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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Islam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah agama 

yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wa sallam yang 

berpedoman pada kitab suci Al-Qur’an yang diturunkan ke bumi (dunia) 

melalui wahyu Allah Subhanahu wa ta’ala, tidak hanya itu Islam 

merupakan agama yang sangat peduli terhadap persoalan kemanusiaan 

yakni berupa kepedulian terhadap fakir miskin. Bukti kongkritnya adalah 

adanya kewajiban membayar zakat, bersedekah dan memberikan infaq 

sebagai sarana pemerataan untuk mencapai keadilan sosial.
1
 

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan. 

Secara bahasa, kata Zakat mempunyai beberapa makna. Di dalam kamus 

Mu’jam Al-Wasith disebutkan bahwa diantara banyak makna kata zakat 

antara lain “bertambah”,“tumbuh” dan “keberkahan”.
2
 

Selain istilah zakat terdapat pula istilah Infaq dan Şadaqah yang 

sering disingkat menjadi ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) yang seolah sudah 

menjadi satu kesatuan karena memiliki arti secara istilah yang sama, yaitu 

sama-sama mengeluarkan harta dengan tujuan mendekatkan diri kepada 

Allah Subhanahu wa ta’ala akan tetapi dari segi hukum berbeda, zakat 
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hukumnya wajib ditunaikan (dilaksanakan) yang apabila ditinggalkan 

termasuk dosa besar maka seseorang yang telah memiliki harta kekayaan 

yang sudah mencapai nishabnya wajib menunaikan atau mengeluarkan 

zakat atas harta kekayaan tersebut. Membayar zakat telah diperintahkan oleh 

Allah yang ditegaskan dalam Q.S. Al-Taubah (9): 103.
3
 



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 

bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

Adapun sedekah dan infaq hukumnya sunnah, tentu tidak ada paksaan untuk 

dijalankan dan tidak ada sanksi baik di dunia maupun di akhirat.
4
 

Dengan begitu manusia wajib mengeluarkan sebagian hartanya 

untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan 

ketentuan Islam. Dalam mendistribusikan dana zakat untuk diberikan 

kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan anjuran Islam maka perlu 

adanya suatu lembaga yang mengelola dana zakat tersebut. 

Di Indonesia memiliki lembaga keuangan syariah, yang salah 

satunya bertugas sebagai penghimpun/pengelola dana zakat dan 
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menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai 

dengan ketentuan Islam  yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil 

Zakat yang bertujuan untuk mempermudah penghimpunan dana dari 

masyarakat atau umat muslim yang berupa dana ZIS (Zakat, Infaq dan 

Sedekah) dan mempermudah penyalurannya kepada masyarakat yang 

membutuhkannya sesuai dengan ketentuan Islam. Salah satu Lembaga Amil 

Zakat yang menjadi tempat penelitian ini adalah Baitul Mal Pupuk Kujang. 

Baitul Mal Pupuk Kujang merupakan Lembaga Amil Zakat yang berada di 

dalam kawasan PT Pupuk Kujang. PT Pupuk Kujang sendiri merupakan 

anak perusahaan dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) PT Pupuk 

Indonesia Holding Company. 

Baitul Mal Pupuk Kujang berdiri tanggal 14 Oktober 1994 dengan 

landasan SK Direksi No. 010/SK/DU/X/1994 BMPK bertujuan menampung 

potensi zakat, infaq dan sedekah karyawan PT Pupuk Kujang serta 

mengelola dan mengembangkan dana zakat, infaq dan sedekah menjadi 

produktif dan berkesinambungan untuk membantu kaum dhuafaatau 

masyarakat sekitar PT Pupuk Kujang yang berhak menerima titipan ZIS dari 

karyawan dan karyawati PT Pupuk Kujang.
5
 

Dengan adanya Baitul Mal Pupuk Kujang (BMPK) karyawan dan 

karyawati muslim PT Pupuk Kujang dapat menitipkan ZIS untuk disalurkan 

kepada masyarakat disekitar PT Pupuk Kujang yang berhak menerima ZIS 
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tersebut dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam. Dalam penelitian ini 

penulis menemukan suatu permasalahan yang ada dalam Baitul Mal Pupuk 

Kujang yaitu adanya sebuah perubahan jumlah Karyawan dan karyawati 

muslim PT Pupuk Kujang yang menjadi Muzakki dan yang tidak menjadi 

Muzakki tetapi hanya membayar Infaq dan Sedekah (Non Muzakki) di 

BMPK setiap bulannya di tahun 2019. Yang dapat dilihat dari data BMPK, 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Data Jumlah Karyawan/ti Muslim di PT Pupuk Kujang, Data 

Muzakki dan Non Muzakki (Infaq dan Sedekah) di Baitul Mal 

Pupuk Kujang Tahun 2019. 

No Bulan Karyawan/ti 

Muslim 

Muzakki Non Muzakki 

(Infaq&Sedekah) 

1 Januari 1104 orang 673 orang 431 orang 

2 Februari 1104 orang 672 orang 432 orang 

3 Maret 1104 orang 666 orang 438 orang 

4 April 1104 orang 663 orang 441 orang  

5 Mei 1104 orang 662 orang 442 orang 

6 Juni 1104 orang 661 orang 443 orang 

7 Juli 1104 orang 658 orang 446 orang 

8 Agustus 1104 orang 655 orang 449 orang 

(Sumber: Dokumen Baitul Mal Pupuk Kujang 2019) 

Dari yang telah dipaparkan di atas bahwa adanya sebuah perubahan 

jumlah karyawan dan karyawati muslim baik yang menjadi Muzakki 

maupun yang non Muzakki (hanya membayar infaq dan sedekah) maka 
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penulis ingin mengkaji bahwa apakah adanya perubahan tersebut dapat 

terkait dengan minat karyawan dan karyawati muslim PT Pupuk Kujang 

dalam membayar ZIS di Baitul Mal Pupuk Kujang, oleh karena itu dalam 

penelitian ini penulis mengangkat judul ANALISIS TINGKAT MINAT 

KARYAWAN DAN KARYAWATI PT PUPUK KUJANG DALAM 

MEMBAYAR ZIS (ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH) DI BAITUL 

MAL PUPUK KUJANG. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang terdapat beberapa rumusan masalah diantara lain 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat minat karyawan dan karyawati muslim PT Pupuk 

Kujang dalam membayar ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) di Baitul Mal 

Pupuk Kujang? 

2. Faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap minat karyawan 

dan karyawati PT Pupuk Kujang membayar ZIS (Zakat, Infaq dan 

Sedekah) di Baitul Mal Pupuk Kujang? 

3. Seberapa besar pengaruh faktor timbulnya minat karyawan dan karyawati 

PT Pupuk Kujang membayar ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) di Baitul 

Mal Pupuk Kujang dengan menggunakan analisis multivariat regresi 

logisitik ganda? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas dapat diperoleh tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat minat karyawan dan karyawati 

muslim PT Pupuk Kujang dalam membayar ZIS (Zakat, Infaq dan 

Sedekah) di Baitul Mal Pupuk Kujang. 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat berpengaruh signifikan 

terhadap minat karyawan dan karyawati PT Pupuk Kujang membayar 

ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) di Baitu Mal Pupuk Kujang. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar faktor timbulnya minat karyawan dan 

karyawati PT Pupuk Kujang membayar ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) 

di Baitu Mal Pupuk Kujang dengan menggunakan analisis multivariat 

regresi logistik ganda. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun 2 (dua) manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat ilmiah 

(akademik) dan manfaat praktis, terdapat di bawah ini: 

1. Manfaat Ilmiah (Akademik) 

Dapat memberikan tambahan referensi di bidang Lembaga Amil 

Zakat dan dapat menjadi bahan pustaka bagi prodi Hukum Ekonomi 

Syariah (HES) terutama mahasiswa yang ingin mengetahui tentang 

manajemen zakat gaya BUMN yaitu pengelolaan dana ZIS (Zakat, 
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Infaq dan Sedekah) titipan dari karyawan dan karyawati muslim PT 

Pupuk Kujang di Baitul Mal Pupuk Kujang. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dirujuk sebagai informasi mengenai 

minat karyawan dan karyawati muslim PT Pupuk Kujang membayar 

ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) dan juga dapat mengetahui faktor mana 

yang berpengaruh signifikan terhadap minat karyawan dan karyawati 

PT Pupuk Kujang dalam membayar ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) di 

Baitu Mal Pupuk Kujang.  

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan penelitian 

ini juga termasuk dalam penelitian lapangan karena informasi dan data 

yang diperlukan untuk diobservasi dan dikumpulkan terdapat langsung 

dari lapangan penelitian. Penelitian dilaksanakan di Baitul Mal Pupuk 

Kujang.  

Rancangan penelitian ini menggunakan cross sectional atau 

yang disebut dengan penelitian yang dilakukan pada setiap subyek dan 

pengukuran variabel dilaksanakan dalam waktu yang sama. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat subjek dan objek yaitu sebagai 

berikut: 
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a. Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan dan karyawati 

muslim PT Pupuk Kujang. 

b. Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah tingkat minat Karyawan 

dan karyawati muslim PT Pupuk Kujang dalam membayar ZIS 

(Zakat, Infaq dan Sedekah) di Baitul Mal Pupuk Kujang.  

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek 

dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan hanya sekedar 

jumlah yang ada pada subyek/obyek yang dipelajari, tetapi meliputi 

seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek 

itu.
6
 

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh 

karyawan/ti muslim PT Pupuk Kujang yang berjumlah 1104 orang
7
 

baik yang menjadi Muzakki maupun non Muzakki (Infaq dan 

bersedekah). 

                                                           
6
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Alfabeta, 2010) hlm. 80. 
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b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.
8
 Dalam penelitian ini penulis 

mengambil anggota sampel dengan menggunakan teknik 

probability sampling.Probability sampling adalah teknik sampling 

yang memberi peluang sama kepada anggota populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel.
9
 

Menurut Burhan Bungin (2010,105) untuk menentukan 

jumlah anggota sampel bisa dengan menggunakan rumus slovin 

yaitu sebagai berikut: 

Rumus slovin:  

 

Keterangan:  n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

d = Estimasi kesalahan (catatan: umumnya digunakan 

1% = 0,01, 5% = 0,05 dan 10% = 0,1) 

Jadi, dalam penelitian ini jumlah sampel dengan menggunakan 

taraf kesalahan 10% adalah: 

 

n =
    

    (   )   
 

n   =  91,6 dibulatkan menjadi 92 orang. 

                                                           
8
Sugiyono, Metode Penelitian, hlm. 81. 

9
Ibid., hlm. 91. 



10 
 

 
 

Dari perhitungan di atas maka dapat diperoleh jumlah 

anggota sampel sebesar 92 orang. 

4. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data 

yaitu sebagai berikut: 

a. Data Primer  

  Merupakan data pertama yang diperoleh secara langsung 

dari subyek sebagai sumber data yang dicari dengan menyebarkan 

(memberikan) kuisioner kepada anggota sampel yang telah 

ditentukan.   

b. Data sekunder  

  Merupakan data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari 

subjek penelitiannya dapat dikatakan data yang diperoleh dari 

pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

penelitian sebelumnya yang terkait dengan minat dan juga 

diperoleh dari dokumen maupun data olahan yang dimiliki oleh 

Baitul Mal Pupuk Kujang. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan 

data, yaitu sebagai berikut: 

a. Kuisioner (Angket) 



11 
 

 
 

Kuisioner penelitian ini ditujukan kepada karyawan dan 

karyawati PT Pupuk Kujang. Kuisioner dalam penelitian ini 

modifikasi dari skripsi Lukman, HES 2015.  

Untuk pengukuran kuisioner ini menggunakan skala likert. 

Skala likert dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung 

responden yang setuju maupun yang tidak setuju terhadap suatu 

obyek yang telah ditentukan. Dengan begitu, untuk keperluan 

analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor antara lain 

sebagai berikut:
10

 

1) Sangat Setuju (SS)      : 5 

2) Setuju        (S)     : 4 

3) Ragu-Ragu     (RR)    : 3 

4) Tidak Setuju   (TS)  : 2 

5) Sangat Tidak Setuju (STS)  : 1 

b. Dokumentasi  

Dilakukan metode dokumentasi dalam penelitian ini untuk 

memperoleh informasi berupa barang-barang tertulis yang dapat 

diartikan sebagai dokumen. 

Penulis menggukan metode dokumentasi untuk 

mengumpulkan data dari Baitul Mal Pupuk Kujang agar 

memperoleh data mengenai sejarah, visi-misi BMPK, serta ragam 

penyaluran dana ZIS titipan karyawan dan karyawati PT Pupuk 
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Kujang dengan dokumentasi ini juga penulis dapat mengetahui 

jumlah seluruh karyawan dan karyawati muslim PT Pupuk Kujang 

dan juga untuk mengetahui perubahan jumlah Muzakki dan non 

Muzakki disetiap bulan untuk tahun 2019. 

6. Variabel Penelitian 

a. Variabel Bebas 

1) Pemahaman karyawan dan karyawati muslim PT Pupuk 

Kujang terhadap pengelolaan ZIS di BMPK. 

2) Pengelolaan ZIS di BMPK.  

b. Variabel Terikat 

Minat karyawan dan karyawati muslim PT Pupuk Kujang  

dalam membayar ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) di Baitul Mal 

Pupuk Kujang (BMPK). 

c. Definisi Operasional Variabel 

1) Pemahaman karyawan dan karyawati muslim PT Pupuk 

Kujang terhadap pengelolaan ZIS di BMPK.  

- Definisi: Pemahaman karyawan dan karyawati merupakan 

faktor internal munculnya sebuah minat seseorang atau 

minat karyawan dan karyawati muslim PT Pupuk Kujang. 

- Alat Ukur : Kuisioner 

- Parameter : a) Baik : 28 -  40   

 b) Cukup : 14 - 27 

 c) Kurang : < 13 



13 
 

 
 

- Skala Data : Ordinal 

b) Pengelolaan ZIS di BMPK. 

- Definisi : Pengelolaan ZIS merupakan faktor eksternal 

munculnya sebuah minat karyawan dan karyawati muslim 

PT Pupuk Kujang membayar ZIS di BMPK. 

- Alat Ukur : Kuisioner 

- Parameter : a) Baik : 14 - 20 

 b) Cukup : 8 -13 

 c) Kurang : < 7 

- Skala Data : Ordinal 

c) Minat Karyawan dan karyawatii muslim PT Pupuk Kujang 

dalam membayar ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) di Baitul Mal 

Pupuk Kujang. 

- Definisi : Variabel yang mengikat faktor internal yaitu 

pemahaman karyawan dan karyawati muslim dan juga 

faktor eksternal yaitu pengelolaan ZIS di BMPK. 

- Alat Ukur : Kuisioner 

- Parameter : a) Tinggi : 18 - 25 

 b) Sedang : 9 - 17 

 c) Rendah :  < 8 

7. Teknik Analisis Data  

Data yang telah diolah kemudian akan dianalisis. Analisis data 

yang dilakukan secara bivariat dan multivariat. 
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a. Analisis Univariat 

Dalam penelitian ini analisis univariat akan digunakan untuk 

mendeskripsikan variabel pemahaman karyawan dan karyawati 

muslim terhadap pengelolaan ZIS di BMPK, variabel pengelolaan 

ZIS di BMPK dan variabel minat karyawan dan karyawati muslim 

dalam membayar ZIS di BMPK. Data tersebut dikelompokkan dan 

ditabulasi ke dalam tabel distribusi frekuensi kemudian 

dideskripsikan. 

b. Analisis Bivariat 

Dalam penelitian ini analisis bivariat akan dilakukan untuk 

mengetahui faktor yang mempunyai pengaruh signifikan antara 

faktor internal yang berupa pemahaman karyawan dan karyawati 

terhadap pengelolaan ZIS di BMPK dengan minat karyawan dan 

karyawati muslim dalam membayar ZIS di BMPK atau faktor 

eksternal yang berupa pengelolaan ZIS di BMPK dengan minat 

karyawan karyawati membayar ZIS di BMPK. Uji statistik yang 

digunakan adalah analisis regresi logistik sederhana. 

c. Analisis Multivariat 

Analisis multivariat yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis regresi logistik ganda, dimana analisis ini 

digunakan untuk menganalisis hubungan satu atau beberapa variabel 

independen dengan sebuah variabel dependen kategori yang bersifat 

dikotom/binary. Ukuran yang penting dan sering digunakan dalam 
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analisis regresi adalah Odd Ratio (OR) menjelaskan seberapa kuat 

hubungan.  

Y = ɑ + β1X1 + β2X2 + e 

Keterangan : 

Y :  Minat karyawan dan karyawati muslim PT Pupuk Kujang 

dalam membayar ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) di Baitul 

Mal Pupuk Kujang. 

X1 : Pemahaman karyawan dan karyawati muslim terhadap 

pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) di Baitul Mal 

Pupuk Kujang. 

X2 : Pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) di Baitul Mal 

Pupuk Kujang. 

 β  : Koefisien estimate 

 ɑ  : Konstanta 

8. Alat Analisis 

Pengolahan data pada pelitian ini dibantu dengan menggunakan 

program SPSS. SPSS adalah singkatan dari Statistical Package for the 

Social Science yang dapat digunakan untuk membaca berbagai jenis 

data atau dapat juga memasukkan data secara langsung, yang biasanya 

dipakai untuk penelitian lapangan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan 

sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan terakhir sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini akan menjelaskan mengenai kajian pustaka yang 

berisi penelitian terdahulu dan landasan teori yang meliputi tinjauan 

teori terkait dengan judul penelitian ini, kerangka pemikiran dan 

hipotesis. 

BAB III DESKRIPSI DATA  

Pada bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum 

mengenai Baitul Māl Pupuk Kujang (BMPK) yang berisi sejarah 

singkat, visi dan misi BMPK, lokasi atau tempat BMPK, struktur 

kepengurusan BMPK, model penghimpunan atau pengumpulan ZIS 

di BMPK, ragam penyaluran dana ZIS di BMPK, kemitraan BMPK, 

dan sumber dana dan penggunaan dana BMPK. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab penutup ini berupa kesimpulan dan saran. 

 

 


