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ABSTRAKSI 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku dosen Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dalam membayar zakat. Berdasarkan hasil penelitian 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Seperti yang 

berkepentingan di sektor praktisi dan sektor akademisi. 

Metode yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif, 

dimana peneliti menyeberkan kuesioner kepada responden, setelah kuesioner terkumpul 

kembali ke tangan peneliti, kemudian dianalisis dengan statistik yang menampilkan 

hasil prosentase. Kemudian dibandingkan dengan pendapat ulama begaimana hukum 

serta fatwa yang beredar. 

Berdasarkan hasil penelitian memilih waktu, 38% responden memilih setahun 

sekali untuk mengeluarkan zakat hartanya, 75% responden memilih setiap 

mendapatkan hasil profesi, dan 75% responden tidak memiliki zakat perdagangan. 

Berdasarkan memilih media, 78% responden memilih zakat hartanya melalui institusi, 

65% responden memilih menyalurkan zakat profesinya melalui institusi, 75% 

responden tidak memiliki zakat perdagangan. Berdasarkan memilih bentuk yang 

disalurkan, 69% responden memilih menyalurkan zakatnya dalam bentuk uang untuk 

zakat hartanya, 84% responden memilih menyalurkan zakatnya dalam bentuk uang 

untuk zakat profesinya, dan 75% responden tidak memiliki zakat perdagangan. 

Berdasarkan perilaku dalam perhitungan zakat, untuk zakat harta dan zakat profesi, 

sebanyak 43% dan 78% responden memilih mengalikan dengan 2,5% berapapun 

berapapun jumlah hartanya untuk zakat harta dan profesinya, dan 75% tidak memiliki 

perhitungan zakat perdagangan. 

 

 

Kata kunci : zakat, zakat harta, zakat profesi, zakat perdagangan 



A. Pendahuluan 

Menegakkan sistem zakat merupakan salah satu kewajiban utama pemerintah 

memikul tanggungjawab untuk memelihara semua fakir miskin dan orang-orang yang 

lemah fisik dan ekonominya sesuai dengan yang terdapat dalam UUD 45 pasal 34 ayat 

(1). Peran pemerintah dalam menegakkan sistem zakat dapat diaplikasikan dengan 

membuat sebuah Badan Amil Zakat (BAZ). 

Dibentuknya sebuah Badan Amil Zakat di Indonesia ini ternyata belum menjawab 

masalah pengentasan kemiskinan. Salah satu dampaknya adalah ketidakpuasan muzakki 

dalam menggunakan jasa BAZ sebagai sarana dalam menyalurkan kewajiban zakatnya 

sehingga menimbulkan sebuah alternatif perilaku dalam penyaluran zakat yaitu 

penyaluran zakat yang dilakukan secara individu dimana muzakki akan mencari 

mustahik secara individu pula. Ulama-ulama pun mempunyai pendapat yang berbeda-

beda mengenai perilaku membayar zakat. 

Bukan hanya perilaku dalam memilih cara membayarkan zakat, apakah 

dibayarkan melalui sebuah amil zakat ataukah disalurkan secara individu, akan tetapi 

ada beberapa perilaku muzakki dalam menyalurkan zakatnya baik dilihat dari segi 

waktu, cara, dan bentuk penyaluran zakat serta cara perhitungan harta zakat. 

Melihat latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka pokok 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perilaku dosen UMS 

dalam membayar zakat. Dari rumusan di atas pula,  maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui perilaku dosen UMS dalam membayar zakat. 

Pada penelitian ini, penulis mengambil dosen yang mengajar di sepuluh fakultas, 

yakni Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Farmasi, Hukum, Agama Islam, Geografi, 

Ekonomi, Teknik, Psikologi, Komunikasi dan Informatika, dan Kesehatan. Fakultas 

Kedokteran tidak diikutkan dalam populasi dikarenakan latar belakang Fakultas 



Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan sama sehingga apabila diambil salah satu dari 

dua fakultas tersebut dianggap sudah cukup mewakili populasi penelitian. 

B. Tinjauan Umum Zakat 

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata dasar zaka yang berarti 

berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Zakat dari segi isltilah fiqh berarti “sejumlah harta 

tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping 

berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. 

Adapun sifat kekayaan yang wajib zakat dan syarat-syaratnya adalah milik 

sempurna, harta tersebut bisa berkembang, cukup nishobnya, jumlah lebih dari 

kebutuha biasa, bebas dari hutang, sudah cukup haul. 

Terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Al-quran 

untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah selain zakat fitrah dan zakat maal, yaitu 

emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, usaha, dan barang tambang yang 

dikeluarkan dari perut bumi. 

Ada jenis harta lainnya yang menurut ijtihad sebagian ulama wajib pula 

dizakatkan, antara lain zakat atas binatang ternak, zakat atas emas dan perak, zakat atas 

kekayaan dagang, zakat pertanian (tumbuhan dan buah-buahan), zakat madu dan 

produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat atas investasi pabrik 

gedung dan lain-lain, zakat atas pencarian dan profesi, zakat atas saham dan obligasi, 

dan zakat fitrah. 

C. Perilaku Dalam Membayar Zakat 

Perilaku pembayar zakat adalah cara muzakki dalam melakukan kewajiban atas 

harta yang ada pada dirinya guna menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. 

Pada awal masa Islam, yakni masa Rasulullah saw, dan para sahabat, prinsip-

prinsip Islam telah dilaksanakan secara demonstratif, terutama dalam hal zakat yang 



merupakan rukun Islam ketiga. Citra baik mengenai pengumpulan zakat semasa 

kehidupan Rasulullah dilakukan dengan cara mengumpulkan zakat perorangan dan 

membentuk panitia pengumpulan zakat, begitu pula pada masa Khalifah Abu Bakar 

Ash Shidiq dan Umar bin Khattab. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, 

pengumpulan zakattidak lagi dipusatkan pada khalifah. Selanjutnya, setelah wafatnya 

Utsman, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir menolak untuk membedakan 

status masyarakat dalam pembagian harta dari baitul maal. Kemudian setelah masa 

khulafaurrasyidin berakhir, sejarah perkembangan zakat berlanjut pada pemerintahan 

Khalifah Muawiyyah. Pada masa ini dengan sistem pemerintahan yang lebih baik telah 

diterapkan pemungutan zakat dari penghasilan, seperti gaji dan pemberian hadiah. Pada 

masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah dipungut zakat penghasilan. 

Untuk cara perhitungan harta zakat untuk zakat harta tidak ada perdebatan pada 

keempat mazhab karena perhitungan zakat harta adalah jelas setelah mencapai nishob 

dan sempurna dimiliki selama satu tahun. Untuk zakat pencarian dan profesi 

perhitungannya tergantung dari apakah harta pencarian dan profesi adalah sebagai 

modal saja ataukah modal yang dikembangkan. Untuk zakat kekayaan dagangan yang 

dinominalkan dengan uang yang sudah mencapai nishob di akhir tahun. 

Zakat dapat disalurkan dalam bentuk barang maupun uang, keempat mazhab 

sepakat bahwa lebih utama zakat dikeluarkan dalam bentuk uang. Pembayaran zakat 

diperbolehkan untuk melakukannya baik setiap mendapatkan penghasilan maupun 

setelah satu tahun baru dihitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan. 

Tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama mazhab besar dalam pembayaran 

zakat apakah melalui sistem potong gaji menurut aturan perusahaan atau institusi 

maupun dipotong gaji oleh perusahaan maupun institusi. Mengenai media penyaluran 

zakat akan lebih diperinci pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh keempat mazhab. 



D. Organisasi Pengelola Zakat 

Organisasi pengelola zakat di Indonesia ada dua macam yaitu Badan Amil Zakat 

dan Lembaga Amil Zakat yang segala ketentuan mengenai dua organisasi di atas suda 

ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 nomor 11 tahun 2011 

tentang pengelolaan zakat. 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh uzaifah (2007) mengungkapkan bahwa perilaku 

membayar zakat berdasarkan cara perhitungan zakat yang dilakukan adalah 55% 

muzakki mengambil 2,5% total harta setelah mencapai nishob (zakat harta, emas, dan 

perak). 80% muzakki mengambil 2,5% dari pendapatan kotornya (zakat pencarian dan 

profesi), 10% muzakki mengeluarkan zakat 2,5% dari keuntungan yang diperoleh (zakat 

kekayaan dagang). 

Berdasarkan perilaku dalam bentuk zakat yang disalurkan, 100% muzakki 

menyalurkan zakat hartanya dalam bentuk uang. Berdasarkan perilaku dalam memilih 

media, 44% muzakki memilih menyalurkan zakatnya secara individu. 

Berdasarkan perilaku dalam memilih waktu pembayaran, 56% muzakki 

membayarkan zakatnya atas kekayaan hartanya setahun sekali pada sekitar bulan 

ramadhan (zakat harta, emas, dan perak). 80% muzakki memilih membayarkan zakat 

kekayaan setiap mendapatkan hasil pencarian dan profesi (pencarian dan profesi). Dan 

hanya 9% muzakki yang mengeluarkan zakat atas kekayaan dagangnya (zakat kekayaan 

dagang). 

Berdasarkan perilaku dalam memilih jalur pembayaran zakat, 85%  muzakki 

melakukan zakat pencarian dan profesi melalui institusi yang menauingi mereka. 

 

 



F. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua dosen yang mengajar pada sepuluh 

fakultas di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode penelitian yang penulis 

gunakan adalah metode convinience sampling. Populasi dalam penelitian ini besarnya 

diketahui sehingga dalam mengetahui besarnya sampel dapat ditentukan. Populasi pada 

penelitian ini adalah sebesar 646, maka menurut Isaac dan Michael jumlah sampel yang 

penulis perlukan sebesar 329 untuk tingkat kesalahan 1%, 227 untuk tingkat kesalahan 

5%, dan 191 untuk tingkat kesalahan 10%. Namun peneliti memilih tingkat kesalahan 

5% (S=227). 

G. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data primer yang akan digunakan adalah hasil kuesioner 

yang akan dibagikan kepada responden sebagai sampel. Sedangkan untuk data sekunder 

yang digunakan adalah data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 

H. Metode Pengumpulan Data 

1. Kuesioner 

Jenis kuesioner dalam penelitian ini bersifat tertutup dengan metode 

multiple choice single-response scale. 

2. Studi pustaka 

Digunakan dalam keseluruhan proses penelitian dengan memanfaatkan 

berbagai macam literatur dan pustaka yang relevan dengan masalah yang 

tengah dicermati. 

I. Metode Analisis Data 

Data akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan menampilkan hasil 

dalam prosentase. 

 



J. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Sampel  

Dari 227 kuesioner yang dibagikan, yang kembali ke tangan peneliti 

sebesar 211 (93%). Dari 211 kuesioner yang kembali, 191 kuesioner yang 

dapat digunakan untuk kepentingan analisis sebab kuesioner tersebut lebih 

lengkap dari 20 lembar kuesioner yang tidak digunakan. Hasil ini 

menunjukkan responden memiliki tingkat kepedulian yang cukup tinggi. 

2. Profil objek penelitian 

Tabel 1 

Jenis kelamin responden 

Jenis kelamin Sampel Prosentase (%) 

Pria 138 72 

Wanita 53 28 

Total 191 100 

Sumber: data primer 

Tabel 2 

Usia responden 

Usia Sampel Prosentase (%) 

<30 tahun 24 13 

30-40 tahun 30 16 

>40 tahun 137 72 

Total 191 100 

Sumber: data primer 

Tabel 3 

Pendidikan terakhir responden 

Pendidikan terakhir Sampel Prosentase (%) 

S1 (strata 1) 24 13 

S2 (strata 2) 125 65 

S3 (strata 3) 42 22 

Total 191 100 

Sumber: data primer 

 



Tabel 4 

Golongan responden 

Golongan Sampel Prosentase (%) 

Golongan III 113 59 

Golongan IV 78 41 

Total 191 100 

Sumber: data primer 

Tabel 5 

Lama kerja responden 

Lama kerja Sampel Prosentase (%) 

<10 tahun 42 22 

10-20 tahun 83 43 

>20 tahun 66 35 

Total 191 100 

Sumber: data primer 

3. Perilaku dalam memilih waktu pembayaran zakat 

Waktu pembayaran 

zakat 

Zakat harta Zakat profesi Zakat dagang Rata-

rata S % S % S % 

Setahun sekali 72 38 36 19 12 6 21 

Setiap mendapatkan 

hasil profesi 
83 43 144 75 29 15 44,33 

Lainnya 18 9 6 3 6 3 5 

Tidak memiliki harta 

zakatnya 
18 9 5 3 144 75 29 

Total 191 100 191 100 191 100 

Sumber: data primer 

Berdasarkan perilaku dalam memilih waktu pembayaran zakat, 

sebanyak 43% responden dan 75% responden dari zakat harta dan zakat 

profesi memilih membayarkan zakatnya setiap mendapatkan hasil 

profesnya. Sedangkan untuk zakat perdagangan, 75% responden tidak 

memiliki zakatnya dikarenakan responden tidak melakukan kegiatan 

perdagangan. 

Perilaku pembayaran zakat di atas lebih mengqiyaskan pada 

perilaku pembayaran zakat pertanian dimana zakat akan dikeluarkan 



apabila telah menuai hasil tanamnya. Namun, salah satu syarat 

diwajibkannya diwajibkannya zakat harta adalah sempurna dimiliki satu 

tahun. Ini berarti harta tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali dalam 

setahun. Setelah habis waktu setahun, harta wajib dizakatkan. 

Menurut Mazhab Hanafi, sempunanya nishob tersebut disyaratkan 

pada akhir tahun saja, pada permulaan tahun untuk pengikat dan pada 

akhir tahun untuk pewajib zakat. Maka tidaklah menjadi masalah jika 

ada kekurangan antara keduanya. Seandainya harta itu rusak atau hilang 

seluruhnya di tengah masa tersebut maka hilang pula haul. Menurut 

ulama yang tiga, adanya nishob diibaratkan pada semua haul, 

berdasarkan pada hadits, “tiada zakat harta sehingga sampai haul”, yakni 

memaksudkan perjalanan haul secara keseluruhan, karena apa yang 

diibaratkan pada akhir haul, dapat diibaratkan pada pertengahannya. 

Adapun dari harta yang dimanfaatkan dari uang (seperti upah, gaji, 

honorarium, dan bea-bea jasa dan lain-lain), jumhur ulama berpendapat 

tentang semuanya itu untuk disyaratkan haul. Abu Hanifah mengatakan 

bahwa semua haul tersebut dikumpulkan bersama uang yang dimiliki 

maka zakatnya, ketika genap haul harta/uang yang sudah dimiliki 

tersebut, kecuali jika uang-uang dari hasil usaha tersebut akan dijadikan 

pengganti harta yang berzakat. Sebagian sahabat tidak menyetujui 

pertentangan tersebut, maka mereka mewajibkan zakat harta dari jasa-

jasa tersebut, maka mereka mewajibkan zakat harta dari jasa-jasa 

tersebut pada waktu mulai memegangnya, tanpa mensyaratkan haul. 

 

 



4. Perilaku dalam memilih media pembayaran zakat 

Media pembayaran zakat 
Zakat harta Zakat profesi Zakat dagang Rata-

rata S % S % S % 

Institusi 149 78 125 65 35 18 53,67 

Individu 24 13 53 28 0 0 13,67 

Lainnya 0 0 7 4 12 6 3,33 

Tidak memiliki harta 

zakatnya 
18 9 6 3 144 75 29 

Total 191 100 191 100 191 100 

Sumber: data primer 

Berdasarkan perilaku dalam memilih media pembayaran zakat, 

sebanyak 78% responden dan 65% responden dari zakat harta dan zakat 

profesi memilih membayarkan zakatnya melalui institusi. Sedangkan 

untuk zakat perdagangan, 75% responden tidak memiliki zakatnya, hal 

ini dikarenakan responden tidak melakukan kegiatan perdagangan. 

Hasil penelitian di atas senada dengan Mazhab Hanafi yang 

berkata bahwa tugas pengurusan harta zahir diserahkan pada penguasa 

(pemerintah setempat), bukan pada pemiliknya. Adapun harta bathin, 

diserahkan pada pemiliknya. Menurut ulama Mazhab Maliki, bahwa 

zakat itu wajib diserahkan pada penguasa yang adil untuk kemudian 

dibagikan, meskipun ia erlaku zalim. Menurut ulama Mazhab Syafi’i, 

bahwa bagi pemilik harta diperbolehkan membagikan hartanya langsung 

oleh pemiliknya sendiri, atas harta bathin, yaitu emas, perak, harta 

perdagangan dan zakat fitrah. Adapun harta zahir, hasil pertanian dan 

barang tambangan, maka terhadap kebolehan membagikan oleh dirinya 

sendiri. Menurut ulama Mazhab Hambali, bahwa tidak wajib 

menyerahkan zakat pada penguasa. Akan tetapi diperbolehkan bagi 

penguasa untuk mengambilnya, dan tidak ada perbedaan dalam mazhab. 

 



5. Perilaku dalam bentuk zakat yang disalurkan 

Media pembayaran zakat 
Zakat harta Zakat profesi Zakat dagang Rata-

rata S % S % S % 

Makanan pokok 0 0 0 0 0 0 0 

Uang 131 69 161 84 36 19 57,33 

Keduanya 48 25 24 13 12 6 14,67 

Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 

Tidak menyalurkan 12 6 6 3 143 75 28 

Total 191 100 191 100 191 100 

Sumber: data primer 

Berdasarkan perilaku dalam memilih bentuk pembayaran zakat, 

sebanyak 69% responden dan 84% responden dari zakat harta dan zakat 

profesi memilih membayarkan zakatnya dalam bentuk uang.sedagkan 

untuk zakat perdagangan, 75% responden tidak memiliki zakatnya 

dikarenakan responden tidak melakukan kegiatan perdagangan. 

Zakat yang biasa dikeluarkan dalam bentuk barang adalah barang 

dagangan. Pada masa ini, penulis akan menggunakan zakat perdagangan 

sebagai acuan. 

Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat, Abu Hanifah dan 

Syafi’i dalam salah satu fatwanya menatakan bahwa pedagang itu boleh 

memilih antara mengeluarkan zakat berupa barang atau uang. Begitu 

juga dengan Ahmad Syafi’i dalam fatwanya yang lain mengatakan 

bahwa zakat harus dikeluarkan dalam bentuk uang bukan berupa barang, 

oleh karena nishob barang dagang dihitung berdasarkan harganya. Oleh 

karena itu zakat yang dikeluarkan adalah berupa uang yang sifatnya 

sama dengan barang itu sendiri dalam barang-barang wajib zakat lainnya. 

Dalam al-mughni dikatakan “kita tidak akan menerima pendapat bahwa 

zakat wajib dikeluarkan berupa barang, yang benar adalah berupa uang”. 



Pendapat yang terakhir inilah yang lebih kuat ditinjau dari segi 

kepentingan fakir miskin, karena meraka dapat membeli apa yang 

mereka butuhkan dengan uang tersebut. Sedangkan barang kadang tidak 

dibutuhkannya, lalu dijualnya dengan harga yang rendah. Pendapat 

itulah yang seharusnya diambil, bila pemerintah yang mengumpulkan 

dan mendistribusikan zakat maka akan kebih tepat dan mudah. Pendapat 

pertama dapat diterima dalam keadaan tertentu merupakan pengecualian, 

yaitu apabila yang mengeluarkan zakat adalah pedagang itu sendiri dan 

ia tahu betul bahwa fakir miskin memerlukan barang tersebut. 

6. Perilaku mengenai perhitungan zakat 

Media pembayaran zakat 
Zakat harta Zakat profesi Zakat dagang Rata-

rata S % S % S % 

Setelah mencapai nishob 

dikali 2,5% 
48 25 24 13 12 6 14,67 

Setelah dimiliki satu 

tahun dikali 2,5% 

berapapun jumlah harta 

42 22 12 6 12 6 11,33 

Setiap kali mendapatkan 

harta dikali 2,5% 

berapapun jumlah harta 

83 43 149 78 23 12 44,33 

Lainnya 6 3 0 0 0 0 1 

Tidak memiliki harta 

zakatnya 
12 6 6 3 144 75 28 

Total 191 100 191 100 191 100 

Sumber: data primer 

Berdasarkan perilaku dalam memilih perhitungan pembayaran 

zakat, sebanyak 43% responden dan 78% responden dari zakat harta dan 

zakat profesi memilih melakukan perhitungan zakatnya setiap kali 

mendapatkan harta dikali 2,5% berapapun jumlah harta yang didapat. 

Sedangkan untuk zakat perdagangan, 75% responden tidak memiliki 

zakatnya dikarenakan responden tidak melakukan kegiatan perdagangan. 



Ketiga jenis harta di atas mempunyai kesamaan dalam nilai 

prosentase yang harus dikeluarkan untuk zakat yaitu sebesar 2,5%. Ada 

beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk menjadikan harta tersebut 

sebagai harta yang wajib dizakati, yaitu mencapai nishob, dimiliki secara 

sempurna selama satu tahun, merupakan kelebihan dari kebutuhan-

kebutuhan pokok sehari-hari, dan bersih dari ikatan hutang. 

K. Kesimpulan 

1. Berdasarkan perilaku mamilih waktu pembayaran zakat sebanyak 

44,33% responden rata-rata memilih membayarkan zakatmya setiap 

mendapatkan hasil. 

2. Berdasarkan perilaku memilih media pembayaran zakat, sebanyak 

53,67% responden rata-rata memilih membayarkan zakatnya melalui 

institusi. 

3. Berdasarkan perilaku memilih bentuk pembayaran zakat, sebanyak 

57,33% responden rata-rata memilih membayarkan zakatnya dalam 

bentuk uang. 

4. Berdasarkan perilaku memilih perhitungan pembayaran zakat, sebanyak 

44,33% responden rata-rata memilih membayarkan zakatnya setiap 

mendapatkan hasil dakali 2,5%. 

5. Karakteristik dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu : pria 

(72%), usia di atas 40 tahun (72%), pendidikan terakhir strata II (65%), 

pangkat golongan III (59%), dan lama kerja 10-20 tahun (43%). 

 

 



L. Saran 

1. Bagi muzakki 

Yang menghitung zakat pendapatan dan profesi berdasarkan pendapatan 

bersih hendaknya benar-benar memperhatikan kebutuhan pokok apa saja 

yang harus terpenuhi untuk ketahanan hidup agar tidak terjadi sesuatu 

yang berlebihan. Dan yang melakukan kegiatan perdagangan hendaknya 

benar-benar mencari tahu tentang ketentuan zakat dari harta 

perdagangan agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan perhitungan 

harta yang wajib dizakati. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Apabila ada pihak yang melakukan penelitian serupa dengan tema yang 

penulis angkat, akan lebih baik apabila dalam pengambilan sampel dapat 

lebih diperbanyak dalam jumlahnya dan bisa dikembangkan dengan 

teknik analisis data yang digunakan. 

3. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan usulan agar di suatu saat 

nanti ada mata kuliah perzakatan yang dapat bersanding sejajar dengan 

mata kulia perpajakan. 
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