam redistribusi pendapatan menggunakan alat ZISWAF (Zakat, Infaq, 

Sedekah, Wakaf). Dalam pengimplementasiannya zakat akan dapat mengurangi 

kesenjangan dan ketidakmerataan pendapatan dalam struktur masyarakat dan 

menjadi asuransi sosial terhadap masyarakat yang memiliki pendapatan yang 

tidak tetap atau golongan-golongan mustahik (asnaf) (Zarka, 1992). Zakat tidak 

bisa dipahami dari siji kewajiban beribadah saja dan apabila zakat dipahami hanya 

sebatas menunaikan kewajiban maka tidak akan terjadi istililah zakat sebagai alat 

redistribusi pendapatan. Karena itu sebagai ibadah yang berhubungan langsung 

kepada manusia lain, zakat haruslah memberikan dampak positif yang nyata 

sehingga mashlahah al-‘ammah dapat tercapai. 

Menurut Al-Jarhi dan Zaqra, (2007: 31) bahwasanya redistribusi pendapatan 

dalam Islam adalah setiap muslim wajib memiliki kesadaran atas suatu harta atau 

yang dimiliknya di dunia bukan mutlak hak milik pribadi, oleh sebab itu orang yang 

memiliki harta lebih untuk menyalurkan sebagain harta kepada orang yang 

membutuhkan. Redistribusi menurut Zarqa dan Al Jarhi (2005:43) bertujuan untuk 

(1) melawan kemiskinan, sesuai yang dijelaskan dalam (Qs. Al- Isra’ 17 :70), (2) 

penyucian bagi pemberi, (3) mengurangi ketidakadilan. Sistem redistribusi dalam 

Islam lahir karena ketidakmerataan distribusi berbeda dengan sistem redistribusi 

kapitalis, dalam Islam tidak hanya menekankan aspek sosial-masyarakat saja 

tetapi juga aspek spiritualitas yakni melakukan kewajiban sebagai hamba Allah. 

Islam menekankan bahwasanya siapa yang mampu atau sudah 

berkecukupan atau lebih dalam memenuhi kebutuh kehidupanya maka diajurkan 

untuk melakukan distribusi pendapatan atau kekayaannya sebagaimana yang 
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telah di firmankan Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 117 yang 

berbunyi :  

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, 

akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari 

kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang 

dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir 

(yang memerlukan pertolongan) dan orangorang yang meminta-minta; dan 

(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat..” (QS. 

Al-Baqarah : 177) 

Menurut Seman dan Ali, (2004 : 35) Konsep redistribusi pendapatan dalam Islam 

memiliki pilar-pilar sebagai berikut : 

a. Kepentingan atau keuntungan sosial harus lebih dari kuntungan pribadi 

b. Ketentuan publik untuk memenuhi kebutuhan dasarnya 

c. Kemerosotan pada kekuatan kekayaan dan ekploitasi 

d. Tekanan atas upaya kerja dan larangan riba 

2.4 Minat Membayar Zakat 

2.4.1 Pengertian Minat 

  Menurut W.S Wingkel (1983) minat adalah kecenderungan yang agak 

menetap untuk merasa tertaik pada bidang-bidang tertentu dan merasa senang 

berkecimpung dalam bidang itu. Witherington (1985) minat adalah kesadaran 

seseorang terhadap suatu objek, seseorang, sesuatu soal atau situasi tertentu 

yang mengandung sangkut paut dengan dirinya atau dipandang sebagai suatu 

yang sadar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) diartikan sebagai 

sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan. 

Sedangkan menurut istilah, minat ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari 

suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau 
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kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. 

Menurut Bloom (1982), minat adalah apa yang disebutnya sebagai subject-related 

affect, yang didalamnya termasuk minat dan sikap terhadap keinginan seseorang, 

dalam hal ini khususnya pembayaran zakat. Jadi peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa minat adalah suatu gejala psikologis karena adanya pemusatan perhatian, 

perasaan dan pikiran serta perasaan senang terhadap objek yang menjadi 

sasaran, artinya adanya kemauan atau kecenderungan pada diri seseorang untuk 

melakukan kegiatan guna mencapai tujuan tertentu. 

Minat membayar zakat mãl menurut Bachmid, dkk (2012) adalah kesadaran 

membayar zakat mal sesuai dengan ketentuan syariat, seperti nishab, haul, serta 

cara mengeluarkanya secara benar (melalui amil) merupakan bentuk dan 

perwujudan kepatuhan muzaki terhadap perintah zakat. Minat yang besar 

terhadap suatu hal merupakan modal yang besar untuk membangkitkan semangat 

untuk melakukan tindakan yang diminati dalam hal ini membayar zakat di BAZNAS 

Kabupaten Bojonegoro. 

2.4.2 Macam-macam Minat  

1. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan 

minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan 

biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan. 

Sedangkan minat kultural adalah minat yang timbul karena proses belajar. 

2. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan 

ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan 

aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau asli. Minat 

ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan 

tersebut. 
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3. Jenis- jenis Minat menurut Super dan Crites dalam shaleh dan Wahab (2004 : 

267), megatakan bahwa minat dibedakan menjadi :  

a. Exspressed interest  

Minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subjek untuk 

menuliskan kegiatan-kegiatan semua yang disenangi maupun yang tidak 

disenangi.  

b. Manifest interest  

Minat yang  diungkapkan dengan cara mengobservasi atau melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

subjek atau degan mengetahui hobinya. 

c. Tested interest  

Minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan hasil jawaban tes 

objektif yang diberikan. 

d. Inventoried interest   

Minat yang diungkapkan dengan menggunakan alat-alat yang sudah di 

standarisasikan, dimana biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

ditunjukan kepada subjek apakah ia senang atau tidak senang terhadap 

sejumlah aktivitas atau suatu objek yang ditanyakan. 

2.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Minat  

   Dikutip dari Crow and Crow (Gunarto, 2007) faktor yang mempengaruhi 

timbulnya minat adalah :  

1. Faktor pendorong dari dalam 

Merupakan ransangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup 

yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah 

menimbulkan minat, biasanya cenderung terhadap belajar, dalam hal ini 

seseorang mempunyai hasrat ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan. 
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2. Faktor motif sosial 

Minat seseorang terhadap obyek atau suatu hal, disamping hal yang 

dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri manusia juga dipengaruhi oleh motif 

sosial, misalnya keinginan untuk berzakat agar dapat status sosial yang lebih 

tinggi pula. 

3. Faktor emosi 

Faktor perasaan dan emosi mempunyai pengaruh terhadap subyek, 

misalnya perjalanan sukses seseorang di suatu kegiatan mampu 

membangkitkan perasaan senang dan dapat menambah semangat dalam 

kegiatan tersebut. 

2.4.4 Fungsi Minat  

Nuckols dan Banducci (Hurlock, 2002) menulis tentang fungsi minat bagi 

kehidupan sebagai berikut :  

1. Minat mempengaruhi intensitas cita-cita. 

2. Minat sebagai tenaga pendorong yang kuat. 

3. Prestasi selalu dipengaruhi jenis dan intensitas minat. 

4. Minat yang terbentuk seumur hidup membawa kepuasan.  

Dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan minat terdapat pada surat pertama 

yang perintahnya adalah bacalah. Bukan membaca buku atau secara tekstual, 

tetapi juga disemua aspek. Termasuk bermakna membaca semua cakrawala 

dunia yang merupakan kebesaran-Nya, serta membaca potensi diri sehingga kita 

dapat memahami apa yang sebenarnya menarik minat kita dalam kehidupan 

seperti firman Allah SWT :  

“Bacalah! Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) 

dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 

diketahui-Nya” (Q.S. Al-Alaq: 3-5). 
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Jadi minat merupakan karunia terbesar yang dianugerahkan Allah SWT 

kepada kita semua. Namun demikian bukan berarti kita hanya berpangku tangan 

dan minat tersebut dapat berkembang dengan sendirinya. Tetapi semua harus ada 

upaya mengembangkan anugerah Allah itu secara maksimal sehingga karunianya 

dapat berguna dengan baik pada diri dan lingkungan kita berada. Tingkat 

pemahaman masyrakat mengenai keagamaan khususnya ibadah zakat 

berpengaruh kuat terhadap semua aspek kehidupan manusia, khsusunya 

berdampak pada kesadaran masyarakat membayar zakat. Termasuk ajaran Islam 

mengenai pemerataan dan pendistribusian pendapatan yang memihak kepada 

Mustahiq.  

2.5 Kepercayaan  

2.5.1 Pengertian Kepercayaan 

Kepercayaan (trust atau belief ) merupakan keyakinan bahwa tindakan 

orang lain atau kelompok dengan kepercayaan mereka (Rouf, 2011). Ketika 

seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan 

berdasarkan pilihan dari orang- orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang 

kurang dipercayai (Moorman, 1993). Kepercayaan lahir dari suatu proses secara 

perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata 

lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa disatu produk ada atribut tertentu 

(Rouf, 2011). Keyakinan ini muncul dari presepsi yang berulang adanya 

pembelajaran dan pengalaman (Amir, 2005). Kepercayaan juga merupakan 

sekumpulan keyakinan spesifik terhadap Integritas (kejujuran pihak yang 

dipercaya), benevolece (perhatian dan motivasi yang dipercaya untuk bertindak 

sesuai dengan kepentingan yang mempercayai mereka), Competency 

(kemampuan pihak yang dipercaya untuk melaksanakan kebutuhan yang 

mempercayai) dan predictability ( konsistensi perilaku pihak percaya) (Zaenuri dkk, 
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2014). Jadi dapat disimpulkan bahwa kepercayaan adalah sekumpulan keyakinan 

yang bersumber dari kejujuran, perhatian, kemampuan dan konsistensi antara 

pihak pihak yang dipercaya untuk melaksanakan kebutuhan yang mempercayai. 

2.5.2 Aspek yang Membangun Kepercayaan 

Model kepercayaan organisasional memasukkan sifat kepribadian yang 

disebut kecendrungan untuk percaya (propensity to trust). Kecendrungan 

(propensity) dapat dianggap sebagai keinginan umum untuk mempercayai orang 

lain. Kecerderungan akan memperungaruhi seberapa banyak kepercayaan 

melibatkan loncatan kognitif melampaui harapan-harapan yang dijamin oleh dasar 

pemikiran dan pengalaman. Untuk membangun sebuah kepercayaan diperlukan 

tujuh core values, yaitu sebagai berikut :  

1. Keterbukaan  

Kerahasiaan dan kurangnya transparasi dalam menjalankan suatu akan 

mengganggu trust building. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan antara 

kedua belah pihak antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling 

percaya satu sama lain.  

2. Kejujuran  

Kejujuran merupakan suatu elemen penting untuk mendapatkan sebuah 

kepercayaan, hal ini di maksudkan dan ditekankan untuk menghindari 

kecurangan yang bersifat merugikan yang lain. Dengan kata lain jujur adalah 

berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan atau 

fakta sebenarnya. Dalam penerapanya, secara hukum tingkat kejujuran 

seseorang biasanya dinilai dari ketepatan pengakuan atau apa yang 

dibicarakan dengan fakta sebenarnya. 

3. Kompeten  

Kompeten adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas atau 

peran dalam membangun pengatahuan dan keterampila yang didasarkan pada 
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pengalaman dan pembelajaran. Yakni sebagai syarat untuk dianggap mampu 

oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang perkerjaan tertentu. 

4. Integritas  

Integritas adalah keselarasan antara niat, pikiran, perkatan, perbuatan. 

Dalam prosesnya, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, 

transaparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan 

dan sumbe daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik. Orang-

orang beintegritas tinggi mempunyai sikap yang tulus, jujur, berpilaku konsisten 

serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa yang 

dikatakan secara penuh tanggung jawab. 

5. Akuntabilitas  

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki sesorang 

untuk mempertanggungjawabkan suatu yang telah dikerjakan kepada 

lingkunganya atau orang lain. Akuntabilitas sekiranya dapat diukur dengan 

pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa besar motivasi menyelesaikan 

pekerjaan dan seberapa besar usaha (daya pikir) untuk menyelesaikan 

pekerjan-pekerjaan tersebut. 

6. Sharing 

Sharing adalah sebuah pengakuan atau pengungkapan diri terhap orang 

lain yang berfungsi untuk berbagi suatu untuk meringankan sebuah masalah. 

Sharing merupakan elemen penting  dalam membangun kepercyaan karena 

mempunyai manfaat nilai psikologis yakni membantu membangun hubungan 

yang lebih antara satu sama lain. Termasuk didalamnya sharing infomasi, 

keterampilan, pengalam dan keahlian. 

7. Penghargaan  

Untuk mendorong sebuah kepercayaan maka harus terdapat respek saling 

menghargai antara satu sama lain. Kepercayaan terhadap lembaga zakat 
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dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemauan muzaki untuk 

mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahiq 

zakat karena muzzaki yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan 

transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi 

masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan 

lebih optimal dalam segi pemanfaatan. 

Dengan demikian, masyarakat akan lebih menjadikan lembaga sebagai 

prioritas utama dalam berzakat. Kepecayaan terhadap suatu lembaga akan 

menjadikan kemaua seorang muzaki giat dalam membayarkan zakat, masyarakat 

menjadi lebih mengetahui akan tranparasi sebuah lembaga zakat tersebut, supaya 

dana zakat mampu terkumpul dan terserap dengan optimal dalam segi 

pemanfaatnya dan pendistribusiannya. 

2.6 Pendapatan  

2.6.1 Pengertian Pendapatan 

Menurut Sukirno (2006) pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang 

diperoleh oleh seseorang atas prestasi kerjanya dalam peiode tertentu, baik 

harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Pendapatan juga dapat diperoleh 

dari sumber yang bersifat material, seperti tanah atau non material seperti 

pekerjaan, sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji atau upah dan 

keutungan (Qardawi, 2004). Dari dua definisi diatas bahwasanya definisi 

pendapatan bisa bersumber dari uang dan tidak uang. Dalam Islam telah 

diwajibkan zakat atas kekayaan atau harta pendapatan, sebagai contoh kewajiban 

zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil tambang, dan juga pendapatan hasil 

dari pekerjaan bebas, termasuk upah, honorarium dan hasil dari berbagi usaha 

dan pekerjaan. Islam juga menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas 

masalah pendapatan atau upah dan juga sangat menguntungkan kedua belah 
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pihak, antara pekerja dan pemberi upah (Qardawi, 2004). Jadi dapat dsimpulkan 

bahwa pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang diperoleh seseorang atas 

prestasi kerjanya dalam peiode tertentu baik berupa material dan non material. 

Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah 

mencapai nishab atau belum, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah 

zakat yang akan dikeluarkan oleh muzakki. 

2.6.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

Pada dasarnya pendapatan yang diterima oleh sesorang maupun badan 

usaha disebabkan oleh banyak faktor, seperti tingkat pendidikan dan pengalaman 

seorang, semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman maka semakin tinggi 

pula tingkat pendapatanya, dan tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh modal 

kerja, jam kerja, akses kredit, jumlah tenaga kerja, tanggungan keluarga, jenis 

barang dagang (produk) dan faktor lainya. Pada dasarnya masyarakat akan 

mencari pendapatan yang tinggi demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya, 

akan tetapi dibatasi oleh beberapa faktor (Nazir, 2010).  

Berbagai tingkat pendapatan menurut Afrida BR (2003) dalam struktur 

tertertentu yaitu sebagai berikut : 

1. Jenis jabatan  

Jenis jabatan menggambarkan perbedaan dalam segi upah atau 

pendapatan, dikarenakan adanya perbedaan kemampuan sebuah perusahaan 

atau kemampuan kinerja seseorang tersebut. 

2. Sektoral  

Sebuah strukturan upah sektoral didasarkan dari tingkat kemampuan satu 

sektor yang berbeda, alasan adanya perbedaan dikarenakan kemampuan 

usaha perusahaan, kemampuan finansial perusahaan yang disokong oleh nilai 

produknya dipasar. 

3. Geografis  
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Perbedaan geografis antara Kota dengan pedesaan menimbulkan efek 

perbedaan upah, yang mana di Kota besar lebih tinggi dibandingkan dengan 

Kota kecil atau sebuah daerah pedesaan. 

4. Keterampilan  

Keterampilan mengakibatkan perbedaan, pebedaan itu terjadi karena 

adanya jenjang keterampilan yang berbeda menurut ringan dan beratnya 

pekerjaan dan yang sesuai dengan skil seseorang.  

5. Gender 

Perbedaan oleh golongan wanita dan laki-laki dimana wanita sering 

mendapatkan upah lebih rendah dibandingkan dengan seorang laki-laki, 

cateris paribus.   

 

6. Ras  

Dalam hukum formal perbedaan ras tidak boleh terjadi, namun faktanya 

perbedaan itu masih ada, hal ini mungkin dikarenakan oleh budaya masa lalu, 

sehingga masih terjadi stereo type tenaga menurut ras atau daerah asal. 

7. Faktor lain  

Penyebab perbedaan terjadi karena adanya faktor-faktor lain seperti halnya 

masa hubungan kerja, ikatan kerja. 

Zakat sebagai salah satu instrument keuangan Islam hadir sebagai salah 

satu cara untuk mengentaskan kemiskinan yang telah lama menjadi permasalahan 

klasik disetiap Negara, khususnya bagi Negara berkembang seperti Indonesia. Di 

Indonesia sendiri untuk menggali potensi tersebut telah banyak dilakukan oleh 

lembaga-lembaga sosial zakat yang dibentuk oleh pemerintah langsung dalam 

bentuk Badan Amil Zakat (BAZ) maupun oleh masyarakat umum dalam hal ini 

kelembagaannya (Lembaga Amil Zakat).  Melalui lembaga-lembaga tersebut 

pemerintah berharap dapat menurunkan angka kemiskinan dan memperbaiki 
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perekonomian di Indonesia secara lebih optimal, karena lembaga-lembaga 

tersebut bergerak secara langsung kepada masyarakat bahkan sampai pada 

masayarakat golongan ekonomi rendah. Selain permasalahan kemiskinan, zakat 

juga dapat mengatasi permasalahan penimbunan harta. Melalui zakat, pemilik 

harta yang berlebih atau telah mencapai nishab yang telah ditentukan. Para pakar 

ekonomi Islam telah lama mengkaji masalah ini dan menanggulanginya dengan 

cara membatasi penimbunan harta, karena jika suatu harta ditimbun akan terjadi 

kurangnya penawaran dipasar dan akan menyebabkan terjadinya gejolak ekonomi 

akibat ketidakseimbangan pasar. Hanya dengan zakatlah besar kemungkinan 

untuk menggali harta kekayaan yang tertimbun agar lebih bermanfaat bagi 

kesejahteraan masyarakat luas khususnya masyarakat yang berada dalam tingkat 

perekonomian yang rendah. 

2.7 Pengetahuan Zakat   

2.7.1 Pengetahuan Tentang zakat  

Al-ilmu di istilahkan dalam islam tentang pengetahuan, yang mempunyai 

dua pengertian, pertama pengetahuan berasal dari wahyu Allah SWT dan kedua 

pengetahuan didapatkan oleh seseorang itu sendiri melalui pengalaman (empiris), 

presepsi dan pendidikan sedangkan faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan 

adalah faktor lingkungan, sosial ekonomi, kebudayaan dan informasi. Menurut 

(Rungkuti, 2009) bahwasanya pengetahuan dapat merubah perilaku yang timbul 

berdasarkan pengalaman, dan sebagaian perilaku seseorang ditentukan dari 

proses pembelajaran, dari proses tersebut menjadikan sebuah pengetahuan yang 

berpengaruh terhadap perilaku seseorang termasuk perilaku muzakki. 

Salah satu faktor belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga 

amil zakat, dikarenakan pengetahuan seseorang terhadap harta yang wajib 
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dikeluarkan zakat nya masih terbatas pada sumber sumber konvensional yang 

mana secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur’an dan hadits.(Ayyub, 2007). 

Pengetahuan tentang zakat sudah dipaparkan dan difirmankan Allah SWt dalam 

Al-Qur’an dan al hadist oleh sebab itu sebagaimana mestinya manusia juga harus 

bisa mengamalkan pengetahuan pengetahuan tersebut kedalam tindakan seperti 

membayarkan zakat.  

2.7.2  Indikator Pengetahuan Tentang Zakat 

1. Tahu atau tidak tentang zakat  

Nilai perbuatan seseorang ditentukan dengan ilmu, sehingga antara 

perbuatan orang yang berilmu dengan perbuatan orang yang tidak berilmu akan 

berbeda nilainya di sisi Allah. Allah SWT berfirman49 “Katakanlah (hai 

Muhammad), Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak 

mengetahui...” (Q.S. Az-Zumar: 9). 

2. Pengetahuan tentang perlu atau tidaknya zakat 

Menurut perspektif Islam, ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang sangat 

berharga yang menentukan kualitas seseorang atau suatu bangsa. Suatu bangsa 

akan menjadi bangsa yang maju, modern, dan berperadaban, manakala 

masyarakatnya mencintai ilmu, antara lain, ditandai dengan kebiasaan bertanya 

dan menulis. Betapa pentingnya suatu pertanyaan untuk membuka ilmu 

pengetahuan, sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan “Ilmu itu ibarat harta 

yang terpendam, dan kunci untuk menggalinya adalah kesediaan untuk bertanya. 

Karena itu, bertanyalah kamu sekalian hal-hal yang tidak kamu ketahui. 

Sesungguhnya dalam proses tanya jawab akan diberikan pahala oleh Allah pada 

empat kelompok yaitu: orang yang bertanya, orang yang menjawab, orang yang 
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mendengarkan dan orang yang mencintai mereka.” (HR Abu Nu‟aim dari Ali bin 

Abi Thalib).  

3. Pengetahuan tentang hukum zakat 

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan termasuk dari 

pondasi Islam yang agung. Maka hukumnya adalah wajib bagi muslim yang telah 

memenuhi persyaratan untuk mengetahui hukumnya. Dasar adalah dari Al-qur‟an, 

As Sunnah dan Ijma‟. Firmah Allah SWT: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali 

supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam50 

(menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat dan yang demikian itulah agaman yang lurus.” (Al-Bayyinah: 5) 

Sabda Rasulullah SAW: “Islam dibangun di atas lima dasar, bersaksi bahwa tidak 

ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad SAW adalah 

hamba dan utusanNya, menegakkan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji 

ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Muslim) 

2.8 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dan sangat mendukung dalam 

melakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini ada 5 penelitian terdahulu yang 

mengkaji dan melakukan penelitian terhadap minat masyarakat membayar zakat. 

1. Penelitian dilakukan oleh Itaq Pangestu (2016) yang berjudul Analisis dalam 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Motivasi MUZZAKI membayar zakat di 

Lembaga Amil Zakat Kota Semarang. Pendekatan penelitian tersebut 

menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan alat analisis structural 

Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS). Variabel dependen pada 

penelitian ini motivasi muzaki membayar zakat (Y) dan variable independen 

pada penelitian ini tingkat keimanan (X1), pengetahuan tentang zakat (X2), 

periklanan (X3), hubungan masyarakat (X4), pemasaran langsung (X5), 
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penjualan personal (X6), akuntabilitas (X7), dan transparansi pelaporan 

keuangan(X8). Hasil penelitian ini adalah Tingkat keimanan berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi muzaki membayar zakat, pengetahuan tentang 

zakat berpengaruh signifikan tehadap motivasi muzaki membayar zakat, 

periklanan tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi muazaki membayar 

zakat, hubungan masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi 

masyarakat membayar zakat, pemasaran langsung tidak berpengaruh 

signifikan terhadap muzaki membayar zakat, penjualan personal tidak 

berpengaruh signifikan terhadap muzaki membayar zakat., akuntabilitas 

berpengauh signifikan terhadap motivasi muzaki membayar zakat, 

transparansi pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap motivasi 

muzaki membayar zakat.  

2. Penelitian Intan Suri Mahardika Pertiwi (2018) yang berjudul Pengaruh Tingkat 

Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan 

Masyarakat Membayar Zakat pada BAZNAS (studi di masyarakat Kecamatan 

kedamaian Kota Bandar Lampung). Penelitian tersebut menggunakan metode 

analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan alat analisis regresi linier 

berganda dan variabel dependen pada penelitian ini ketaatan membayar zakat 

di BAZNAS (Y) dan variabel independen tingkat pendapatan (X1), 

pengetahuan zakat (X2), kepercayaan (X3).  Hasil penelitian ini adalah variabel 

independen memilki pengaruh signifikan terhadap variabel perilaku membayar 

zakat di BAZNAS (Y). 

3. Penelitian Muhklis Muhammad Nur dan Zulfahmi (2018) yang brjudul Pengaruh 

Pengetahuan, Pendapatan, Kepercayaan, teradap Minat Muzakki dalam 

Membayar Zakat di Baitul Mãl Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hasil 

penelitian mengenai pengaruh pengetahuan, pendapatan, dan kepercayaan 

terhadap minat muzakki untuk membayar zakat di Baitul Mãl Kota 
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Lhokseumawe yang telah dibahas serta perhitungan-perhitungan statistik 

menguji hipotesis yang telah dilakukan dengan analisis regresi linier berganda 

dan pembahasan analisis data yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel pengetahuan (X1), pendapatan (X2), kepercayaan (X3), berpengaruh 

secara simultan terhadap minat (Y). 

4. Penelitian Muhammad Yunus (2016) yang berjudul Analisis Pengaruh 

Kepercayaan, Religiulitas dan Kontribusi terhadap Minat Pedagang 

Mengeluarkan Zakat di Baitu Mal (Studi Kasus pada Pedagang Pasar Los 

Lhoksumawe). Objek penelitian nya adalah para pedagang dengan teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode sample acak sederhana (sample 

random sampling). Teknik analisis data dengan pendekatan analisis deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif secara regresi linier berganda.  Dari penelitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh faktor kepercayaan dan kontribusi 

terhadap proses penentuan minat oleh pedagang dalam mengeluarkan zakat 

baik pengujian secara parsial maupun simultan, sedangkan untuk faktor 

religiusitas mempunyai pengaruh lebih kecil dalam penentuan minat pedagang 

dalam mengeluarkan zakat di Baitul Mal Lhokseumawe. 

5. Penelitian Juliana Nasution (2017) yang berjudul Analisis Pengaruh Kepatuhan 

Membayar Zakat terhadap Keberkahan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh langsung dan tidak langsung variabel 

keimanan, penghargaan, altruisme, organisasi terhadap kepatuhan serta 

dampaknya terhadap keberkahan harta muzakki. Sampel dalam penelitian ini 

adalah muzakki zakat profesi yang membayar zakatnya di Dompet Dhuafa 

Waspada. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif 

dengan menggunakan analisis jalur dengan menggunakan bantuan program 

MSI, SPSS versi 16 dan LISREL 8,8 (student). Faktor-faktor yang dominan 

memengaruhi kepatuhan membayar zakat adalah faktor organisasi dan 
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keimanan. Faktor faktor dominan yang memengaruhi keberkahan adalah 

kepatuhan dan penghargaan. 

6. Penelitian Eka Satrio dan Dodik Siswantoro (2016), yang berjudul Analisis 

Faktor Pendapatan, Kepercayaan, dan Religiulitas dalam Mempengaruhi Minat 

Muzakki untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat. 

Penelitian  ini  menjelaskan  masalah  apakah  faktor  pendapatan  yang  

diperoleh individu, tingkat kepercayaan muzakki kepada Lembaga Amil Zakat 

dan tingkat religiusitas muzakki itu sendiri memiliki pengaruh terhadap minat 

masyarakat membayar zakat penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat. 

Metode penelitan yang digunakan adalah menggunakan kuesioner dengan 

sample 164 orang di Gedung Bursa Efek Indonesia. Alat analisis yang 

digunakan adalah SMARTPLS untuk menguji hubungan antara masing-masing 

variabel ataupun hubungan variable dengan indikator-indikatornya. Hasil 

penelitian empiris menunjukkan bahwa variabel pendapatan, kepercayaan, 

dan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki 

berzakat melalui Lembaga Amil Zakat. 

7. Penelitian Riki Okta Vendi (2014) yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang 

Memengaruhi Muzakki dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Kabupaten 

Dharmasyara Provinsi Sumatera Barat). Penelitian ini menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi muzaki dalam membayar zakat sekaligus 

menganalisi alasan yang mempengaruhi muzaki dalam memilih tempat. 

Penelitian ini menggunakan 50 orang sebagai responden. Metode yang 

digunkan adalah analisis faktor. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa fakto-

faktor yang mempengaruhi muzaki dalam membayar zakat adalah faktor 

kepuasan, keimanan, kecakapan OPZ, sosialisasi dan publikasi, balasan dan 

faktor regulasi.
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No. 

 

Peneliti, Judul, Tahun 

 

Metode 

Penelitian 

 

Variabel 

 

Alat Analisis 

 

Hasil 

1 Itaq Pangestu 

Analisis dalam Faktor-

faktor yang 

mempengaruhi Motivasi 

MUZZAKI membayar 

zakat di Lembaga Amil 

Zakat Kota Semarang 

2016 

 

 

Kuantitatif 

deskriptif 

(Y) Muzaki membayar 

zakat  

(X1) Tingkat keimanan 

(X2) Pengetahuan 

tentang zakat 

(X3) Periklanan 

(X4) Hubungan 

masyarakat 

(X5) Pemasaran 

langsung  

 

 

Analisis structural 

Equation Model-

Partial Least 

Square (SEM-

PLS) 

Tingkat keimanan,  pengetahuan 

tentang zakat,  akuntabilitas,  

transparansi pelaporan keuangan, 

berpengaruh signifikan terhadap 

motivasi muzaki membayar zakat. 

berpengaruh signifikan tehadap motivasi 

muzaki membayar zakat sedangkan 

periklanan,  hubungan masyarakat,  

pemasaran langsung,  penjualan 

personal    tidak berpengaruh signifikan 

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu 
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(X6) Penjualan personal  

(X7) Akuntabilitas  

(X8) Transparansi 

pelaporan keuangan 

terhadap motivasi muzaki membayar 

zakat. 

2 Intan Suri Mahardika 

Pertiwi 

Pengaruh Tingkat 

Pendapatan, 

Pengetahuan Zakat Dan 

Kepercayaan Terhadap 

Ketaatan Masyarakat 

Membayar Zakat pada 

BAZNAS (studi di 

masyarakat Kecamatan 

 

Kuantitatif 

Deskriptif 

(Y) Ketaatan membayar 

zakat  

(X1) Tingkat pendapatan  

(X2) Pengetahuan zakat  

(X3)  Kepercayaan 

 

 

Analisis regresi 

linier berganda 

Hasil penelitian ini adalah variabel 

independen memilki pengaruh signifikan 

terhadap variabel perilaku membayar 

zakat di BAZNAS (Y). 
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kedamaian Kota Bandar 

Lampung) 2018 

3.  Muhklis Muhammad Nur 

dan Zulfahmi, 

Pengaruh Pengetahuan, 

Pendapatan, 

Kepercayaan, teradap 

Minat Muzakki dalam 

Membayar Zakat di 

Baitul Mal Kota 

Lhokseumawe, 

2018 

 

Kuantitatif 

Deskriptif 

(Y) Minat  

(X1) Pengetahuan  

(X2) Pendapatan 

(X3) Kepercayaan 

Alisis regresi 

linier berganda 

Pengetahuan (X1), pendapatan (X2), 

kepercayaan (X3), berpengaruh secara 

simultan terhadap minat (Y). 
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4. Muhammad Yunus, 

Analisis Pengaruh 

Kepercayaan, 

Religiulitas dan 

Kontribusi terhadap 

Minat Pedagang 

Mengeluarkan Zakat di 

Baitu Mal (Studi Kasus 

pada Pedagang Pasar 

Los Lhoksumawe), 2016 

Kuantitatif 

deskriptif 

(Y) Minat mengeluarkan 

zakat 

(X1) Keperecayaan 

(X2) Religiulitas 

(X3) Kontribusi 

Regresi linier 

berganda 

Ada pengaruh faktor kepercayaan dan 

kontribusi terhadap proses penentuan 

minat oleh pedagang dalam 

mengeluarkan zakat baik pengujian 

secara parsial maupun simultan, 

sedangkan untuk faktor religiusitas 

mempunyai pengaruh lebih kecil dalam 

penentuan minat pedagang dalam 

mengeluarkan zakat di Baitul Mal 

Lhokseumawe. 

 

5.  Juliana Nasution, 

Analisis Pengaruh 

Kepatuhan Membayar 

Kuantitatif (Y) Kepatuhan membayar 

zakat 

(X1) Keimanan 

Analisis jalur 

dengan 

menggunakan 

Faktor-faktor yang dominan 

memengaruhi kepatuhan membayar 

zakat adalah faktor organisasi dan 
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Zakat terhadap 

Keberkahan, 2017 

(X2) Penghargaan 

(X3) Altruisme 

(X4) Organisasi  

bantuan program 

MSI, SPSS versi 

16 dan LISREL 

8,8 (student) 

keimanan. Faktor faktor dominan yang 

memengaruhi keberkahan adalah 

kepatuhan dan penghargaan. 

 

6. Eka Satrio dan Dodik 

Siswantoro, Analisis 

Faktor Pendapatan, 

Kepercayaan, dan 

Religiulitas dalam 

Mempengaruhi Minat 

Muzakki untuk 

Membayar Zakat 

Penghasilan Melalui 

Angket 

atau  

kuisioner 

 

(Y) Minat muzakki 

(X1) Pendapatan 

(X2) Kepercayaan 

(X3) Religiulitas 

SMARTPLS  3.0.  

SMARTP 

LS atau  

Smart Partial 

Least Square 

untuk menguji 

hubungan 

Pendapatan, kepercayaan, dan 

religiusitas berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat muzakki 

berzakat melalui Lembaga Amil Zakat. 
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Lembaga Amil Zakat , 

2016 

7. Riki Okta Vendi, Analisis 

Faktor-faktor yang 

Memengaruhi Muzakki 

dalam Membayar Zakat 

(Studi Kasus Kabupaten 

Dharmasyara Provinsi 

Sumatera Barat), 2014 

sosialisasi dan publikasi, 

balasan dan faktor 

regulasi.  

 (Y) Membayar Zakat 

(X1) Kepuasan 

(X2) Keimanan 

(X3) Kecakapan OPZ 

(X4) Sosialisasi dan 

publikasi 

(X5) Balasan 

(X6) Regulasi  

Analisis faktor 

menggunakan 

SPSS  

Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa 

fakto-faktor yang mempengaruhi muzaki 

dalam membayar zakat adalah faktor 

kepuasan, keimanan, kecakapan OPZ, 

sosialisasi dan publikasi, balasan dan 

faktor regulasi.  
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2.9 Kerangka Pemikiran  

      Zakat adalah suatu kewajiban yang bersifat kemasyarakatan dan ibadah, 

dimana manusia akan merasakan keagungan dari tujuan ajaran Islam dalam 

bentuk mencintai dan tolong menolong antar sesama manusia (Abdullah 

Siddik,1982). Salah satu jenis zakat yang menurut tuntunan syariat dapat 

dimanfaatkan sebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian masyarakat 

adalah zakat mal atau zakat harta. Rohman (2014) menyatakan bahwa zakat mal 

merupakan zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila 

telah sampai nishab atau haulnya. 

Peneliti telah memaparkan sejumlah data tentang penghimpunan zakat di 

Kabupaten Bojonegoro. Namun peneliti berasumsi bahwa angka tersebut masih 

kurang maksimal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk maupun UMK dari 

Kabupaten Bojonegoro. Untuk menanggulangi kemerosotan penghimpunan zakat, 

BAZNAS Kabupaten Bojonegoro sendiri dengan gencar melakukan sosialisasi 

tentang zakat mal di Kabupaten Bojonegoro. Pendapat Eko selaku staf pelaksana 

BAZNAS di Kabupaten Bojonegoro bahwa menurutnya kesadaran Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam membayar 

zakat masih rendah bahkan ada yang menentang (BERITABOJONEGORO.COM, 

2017). Hal inilah yang membuat kemerosotan jumlah penghimpunan zakat di 

Kabupaten Bojonegoro. Dari pernyataan dan data yang sudah dipaparkan, peneliti 

menarik kesimpulan sebuah permasalahan yaitu minat masyarakat dalam 

membayar zakat di Kabupaten Bojonegoro kurang maksimal. 

Witherington (1985) minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, 

seseorang, sesuatu soal atau situasi tertentu yang mengandung sangkut paut 

dengan dirinya atau dipandang sebagai suatu yang sadar. Faktor intrinsik berasal 
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dari karakteristik Muzaki yang berkaitan dengan pendapatan dan tingkat 

pengetahuan akan zakat Mãl. Pendapatan ini akan berpengaruh terhadap 

pertimbangan besar kecilnya penghasilan yang mereka terima sebagai acuan 

untuk membayar zakat mal atau tidak. Selain itu masih ada sebagian masyarakat 

yang tidak mengetahui bahwa mereka harus membayar zakat atas penghasilan 

yang mereka dapatkan. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui bahwa zakat 

hanyalah sebatas zakat fitrah di bulan Ramadhan. Hal ini berkaitan erat dengan 

pendidikan mereka terumata pendidikan agama. Jadi peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa kepercayaan, pendapatan dan keimanan seseorang mampu memengaruhi 

seseorang untuk membayar zakat.  

Sedangkan faktor ekstrisik berasal dari Badan Amil Zakat yang berkaitan 

bagaimana mengelola zakat secara terorganisir, dengan baik dan transparan. 

Ketika prinsip tersebut diterapkan secara optimal maka sebuah lembaga akan 

lebih dipercaya oleh masyarakat luas. Namun, tetap saja sebagian dari 

masyarakat memilih untuk mengeluarkan kewajiban zakatnya langsung kepada 

mustahiq, dikarenakan mereka tidak atau kurang percaya kepada lembaga 

pengelola zakat yang ada. 
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Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : berbagai sumber diolah, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzaki zakat mãl Kabupaten 

Bojonegoro 

Pendapatan (X2) 

• Upah atau gaji 

 
Kepercayaan (X1)  

- Keterbukaa 

- Kejujuran 

- Kompeten 

- Integritas 

- Akuntabilitas 

- Sharing 

- Penghargaan 

Pengetahuan zakat (X3)  

- Tahu atau tidak 

tentang zakat 

- Pengetahuan tentang 

perlu tidaknya zakat 

- Pengetahuan tentang 

hukum zakat 

 

Minat membayar zakat mal 

(Y)  

 

Zakat terserap maksimal  

 

Faktor yang mempengaruhi minat 

masyarakat membayar zakat mãl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 
 

2.10 Hipotesis 

        Menurut Saefuddin Azwar Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap pertanyaan penelitian, Bedasarkan kerangka pemikiran teoritis dan dari 

hasil penemuan beberapa studi penelitian, maka hipotesis dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh kepercayaan tehadap Baznas terhadap pembayaran zakat mãl 

di Kabupaten Bojonegoro 

2. Ada pengaruh pendapatan terhadap pembayaran zakat mãl di Kabupaten 

Bojonegoro 

3. Ada pengaruh Pengetahuan terhadap pembayaran zakat mãl di Kabupaten 

Bojonegoro 

4. Ada pengaruh faktor pendapatan, pengetahuan zakat dan kepercayaan 

terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat mãl di Kabupaten 

Bojonegoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan 

kuantitatif merupakan pendekatan yang menguji teori objektif dengan menguji 

hubungan antar variabel (Creswell, 2014). Sedangkan menurut Sarwono (2006) 

pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang berpijak pada apa yang disebut 

dengan fungsionalisme struktural, realisme, positivisme, behaviourisme dan 

empirisme yang intinya mengedepankan berupa hal-hal bersifat kongkrit, uji 

empiris dan fakta lapangan lainnya. Penelitian dilaksanakan dengan metode survei 

yang sifatnya untuk mendapatkan informasi mengenai kejadian yang ada dan 

terjadi di lapangan dengan sejumlah responden. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data dalam penelitian ini bertempat di Kabupaten Bojonegoro 

Provinsi Jawa Timur dan waktu penelitian dilakukan mulai Maret hingga April 2019. 

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.3.1 Variabel Penelitian  

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulasi, predictor, antecedent. 

Dalam bahas indonesia disebut sebagai variabel bebas, variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2016). Pada penelitian 

ini variabel bebas adalah kepercayaan (X1), pendapatan (X2) , dan pengetahuan 

zakat (X3) sedangkan variabel dependen atau terikat yakni minat masyarakat 

membayar zakat mãl (Y).  
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3.3.2 Definisi Operasional  

Menurut Simamora (2004:24) menyatakan bahwa “Definisi operasional 

adalah definisi yang dibuat spesifik sesuai dengan kriteria pengujian dan 

pengukuran”. dengan definisi tersebut, diharapkan dapat menunjukkan 

karakteristik dan cara pengukurannya.. Dalam penelitian ini, operasional variabel 

dan pengukuran variabel dapat dilihat dari tabel 3.1 berikut : 

Tabel 3. 1 : Definisi Operasional  

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala 

Pendapatan Pendapatan adalah 

sejumlah penghasilan 

yang diperoleh seseorang 

atas prestasi kerjanya 

dalam peiode tertentu baik 

berupa material dan non 

material. 

 

Upah atau gaji 

 

Diukur melalui 

angket 

(kuisioner) 

menggunakan 

skala likert 

Pengetahuan 

zakat 

Pengetahuan didapatkan 

dari beberapa faktor 

seperti halnya pendidikan, 

rasional, presepsi dan 

lingkungan 

1. Tahu atau 

tidak 

tentang 

zakat 

2. Pengetahua

n perlu 

tidaknya 

zakat 

Diukur melalui 

angket 

(kuisioner) 

menggunakan 

skala likert 
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3. Pengetahua

n tentang 

hukum zakat 

Kepercayaan Kepercayaan adalah 

sekumpulan keyakinan 

yang bersumber dari 

kejujuran, perhatian, 

kemampuan dan 

konsistensi antara pihak 

pihak yang dipercaya 

untuk melaksanakan 

kebutuhan yang 

mempercayai. 

1. Keterbukaan 

2. Kejujuran 

3. Kompeten 

4. Integritas 

5. Akuntabilitas 

6. Sharing 

7. Penghargaa

n 

 

Diukur melalui 

angket 

(kuisioner) 

menggunakan 

skala likert 

Minat  Minat adalah suatu gejala 

psikologis karena adanya 

pemusatan perhatian, 

perasaan dan pikiran serta 

perasaan senang terhadap 

objek yang menjadi 

sasaran, artinya adanya 

kemauan atau 

kecenderungan pada diri 

seseorang untuk 

melakukan kegiatan guna 

mencapai tujuan tertentu. 

1. Dorongan 

dari dalam 

diri 

2. Motif sosial 

3. Faktor 

emosional 

Diukur melalui 

angket 

(kuisioner) 

menggunakan 

skala likert 

Sumber: berbagai sumber diolah, 2019 
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3.4 Populasi dan Penentuan Sampel 

3.4.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dan dipilih oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Dari pendapat 

tersebut penulis menentukan populasi yaitu seluruh muzaki zakat mal di 

Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari masyarakat dan instansi yang totalnya 

1.018 muzaki yang sudah terdaftar di BAZNAS kab.Bojonegoro.  

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, sehingga nantinya pengambilan sampel harus menggunakan 

cara tertentu dan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam penelitian ini 

yang diajadikan objek penelitian adalah masyarakat yang menjadi muzaki zakat 

mal Kabupaten Bojonegoro. 

Adapun jumlah Sampel penelitian ditentukan berdasarkan Rumus Slovin 

sebagai berikut :  

n = +
𝑁

1+𝑁𝑒2 

Keterangan :  

N : Jumlah populasi  

n : Jumlah sampel 

e : prosentase kesalahan pengambilan sempel yang masiih diterima atau ditolelir. 

Dengan menggunakan e sebesar 10% maka besarnya sampel pada 

penelitian ini adalah :  

n =
1018

1 + 1018 (0,01)2
=

1018

11,18
= 91,05 
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Jadi jumlah responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 

91 orang (hasil pembulatan). 

Teknik sampling yang digunakan yaitu teknik convenience sampling, adalah 

salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama bagi 

setiap anggota populasi dengan mempertimbangkan faktor kemudahan dan 

efisiensi waktu dan biaya. Teknik ini dipilih dikarenakan memudahkan peneliti 

berasumsi bahwa tidak semua responden akan bisa ditemui, bisa saja orang yang 

bersangkutan sedang berhalangan dan tidak berada di rumah sehingga tidak bisa 

ditemui. Oleh karena itu teknik ini peneliti akan lebih mudah mengambil sampel 

karena siapapun responden yang berhasil ditemui peneliti maka ia dipilih sebagai 

sampel penelitian. Namun sebelum menemui responden, peneliti sudah harus 

menentukan jumlah dan kriteria sampel yang akan diambil. Untuk jumlah sampel 

sudah dipaparkan seperti diatas, sedangkan kriteria responden yang dipilih 

menjadi sampel penelitian ini adalah muzaki zakat mal Kabupaten Bojonegoro. 

3.5 Jenis dan Metode Pengumpulan Data  

3.5.1 Jenis Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung diambil dari sumbenya atau turun 

lapangan (Sugiyono, 2016). Pengumpulan data meliputi penyebaran 

kuesioner dan interview atau tanya jawab langsung ke responden dan 

nantinya diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer 

adalah faktor pendapatan, keimanan dan kepercayaan yang mempengaruhi 

muzaki zakat membayar zakat mãl yang ada dan yang sudah terdata di 

Baznas Kabupaten Bojonegoro. 

2. Data Sekunder 
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Data yang dikumpulkan, diolah dan disajkian oleh pihak baik dari lembaga 

maupun penelitian terdahulu. Data sekunder diperoleh peneliti tidak secara 

langsung yaitu melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak luar) 

dengan menggunakan: 

a. Riset pustaka yaitu penelitian jurnal, literatur dan bahan bacaan. 

b. Riset dokumentasi data mengutip langsung data yang berhubungan 

dengan penelitian yang membahas mengenai zakat dan tarekat. 

Dokumentasi adalah mencari data yang mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya. 

3.5.2 Metode Pegumpulan Data  

   Ada beberapa cara pengumpulan data antara lain yaitu : 

1. Kuesioner 

Metode angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk kemudian dijawab. (Sugiyono, 2014). Kuisioner bersifat 

tertutup. Pengukuran yang digunakan peneliti adalah skala likert yaitu skala 

yang berisi beberapa tingkat preferensi jawaban (Ghazali, 2005). Kuesioner 

dalam penelitian indi diberikan kepada para Muzaki zakat mãl di 

Kab.Bojonegoro, yang terkait dengan Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

muzaki membayar zakat mal. Alternatif jawaban dengan skala likert : 

Tabel 3. 2 : Model Skala Likert 

Simbol Alternatif Jawaban Nilai 

SS Sangat Setuju 5 
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S Setuju 4 

N Netral 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat tidak Setuju 1 

Sumber : Freddy Rungkuti, 2005.  

2. Metode Dokumentasi 

Studi Dokumentasi menurut Lexy J. Moleong, adalah data yang     

mengandung adanya keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang 

fenomena yang masih aktual. metode dokumentasi ini dilakukan untuk 

mendapatkan data dari catatan-catatan, buku harian, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya yang berkaitan dengan obyek 

penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan adalah data dari 

BAZNAS dan surat kabar. 

3.5.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna 

memperoleh sebuah kesimpulan dari penelitian. Teknik analisis dalam penelitian 

ini adalah deskriptif kuantitatif dengan alat analisis regresi berganda.  

3.5.3.1 Uji instrument penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas seringkali dikonsepkan sebagai sejauhmana ketentuan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya atau memberikan 

hasil ukur sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran tersebut (Azwar, 2014). 

Penelitian ini menggunakan validitas konstruk. Menurut Allen & Yen (Azwar, 2014) 

mengatakan bahwa  validitas konstruk  adalah tipe validitas yang menunjukkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 
 

sejauh mana tes mengungkap suatu trait atau konstruk teoritik yang hendak 

diukurnya. Untuk menguji validitas tiap-tiap aitem akan digunakan  teknik korelasi 

product moment dengan bantuan SPSS versi 16.0 For windows karena aitem yang 

digunakan dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan korelasi antar skor 

dengan total skor aitem. 

Azwar (2014) menyatakan bahwa semua korelasi item yang mencapai 

koefisien korelasi minimal 0,30 daya bedanya dianggap memuaskan, sedangkan 

item yang kurang dari 0,30 diinterprestasikan sebagai item yang memiliki daya 

beda rendah. Jadi kalau korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,30 

maka butir pernyataan dalam instrumen penelitian ini dinyatakan gugur.  

b. Uji Reliabilitas 

Azwar (2014) menjelaskan realibilitas adalah sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Reliabilitas merujuk pada suatu pengertian bahwa 

suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena unstrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2010). Reliabilitas 

dinyatakan dengan koefisien apabila berada dalam rentang angka 0 hingga 1,00. 

Semakin tinggi koefisien reliabilitas atau mendekati angka 1,00 berati semakin 

tinggi reliabilitasnya (Azwar, 2014). Syarat minimum reliabilitas berdasar pada 

pernyataan Azwar (2014) yang mengatakan bahwa minimal koefisien konsistensi 

internal paling tidak setinggi 0,80. 

Pada penelitian ini uji reliabilitas dilakukan menggunakan Alpha Cronbach. 

Pengujian reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan bantuan software SPSS for Widows versi 16. Pengujian ini 

dilakukan dengan tabulasi skor aitem yang valid dan aitem yang tidak valid tidak 

diikutsertakan. Berikut koefisien reliabilitas Alpha Cronbach menurut Guilford 

(Sugiyono, 2011). 
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Tabel 3. 3 : Koefisien Reliabilitas Alpha Cronbach 

Koefisien Reliabilitas Α Kriteria 

<0,200 

0,200-0,400 

0,400-0,700 

0,700-0,900 

>0,900 

Tidak Reliabel 

Kurang Reliabel 

Cukup Reliabel 

Reliabel 

Sangat Reliabel 

Sumber : Sugiyono, 2011 

3.5.3.2  Mentransformasi data ordinal ke interval  

 Pada penelitian ini hasil yang diperoleh dari jawaban kuesioner dengan 

menggunakan skala likert adalah data ordinal. Agar data dapat dianalisis secara 

statistik maka data tersebut harus diubah menjadi data interval. Menurut 

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat (2011:55) mengenai Method of Successive 

(MSI) adalah sebagai berikut: “Method of Successive (MSI) adalah metode 

penskalaan untuk menaikkan skala pengukuran ordinal ke skala pengukuran 

interval.” Bedasarkan konsep tersebut dapat ditinjau bahwa MSI merupakan alat 

untuk mengubah data ordinal menjadi interval. Dalam proses pengolahan data MSI 

tersebut, peneliti menggunakan bantuan Additional Instrument (Add-Ins) pada 

Microsoft Excel. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penggunaan MSI 

tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Memperhatikan setiap butir jawaban responden dari kuesioner yang 

disebarkan. 

2. Setiap butir pertanyaan telah menetentukan frekuensi (f ) dari jawaban 

responden yang menjawab skor 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk setiap item pertanyaan.  
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3. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut 

sebagai proporsi. 

4. Setelah mendapatkan proporsi, selanjutnya menentukan proporsi komulatif 

dengan cara menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan perkolom skor. 

5. Menentukan nilai Z untuk setiap PF (proporsi frekuensi) yang diperoleh dengan 

menggunakan tabel distribusi normal. 

6. Menentukan skala (scale value = SV) untuk setiap skor jawaban yang diperoleh 

dengan menggunakan Tabel Tinggi Densitas. 

7. Menentukan skala dengan menggunakan rumus persamaan sebagai berikut: 

SV  =
(𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑡 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡)−(𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑡 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡)

(arae below upper limit−(area below lower limit)
 

Keterangan: 

Density at Lower Limit : Kepadatan batas bawah 

Density at Upper Limit : Kepadatan batas Atas 

Area Below Upper Limit : Daerah di bawah batas atas 

Area Below Lower Limit : Daerah di bawah batas bawah 

8. Setelah menentukan SV maka nilai skala ordinal ke interval, yaitu nilai SV yang 

nilainya terkecil (harga negatif yang terbesar) diubah menjadi sama dengan 1 

(satu). Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan nilai transformasi 

adalah sebagai berikut: Transformed Scale Value = Y = SV + |SVmin| + 1 

9. Setelah mendapatkan nilai dari Transformed Scale Value, nilai tersebut adalah 

nilai skala interval. 

3.5.3.3 Analisis Regresi Berganda  

 Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel 

dependen (kriteria) dapat diprediksikan melalui indepeden (prediktor). Tujuan dari 
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analisis regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik atau 

menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui menaikkan dan 

menurunkan keadaan variabel independen. Dan untuk mengetahui besarnya 

variabel independen secara besar atau signifikan penelitian ini menggunakan 

analisis persamaan regresi berganda sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2 +β3X3 e 

Keterangan: 

Variabel dependen adalah: 

Y = Membayar zakat mal 

Variabel Independen adalah: 

X1 = Kepercayaan 

X2 = Pendapatan 

X3 = Keimanan 

a = Nilai intercept (konstanta) 

b1- b2 – b3 = Koefisien arah regresi 

e = Variabel gangguan 

3.5.3.4 Uji Asumsi Klasik  

 Pada pengujian asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah Model 

bersifat Best Linear Unibased Estimator (BLUE) dengan melakukan beberapa 

pengujian yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas. 
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a. Uji Normalitas  

Bertujuan untuk menguji apakah residual dalam model regresi, variabel 

dependen dan variabel independen, dimana keduanya memilki nilai distribusi 

normal atau tidak. Apabila model regresi dikatakan baik jika residual memiliki 

distribusi normal atau mendekati normal (Imam Ghozali, 2002). Uji normalitas 

menggunakan uji Kolmogorov-sminov jika dinilainya signifikan lebih besar dari 

0,05 atau 5% maka distribusinya bisa dikatakan distribusi normal. Dan uji ini 

biasanya dilakukan untuk mengukur daya yang mempunyai skala ordinal, interval 

atau rasio. 

Kriteria pengujian normalitas : 

1. Jika signifikansi uji kolmogorov-sminov sig > 0,05 maka berdistribusi normal. 

2. Jika Signifikansi Uji Kolmogorov-Sminov Sig < 0,05 maka berdistribusi tidak 

normal. 

b. Uji Multikolinearitas  

Multikolinearitas berarti terjadinya hubungan linear (korelasi) yang sempurna 

atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model 

regresi. Uji multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu korelasi 

linear pasti dan istilah kolinearitas berkenaan dengan terdapatnya satu atau lebih 

hubungan linear (Gujarati, 2003). Dalam penelitian ini cara mendeteksi ada atau 

tidaknya terjadi multikolinearitas di dalam model regresi antara lain : 

1. Nilai Variance inflation factor (VIF) 

a. Apabila Nilai VIF ≥ 10 maka diasumsikan terjadi gejala Multikolinearitas. 

b. Apabila Nilai VIF < 10 maka diasumsikan tidak terjadi gejala 

Multikolinearitas. 

2. Nilai Tolerance 

a. Apabila Nilai Tolerance > 0,1 maka Tidak Terjadi Gejala Multikolinearitas. 
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b. Apabila Nilai Tolerance < 0,1 maka terjadi gejala Multikolineartias. 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Digunakan untuk mengetahui apakah sebuah variabel dependen, variabel 

independen atau keduanya dalam sebuah model regresi mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Dan terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai 

varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas, 

penaksir OLS tidak bias tetapi tidak efisien (Gujarati and Porter, 2003). Deteksi 

adanya heterokedastisitas atau tidak, dengan menggunakan pola tertentu pada 

grafik scatterplot antara ZPRED dan SRESID dengan keterangan berikut :  

1. Jika ada titik titik yang membentuk pola tertentu yang teratur maka 

mengidentifikasikan telah terjadi heterokedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

3.5.3.5 Uji Hipotesis  

 Uji Hipotesis merupakan salah satu prosedur yang harus dilakukan dengan 

tujuan untuk memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis tersebut 

dalam penelitian. Dalam uji hipotesis terdapat atau terdiri dari pengujian regresi 

parsial (uji t), pengujian koefisien regresi secara bersama-sama (uji f), dan 

pengujian koefisien determinasi Goodness of fit test (R2).  

a. Uji simultan (f test)  

Digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama 

sama mempengaruhi variabel dependen. Dengan langkah langkah berikut : 

1. Ho : b1=b2=b3=0 berarti secara bersama-sama atau simultan tidak terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel 

dependen. Dengan kriteria pengambilan keputusan  

Ho diterima, apabila F hitung < F tabel pada α = 0.05 
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Ha diterima, apabila F hitung > F tabel pada α = 0.05 

2. Ha : b1≠b2≠b3≠0 berarti secara bersama-sama atau simultan terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

 

b. Uji Parsial ( t test) 

Uji signifikansi parsial secara individual (uji t) dilakukan untuk melihat sejauh 

apa pengaruh signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak 

terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan. Uji ini 

menggunakan level signifikansi 0,05 / α = 5%. Hipotesanya sebagai berikut : 

1. Jika nilai signifikansi ≥ 0,05 tidak berpengaruh signifikan. Artinya secara parsial 

variabel bebas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

2. Jika nilai signifikansi < 0,05 berpengaruh signifikan. Artinya secara parsial 

variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.  

c. Koefisien determinasi (R2)  

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variabel dependen. Dan nilai koefisien determinasi 

adalah nol dan satu (Imam Ghozali, 2002). Nilai R2 kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel bebas atau independen sangat terbatas, dan nilai mendekati satu 

berarti variabel independen meberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksikan variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Bojonegoro  

Badan Amil Zakat Nasional yang sering disebut BAZNAS adalah lembaga 

yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS Kabupaten 

dibentuk oleh menteri atas usul bupati atau walikota setelah mendapat 

pertimbangan BAZNAS.  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS 

Kabupaten dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik 

negara, badan usaha milik daerah, perusahaan, swasta. Adapun tugas pokok dan 

fungsi BAZNAS kota atau kabupaten adalah sebagai berikut menurut UU RI nomor 

23 tahun 2011 pasal 3 ayat a.b :  

1. Melakukan rencana pelaksaan dan pengendalian atas pengumpulan dan 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten atau kota. 

2. Selanjutnya melakukan kordinasi dengan kantor kementrian agama kabupaten 

atau kota dan instansi terkait ditingkat kabupaten atau kota dalam pelaksanaan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan  

3. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat, infak dan 

sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya  kepada BAZNAS provinsi.  

4. Selanjutnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bojonegoro dalam rangka 

mewujudkan tujuan, merealisasikan dan melaksanakan tugasnya menyusun 

program dan RKAT.  
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4.1.2 Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Bojonegoro 

1. Visi “Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 

Bojonegoro yang Amanah, Transparan dan Profesional”. 

2. Misi : 

a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melaluli Amil Zakat (BAZNAS 

maupun LAZ). 

b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesui dengan 

ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern. 

c. Menumbuh kembangkan pengelola atau amil zakat yang amanah, 

trasnparan, profesional dan terintegritas. 

d. Mewujudkan pusat data zakat, infaq dan shodaqoh di Kabupaten 

Bojonegoro. 

e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di 

Kabupaten Bojonegoro melalui sinergi dan kordinasi dengan lembaga 

terkait. 

4.1.3 Struktur Kepemimpinan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro  

No. Jabatan Nama Unsur 

1. Ketua  Dr. Nurul Huda Tokoh Pofesional 

2. Wakil Ketua I Agus Sholahuddin, M.H.I Tokoh Pofesional 

3. Wakil Ketua II H. Lugito Abdul Kadir, S.H. Tokoh Pofesional 

4. Wakil Ketua III KH. Jamaluddin Tokoh Ulama 
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5. Wakil Ketua IV Agus Purwanto Tokoh Masyarakat 

Sumber : BAZNAS Kab. Bojonegoro, 2018 

4.1.4 Karakteristik Responden  

1.  Jenis Kelamin  

Adapun jenis kelamin responden muzakki masyarakat Bojonegoro yang 

dihimpun dari BAZNAS Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :  

Tabel 4. 1 : Jenis Kelamin Responden  

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 75 orang 82,5% 

2 Perempuan 16 orang 17,5% 

Total 91 orang 100% 

Sumber : Data Primer diolah, 2019  

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.1, bisa dilihat bahwa ada 75 orang 

muzakki atau 82,5% berjenis kelamin laki-laki, 16 orang atau 17,5% berjenis 

kelamin perempuan. Dalam hal ini jenis kelamin yang mendominansi muzakki 

adalah laki-laki.  

2. Usia Responden  

Mengenai data usia responden peneliti membagi dan mengelompokkan 

menjadi 3 kategori, yaitu 17-29 tahun, 30-40 tahun, 40-55 tahun, adapun mengenai 

data umur responden sebagai berikut :  

Tabel 4. 2 : Usia responden  

No Usia Jumlah Presentase 
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1 17-29 tahun 36 orang 39,5% 

2 30-40 tahun 40 orang 44% 

3 40-55 tahun 15 orang 16,5% 

Total  91 orang 100% 

Sumber : Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan responden yang berusia antara 17-29 tahun berjumlah 36 orang 

atau sebesar 39,5%. Responden yang berusia 30-40 tahun berjumlah 40 orang 

atau sebesar 44%. Dan responden berusia 40-55 tahun berjumlah 15 orang atau 

sebesar 16,5%. Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar 

muzakki Kab Bojonegoro berusia antara 30-40 tahun.  

3. Pekerjaan Responden   

Mengenai data pekerjaan responden disini peneliti mengelompokkan menjadi 3 

kategori yaitu : PNS, Wiraswasta, dan lainnya adapun mengenai data pekerjaan 

responden sebagai berikut :  

Tabel 4. 3 : Pekerjaan responden  

No Pekerjaan Jumlah Presentase 

1 PNS 32 orang 35% 

2 Wiraswasta  40 orang 44% 

3 Lain-lain  19 orang 21% 

 Total 91 orang 100% 

Sumber : Data primer diolah, 2019  
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Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa muzaki baznas Kab Bojonegoro yang 

diambil sebagai responden pada penelitian ini mayoritas adalah wiraswasta 

sebanyak 44%, kemudian PNS sebanyak 35%, dan terakhir lain-lain sebanyak 

21%,  disini peneliti memberikan dan mengelompokkan lain-lain karena terdapat 

pekerjaan selain PNS dan wiraswasta. 

4. Pendidikan Responden 

Data mengenai pendidikan responden peneliti mengelompokkan sebagai 

berikut : 

Tabel 4. 4 : Pendidikan Responden 

No  Pendidikan Jumlah Presentase 

1 SD 6 orang 6,5% 

2 SMP 15 orang 16,5% 

3 SMA 30 orang 33% 

4 SARJANA 40 orang 44% 

 Total 91 orang 100% 

Sumber : Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Pendidikan responden 

terbanyak adalah sarjana sebesar 44%, selanjutnya SMA sebesar 33%, SMP 

sebesar 16,5% dan SD sebesar 6,5%.  

4.2 Analisis Data  

4.2.1 Uji Validitas  

Penentuan valid tidaknya item yang digunakan Azwar (2014) menyatakan 

bahwa semua korelasi item yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 daya 
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bedanya dianggap memuaskan, sedangkan item yang kurang dari 0,30 

diinterprestasikan sebagai item yang memiliki daya beda rendah. Jadi kalau 

korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,30 maka butir pernyataan 

dalam instrumen penelitian ini dinyatakan gugur. Peneliti melakukan uji validitas 

dengan bantuan software SPSS 

 

 

 

Correlations 

 item_9 item_10 item_11 item_12 item_13 item_14 skor_total 

item_1 Pearson 

Correlation 

.596** .439** .387** .262* .349** .380** .757** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .012 .001 .000 .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

item2 Pearson 

Correlation 

.400** .246* .303** .224* .346** .313** .608** 

Sig. (2-tailed) .000 .019 .003 .033 .001 .003 .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

item_3 Pearson 

Correlation 

.521** .438** .278** .392** .319** .387** .759** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .008 .000 .002 .000 .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

item_4 Pearson 

Correlation 

.498** .497** .396** .379** .320** .470** .780** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

item_5 Pearson 

Correlation 

.418** .375** .226* .345** .308** .373** .704** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .031 .001 .003 .000 .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

item_6 Pearson 

Correlation 

.399** .334** .249* .237* .233* .450** .651** 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .017 .023 .027 .000 .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 
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item_14 Pearson 

Correlation 

.386** .451** .287** .278** .532** 1 .629** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .006 .008 .000  .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

skor_total Pearson 

Correlation 

.736** .681** .580** .593** .628** .629** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 91 91 91 91 91 91 91 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

item_7 Pearson 

Correlation 

.624** .480** .339** .420** .373** .390** .748** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

item_8 Pearson 

Correlation 

.490** .484** .269** .389** .495** .441** .677** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .010 .000 .000 .000 .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

item_9 Pearson 

Correlation 

1 .474** .478** .322** .403** .386** .736** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .002 .000 .000 .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

item_10 Pearson 

Correlation 

.474** 1 .412** .447** .440** .451** .681** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

item_11 Pearson 

Correlation 

.478** .412** 1 .471** .446** .287** .580** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .006 .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

item_12 Pearson 

Correlation 

.322** .447** .471** 1 .536** .278** .593** 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .000  .000 .008 .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

item_13 Pearson 

Correlation 

.403** .440** .446** .536** 1 .532** .628** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 
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 Tabel 4. 5 : Uji Validitas Variabel X1 (Kepercayaan) 

Berdasarkan Hasil uji validitas variabel kepercayaan maka semua item 

variabel X1 dinyatakan valid karena seluruh item lebih dari 0,30 dan item tersebut 

dianggap memuaskan. 

Tabel 4. 6 : Uji Validitas Variabel X2 (Pendapatan) 

Correlations 

 item_1 item_2 item_3 skor_total 

item_1 Pearson Correlation 1 .281** .370** .758** 

Sig. (2-tailed)  .007 .000 .000 

N 91 91 91 91 

item_2 Pearson Correlation .281** 1 .319** .730** 

Sig. (2-tailed) .007  .002 .000 

N 91 91 91 91 

item_3 Pearson Correlation .370** .319** 1 .733** 

Sig. (2-tailed) .000 .002  .000 

N 91 91 91 91 

skor_total Pearson Correlation .758** .730** .733** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 91 91 91 91 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Berdasarkan Hasil uji validitas variabel pendapatan, maka semua item 

variabel X2 dinyatakan valid karena seluruh item lebih dari 0,30 dan item tersebut 

dianggap memuaskan. 
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Tabel 4. 7 : Uji Validitas X3 (pengetahuan zakat) 

Correlations 

 item_1 item_2 item_3 item_4 item_5 item_6 skor_total 

item_1 Pearson 

Correlation 

1 .159 1.000** .712** .511** .513** .871** 

Sig. (2-tailed)  .132 .000 .000 .000 .000 .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

item_2 Pearson 

Correlation 

.159 1 .159 .179 .221* .315** .457** 

Sig. (2-tailed) .132  .132 .089 .035 .002 .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

item_3 Pearson 

Correlation 

1.000** .159 1 .712** .511** .513** .871** 

Sig. (2-tailed) .000 .132  .000 .000 .000 .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

item_4 Pearson 

Correlation 

.712** .179 .712** 1 .361** .580** .803** 

Sig. (2-tailed) .000 .089 .000  .000 .000 .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

item_5 Pearson 

Correlation 

.511** .221* .511** .361** 1 .537** .685** 

Sig. (2-tailed) .000 .035 .000 .000  .000 .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

item_6 Pearson 

Correlation 

.513** .315** .513** .580** .537** 1 .779** 

Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 .000 .000  .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

skor_total Pearson 

Correlation 

.871** .457** .871** .803** .685** .779** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 91 91 91 91 91 91 91 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Berdasarkan Hasil uji validitas variabel pengetahuan zakat, maka semua 

item variabel X3 dinyatakan valid karena seluruh item lebih dari 0,30 dan item 

tersebut dianggap memuaskan. 
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Tabel 4. 8 : Uji validitas Y (Minat) 

Correlations 

 item_1 item_2 item_3 item_4 item_5 item_6 skor_total 

item_1 Pearson 

Correlation 

1 .671** .290** .136 .402** .265* .728** 

Sig. (2-tailed)  .000 .005 .197 .000 .011 .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

item_2 Pearson 

Correlation 

.671** 1 .256* .086 .387** .257* .705** 

Sig. (2-tailed) .000  .014 .418 .000 .014 .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

item_3 Pearson 

Correlation 

.290** .256* 1 .620** .477** .504** .736** 

Sig. (2-tailed) .005 .014  .000 .000 .000 .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

item_4 Pearson 

Correlation 

.136 .086 .620** 1 .358** .428** .585** 

Sig. (2-tailed) .197 .418 .000  .000 .000 .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

item_5 Pearson 

Correlation 

.402** .387** .477** .358** 1 .256* .704** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .014 .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

item_6 Pearson 

Correlation 

.265* .257* .504** .428** .256* 1 .621** 

Sig. (2-tailed) .011 .014 .000 .000 .014  .000 

N 91 91 91 91 91 91 91 

skor_total Pearson 

Correlation 

.728** .705** .736** .585** .704** .621** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 91 91 91 91 91 91 91 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Berdasarkan Hasil uji validitas variabel minat, maka semua item variabel Y 

dinyatakan valid karena seluruh item lebih dari 0,30 dan item tersebut dianggap 

memuaskan. 
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4.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur suatu inatrument cukup dapat 

dipercaya atau reliabel (Azwar, 2014). Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas 

Alpha Cronbach, dan dengan bantuan software SPSS, pegujian mengunakan 

acuan koefisien reliabilitas menurut Guilford (Sugiyono, 2011) sebagai berikut : 

Koefisien Reliabilitas Kriteria 

<0,200 

0,200- 0,400 

0,400- 0,700 

0,700- 0,900 

Tidak Reliabel 

Kurang Reliabel 

Cukup Reliabel 

Reliabel 

 

Tabel 4. 9 : Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  Cronbach Alpha Keterangan  

X1 0,911 Reliabel  

X2 0,585 Cukup Reliabel 

X3 0,839 Reliabel 

Y 0,766 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah, 2019  

Dari data tersebut diketahui bahwa variabel X1, X3 dan Y dinyatakan reliabel 

dan hanya variabel X2 yang memiliki nilai cukup reliabel. 

4.2.3 Persamaan Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda berfungsi untuk menganalisis hubungan dan 

pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel dependen. 
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Variabel dependen dalam regresi linear berganda yang dilakukan adalah minat 

(Y), sedangkan variabel independenya adalah kepercayaan (X1), pendapatan 

(X2), pengetahuan zakat (X3) sebagaimana hasil sebagai berikut : 

Tabel 4. 10 : Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 219.323 580.341  .378 .706   

kepercayaan .033 .010 .314 3.292 .001 .901 1.110 

pendapatan .099 .048 .215 2.053 .043 .747 1.338 

keimanan .054 .023 .234 2.345 .021 .821 1.218 

a. Dependent Variable: minat 

Sumber : Data primer diolah, 2019  

Berdasarkan tabel di atas model persamaan regrsesi berganda dalam 

penelitian ini yang kemudian akan diinterpresentasikan sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2 +β3X3 e 

Y=219,323 + 0,033X1 + 0,099X2 +0,054X3 

Adapun interpresentasi dari model persamaan regresi di atas adalah 

sebagai berikut :  

1. Konstanta sebesar 219,323 menyatakan jika kepercayaan, pendapatan dan 

keimanan diabaikan atau sama dengan nol, maka minat zakat adalah sebesar 

219,323. 

2. Koefisien regresi dari kepercayaan adalah sebesar 0,033. Menjelaskan bahwa 

setiap kenaikan tingkat kepercayaan sebesar satu poin maka minat zakat akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,033. Begitu juga sebaliknya, apabila 

kepercayaan mengalami penurunan sebesar satu poin maka minat zakat akan 

mengalami penurunan sebesar 0,033. 
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3. Koefisien regresi dari pendapatan adalah sebesar 0,099. Menjelaskan bahwa 

setiap kenaikan tingkat pendapatan sebesar satu poin maka minat zakat akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,099. Begitu juga sebaliknya, apabila 

pendapatan mengalami penurunan sebesar satu poin maka minat zakat 

mengalami penurunan sebesar 0,099. 

4. Koefisien regresi pengetahuan zakat adalah sebesar 0,054. Menjelaskan 

bahwa setiap kenaikan tingkat pengetahuan sebesar satu poin maka minat 

zakat akan mengalami kenaikan sebesar 0,054. Begitu juga sebaliknya, 

apabila tingkat pengetahuan mengalami penurunan sebesar satu poin maka 

minat zakat mengalami penurunan sebesar 0,054.  

4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

Pada pengujian asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model 

bersifat Best Linear Unibased Estimator (BLUE) dengan melakukan beberapa 

pengujian yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas. 

4.2.4.1 Uji Normalitas  

Bertujuan untuk menguji residual dalam moedel regresi, menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut: 
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Tabel 4. 11: Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 90 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 782.70158540 

Most Extreme Differences Absolute .078 

Positive .072 

Negative -.078 

Kolmogorov-Smirnov Z .736 

Asymp. Sig. (2-tailed) .651 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Sumber : Data primer diolah, 2019  

Dari semua hasil uji normalitas diatas dapat disimpulkan bahwa residual 

dalam model minat masyarakat berdistribusi secara normal, hal ini dibuktikan 

dengan nilai besarnya probabilitas uji Kolmogorov-Smirnov yang dapat dilihat dari 

nilai Asymp. Sig sebesar 0,651. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 

yaitu α = 5% atau 0,05.  

4.2.4.2 Uji Multikolinearitas  

Dalam uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan 

linear yang kuat antar variabel bebas di dalam regresi berganda. Salah satu 

langkah untuk menguji adanya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai VIF 

(variance inflation factor),  jika nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi gejala 

multikolinearitas, dan sebaliknya jika nilai VIF sama dengan atau lebih dari 10 

maka diidikasikan telah terjadi multikolinearitas. Uji multikolinearitas ditunjukkan 

sebagai berikut :  
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Tabel 4. 12 : Uji Multikolinearlitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 219.323 580.341  .378 .706   

kepercayaan .033 .010 .314 3.292 .001 .901 1.110 

pendapatan .099 .048 .215 2.053 .043 .747 1.338 

Pengetahuan .054 .023 .234 2.345 .021 .821 1.218 

a. Dependent Variable: minat 

Sumber : Data primer diolah, 2019  

Berdasarkan tabel diatas nilai tolerance semua variabel bebas 

(kepercayaan : 0,901, pendapatan : 0,747, pengetahuan : 0,821) lebih besar dari 

nilai batas yang ditentukan sebesar 0,1. Untuk nilai VIF tidak lebih dari 10 ( 

kepercayaan : 1,110, pendapatan : 1,338, pengetahuan : 1,218). Maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas 

dalam penelitian ini.  

4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas  

Heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah sebuah variabel 

dependen, variabel independen atau keduanya dalam sebuah model regresi 

mempunyai distibusi normal atau tidak dan terjadi apabila variabel gangguan tidak 

mempunyai varian yang sama untuk semua observasi, akibat adanya 

heterokedastisitas. Untuk mendeteksinya dilihat dari titik-titik yang menyebar di 

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y pada grafik scatterplot berikut :  
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Gambar 4. 1 Uji Heterosdastisitas 

 

Sumber : Data primer diolah, 2019  

Gambar diatas menjelaskan bahwa pada diagram scatterplot titik-titik 

residual menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, artinya bahwa tidak terjadi 

heterokedastisitas.  

4.2.5 Uji Hipotesis 

4.2.5.1 Uji Simultan (f test) 

Uji F ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultan atau kesuluruhan, adapun hipotesis 

sebagai berikut :  
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1. Ada pengaruh kepercayaan terhadap pembayaran zakat mãl di Kabupaten 

Bojonegoro. 

2. Ada pengaruh pendapatan terhadap pembayaran zakat mãl di Kabupaten 

Bojonegoro. 

3. Ada pengaruh pengetahuan terhadap pembayaran zakat mãl di Kabupaten 

Bojonegoro. 

4. Ada pengaruh faktor pendapatan, pengetahuan dan kepercayaan terhadap 

minat masyarakat dalam membayar zakat mãl di Kabupaten Bojonegoro. 

Hasil dari Uji F dapat dilihat dari tabel berikut :  

Tabel 4. 13 : Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.310E7 3 7698639.970 12.143 .000a 

Residual 5.452E7 86 633992.299   

Total 7.762E7 89    

a. Predictors: (Constant), keimanan, kepercayaan, pendapatan 

b. Dependent Variable: minat 

Sumber : Data Primer diolah, 2019  

Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa nilai Sig. F sebesar 0.000 < 5% atau 

0,05 , artinya secara serempak atau simultan variabel kepercayaan, pendapatan, 

pengetahuan berpengaruh signifian terhadap minat zakat.  
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4.2.5.2 Uji Parsial (t test)  

Dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen, dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4. 14 : Uji T 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 219.323 580.341  .378 .706 

kepercayaan .033 .010 .314 3.292 .001 

pendapatan .099 .048 .215 2.053 .043 

pengetahuan .054 .023 .234 2.345 .021 

a. Dependent Variable: minat 

 Sumber : Data Primer diolah, 2019  

Berdasarkan sig t, dan pada tingkat signifikan α = 5% variabel independen 

kepercayaan, pendapatan dan pengetahuan secara individual mempengaruhi 

minat zakat dimana nilai sig t masing masing variabel lebih kecil dari α = 5% atau 

0,05. Dari hasil persamaan regresi linear berganda dapat diketahui bahwa :  

1. Kepercayaan (X1) 

Koefisien regresi total output X1 sebesar 0,033 dengan nilai Sig.t sebesar 

0,001 < 0,05 atau 5% yang artinya bahwa variabel kepercayaan (X1) berpengaruh 

signifikan terhadap minat zakat (Y). koefisien regresi bernilai positif 0,033 yang 

menjelaskan bahwa apabila peningkatan kepercayaan sebesar 1 satuan maka 

akan meningkatkan Minat zakat sebesar 0,033. 

2. Pendapatan (X2) 

Koefisien regresi total output X2 sebesar 0,099 dengan nilai Sig.t sebesar 

0,043 < 0,05 atau 5% yang artinya bahwa variabel Pendapatan (X2) berpengauh 

signifikan terhadap minat zakat (Y). koefisien regresi bernilai positif 0,099 yang 
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menjelaskan bahwa apabila peningkatan pendapatan sebesar 1 satuan maka 

akan meningkatkan minat zakat sebesar 0,099.  

3. Pengetahuan (X3) 

Koefisien regresi total output X3 sebesar 0,054 dengan nilai Sig.t sebesar 

0,021 < 0,05 atau 5% yang artinya bahwa variabel pengetahuan zakat (X3) 

berpengaruh signifikan terhadap minat zakat (Y). koefisien regresi bernilai positif 

0,054 yang menjelaskan bahwa apabila peningkatan pengetahuan sebesar 1 

satuan maka akan meningkatkan minat zakat sebesar 0,054. 

4.2.5.3 Uji Determinasi (R2) 

Uji determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 

variabel independen menjelaskan variabel dependen, koefisien determinasi dari 

model regresi dapat dilihat sebagai berikut :  

Tabel 4. 15 : Uji Determinasi 

Model Summaryb 

Model 

R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

dimension0 

1 .545a .298 .273 796.23633 

a. Predictors: (Constant), keimanan, kepercayaan, pendapatan 

b. Dependent Variable: minat 

Sumber : data primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai koefisien determinasi adalah 

sebesar 0,298. Artinya kemampuan dari variabel kepercayaan (X1), pendapatan 

(X2), pengetahuan zakat (X3) dalam menjelaskan variabel minat (Y) sebesar 

29,8% dan sisanya sebesar 70,2% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model 

regresi.   
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4.2.6 Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat 

dijelaskan hal-hal berikut :  

1. Hipotesis satu menyatakan bahwa ada pengaruh kepercayaan terhadap minat 

masyarakat membayar zakat mãl di Kabupaten Bojonegoro adalah diterima. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh koefisien regresi total output X1 

sebesar 0,033 dengan nilai Sig.t sebesar 0,001 < 0,05 atau 5% yang artinya 

bahwa variabel kepercayaan (X1) berpengaruh signifikan terhadap minat 

zakat (Y). Koefisien regresi bernilai positif 0,033 yang menjelaskan bahwa 

semakin meingkat kepercayaan maka semakin meningkat pula minat 

masyarakat membayar zakat mãl di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat masyaakat membayar zakat mãl. Hal ini sesuai dengan teori 

kepercayaan bahwa kepercayaan timbul dari kejujuran, perhatian, 

kemampuan dan konsistensi antara pihak yang dipercaya untuk 

melaksanakan kebutuhan yang mempercayai. Kepercayaan ini berkaitan 

dengan bagaimana lembaga mengelola zakat secara terorganisir, dengan 

baik dan transparan. Ketika prinsip tersebut ditrapkan secara optimal maka 

sebuah lembaga akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Hal ini didukung oleh 

penelitian bahwa kepercayaan berpegaruh signifikan tehadap minat 

masyarakat membayar zakat di Lembaga Amil Zkat (Satrio & Dodik, 2016). 

Dan penelitian dari Muhammad Yunus, Analisis Pengaruh Kepercayaan, 

Religiulitas dan Kontribusi terhadap Minat Pedagang Mengeluarkan Zakat di 

Baitu Mal (Studi Kasus pada Pedagang Pasar Los Lhoksumawe), 2016 

2. Hipotesis dua menyatakan bahwa ada pengaruh pendapatan terhadap minat 

masyarakat membayar zakat mãl di Kabupaten Bojonegoro adalah diterima. 
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Berdasakan hasil koefisien regresi total output X2 sebesar 0,099 dengan nilai 

Sig.t sebesar 0,043 < 0,05 atau 5% yang artinya bahwa variabel pendapatan 

(X2) berpengauh signifikan terhadap minat zakat (Y). Koefisien regresi bernilai 

positif 0,099 yang menjelaskan bahwa semakin meningkat pendapatan maka 

semakin meningkatkan pula minat zakat mãl di Kabupaten Bojonegoro. 

Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang atas hasil kerja kerasnya dalam 

berbagai bidang baik dalam bentuk pendapatan itu bersifat tetap ataupun tidak 

tetap dalam Islam harus dikeluarkan baik dalam bentuk zakat, infak, ataupun 

shadaqah sebagai bentuk pembersihan harta. Minat seseorang untuk 

mengeluarkan sebagian dari hartanya dalam hal ini zakat dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor. Diantaranya yaitu faktor lingkungan sekitar, faktor 

ekonomi, maupun faktor yang timbul dari dalam diri seseorang tersebut. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ketiga faktor tersebut memang 

benar-benar mempengaruhi minat seseorang untuk mengeluarkan sebagian 

hartanya dalam hal ini zakat. Dalam Islam zakat merupakan bentuk distribusi 

pendapatan antara seseorang yang memeiliki kelebihan harta kepada orang 

lain yang kekurangan dan membutuhkan. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari adanya kesenjangan antara oaring kaya dan orang yang miskin 

atau orang yang kelebihan dengan orang yang kekurangan.  

 Pendapatan berpengaruh tehadap pertimbangan besar kecilnya penghasilan 

yang mereka terima sebagai acuan membayar zakat mãl atau tidak. Dan pada 

dasarnya pendapatan yang tinggi menjadi salah satu faktor terpenting yang 

dapat mendorong seseorang untuk mengeluarkan zakat, dari pendapatan 

yang mereka peroleh dan pastinya setelah dikurangi biaya untuk kebutuhan 

sehari-hari. Jika setelah dikurangi biaya kebutuhan sehari hari dan sudah 

mencapai nishab dan haulnya maka diwajibkan untuk mengelurakan zakat. 

Hal ini didukung oleh penelitian bahwa pendapatan berpengaruh secara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 
 

signifikan terhadap minat masyaakat dalam membayar zakat di Lembaga Amil 

Zakat (Satrio & Dodik, 2016) dan Sidiq Hanwar Ahmad (2015) yang mengkaji 

tentang “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas Dan 

Kepercayaan Kepada Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Minat Membayar 

Zakat Pada Lembaga Amil Zakat :(Studi Kasus Terhadap Muzaki Di Fakultas 

Agama Islam Dan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Surakarta)” dengan menunjukkan bahwasanya pendapatan berpengaruh 

signifikan.. 

3. Hipotesis tiga menyatakan bahwa ada pengaruh pengetahuan zakat terhadap 

minat masyarakat membayar zakat mãl di Kabupaten Bojonegoro adalah 

diterima. Berdasarkan nilai koefisien regresi total output X3 sebesar 0,054 

dengan nilai Sig.t sebesar 0,021 < 0,05 atau 5% yang artinya bahwa variabel 

pengetahuan zakat (X3) berpengaruh signifikan terhadap minat zakat (Y). 

Koefisien regresi bernilai positif 0,054 yang menjelaskan bahwa apabila 

tingkat pengetahuan tentang zakat  meningkat maka semakin meningkatkan 

minat masyarakat membayar zakat mãl di Kabupaten Bojonegoro. Mengapa 

pada dasarnya manusia diberikan akal pikiran oleh Allah SWT untuk 

mempelajari dan mengetahui ilmu ilmu agama seperti bezakat dan semua 

pengetahuan ataupun pembelajaran telah di firmankan Allah SWT dalam Al-

Qur’an dan hadist. Yang bertujuan supaya nantinya zakat bisa membantu 

sesama. kedua bahwasanya menurut teori atribusi perilaku yang 

sempurnakan adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali. 

Pengetahuan merupakan salah satu aspek internal dalam diri individu,. 

Aktivitas membayar zakat yang dilakukan secara rutin bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas muzakki terkait pengetahuan agar lebih memaknai 

zakat. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian mengenai pengaruh 
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pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, religiusitas dan kepercayaan 

organisasi pengelola zakat terhadap minat membayar zakat pada lembaga 

amil zakat yang dilakukan oleh hanwar ahmad sidiq (2015) dan pengaruh 

pengetahuan zakat, tingkat pendapat dan kredibilitas organisasi pengelolaan 

zakat terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat atau badan 

amil zakat Aisyah (2014). 

4. Hipotesis empat menyatakan bahwa ada pengaruh kepercayaan, pendapatan 

dan keimanan terhadap minat masyarakat membayar zakat mãl di Kabupaten 

Bojonegoro adalah diterima. Berdasarkan tabel Anova dimana nilai 

probabilitas (sig) sebesar 0,000 < 0,05 (0,000 < 0,05) maka keputusanya 

hipotesis diterima kesimpulanya signifikan artinya kepercayaan, pendapatan 

dan keimanan berpegaruh terhadap minat zakat. Nilai koefisien determinasi 

adalah sebesar 0,298. Artinya kemampuan dari variabel kepercayaan (X1), 

pendapatan (X2), pengetahuan (X3) dalam menjelaskan variabel minat (Y) 

sebesar 29,8% dan sisanya sebesar 70,2% dijelaskan oleh variabel lainnya 

diluar model regresi. Didukung oleh Muklish Muhammad Nur Zulfahmi 2018 

bahwa pendapatan, pengetahuan dan kepercayaan berpengaruh simultan 

terhadap minat muzakki dalam membayar zakat mal.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada BAB 

sebelumnya dapat diketahui bahwa kesimpulan dari penelitian ini adalah :  

1. Ada pengaruh yang signifikan kepercayaan terhadap minat masyarakat 

membayar zakat mãl di Kabupaten Bojonegoro.  

2. Ada pengaruh yang signifikan pendapatan terhadap minat masyarakat 

membayar zakat mãl di Kabupaten Bojonegoro.  

3. Ada pengaruh yang signifikan pengetahuan terhadap minat masyarakat 

membayar zakat mãl di Kabupaten Bojonegoro . 

4. Ada pengaruh yang signifikan kepercayaan, pendapatan, dan pengetahuan 

terhadap minat membayar zakat mãl di Kabupaten Bojonegoro. 

5.2 Saran  

   Dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa hal 

yang disarankan oleh peneliti :  

1. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memepertahankan kepercayaan tehadap 

lembaga pengelolaan zakat sehingga proses pengumpulan dan pendistibusian 

zakat khususnya zakat mãl dapat berjalan dengan lancar. 

2. Bagi BAZNAS, lebih giat lagi bersosisalisasi serta memberikan ajakan khusus 

yang bersifat persuasif kepada masyarakat yang khususnya sudah mengetahui 

tentang pentingnya melakukan pembayaran zakat mãl maupun yang awam atau 

belum mengetahui. Dan diharapkan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro dapat 

mengatur dan memiliki program kerja sendiri dan tidak bergantung atau 

mengikuti program kerja BAZNAS pusat agar nantinya bisa memajukan 
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BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, lembaga juga harus memberikan 

komitmen lebih akan tugasnya sebagai badan amil zakat khususnya BAZNAS 

Kabupaten Bojonegoro supaya nantinya bisa meningkatkan zakat khususnya 

pada zakat mãl ini. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang zakat mãl diharapkan 

untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan 

zakat mãl dan diharapkan lebih mempersiapakan diri dalam poses pengambilan, 

pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan 

dengan lebih baik. Dan untuk memperolah hasil studi lebih baik, nantinya bisa 

dilakukan uji lagi tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi minat 

masyarakat membayar zakat mãl dengan menambahkan variabel bebas yang 

lain. 
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Lampiran 1. 1 : Kuesioner Penelitian 

Kuesioner Penelitian 

Pengaruh Kepercayaan, Pendapatan, dan Keimanan terhadap Minat 

Masyarakat Membayar Zakat Mal di Kabupaten Bojonegoro 

 

Assalamualikum Wr.Wb. 

Dengan hormat, 

Saya Muhammad Aril Fahad mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya Program Studi Ekonomi Islam, saat ini saya sedang melakukan 

penelitian untuk kepentingan tugas akhir kuliah (skripsi). Saya mohon kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner pada 

penelitan berikut, saya harapkan Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kuesioner ini 

dengan sebaik-baiknya. 

 

Atas bantuan, ketersedian waktu, dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih. 

Wassalamualaikum Wr.Wb. 

 

 

Peneliti, 

 

 

 

Muhammad Aril Fahad 
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A. Identitas Diri 

Mohon dengan hormat kesedian Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi data responden 

dibawah ini : 

Nama      :  

Jenis kelamin  :          Laki-laki            Perempuan  

Umur  :          17-29 th            30-40 th          40-55 th   

Pendidikan terakhir  :          SD         SMP         SMA          Sarjana  

Pekerjaan atau profesi       :          PNS          Wiraswasta         Lainnya  

B. Petunjuk Pengisian Angket 

Berilah tanda (√ ) pada kolom yang Bapak/Ibu/Sdr/i pilih sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya, dengan alternatif jawaban sebagai berikut: 

SS  : Bila anda sangat setuju dengan pertanyaan tersebut 

S  : Bila anda setuju dengan pertanyaan tersebut 

N  : Bila anda netral dengan pertanyaan tersebut 

TS  : Bila anda tidak setuju dengan pertanyaan tersebut 

STS : Bila anda sangat tidak setuju dengan pertanyaan tersebut 
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KEPERCAYAAN       

Keterbukaan        

No  Pernyataan SS S N TS STS 

1 Manajemen dana zakat 

BAZNAS kabupaten Bojonegoro 

dikelola secara 

terbuka/transparan kepada 

masyarakat luas, terutama 

kepada pembayar zakat 

(muzakki) 

     

2 Laporan pengelolaan BAZNAS 

kabupaten Bojonegoro dapat 

diakses oleh publik dengan 

mudah 

     

Kompeten        

3 BAZNAS kabupaten Bojonegoro 

melaksanakan tugasnya secara 

professional sebagai lembaga 

pengelolaan zakat 

     

4 BAZNAS kabupaten Bojonegoro 

mempunyai pengalaman dan 

kinerja yang baik 

     

Kejujuran        

5  BAZNAS kabupaten bojonegoro 

bersikap jujur dalam 

memberikan segala 

informasi/berita kepada muzakki 

     

6  BAZNAS kabupaten Bojonegoro 

selalu memberikan informasi 

sesuai dengan kenyataan yang 

terjadi 

     

Integritas        

7 BAZNAS kabupaten Bojonegoro 

melaksanakan tugasnya sesuai 

visi misi dan perencanaan 

     

8 BAZNAS kabupaten Bojonegoro 

melaksanakan tugas secara 
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maksimal dan bersungguh-

sungguh 

Akuntabilitas        

9 BAZNAS kabupaten Bojonegoro 

dapat mempertanggung 

jawabkan Kinerjanya baik 

kepada Allah SWT maupun 

secara horisintal kepada 

masyarakat secara umum 

     

10 BAZNAS kabupaten Bojonegoro 

menyediakan sistem 

manajemen dan monitoring 

hasil yang baik 

     

Sharing        

11 BAZNAS kabupaten Bojonegoro 

memberikan layanan konsultasi 

kepada muzakki maupun 

masyarakat luas 

     

12 BAZNAS kabupaten Bojonegoro 

membangun hubungan yang 

baik antara satu sama lain. 

     

Penghargaan        

13 BAZNAS Bojonegoro 

menumbuhkan rasa 

kepercayaan tinggi kepada 

masyarakat dan seluruh 

lembaga zakat yang ada di 

Bojonegoro 

     

14 masyarakat kabupaten 

Bojonegoro menghormati dan 

mempercayai BAZNAS di Kab 

Bojonegoro 

     

PENDAPATAN        

Upah atau Gaji        

15 Kenaikan pendapatan atau 

harta kekayaan membuat saya 

untuk semakin giat menunaikan 

zakat mal  
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16 Saya menunaikan zakat mal jika 

pendapatan saya cukup untuk 

mengeluarkan zakat mal 

     

17 Saya menunaikan zakat mal 

sebagai bentuk konsekuensi 

seorang muslim atas rizki yang 

telah mencapai nishob 

     

KEIMANAN        

Keyakinan        

18  Zakat adalah kewajiban bagi 

umat muslim 

     

19 Saya menunaikan zakat mal 

karena yakin/percaya bahwa 

orang yang bersedekah 

hartanya akan dilipatgandakan. 

     

Perkataan        

20  Saya menyampaikan tentang 

kewajiban berzakat kepada 

teman atau saudara  

     

21 Saya menyampaikan kepada 

keluarga tentang pentingnya 

zakat  

     

Perbuatan        

22 Saya menunaikan zakat karena 

ingin mengamalkan salah satu 

rukun islam 

     

23 Saya melakukan zakat mal 

karena kewajiban dan percaya 

bahwasannya zakat bisa 

membantu yang membutuhkan  

     

Minat        

Dorongan dari 

dalam  

      

24 Saya akan membayar zakat mal 

jika teman dan lingkungannya 

juga berzakat melalui Baznas 

     

25 Saya melakukan zakat karena 

dipengaruhi tingkat pendapatan 

saya ( semakin tinggi tingkat 
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pendapatan maka semakin kuat 

keinginan untuk membayar 

zakat) 

Faktor Emosional       

26 Saya menunaikan zakat mal di 

lembaga zakat karena keinginan 

saya sendiri bukan karena motif 

sosial 

     

27 Saya menunaikan zakat mal 

karena atas perintah Allah SWT, 

yang telah memberikan harta 

dan saya percaya sebagian 

harta saya adalah harta 

mustahiq 

     

Motif Sosial       

28 Saya menunaikan zakat mal 

karena ingin memberi bantuan 

kepada fakir miskin 

     

29 Saya menunaikan zakat mal di 

Baznas karena saya 

mengetahui bahwa Baznas 

adalah lembaga yang amanah  
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Lampiran 1. 2: Skor Total Angket  

A. Variabel Kepercayaan (X1) 
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B. Variabel Pendapatan (X2) 

X2_1 X2_2 X2_3 

1,915 3,512 2,166 

2,991 2,409 2,166 

4,294 4,720 3,502 

2,991 3,512 2,166 

4,294 4,720 3,502 

2,991 3,512 3,502 

4,294 2,409 3,502 

4,294 2,409 3,502 

4,294 3,512 3,502 

2,991 4,720 3,502 

4,294 4,720 3,502 

2,991 3,512 1,000 

2,991 3,512 1,000 

4,294 3,512 1,000 

2,991 2,409 2,166 

4,294 3,512 3,502 

2,991 2,409 3,502 

2,991 2,409 3,502 

2,991 3,512 3,502 

4,294 3,512 1,000 

2,991 4,720 3,502 

2,991 4,720 3,502 

1,915 3,512 1,000 

4,294 4,720 3,502 

4,294 2,409 2,166 

4,294 3,512 3,502 

1,915 2,409 2,166 

4,294 4,720 3,502 

2,991 2,409 2,166 

4,294 2,409 2,166 

4,294 4,720 3,502 

2,991 2,409 3,502 

4,294 4,720 3,502 

4,294 4,720 3,502 

4,294 4,720 2,166 

2,991 4,720 1,000 

4,294 4,720 3,502 

1,000 4,720 3,502 

4,294 4,720 3,502 

2,991 3,512 3,502 

2,991 3,512 2,166 

2,991 3,512 3,502 

1,915 2,409 2,166 

2,991 3,512 2,166 

1,915 4,720 1,000 

1,915 2,409 2,166 
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1,915 3,512 3,502 

1,000 1,000 2,166 

1,000 2,409 1,000 

4,294 2,409 3,502 

1,915 3,512 3,502 

2,991 4,720 3,502 

2,991 3,512 2,166 

1,915 2,409 2,166 

2,991 3,512 2,166 

1,915 2,409 2,166 

2,991 4,720 2,166 

1,915 3,512 2,166 

2,991 2,409 1,000 

2,991 3,512 2,166 

2,991 3,512 2,166 

2,991 3,512 3,502 

2,991 3,512 2,166 

4,294 4,720 3,502 

4,294 3,512 3,502 

4,294 4,720 3,502 

2,991 3,512 3,502 

2,991 4,720 3,502 

4,294 4,720 3,502 

2,991 3,512 2,166 

1,000 3,512 1,000 

2,991 3,512 2,166 

2,991 3,512 2,166 

2,991 4,720 2,166 

2,991 2,409 2,166 

2,991 2,409 2,166 

2,991 3,512 2,166 

2,991 2,409 2,166 

1,915 3,512 2,166 

1,915 4,720 3,502 

2,991 3,512 3,502 

2,991 3,512 3,502 

4,294 4,720 3,502 

1,915 4,720 3,502 

2,991 3,512 3,502 

2,991 3,512 2,166 

2,991 4,720 3,502 

2,991 4,720 3,502 

2,991 3,512 2,166 

2,991 4,720 2,166 
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C. Variabel Keimanan (X3) 

X3_1 X3_2 X3_3 X3_4 X3_5 X3_6 

2,527 3,151 2,527 2,137 2,818 2,894 

4,862 3,151 4,862 4,318 2,818 2,894 

3,673 4,500 3,673 3,139 4,191 4,093 

3,673 4,500 3,673 3,139 4,191 4,093 

4,862 4,500 4,862 4,318 4,191 4,093 

4,862 4,500 4,862 4,318 4,191 4,093 

3,673 4,500 3,673 4,318 4,191 4,093 

4,862 4,500 4,862 4,318 4,191 4,093 

3,673 4,500 3,673 4,318 4,191 4,093 

3,673 4,500 3,673 4,318 4,191 4,093 

3,673 4,500 3,673 3,139 4,191 4,093 

4,862 4,500 4,862 4,318 4,191 4,093 

2,527 2,149 2,527 2,137 2,818 4,093 

2,527 4,500 2,527 3,139 2,818 2,894 

4,862 4,500 4,862 4,318 4,191 4,093 

4,862 4,500 4,862 4,318 4,191 4,093 

4,862 3,151 4,862 4,318 4,191 2,894 

3,673 3,151 3,673 2,137 2,818 4,093 

4,862 3,151 4,862 4,318 1,936 2,077 

2,527 4,500 2,527 3,139 1,000 4,093 

2,527 4,500 2,527 4,318 4,191 4,093 

3,673 3,151 3,673 3,139 4,191 4,093 

3,673 1,604 3,673 2,137 2,818 2,077 

3,673 4,500 3,673 4,318 4,191 4,093 

3,673 3,151 3,673 3,139 4,191 4,093 

4,862 4,500 4,862 4,318 4,191 4,093 

2,527 4,500 2,527 2,137 2,818 2,077 

2,527 4,500 2,527 3,139 4,191 4,093 

3,673 3,151 3,673 2,137 2,818 2,894 

4,862 4,500 4,862 4,318 4,191 4,093 

3,673 3,151 3,673 3,139 4,191 2,894 

2,527 1,604 2,527 4,318 1,936 4,093 

1,000 4,500 1,000 1,000 2,818 2,077 

4,862 4,500 4,862 4,318 4,191 4,093 

3,673 4,500 3,673 4,318 2,818 4,093 

3,673 4,500 3,673 2,137 2,818 2,894 

2,527 4,500 2,527 3,139 2,818 4,093 

2,527 4,500 2,527 1,000 4,191 4,093 

3,673 4,500 3,673 3,139 4,191 4,093 

4,862 2,149 4,862 4,318 4,191 4,093 

2,527 3,151 2,527 2,137 4,191 4,093 

2,527 3,151 2,527 2,137 4,191 2,894 

3,673 3,151 3,673 3,139 2,818 2,894 

3,673 3,151 3,673 3,139 2,818 2,894 

2,527 2,149 2,527 2,137 2,818 2,077 

3,673 4,500 3,673 2,137 4,191 2,894 
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2,527 3,151 2,527 2,137 1,936 2,077 

2,527 3,151 2,527 2,137 2,818 2,894 

2,527 3,151 2,527 2,137 2,818 2,077 

2,527 2,149 2,527 3,139 1,936 2,077 

2,527 4,500 2,527 2,137 2,818 2,894 

2,527 3,151 2,527 3,139 2,818 1,000 

3,673 4,500 3,673 2,137 1,936 2,077 

2,527 4,500 2,527 2,137 2,818 2,077 

2,527 3,151 2,527 2,137 2,818 2,077 

2,527 3,151 2,527 3,139 1,936 2,077 

2,527 3,151 2,527 2,137 2,818 2,077 

2,527 3,151 2,527 2,137 2,818 2,077 

2,527 2,149 2,527 2,137 1,936 2,077 

3,673 3,151 3,673 3,139 4,191 2,894 

3,673 3,151 3,673 4,318 4,191 4,093 

3,673 3,151 3,673 3,139 4,191 2,894 

3,673 3,151 3,673 3,139 4,191 2,894 

3,673 3,151 3,673 3,139 4,191 2,894 

3,673 2,149 3,673 3,139 4,191 4,093 

3,673 3,151 3,673 3,139 4,191 4,093 

3,673 4,500 3,673 4,318 4,191 4,093 

4,862 3,151 4,862 4,318 4,191 4,093 

4,862 4,500 4,862 4,318 4,191 4,093 

3,673 3,151 3,673 3,139 4,191 4,093 

3,673 3,151 3,673 3,139 4,191 4,093 

4,862 4,500 4,862 3,139 4,191 4,093 

3,673 3,151 3,673 3,139 4,191 2,894 

4,862 4,500 4,862 4,318 4,191 4,093 

3,673 3,151 3,673 3,139 4,191 2,894 

2,527 2,149 2,527 1,000 4,191 1,000 

3,673 3,151 3,673 3,139 4,191 2,894 

3,673 3,151 3,673 3,139 4,191 2,894 

3,673 3,151 3,673 3,139 4,191 2,894 

4,862 1,000 4,862 4,318 4,191 4,093 

4,862 4,500 4,862 3,139 4,191 4,093 

4,862 3,151 4,862 3,139 4,191 4,093 

3,673 4,500 3,673 3,139 4,191 4,093 

3,673 4,500 3,673 4,318 4,191 4,093 

4,862 3,151 4,862 4,318 4,191 4,093 

4,862 4,500 4,862 3,139 4,191 4,093 

3,673 3,151 3,673 3,139 4,191 2,894 

4,862 4,500 4,862 4,318 4,191 4,093 

4,862 4,500 4,862 4,318 4,191 4,093 

3,673 3,151 3,673 3,139 4,191 4,093 
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D. Variabel Minat Zakat (Y) 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

2,019 2,332 2,655 2,828 2,538 

1,000 1,000 1,000 4,043 1,764 

1,000 1,000 2,655 4,043 1,000 

3,433 3,143 3,761 4,043 4,340 

4,413 4,254 3,761 4,043 4,340 

3,433 3,143 3,761 4,043 4,340 

3,433 3,143 3,761 4,043 4,340 

3,433 3,143 3,761 4,043 4,340 

2,741 2,332 3,761 4,043 4,340 

3,433 2,332 3,761 4,043 4,340 

3,433 3,143 3,761 4,043 4,340 

2,741 2,332 3,761 4,043 4,340 

2,019 1,754 1,894 4,043 3,208 

2,019 3,143 1,000 2,828 3,208 

1,000 2,332 2,655 4,043 3,208 

1,000 1,000 3,761 4,043 4,340 

2,019 1,754 2,655 4,043 3,208 

2,019 2,332 3,761 2,828 4,340 

2,019 3,143 2,655 4,043 3,208 

2,019 2,332 1,894 4,043 4,340 

2,741 3,143 1,894 2,828 4,340 

2,741 3,143 2,655 4,043 3,208 

2,019 1,754 2,655 2,828 2,538 

2,019 3,143 2,655 2,828 4,340 

2,019 1,000 1,000 4,043 4,340 

1,000 1,000 3,761 4,043 4,340 

2,019 1,754 2,655 2,828 2,538 

1,000 1,000 3,761 4,043 4,340 

3,433 3,143 2,655 2,828 3,208 

4,413 4,254 3,761 4,043 4,340 

3,433 3,143 2,655 2,828 4,340 

1,000 1,000 3,761 4,043 4,340 

2,019 4,254 3,761 1,966 3,208 

4,413 3,143 1,894 1,966 4,340 

4,413 4,254 2,655 4,043 2,538 

3,433 4,254 1,894 2,828 4,340 

3,433 4,254 2,655 4,043 4,340 

3,433 3,143 3,761 4,043 4,340 

2,741 3,143 1,894 1,966 3,208 

2,019 3,143 3,761 4,043 3,208 

2,019 4,254 2,655 4,043 3,208 

2,019 3,143 3,761 2,828 3,208 

2,741 1,754 2,655 2,828 3,208 

3,433 3,143 2,655 4,043 3,208 

3,433 2,332 1,894 1,966 2,538 

2,741 2,332 1,894 2,828 2,538 
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2,741 2,332 1,000 2,828 2,538 

2,019 2,332 1,000 1,000 2,538 

2,741 2,332 2,655 2,828 2,538 

2,741 1,754 2,655 1,966 1,764 

2,019 1,754 1,894 1,966 2,538 

2,019 2,332 1,894 1,966 2,538 

2,019 2,332 1,894 2,828 2,538 

2,019 2,332 1,894 2,828 2,538 

2,741 2,332 1,894 1,966 2,538 

2,019 2,332 1,894 1,966 1,764 

2,019 1,754 1,000 1,966 1,764 

2,741 2,332 1,894 1,966 2,538 

2,741 2,332 1,000 1,966 2,538 

2,741 3,143 2,655 2,828 4,340 

3,433 4,254 3,761 4,043 4,340 

3,433 3,143 1,894 4,043 4,340 

4,413 4,254 3,761 2,828 4,340 

3,433 3,143 2,655 2,828 3,208 

4,413 3,143 3,761 4,043 4,340 

3,433 3,143 3,761 4,043 4,340 

2,741 4,254 3,761 2,828 3,208 

1,000 3,143 2,655 2,828 3,208 

2,019 4,254 2,655 4,043 4,340 

3,433 3,143 2,655 2,828 4,340 

3,433 3,143 3,761 4,043 4,340 

4,413 4,254 3,761 4,043 4,340 

2,741 3,143 1,894 1,966 4,340 

4,413 3,143 3,761 4,043 4,340 

2,019 1,754 1,000 1,966 4,340 

2,741 2,332 2,655 2,828 4,340 

2,019 1,754 1,894 1,000 4,340 

2,741 1,754 2,655 2,828 4,340 

2,741 2,332 1,000 1,000 3,208 

1,000 1,000 3,761 4,043 4,340 

3,433 4,254 3,761 4,043 4,340 

3,433 3,143 3,761 4,043 4,340 

4,413 4,254 3,761 4,043 4,340 

4,413 3,143 3,761 4,043 4,340 

4,413 4,254 2,655 2,828 4,340 

3,433 3,143 2,655 2,828 4,340 

3,433 3,143 2,655 2,828 4,340 

2,741 3,143 3,761 4,043 4,340 

3,433 3,143 2,655 2,828 4,340 

2,741 1,000 3,761 4,043 3,208 
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Lampiran 1. 3 : Dokumentasi Penelitian 

A. Berkunjung ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bojonegoro  
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B. Kantor BAZNAS Kabupaten Bojonegoro 
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C. Foto Beberapa Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


