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ABSTRAKSI

Penelitian ini menguji pengaruh pengetahuan zakat, tingkat pendapatan dan

kredibilitas organisasi pengelola zakat terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil

zakat (LAZ) atau badan amil zakat (BAZ) di Kecamatan Laweyan Surakarta.

Populasi dalam penelitian adalah penduduk di Kecamatan Laweyan Surakarta.

Sampel dalam penelitian ini diambil pada muzakki dengan menggunakan metode

Convinience Sampling. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin. Terdapat 66

kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data primer yang

dipakai adalah dengan metode survei dengan menggunakan media kuesioner. Metode

analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan program SPSS

17.0.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa

kredibilitas organisasi pengelola zakat berpegaruh secara signifikan terhadap minat

membayar zakat pada lembaga amil zakat (LAZ) atau badan amil zakat (BAZ). Sementara

pengetahuan zakat dan tingkat pendapatan tidak berpegaruh secara signifikan terhadap

minat membayar zakat pada lembaga amil zakat (LAZ) atau badan amil zakat (BAZ).

Kata Kunci: zakat,  pendapatan, kredibilitas, minat.
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A. PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No. 38/1999 tentang

pengelolaan zakat yang didalamnya mengatur segala kegiatan yang berhubungan

dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap

pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan terhadap dana zakat.

Keberadaan zakat sangat penting seperti yang tertulis dalam pasal 5 Undang - Undang

Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 yaitu pengelolaan zakat bertujuan untuk

meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan

tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilansosial, serta meningkatkan hasil

guna dan daya guna zakat (Mus.ab, 2011).

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita adalah kepada

siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada

mustahiq, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahiq,

memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut

telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang

penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat.

Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal ternyata

yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi

maka ia memberikan zakat kepadanya. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya

sendiri, yang menurut anggapannya sudah temasuk kategori mustahiq, padahal jika

dibandingkan dengan orang yang berada dilingkungan sekitarnya, masih banyak

orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan

lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut ( Kanji, dkk, 2011).

Dalam setiap penelitian terdapat tujuan yang ingin di capai oleh peneliti,

adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Menganalisis pengaruh

pengetahuan zakat terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat atau

badan amil zakat. 2. Menganalisis pengaruh tingkat pendapatan terhadap minat

membayar zakat pada lembaga amil zakat atau badan amil zakat. 3. Menganalisis

pengaruh kredibilitas organisasi pengelola zakat terhadap minat membayar zakat pada

lembaga amil zakat atau badan amil zakat.



B. LANDASAN TEORI

1. Pengetahuan Zakat

Zakat secara berasal dari bahasa Arab, yang berarti al-barakah (keberkahan),

an-nama’ (pertumbuhan dan perkembangan), tahara (kesucian), dan salah

(keberesan), sementara dalam Lisan al-’Arab, zakat secara sederhana berarti suci,

tumbuh berkah, dan terpuji. (Majma’ al-Lugah al-‘Arabiyyah dalam Farid, 2012)

2. Objek Zakat

Macam - macam zakat menurut Djuanda (2007;18-28)

a. Zakat Nafs (jiwa), juga disebut zakat fitrah merupakan zakat untuk menyucikan

diri (jiwa). Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan

Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri).

b. Zakat Mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta,

apabila harta itu telah memenuhi syarat - syarat wajib zakat. Zakat Mal dibagi

menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki

3. Tingkat Pendapatan

Perdapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan

bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non

material seperti pekerjaan atau bisa dari keduaya. Sehingga pendapatan terbagi atas

penghasilan, gaji/ upah dan keuntungan.Islam telah mewajibkan zakat atas

kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan.Contohnya kewajiban zakat atas

pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil

pekerjaan bebas, termasuk di dalamnya gaji/ upah, honorarium dan hasil-hasil lain

yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha (Qardawi, 2004:1033-1035).

4. Organisasi Pengelola Zakat

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

Islam telah dilaksanakan secara demonstratif, terutama dalam hal zakat yang

merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Secara nyata, zakat

telah menghasilkan perubahan ekonomi yang menyeluruh dalam masyarakat

Muslim. Ibrahim dalam Muhammad (2002;34-36) mengungkapkan bahwa citra

baik mengenai pengumpulan zakat semasa kehidupan Rasulullah dilakukan dengan

cara mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpulan zakat.

Rasulullah juga memerintahkan kepada para pejabat bagaimana berperilaku dan

mempermudah urusan masyarakat. Pengelola zakat bekerja dengan baik dan tidak



serakah hanya mengutamakan kepentingan diri dengan melupakan kepentingan

fakir miskin.

5. Kesadaran Membayar Zakat

Menurut Bachmid, dkk (2012): Kesadaran membayar zakat mal sesuai dengan

ketentuan syariat, seperti nishab, haul, serta cara mengeluarkannya secara benar

(melalui amil) merupakan bentuk dan perwujudan kepatuhan muzakki terhadap

perintah zakat. Bentuk dan perwujudan kepatuhan merupakan penggambaran dari

perilaku muzakki dalam membayar zakat mal, yang banyak dipengaruhi oleh

tingkat keyakinan, pemahaman, kecenderungan dan minat yang dimiliki oleh

muzakki.

6. Penelitian Terdahulu

Kanji, dkk (2011) menguji pengaruh faktor ibadah, pengetahuan zakat, harta

kekayaan atau pendapatan, peran ulama, kredibilitas lembaga amil zakat dan peran

pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap motivasi membayar zakat. Hasil

pengujian menunjukkan bahwa faktor ibadah, pengetahuan zakat, harta kekayaan

atau pendapatan, peran ulama, kredibilitas lembaga amil zakat secara parsial

berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat sedangkan

faktor peran pemerintah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi

membayar zakat.

Mus'ab (2011) meneliti tentang pengaruh religiuusitas, tingkat penghasilan, dan

layanan perhadap minat muzakki untuk membayar zakat maal di Lazis NU. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa religiuusitas, tingkat penghasilan, dan layanan

berpengaruh terhadap minat muzakki untuk membayar zakat maal di Lazis NU.

Rouf (2011) menguji pengaruh kepercayaan, riligiusitas, dan pendapatan

terhadap minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat cabang Semarang.

Hasil menunjukkan kepercayaan, riligiusitas, dan pendapatan berpengaruh

signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat cabang

Semarang.

7. Pengembangan Hipotesis

Seorang Muslim haruslah tahu tentang zakat. Pengetahuan yang cukup tentang

zakat akan berdampak pada sikap muzakki untuk membayar zakat secara benar.

Pada hakikatnya, amanah yang di berikan Allah SWT kepada hambanya yang

beruba harta, terdapat bagian orang lain di dalamnya yang wajib dikeluarkan oleh



seorang Muslim. Pengetahuan Zakat yang menyebabkan kurangnya minat untuk

membayar zakat. Berdasarkan hasil diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H1 : pengetahuan zakat berpengaruh terhadap minat membayar zakat pada

lembaga amil zakat atau badan amil zakat.

Tingkat pendapatan dapat memicu tingkat zakat yang di bayarkan. Semakin

tinggi pendapatan yang diperoleh seseorang, maka akan semakin tinggi zakat yang

harus dikeluarkan oleh seorang muslim.Tingginya tingkat pendapatan diharapkan

mampu untuk meningkatkan minat membayar zakat. Berdasarkan penjelasan diatas,

maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2 : tingkat pendapatan berpengaruh terhadap minat membayar zakat pada

lembaga amil zakat atau badan amil zakat.

Kepercayaaan muzakki terhapat Lembaga atau Badan Amil Zakat memicu agar

muzakki membayarkan zakatnya di lembaga resmi pemerintah dan akan

meminimalisir terjadinya penyaluran zakat langsung kepada mustahiq. Tingginya

kepercayaan suatu lembaga atau badan amil zakat diharapkan mampu untuk

meningkatkan minat membayar zakat. Berdasarkan penjelasan tersebut maka

hipotesa yang dibangun adalah:

H3: kredibilitas organisasi pengelola zakat berpengaruh terhadap minat

membayar zakat pada lembaga amil zakat atau badan amil zakat.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan kuesioner yang

dibagikan langsung kepada responden, karena hal ini bertujuan untuk mendapatkan

data yang relevan. Obyek penelitian ini adalah muzakki di Kecamatan Laweyan

Surakarta. Dalam penelitian ini, hubungan atau pengaruh yang diteliti meliputi

pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, kredibilitas organisasi pengelola zakat

terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat atau badan amil zakat.

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk di Kecamatan Laweyan. Penentuan

sampel dengan Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan metode Convinience Sampling. Convinience Sampling merupakan

pengambilan sampel secara nyaman, sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk



memilih sampel yang paling cepat dan mudah. . Kriteria pengambilan sampel yang

dilakukan yaitu Muzakki yang membayar zakat maal.

2. Metode Analisis Data

Tahap-tahap pengujian dilakukan terdiri dari pengujian kualitas data, pengujian

asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan antara nilai rhitungdengan nilai

rtabel untuk degree of freedom (df) = n-2.

Sebagai acuan melihat rhitung untuk tiap item (variabel) terdapat pada kolom

Corrected Item-Total Correlation. Jika rhitung> rtabel, berarti item valid. Sebaliknya

jika rhitung< rtabel, berarti item tidak valid (Ghozali, 2011;42).

b. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui  sejauh mana suatu hasil

pengukuran dapat dipercaya dalam artian hasil pengukuran tersebut relatif

konsisten jika dilakukan pengukuran berulang. Uji reliabilitas yang digunakan

dalam penelitian ini adalah koefisien alpha cronbach. Koefisien alpha cronbach

yang lebih dari nilai r tabel disebut reliabel atau jika alpha > 0,60.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan uji kolmogrov-

smirnov. Hasil pengujian ini akan dibandingkan dengan nilai signifikan yang telah

ditentukan yaitu sebesar 5% atau 0,05. Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih

dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal (Ghozali, 2001;83).

b. Uji Heterokedastisitas



Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Pada model regresi linier nilai residual tidak boleh ada hubungan dengan variabel

bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melakukan

uji Glejser menggunakan program SPSS versi 17.0. Apabila hasil regresi untuk

masing-masing variabel menunjukkan hasil signifikansi di atas tingkat kepercayaan

atau signifikansi 5%, maka model regresi tidak mengandung adanya

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011;37).

c. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen.

Multikolinieritas dapat dilihat pada tolerance value atau Variance Inflation Factor

(VIF). Apabila tolerance value di bawah 0,10 atau nilai VarianceInflation Factor

(VIF) di atas 10, maka terjadi multikolinieritas. Apabila ternyata terdapat

multikolinieritas maka salah satu variabel harus dikeluarkan dari persamaan

(Ghozali, 2001;225).

3. Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis guna mengetahui

pengaruh antara variabel independen (pengetahuan zakat, tingkat pendapatan dan

kredibilitas organisasi pengelola zakat) dan variabel dependen (minat membayar

zakat pada lembaga amil zakat atau badan amil zakat). Adapun persamaan

regresinya adalah sebagai berikut:

MZ = a + b1PZ + b2TP + b3KPZ + e

Dimana :

MZ : Minat membayar zakat pada LAZ atau BAZ

a : Konstanta

b1, b2, b3 : Koefisien regresi

PZ : Pengetahuan zakat

TP : Tingkat pendapatan

KPZ : Kredibilitas organisasi pengelola zakat

e : error



Toleransi kesalahan (α) yang ditetapkan sebesar 5% dengan signifikansi

sebesar 95%.

b. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen

secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian ini bertujuan untuk

mengetahui bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara

signifikan (Ghozali:2005).

c. Uji F

Ghozali (2001;84) menyatakan bila tingkat signifikansi lebih kecil atau sama

dengan 5%, maka data penelitian dapat digunakan untuk memprediksi variabel

dependen atau dapat dikatakan bahwa model regresi yang digunakan fit.

d. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya

presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adjusted-R2

diperoleh dengan rumus sebagai berikut (Gujarati, 2010:261):

Adjusted-R2 = 1 – (1- R2 )

Keterangan:

Adjusted-R2 : Koefisien determinasi disesuaikan

R2 : Koefisien determinasi

n : Jumlah sampel pengamatan

k : Jumlah variabel

D. HASIL PENELITIAN

1. Pengujian Kualitas Data

a. Uji Validitas

Pengetahuan Zakat (PZ)
Item Pearson

Corelation
rtabel5% N=

66
Keterangan

PZ1
PZ2
PZ3
PZ4
PZ5
PZ6

0,567
0,489
0,736
0,507
0,780
0,377

0,242
0,242
0,242
0,242
0,242
0,242

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid



b. Uji Reliabilitas

Variabel Koefisien Alpha Keterangan
Pengetahuan Zakat
Tingkat Pendapatan
Kredibilitas Organisasi Pengelola Zakat
Minat Membayar Zakat

0,608> 0,60
0,683> 0,60
0,820> 0,60
0,746> 0,60

Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

2. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan pengolahan dengan data spss 17,0, data dalam penelitian

ini telah terbebas dari uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji

multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.

3. Pengujian Hipotesis

Koefisien thitung Signifikansi
Konstanta 6,726 1,473 0,146
PZ 0,309 1,728 0,089

Tingkat Pendapatan (TP)

Item Pearson
Corelation

rtabel Keterangan

TP1
TP2
TP3
TP4

0,762
0,719
0,779
0,670

0,242
0,242
0,242
0,242

Valid
Valid
Valid
Valid

Kredibilitas Organisasi Pengelola Zakat (KPZ)
Item Pearson

Corelation
rtabel Keterangan

KPZ1
KPZ2
KPZ3
KPZ4
KPZ5
KPZ6
KPZ7

0,622
0,597
0,698
0,747
0,782
0,669
0,736

0,242
0,242
0,242
0,242
0,242
0,242
0,242

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Minat Membayar Zakat pada LAZ atau BAZ (MZ)

Item Pearson
Corelation

rtabel Keterangan

MZ1
MZ2
MZ3
MZ4
MZ5
MZ6

0,584
0,737
0,610
0,617
0,719
0,764

0,242
0,242
0,242
0,242
0,242
0,242

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid



TP -0,204 -0,962 0,340
KPZ 0,353 2,978 0,004
Adjusted R2 0,147
Fhitung 4,730 0,005

Dari tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

MZ = 6,726+ 0,309 PZ- 0,204 TP + 0,353 KPZ + e

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. Pengetahuan zakat tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat pada

lembaga amil zakat (LAZ) atau badan amil zakat (BAZ), karena thitung<ttabel atau

1,728<2,000 dengan P 0,892 > 0,05.

b. Tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat pada

lembaga amil zakat (LAZ) atau badan amil zakat (BAZ), karena thitung<ttabel atau –

0,962<2,000 dengan P 0,340 > 0,05.

c. Kredibilitas organisasi pengelola zakat berpengaruh terhadap minat membayar

zakat pada lembaga amil zakat (LAZ) atau badan amil zakat (BAZ), karena

thitung<ttabel atau 2,978>2,000 dengan P 0,004 > 0,05

2. Saran

a. Untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum perlu dilakukan penelitian

yang lebih luas dan perlu adanya kerjasama dari pihak yang bersangkutan untuk

mempermudah penelitian berikutnya agar memperoleh simpulan yang lebih

baik.

b. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah variabel-variabel yang

belum termuat dalam penelitian ini, seperti peran ulama, peran pemerintah dan

lain sebagainya.
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