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SARI 

Itaq Pangestu. 2016. “Analisis Dalam Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Motivasi Muzakki Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang”. 

Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Prabowo Yudo Jayanto, S.E., M.SA. 

 

Kata kunci:  Motivasi, Tingkat Keimanan, Pengetahuan Tentang Zakat, 

Perikalanan, Hubungan Masyarakat, Pemasaran Langsung, 

Penjualan Personal, Akuntabilitas dan Transparansi 

Pelaporan Keuangan 

 

Motivasi membayar zakat adalah kecenderungan muzakki untuk mengambil 

tindakan untuk membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat. Penelitian ini 

berdasarkan Teori Atribusi, Teori Al-Wala‟, Theory of Planned Behavior, dan 

sharia Enterprise Theory. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 

menganalisis pengaruh tingkat keimanan, pengetahuan zakat sebagai faktor 

internal muzakki dan periklanan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, 

penjualan personal, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan sebagai 

faktor external muzakki terhadap motivasi muzakki membayar zakat di Lembaga 

Amil Zakat Kota Semarang. 

Populasi adalah muzakki yang terdaftar di Lembaga Amil Zakat Kota 

Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling, 

diperoleh sebanyak 70 responden. Pengumpulan data menggunakan metode 

kuesioner dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah Structural 

Equation Modelling (SEM) dengan Partial Least Square (PLS) Path Modelling 

dengan alat analisis SmartPLS3.0. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat keimanan, 

pengetahuan tentang zakat, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan 

memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat. 

Variabel hubungan masyarakat dan penjualan personal memiliki hubungan negatif 

dan tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat, 

variabel periklanan dan pemasaran langsung memiliki hubungan positif tetapi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi membayar zakat.   

Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa dapat menambahkan 

variabel internal dan external dari muzakki serta menambahkan lembaga amil 

zakat lainnya. Penggunaan instrumen tidak hanya berupa kuesioner, juga bisa 

dilakukan wawancara secara langsung dengan narasumbernya, agar hasil yang 

didapat lebih akurat dan tidak terjadi persepsi (pandangan) yang berbeda antara 

responden dengan peneliti. Sehingga diharapkan hasil dari penelitian selanjutnya 

dapat lebih baik dari penelitian yang sebelumnya. 
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ABSTRACT 

Pangestu, Itaq. 2016. Analysis of factors that influence of muzakki‟s motivasion 

to pay zakat at amil zakat institute in Semarang. Finally Project. Eccounting major 

economic faculty at Semarang State University. Advisor : Prabowo Yudho 

Jayanto, SE., M.SA. 

Keywords : Motivation, The level of faith knowledge about zakat advertising, 

Public relations, Direct marketing, Personel selling, 

Accountability, Transparancy financial reporting. 

 Motivation to pay zakat is tendency of muzakki‟s so take action paying 

zakat at amill institute. This research is based on attribution theory, Al-Wala‟ 

theory, Theory of Planned Behavior, and sharia Enterprise Theory. The aim of this 

research to test and analyze the level of faith knowledge of zakat as internal factor 

of muzakki and advertising, public relations, direct marketing, personal selling, 

accountability and trasparency financial reporting as external factors of muzakki 

for muzakki‟s to pay zakat at amil zakat institute in Semarang. 

 Population was the members muzakki‟s of Semarang. The sampling 

technique in this research used accidental sampling. It was 70 responden and data 

collection used quisioner methode and liberature review and the methology of 

analysis in this reseach used Structural Equation Modelting (SEM) with Partial 

Leases Square (PLS) path modelling with smartPLS 3.0 analysis tools. 

 The results showed that the variable level of faith, knowledge of the charity, 

accountability and transparency of financial reporting has a positive and 

significant relationship to the motivation to pay zakat. Variables public relations 

and personal selling has a negative correlation and no significant effect on the 

motivation muzakki pay zakat, advertising and direct marketing variables have a 

positive relationship but does not significantly influence the motivation to pay 

zakat. 

 Suggestion for the next research to add internal variabel and external from 

muzakki and add other zakat amil institutions. This instrument not only used. 

Questioner but it can used interview with interviews. Accurate result and their was 

no different preception between responden and researcher. So expect for the next 

researcher can be better than research previously.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Seseorang yang beruntung mendapatkan sejumlah harta pada 

hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan sesuai 

dengan kehendak pemiliknya yaitu Allah SWT. Konsekuensinya manusia 

yang kepadanya dititipkan harta tersebut harus memenuhi aturan-aturan 

Allah baik dalam pengembangan maupun dalam penggunaannya, antara lain 

ada kewajiban yang dibedakan kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 

zakat untuk kesejahteraan masyarakat, dan ada ibadah maliyah sunnah 

seperti sedekah dan infaq (Zuhri, 2012: 1). 

Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) merupakan ibadah yang wajib 

dilakukan oleh seseorang apabila yang sudah beraqidah Islam, 

diperintahkannya untuk membayar Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) 

bertujuan untuk membersihkan harta yang kita miliki dengan memberikan 

sebagian harta kita kepada golongan yang berhak menerima zakat sesuai 

dengan ketentuan-Nya dan zakat sendiri ada dalam Rukun Islam yang kita 

pahami ada 5 Rukun. Jumlah dan jenis zakat yang dibayarkan, Islam telah 

mengatur itu semua kebanyakan orang Islam pun berkeyakinan bahwa zakat 

mempunyai peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. 

Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di 

dunia dengan jumlah penduduk muslim mencapai 87,1% dari Rp 237 juta 
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jiwa dan memiliki potensi zakat yang sangat besar. Riset IRTI (Islamic 

Research and Training Institute); Islamic Development Bank menyatakan 

potensi ZIS Indonesia sebesar 2% dari produk Domestik Bruto (Huda. dkk, 

2015: 75). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Baznas bersama IPB 

yang disampaikan oleh Prof. Didin Hafidhuddin selaku ketua Baznas 

menyatakan bahwa “Potensi zakat di Indonesia sendiri sangat besar itu 

hingga mencapai Rp 217 triliun tiap tahunnya.”  

Salah satu indikator kemajuan zakat Indonesia yaitu terjadi 

peningkatan penghimpunan zakat yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan data hingga saat ini, tren penghimpunan zakat nasional masih 

sangat positif, dimana total zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang terhimpun 

dari muzakki melalui lembaga amil mencapai angka Rp1,729 trilliun. Angka 

ini mengalami kenaikan sebesar 15,3% dibandingkan tahun sebelumnya, 

dan naik 25 kali lipat dibandingkan dengan data sebelumnya (Huda.dkk, 

2015: 27). Hal ini didukung oleh pernyataan Direktur Pelaksana Baznas 

yaitu Teten Kustiawan  

“Tahun 2014, perolehan zakat melalui amil zakat mencapai 

Rp2,77 triliun. Pada 2015, target zakat terkumpul Rp4,22 triliun. 

Pertumbuhan penerimaan zakat semakin baik, mencapai 15,3% per 

tahun dan angka itu semakin meningkat.”  

Meskipun penyerapan zakat masih sedikit dibanding potensi zakat secara 

nasional, adanya peningkatan tiap tahunnya merupakan bentuk kenaikan 

kepatuhan masyarakat muslim dalam membayar zakat.  

Pemerintah Indonesia telah memperizinkan pendirian lembaga-

lembaga amil zakat yang bertugas untuk menerima zakat yang wajib dibayar 
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oleh umat Islam yang mempunyai harta lebih banyak atau kaya. Banyaknya 

lembaga amil zakat yang berdiri cenderung independen dan mencanangkan 

program masing-masing yang lemah membangun koordinasi dan sinergi 

antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, demi terwujudnya 

pengelolaan zakat untuk mengurangi kemiskinan dibutuhkan dan sangat 

perlu campur tangan pemerintah, muzakki membayar zakat bukanlah bentuk 

dermawan melainkan bentuk kewajiban seorang muslim. Pemerintah boleh 

memaksa muzakki/ golongan orang yang mampu membayar zakat untuk 

melaksanakan perintah-Nya. 

Pemerintah Indonesia membuat aturan untuk mempermudah muzakki 

membayarkan kewajibannya tentang keagamaan seperti zakat dengan 

mengeluarkan peraturan Dirjen Pajak No PER-33/ PJ/ 2011 yang berlaku 

sejak tanggal 11 November 2011 tentang zakat dan sumbangan keagamaan 

yang bersifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dirjen 

pajak telah menetapkan 20 badan dan lembaga sebagai penerima zakat dan 

sumbangan keagamaan yaitu 1 Badan Amil Zakat Nasional dan 15 Lembaga 

Amil Zakat, 3 Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh dan 1 lembaga 

sumbangan Agama Kristen Indonesia. 

Motivasi membayar zakat ada dua faktor yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal, untuk faktor internal berasal dari karakteristik muzakki dan 

untuk faktor eksternal berasal dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga 

Amil Zakat (LAZ). Faktor internal yang mempengaruhi motivasi muzakki 

dalam membayar zakat berasal dari karakteristik muzakki yaitu tingkat 
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keimanan dan pengetahuan tentang zakat. Faktor tingkat keimanan 

mendominasi adanya persepsi dalam mengeluarkan zakat. Semakin tinggi 

tingkat keimanan seseorang, semakin tinggi pula kewajiban dalam 

mengeluarkan zakat. Faktor pengetahuan tentang zakat ini mengacu pada 

kepribadian seseorang untuk menjalankan hukum-hukum Islam seperti 

halnya dalam membayar zakat atas penghasilan. 

Faktor lainnya yaitu faktor eksternal yang berasal terhadap motivasi 

muzakki membayar zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil 

Zakat (LAZ) yaitu komunikasi pemasaran, akuntabilitas dan transparansi 

pelaporan keuangan. Komunikasi memiliki peran penting juga untuk 

bersosialisasi dengan masyarakat, khususnya kepada muzakki dan mustahik. 

Komunikasi yang dimaksud disini adalah komunikasi pemasaran. 

Tantangan utama dalam pemasaran adalah menarik perhatian orang, yaitu 

menemukan cara baru untuk menarik perhatian dan menanamkan brand 

dalam benak setiap orang (Kotler, 2005: 117). 

Komunikasi pemasaran atau promosi terdiri dari lima sarana promosi 

yaitu periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan 

personal, dan pemasaran langsung yang disebut sebagai bauran komunikasi 

pemasaran atau bauran promosi. komunikasi pemasaran yang akan 

dilakukan berjalan dengan efektif maka segala bentuk komunikasi harus 

direncanakan dan dipadukan ke dalam program komunikasi pemasaran yang 

diintegrasikan secara cermat melalui komunikasi pemasaran terpadu 

(Integrated Marketing Communication-IMC). konsep IMC, perusahaan 
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secara cermat mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi untuk 

menghantarkan pesan yang jelas, konsisten, dan menarik tentang organisasi 

dan mereknya (Kotler dan Armstrong, 2008).  

Melalui komunikasi pemasaran yang terintegrasi, lembaga zakat dapat 

menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan tentang jasa yang 

ditawarkan kepada muzakki secara jelas, konsisten, dan menarik yang dapat 

memotivasi mereka untuk memiliki niat membayar dana Zakat, Infaq, 

Shadaqah (ZIS) serta dapat membangun kepercayaan muzakki pada lembaga 

tersebut untuk mengelola dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) untuk program-

program pemberdayaan mustahik (Kotler dan Armstrong, 2008). 

Akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggungjawaban manajemen 

atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-

sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun 

secara horizontal. Definisi tradisional, akuntabilitas adalah istilah umum 

untuk menjelaskan bahwa organisasi atau perusahaan sudah memenuhi misi 

yang mereka emban (Arifiyadi, 2008: 1 dalam Endahwati, 2014). 

Definisi lain menyebutkan akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban-

kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk 

mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya 

untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. 

Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama 

dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya 

secara transparan kepada masyarakat. Akuntabilitas juga tersirat dalam Al-
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Qur‟an surat Al-Baqarah 282, yang mewajibkan  pencatatan  dari  setiap  

aktivitas transaksi. Pencatatan transaksi ini akan memberikan informasi dan 

akuntabilitas (kekuatan untuk  dipertanggungjawabkan) terhadap kondisi riil 

yang ada kepada publik sebagai obyek, pihak yang juga punya hak untuk 

mempertanyakannya (Adlan, 2010: 1 dalam Endahwati, 2014). 

Akuntansi syari‟ah memandang bahwa akuntabilitas yang dianggap  

sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Hal  

inilah yang menjadikan perbedaan besar dengan tujuan dasar akuntansi 

konvensional. Akuntansi syari‟ah melihat bahwa akuntansi bisa benar-benar 

berfungsi sebagai alat "penghubung" antara stockholders, entity dan publik 

dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syari'ah. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntansi syari‟ah memberikan 

informasi akuntansi sesuai dengan kondisi riil, tanpa ada rekayasa dari 

semua pihak, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sehingga akan tercipta 

hubungan yang baik antara  stockholders, para akuntan, dan hubungan sosial 

antar manusia yang lebih baik. Hal ini karena akuntansi syari‟ah 

memandang bahwa organisasi ini sebagai Enterprise Theory, dimana 

keberlangsungan hidup sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh 

pemilik perusahaan (stockholders) saja tetapi juga pihak lain yang turut 

memberikan andil, yaitu pekerja, konsumen, pemasok, dan akuntan  (Adlan, 

2010: 3 dalam Endahwati, 2014). 

Triyuwono mencoba memasukkan partisipan lain yang secara tidak 

langsung (indirect participant) untuk memberikan kontribusi sebagai 
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distribusi nilai tambah dan juga memasukkan unsur alam ke dalamnya. 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman akuntabilitas dalam 

akuntansi syari‟ah memiliki bentuk pertanggungjawaban yang lebih 

kompleks, karena pengelola suatu organisasi atau perusahaan tidak hanya 

bertanggung jawab kepada stockholders, tetapi juga bertanggung jawab 

kepada pihak lain yang turut berkepentingan dengan perusahaan, 

bertanggung jawab secara sosial, bertanggung jawab kepada Alam dan 

Tuhan (Triyuwono, 2003: 84 dalam Endahwati, 2014). 

Akuntabilitas dalam kerangka hubungan keagenan antara pemilik 

(principal) dengan manajemen (agen) seringkali mengalami 

ketidakharmonisan perilaku oportunis dari salah satu pihak (agen) yang 

merupakan wujud dari sifat egoistic, materialistic, dan utilitarian. Agen 

sebagian manusia memiliki perilaku oportunis, cenderung mementingkan 

kepentingan pribadinya, yaitu bertindak untuk kepentingan kesejahteraan 

pribadinya, bukan untuk kepentingan  kesejahteraan principal. Peranan 

akuntansi sangat diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban 

(akuntabilitas) agen kepada principal (Amerieska, 2009: 1 dalam 

Endahwati, 2014).  

Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban diharapkan dapat menjadi 

alat kendali atas aktivitas setiap unit usaha. Tanggung jawab manajemen 

tidak hanya sebatas mengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan, 

melainkan juga memperhatikan dampak atas operasional perusahaan 

terhadap lingkungan sosial dan alam. Akuntansi dalam hal ini bukan hanya 
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dipahami sebagai alat pertanggungjawaban atas sumber daya yang 

digunakan secara financial, akan tetapi melihat akuntansi sebagai alat 

pertanggungjawaban horizontal ditunjukan pada masyarakat umum, 

pemerintah dan lingkungan alam, sedangkan pertanggungjawaban vertikal 

adalah tertuju pada Tuhan selaku pemberi amanah. 

Akuntansi bukan saja sebagai bentuk akuntabilitas manajemen kepada 

pemilik, melainkan juga pada stakeholders dan Tuhan. Akuntabilitas dalam 

konteks akuntansi syari‟ah tidak hanya dilakukan untuk menjalankan 

amanah Tuhan, tetapi juga harus disempurnakan dengan melakukan 

tazkiyah (penyucian diri manusia secara terus menerus). Tazkiyah 

merupakan proses dinamis untuk mendorong individu dan masyarakat  

tumbuh melalui penyucian terus-menerus hal ini sejalan dengan pernyataan 

(Triyuwono, 2006: 334 dalam Endahwati, 2014). 

Tazkiyah merupakan cara yang disodorkan Islam untuk mengurangi 

sifat  dasar anthropocentrism manusia dan masyarakat, melalui penyucian 

diri terus menerus dengan penuh ketundukan kepada Tuhannya. Adanya 

proses tazkiyah akan dapat mewujudkan ketaqwaan, sehingga menjadikan 

manusia akan tunduk dan patuh dalam menjalankan amanah sesuai aturan 

Allah (Mulawarman, 2011: 13 dalam Endahwati, 2014). 

Selanjutnya pentingnya, transparansi dalam konteks penyelenggaraan 

pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua 

pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. 

Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan good 
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governance. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh 

informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang 

berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh 

mereka yang membutuhkan. Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan 

tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh 

masyarakat (Ratminto, Winarsih, Hidayat, 2005: 8 dalam Nurhayati, 

Fadilah, Affandi dan Oktaroza, 2014).  

Dari uraian yang telah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa akuntabilitas dan transparansi keuangan entitas publik merupakan 

upaya pertanggungjawaban entitas publik yang berkenaan dengan 

pengelolaan keuangan entitas tersebut kepada publik secara terbuka dan 

jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses 

oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik 

telah mengetahui informasi tersebut. Meskipun akuntabilitas dan 

transparansi merupakan atribut yang terpisah, namun pelaksanaan 

akuntabilitas memerlukan adanya suatu transparansi. Konsep transparansi 

dalam Islam adalah (1) Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki. (2) 

Informasi harus diungkapkan secara jujur, relevan, tepat waktu dapat 

dibandingkan dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang 

akan diberikan, dan (3) Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara 

adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi (Tapanjeh, 2009: 

563 dalam Rizky, 2013: 32). 
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Penyaluran zakat fitrah, zakat mal ataupun infaq dan shadaqah telah 

terkoordinasi dengan baik. Penyaluran zakat fitrah tidak hanya dikumpulkan 

oleh amil zakat untuk kemudian secara langsung disalurkan ke pihak 

penerima Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), namun dana ZIS yang ekonomi 

guna meningkatkan kualitas hidup bagi penerima dana ZIS. Pengelolaan 

ZIS telah dilakukan oleh beberapa lembaga dalam keorganisasian Badan 

Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Kedua-duanya telah mendapat 

payung perlindungan dari pemerintah. 

Wujud perlindungan pemerintah terhadap pengelola Zakat, Infaq dan 

Shadaqah (ZIS) tersebut adalah Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 

tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 

Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 38 Tahun 1999 

tentang Pengelolaan Zakat, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/ 291 Tahun 2000 tentang 

pedoma Teknis pengelola Zakat (Sucipto, 2011: 1 dalam Endahwati, 2014).  

Undang- undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, 

tujuannya supaya organisasi pengelola zakat dan infak/ sedekah dapat  

menjalankan fungsinya baik sesuai agama maupun  negara. Undang-undang 

zakat mengatur fungsi organisasi pengelola zakat dan infak/ sedekah yang 

berada dibawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang bertugas mengelola zakat yang 

memiliki kewenangan secara nasional. Organisasi pengelola zakat dan 

infak/ sedekah wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian 
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dan pendayagunaan zakat yang sudah diaudit kepada BAZNAS secara 

berkala. 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah akuntan di Indonesia 

sejak tahun 2008 telah membuat Exposure Draft Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 09 Akuntansi Zakat dan Infak/ 

Sedekah. ED PSAK  No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah dibuat 

dengan tujuan menyamakan bentuk laporan transaksi zakat dan infak/ 

sedekah yang semakin komplek. Menyamakan bentuk laporan keuangan 

organisasi pengelola zakat dan infak/ sedekah maka akan lebih mudah 

dalam mengauditnya. Sejak 2008 ED PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan 

Infak/ Sedekah telah dibuat oleh IAI. Pada tahun 2010 tepatnya tanggal 6 

April PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah telah disahkan 

(Asrori, 2015). 

Pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kiryanto dan 

Villia (2013) dijelaskan bahwa jenis kelamin, tingkat keimanan, 

pengetahuan tentang islam, tata kelola lembaga amil zakat dan tingkat 

pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar 

zakat di Lembaga Amil Zakat. Sedangkan dari peneliti selanjutnya yang 

dilakukan oleh Milla dan Ari (2014) dijelaskan bahwa pengaruh periklanan 

hubungan masyarakat, pemasaran langsung, penjualan personal secara 

simultan berpengaruh terhadap niat Muzakki membayar zakat di yayasan 

nurul hayat cabang Tuban. Peneliti selanjutnya yang dilakukan oleh M. 

Abdul Rouf (2011) dijelaskan bahwa variabel kepercayaan, religius dan 
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pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar 

zakat di rumah zakat. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Nunung, Sri, Affandi dan 

Magnaz (2014) menjelaskan kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas dan 

transparansi pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan baik 

secara simultan maupun parsial terhadap tingkat penerimaan dana zakat. 

Penelitian selanjutnya dilakukan M.Munirul Hakim (2014) dijelaskan 

bahwa variabel Transparansi dan variabel Akuntabilitas secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki. Sedangakan peneliti 

lainnya menyatakan bahwa yang menjadi sebab kepatuhan seseorang itu 

membayar zakat dilembaga zakat dikarena puas terhadap lembaga tersebut. 

Adanya lembaga zakat sangatlah mempermudah untuk para muzakki yang 

ingin menyalurkan zakatnya. Namun, tidak semua umat Islam di Indonesia 

berkeinginan untuk membayar zakat. Masalah ini, disebabnya karena 

kurangnya rasa tanggung jawab terhadap agama yang diyakini, bisa 

dikarenakan kurangnya rasa percaya dari masyarakat terhapat lembaga amil 

zakat. maka dari itu dilakukanlah penelitian dengan menganalisis 2 faktor 

muzakki yaitu faktor internal dan external yang berjudul “Analisis dalam 

Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Membayar 

Zakat Di Lembaga Amil Zakat”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka rumusan 

permasalahnnya adalah sebagai berikut: 

1. Apakah tingkat keimanan berpengaruh terhadap motivasi muzakki 

membayar zakat? 

2. Apakah pengetahuan tentang zakat berpengaruh terhadap motivasi 

muzakki membayar zakat? 

3. Apakah periklanan berpengaruh terhadap motivasi muzakki membayar 

zakat? 

4. Apakah hubungan masyarakat berpengaruh terhadap motivasi muzakki 

membayar zakat? 

5. Apakah pemasaran langsung berpengaruh terhadap motivasi muzakki 

membayar zakat? 

6. Apakah penjualan personal berpengaruh terhadap motivasi muzakki 

membayar zakat? 

7. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap motivasi muzakki membayar 

zakat? 

8. Apakah transparansi pelaporan keuangan berpengaruh terhadap motivasi 

muzakki membayar zakat? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini ditunjukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi muzakki membayar zakat di lembaga amil zakat 

Kota Semarang, adapun tujuan khususnya yaitu sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat keimanan terhadap motivasi 

muzakki membayar zakat. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan tentang zakat terhadap 

motivasi muzakki membayar zakat. 

3. Untuk menganalisis pengaruh periklanan terhadap motivasi muzakki 

membayar zakat. 

4. Untuk menganalisis pengaruh hubungan masyarakat terhadap motivasi 

muzakki membayar zakat. 

5. Untuk menganalisis pengaruh pemasaran langsung terhadap motivasi 

muzakki membayar zakat. 

6. Untuk menganalisis pengaruh penjualan personal terhadap motivasi 

muzakki membayar zakat. 

7. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap motivasi muzakki 

membayar zakat. 

8. Untuk menganalisis pengaruh transparansi pelaporan keuangan terhadap 

motivasi muzakki membayar zakat. 

 

 

 



15 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diadakanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

beberapa pihak, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Untuk menambahkan referensi di bidang Lembaga Amil Zakat dan 

penelitian. 

b) Sebagai tambahan bahan pustaka bagi mahasiswa yang ingin 

mengetahui pengaruh tingkat keimanan, pengetahuan tentang zakat, 

periklanan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, penjualan 

personal, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan terhadap 

motivasi muzakki membayar zakat di Lembaga Amil Zakat. 

2. Manfaat Praktis 

a) Mendeskripsikan kondisi tingkat keimanan, pengetahuan tentang 

zakat, periklanan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, 

penjualan personal, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan 

terhadap Motivasi muzakki membayar zakat di Lembaga Amil Zakat. 

b) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga amil untuk 

mengambil keputusan atau kebijakan yang berhubungan dengan 

motivasi muzakki membayar zakat di Lembaga Amil Zakat.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1 Teori Atribusi 

Teori atribusi menjelaskan perilaku seseorang yang disebabkan oleh 

faktor internal atau faktor eksternal (Robbins, 2006: 172). Menurut Fritz 

Heider pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang 

menjelaskan tentang perilaku seseorang. Apakah perilaku itu disebabkan 

oleh faktor disposisional (faktor dalam atau internal) misalnya sifat, 

karakter, sikap dsb, ataukah disebabkan oleh keadaan ekternal, misalnya 

tekanan situasi atau keadaan tertentu yang memaksa seseorang melakukan 

perbuatan tertentu (Luthans, 2005). 

Teori atribusi merupakan salah satu teori yang sangat sesuai 

digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku yang ada di dalam 

kehidupan sehari-hari. Menggunakan teori atribusi maka bisa dilakukan 

pengukuran terhadap perilaku yang dilakukan oleh setiap individu dalam 

melakukan aktivitasnya yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. 

Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang 

diyakini berada di bawah kendali atau berasal dari dalam diri individu 

seperti kepribadian, motivasi atau kemampuan (Robbins, 2006: 172). Maka, 

tingkat keimanan dan pengetahuan merupakan faktor yang terdapat didalam 
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diri seorang dan dapat memberikan respon positif atau negatif pada 

pencapaian tujuan hidupnya. Setiap orang memiliki kebutuhan yang harus 

dipenuhi. Seseorang untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus memiliki 

motivasi yang tinggi. Maka dari itu, seseorang juga harus meningkatkan 

kualitas hidupnya, agar kebutuhannya terpenuhi dengan baik.  

Perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang 

diyakini sebagai hasil dari sebab-sebab luar atau berasal dari luar diri 

individu seperti peralatan atau pengaruh sosial orang lain (Robbins, 2006: 

172). Sehingga, faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang dalam 

melakukan bertindak diantaranya ada faktor-faktor sosial yang 

mempengaruhi seseorang sehingga membentuk karakter dalam diri orang 

tersebut misalnya dari lingkungan keluarga, teman, pendidikan dan media 

massa disekitarnya. 

Implikasi teori pada penelitian ini yaitu teori atribusi digunakan secara 

umum untuk membentuk kerangka pemikiran logis hubungan variabel 

endogen terhadap variabel eksogen melalui variabel mediasi. Adapun 

penggunaan teori atribusi dapat penulis jabarkan sebagai berikut. Motivasi 

membayar zakat berpengaruh terhadap dampak yang didapatkan oleh 

muzakki berdasarkan perilaku dan faktor yang mendukung, Aktivitas 

membayar zakat yang dilakukan secara rutin oleh muzakki merupakan 

perilaku yang menjadi dasar untuk menganalisis sebab dan akibat dalam 

penelitian ini. Penjabaran faktor internal dan eksternal inilah yang akan 

dijadikan dasar untuk menentukan variabel dalam penelitian. demikian akan 
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berdampak terhadap hasil yang akan diperoleh. Motivasi membayar zakat 

sebagai penjelasan hasil perilaku yang muncul baik dari faktor internal dan 

eksternal berdasar aktivitas membayar zakat muzakki ke lembaga Amil 

Zakat. 

 

2.1.2 Teori Al-Wala’ (Loyalitas dalam Islam) 

Kata al-wala‟ menurut bahasa berarti; mencintai, menolong, 

mengikuti, mendekat kepada sesuatu. Kata al-wala‟ menurut terminologi 

syariat berati; penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang disukai 

dan diridhai Allah berupa perkataan perbuatan kepercayaan dan orang. Al-

wala‟ (loyalitas/ kecintaan) adalah masalah yang sangat penting dan 

ditekankan kewajibannya dalam Islam, bahkan merupakan landasan 

keimanan seseorang yang besar karena jika melalaikannya akan merusak 

keimanan seseorang. Seorang muslim (wajib) mencintai dan bersikap loyal 

kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada tauhid dan memurnikan 

(ibadah kepada Allah SWT), sebagaimana (dia wajib) membenci dan 

memusuhi orang-orang yang berbuat syirik (menyekutukan Allah SWT). 

Implementasi Sikap Al-Wala‟ (Loyalitas) dalam sistem ekonomi 

Islam yaitu: 

1. Implementasi Sikap Al-Wala‟ (Loyalitas) terhadap Allah SWT 

Bentuk sikap Al-Wala‟ terhadap allah SWT adalah dengan cara senantiasa 

menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh 

Allah SWT, misalnya tidak mencintai orang ataupun benda melebihi 



19 

 

 

cinta kita kepada Allah SWT, mengerjakan ibadah maghdoh dan ghoiru 

maghdoh dengan kontinyu (istiqomah) dengan mengharap keridhaan 

Allah SWT serta berjihad di jalan Allah SWT (Fii sabilillah) 

2. Implementasi Sikap Al-Wala‟ (Loyalitas) terhadap Entitas 

Bentuk sikap Al-Wala‟ terhadap entitas adalah dengan cara merencanakan, 

mengkoordinasikan, mengimplementasikan, dan mengendalikan 

segenap tenaga dan pikiran untuk meningkatkan produktivitas dari 

entitas Islam sehingga aktvitas dari entitas tersebut dapat bermanfaat 

untuk kemashlahatan pelanggan dan masyarakat serta lingkungan. 

3. Implementasi Sikap Al-Wala‟ (Loyalitas) terhadap Stakeholder 

Bentuk sikap Al-Wala‟ terhadap Stakeholder adalah dengan cara memilih 

stakeholder yang Islami untuk mencapai tujuan sesuai dengan prinsip-

prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Al-Hadist. (Yudho, 

2016) 

Implementasi teori Al-Wala‟ terhadap penelitian ini terdapat secara 

implisit mendukung variable motivasi membayar zakat yang merupakan 

bentuk loyalitas kepada Allah SWT karena menjalankan perintahnNya 

sebagai umat Islam salah satunya yaitu zakat, dengan membayar zakat 

muzakki dinilai memiliki loyalitas dalam agamanya. Selain itu teori ini juga 

dapat mendukung variabel tingkat keimanan hubungan masyarakat dimana 

nilai-nilai agama berhubungan dengan realisasai hubungan manusia dalam 

beribadah kepada Allah SWT yang berdampak terhadap pencapaian 

kehidupan seharian muzakki. 
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2.1.3 Theory of Planned Behaviour (Teori Tingkah Laku yang Direncanakan) 

Theory of Planned Behavior (teori tingkah laku yang direncanakan) 

dipublikasikan oleh Ajzen, teori ini merupakan pengembangan lebih lanjut 

dari Theory of Reasoned Action (teori tindakan beralasan) yang bertujuan 

memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh 

individu untuk menanggapi sesuatu (Rachmadi, 2014). Theory of Planned 

Behavior (TPB) ditambah sebuah konstruk yang belum ada pada Theory 

Reasoned Action (TRA), yaitu kontrol perilaku persepsian (perceived 

behavioral control). Sehingga pada Theory of Planned Behavior terdapat 3 

(tiga) faktor utama yang mendorong niat seseorang dalam berperilaku yaitu 

attitude (sikap), subjective norm (norma subjektif), dan perceived 

behavioral control (kontrol perilaku yang dipersepsikan).  

Theory of Planned Behavior membagi tiga faktor utama yang dapat 

mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:  

1. Attitude (Sikap), merupakan suatu faktor yang berasal dari dalam diri 

seseorang yang dipelajari untuk memberikan respon positif atau negatif 

pada penilaian terhadap sesuatu yang diberikan dan bersifat konsisten, 

sebagai contoh apabila seseorang muzakki merasa puas atas suatu produk 

dan jasa karena mendapatkan nilai manfaat dan sesuai dengan produk 

dan jasa yang diinginkannya, produk dan jasa yang dimaksud adalah 

pembagian zakat yang nantinya akan dibagikan kepada yang berhak 

menerima sesuai dengan apa yang telah dijanjikan lembaga amil tersebut, 
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maka muzakki akan memberikan respon positif terhadap produk dan jasa 

tersebut, sebaliknya jika pembagian zakat tersebut tidak bisa memberikan 

nilai manfaat dan tidak sesuai dengan spesifikasi produk dan jasa yang 

diinginkan maka muzakki akan memberikan respon negatif.  

2. Subjective norm (norma subjektif), merupakan persepsi seseorang 

tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak 

mendukungnya dalam melakukan sesuatu. Subjective norm mengacu 

pada tekanan sosial yang dihadapi oleh individu untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu. Nilai dari norma subjektif ini dipengaruhi oleh 

dua faktor lain yaitu keyakinan normatif (normative Belief), suatu 

keyakinan dari orang-orang bahwa suatu tindakan seharusnya dilakukan 

atau tidak, dan keinginan untuk memenuhi keyakinan tersebut 

(motivation to comply). 

3. Perceived behavioral control (kontrol perilaku yang dipersepsikan), 

dapat memengaruhi niat perilaku, baik secara langsung atau tidak 

langsung. Keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau 

menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa 

kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut 

perceived power (Nasri dan Charfeddine, 2012). 

Penggunaan Theory of Planned Behavior dalam penelitian ini 

memiliki implikasi untuk menjelaskan mengenai niat dari perilaku 

seseorang ketika perilaku tersebut timbul tidak berada dibawah kontrol 

penuh. Theory of Planned Behavior  dapat memperkuat variabel eksogen 
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dalam penelitian ini diantaranya periklanan, pemasaran langsung dan 

penjualan personal sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sikap 

muzakki dalam menggunakan jasa dan produk yang telah dijanjikan lembaga 

amil zakat. Ketiga faktor tersebut timbul berdasar salah satu faktor utama 

yang terdapat pada Theory of Planned Behavior yaitu kontrol perilaku yang 

dirasakan. 

 

2.1.4. Shariah Enterprise Theory 

Shariah enterprise theory menjelaskan bahwa Allah SWT sebagai 

pusat segala sesuatu dan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan 

alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakil-Nya 

(khalifatul fil ardh) yang memiliki konsekuensi untuk patuh terhadap semua 

hukum-hukum Allah dalam membawa misi menciptakan dan 

mendistribusikan kesejahteraan bagi manusia dan alam. Shariah enterprise 

theory merupakan enterprise theory yang perlu diinternalisasikan dengan 

nilai Tauhid. Shariah enterprise theory, aksioma terpenting yang harus 

mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta 

dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. 

Penggunaan sumber daya oleh manusia dalam persepsi syariah 

enterprise theory baik secara individual dan kolektif memang dibatasi, 

karena pada prinsipnya segala sumber daya atau harta adalah amanah atau 

titipan dari Allah SWT, dan stakeholder (manusia) hanya diberikan hak 

guna. Namun pembatasan tersebut bukan ditujukan untuk Allah SWT, tetapi 
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ditujukan untuk manusia yang mempunyai hak sumber daya tersebut. 

Seperti firman Allah SWT:  

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul 

supaya kamu diberi Rahmat” (QS. An Nur: 56).  

 

Firman Allah SWT: Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka 

nafkahkan. Jawablah:  

“Apakah saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-

bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang orang 

yang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat maka 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 215).  

 

Ayat tersebut membimbing kita pada suatu pemahaman bahwa dalam 

harta kita sebenarnya tersimpan hak orang lain seperti: hak para fakir 

miskin, anak-anak terlantar, dan ibnu sabil. Syariah enterprise theory 

memiliki pandangan dalam distribusi kekayaan (wealth) atau nilai tambah 

(value added) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung 

dalam lembaga amil zakat, tetapi juga terhadap pihak lain yang tidak tekait 

secara langsung terhadap operasi perusahaan (masyarakat dan alam). Pada 

dasarnya manusia adalah Khalifatullah fil Ardh yang membawa misi 

menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan 

alam. Oleh karena itu, untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia 

dan lingkungan alam, maka shariah enterprise theory akan membawa 

kemaslahatan bagi stockholders, stakeholders, masyarakat (yang tidak 

memberikan kontribusi keuangan atau ketrampilan) dan lingkungan alam 

tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai 

manifestasi ibadah kepada Allah (Triyuwono, 2006). 
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Implikasi Syariah Enterprise Theory pada penelitian ini mengacu dan 

menguatkan variabel eksogen yaitu akuntabilitas dan transparansi pelaporan 

keuangan yang menjadi faktor motivasi muzakki untuk membayarkan 

zakatnya di lembaga amil zakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban 

lembaga amil zakat atas amanah yang diberikan oleh Allah SWT adalah 

akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dari unsur gharar 

(tipuan) untuk menghindarkan kerugian bagi yang terkait dalam 

pembiayaan. Muzakki sebagai pengguna jasa di lembaga amil zakat yang 

telah menitipkan atau menyalurkan kelebihan hartanya untuk dizakatkan 

pastinya berkeinginan pelaksanaan yang sesuai dengan visi dan misi 

lembaga amil zakat, keterbukaan atas pelaporan keuangan dan sesuai 

dengan syariah-syariah agama Islam.  

 

2.2. Zakat 

2.2.1. Pengertian Zakat 

Dari bahasa, zakat memiliki kata dasar “zaka” yang berarti berkah, 

tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti 

aktivitas memberi harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah 

yang dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang 

berhak menerimanya (Nurhayati dan Wasilah, 2014: 282). 

Ditinjau dari segi bahas, kata zakat merupakan kata dasar dari zaka 

yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fikih, 

zakat berarti sejumlah harta tertentu itu sendiri (huda dan heykal, 2010). 
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Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah 

harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah 

untuk dikeluarkan dan diberi kepada orang-orang yang berhak 

menerimanya. Di dalam Al-Quran, Allah SWT. Telah menyebutkan secara 

jelas berbagai ayat tentang shalat dan zakat sejumlah 82 ayat. 

Dari sini disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting 

setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan 

ajaran Islam dan juga dijadikan sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan shalat 

melambangkan hubungan seseorang dengan Allah SWT, sedangkan 

pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia. 

Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat diantaranya adalah  

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 

memurnikan” ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, 

dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang 

demikian itulah agama yang lurus.” (QS Al-Bayyinah: 5) 

 

Dari ayat yang menjelaskan tentang zakat tersebut, maka pada 

akhirnya dapat ditarik kesimpulan, Pertama, Zakat adalah predikat untuk 

jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-

bagi kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan 

yang ada dalam syariat Islam. Kedua, Zakat merupakan konsekuensi logis 

dari prinsip harta milik dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni berupa 

haqqullah atau harta milik Allah SWT yang dititipkan kepada manusia 

dalam rangka pemerataan kekayaan. Dan yang ketiga, Zakat merupakan 

ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan saja (ghairu 
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mahdhah), tetapi juga merupakan bagian ibadah dari Islam yang mencakup 

dimensi sosial-kemanusiaan (Huda dan Heykal, 2010: 294). 

 

2.2.2. Landasan Kewajiban Zakat disebutkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan 

Ijma Ulama. 

1. QS. Al-Baqaraah ayat 43: 

 

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang 

yang rukuk.” (QS Al-Baqaraah: 43). 

 

Yang dimaksud ialah shalat berjamaah dan dapat pula diartikan: 

tundukkanlah kepada perintah-perintah Allah bersama orang-orang yang 

tunduk. 

2. QS.At Taubah ayat 103: 

“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.” (QS At-Taubah: 103). 

 

3. QS.Ar- Ruum ayat 39: 

“ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta 

manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu 

berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai kerindhaan 

Allah, maka (yang berbuat demikian) inilah orang-orang yang melipat 

gandakan hartanya.” (QS Ar-Ruum 39). 

 

4. QS. Surat Al-An‟aam ayat 141: 

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak 

berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, 

zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama 

(rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia 

berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan 
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disedekahkan kepada kafir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS Al-

An‟aam: 141). 

 

5. Hadis Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan bukhari dan muslim dari 

Abdullah bin Umar: “Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan 

kecuali Allah SWT dan Muhammad SAW sebagai utusan Allah, menegakan 

shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan, dan menunaikan Ibadah Haji”. 

6. Hadis yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali ra: “Sesungguhnya 

Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta 

mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-

orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju 

kecuali karena ulah orang-orang kaya di antara mereka. Ingatlah bahwa 

Allah akan menghisab mereka dan mengazab mereka dengan pedih”. 

7. Hadis yang meriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi: 

“Barang siapa yang diberi Allah harta akan tetapi tidak mengeluarkan 

zakatnya, maka harta itu akan dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor 

ular jantan yang amat berbisa, dengan kedua matanya yang dilindungi warna 

hitam kelam dan lalu dikalungkan ke lehernya. Dan ular itu berkata “Saya 

ini adalah simpananmu. Harta kekyaanmu...” 

8. Hadis dari Ibnu abbas. Hadis ini dikenal ketika Rasulullah SAW. Mengutus 

Muadz bin Jabbal ke Yaman “Beritahukan kepada mereka bahwa Allah 

mewajibkan pemungutan zakat dari orang-orang yang berada di kalangan 

mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka 

juga”. 
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9. Ijma Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat 

akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari 

Islam (Huda dan Heykal, 2010: 294-296). 

 

2.2.3. Tujuan dan Manfaat Zakat 

2.2.3.1. Tujuan Zakat 

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai Ibadah maliah ijtima‟iyah 

yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi 

yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ini berarti bahwa 

Tujuan zakat adalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui 

depalan jalur sebagaimana di atur dalam surat At-Taubah: 60. Dengan 

melalui delapan jalur ini, maka Sayid Bakri Syatha berpendapat bahwa 

distribusi zakat disamping untuk membiayai kemaslahatan umum yang tidak 

secara langsung berkaitan dengan, misalnya untuk pembangunan masjid, 

menta‟jis-kan orang yang mati maupun untuk menembus tawaran perang 

(Zuhri, 2012: 40-42). 

Merealisasikan tujuan zakat memerlukan kelembagaan (syari‟at) yang 

bisa dirancang sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan 

zuruf (waktu, tempat dan keadaan) yang melengkapi. Fikih yang pernah 

pada zaman Nabi karena situasi itu dan kondisi sosial tertentu di Madinah 

dan sekitarnya 14 abad yang lalu, sudah barang barang tertentu bisa tidak 

diambil begitu saja dan diterapkan persis sebagaimana adanya. Perlu 

penafsiran sesuai dengan konteks sosial era globalisasi sekarang ini. 
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Dalam Al-Quran, al-Ahzab ayat 21: 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rosulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharapkan (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS Al-Ahzab: 

21). 

Apa yang disunahkan oleh Nabi; termasuk penanganan zakat, lebih 

merupakan keteladanan yang sangat baik untuk dijadikan sumber inspirasi 

bagaimana tujuan etis dari konsep tujuan zakat untuk kesejahteraan 

masyarakat itu diimplementasikan dalam kehidupan nyata pada setiap 

zaman yang sangat mengalami proses kemajuan. 

Maka haruslah lebih dahulu disadari bahwa pada prinsipnya tidak ada 

kelembagaan (fiqih) yang bersifat absulut, dan apriori berlaku untuk segala 

zuruf. Sebagaimana metode, cara bagaimana tujuan itu tercapai, fikih 

mestilah bersifat dinamis dalam satu zuruf sosial tertentu tidaklah otomatis 

cocok untuk mencapai tujuan yang sama dalam zuruf yang berbeda. 

Demikiann berlaku juga untuk fikih yang dirumuskan manusia. 

Allah berfirman dalam Surat Al-Anbiya ayat 107: 

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 

bagi semesta alam.” (QS Al-Anbiya: 107). 

 

Implementasi fiqih sangatlah jelas. Diakui secara eksplisit dalam Al-Quran 

Surat Al-Maidah ayat 48: 

“Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa 

kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang 

diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; 

maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan 

kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara 

kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah 

menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya kepadamu, maka berlomba-

lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu 
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semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu 

perselisihkan itu.” (QS Al-Maidah: 48). 

 

2.2.3.2. Manfaat dari Zakat adalah 

a) Sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin dapat 

terjadi antara kaum aghniya dan dhuafa. 

b) Sebagai sarana pembersihan harta dan juga ketamakan yang dapat terjadi 

serta dilakukan oleh orang yang jahat. 

c) Sebagai pengembangan potensi umat dan menunjukan bahwa umat Islam 

merupakan ummatan wahidan (umat yang satu), musawah (persamaan 

derajat), ukhwah Islamiyah (persaudaraan Islam), dan tafakul ijti‟ma 

(tanggung jawab bersama). 

d) Dukungan moral bagi mualaf. 

e) Sebagai sarana memberantas penyakit iri hati bagi mereka yang tidak 

punya. 

f) Zakat menjadi salah satu unsur penting dalam “social distribution” yang 

menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang peduli dengan 

kehidupan umatnya sehari-hari. Selain itu, juga menegaskan 

tanggungjawab individu terhadap masyarakatnya. 

g) Sebagai sarana menyucikan diri dari perbuatan dosa. 

h) Sebagai sarana dimensi dan ekonomi yang penting dalam Islam sebagai 

ibadah “maaliya” (Huda dan Heykal, 2010: 298). 

 

 

 



31 

 

 

2.2.4. Pihak-Pihak yang terkait dengan Zakat 

1. Muzakki merupakan orang atau pihak yang melakukan pembayaran 

zakat. dengan begitu, maka muzakki adalah mereka yang hartanya 

dikenakan kewajiban zakat. pembayaran zakat disyaratkan harus seorang 

muslim dan tidak diisyaratkan balight atau berakal menurut pendapat 

mayoritas ulama yang ada. Adapun kewajiban muzakki adalah 

a) Mencatat zakat dengan benar. 

b) Menghitung zakat kepada amil zakat. 

c) Membayarkan zakat kepada amil zakat. 

d) Meniatkan membayar zakat karena Allah SWT; 

e) Melafalkan akad pada saat membayar zakat; dan 

f) Menunaikan infak dan sedekah jika harta masih berlebih (Huda dan 

Heykal, 2010: 298-299). 

2. Frasa Amilina alaiha, petugas khusus untuk zakat, merupakan sifat yang 

memberikan makna tertentu. Dalam  konteks ashnaf orang tersebut diberi 

bagian dari zakat karena predikatnya sebagain petugas yang ditugasi oleh 

kepala Negara/ Imam untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat 

(Zuhri, 2012: 97). 

3. Mustahik, yang dimaksud Mustahik adalah mereka-mereka yang berhak 

untuk menerima pembayaran zakat. pada dasarnya mustahik dapat 

dikelompokan menjadi delepan golongan berdasarkan QS. At-Taubah 

ayat 60 yang berbunyi: 

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

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk 
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hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berutang, 

untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai 

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Bijaksana.” (QS At-Taubah: 60). 

 

4. Yang berhak menerima zakat ialah:  

a) Orang fakir: orang yang amatsengsara hidupnya, tidak mempunyai 

harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya. 

b) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam 

keadaan kekurangan. 

c) Pengurus zakat (Amilin): orang yang diberi tugas untuk 

mengumpulkan dan membagikan zakat. 

d) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang 

baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 

e) Memerdekakan budak (Riqab): mencakup juga untuk melepaskan 

muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 

f) Orang berhutang (Gharimin): orang yang berhutang karena 

kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya, 

adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam 

dibayar hutangnya itu dengan zakat, walupun ia mampu 

membayarnya. 

g) Pada jalan Allah (Fi sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan 

Islam dan kaum muslimin. Diantara mufasirin ada yang berpendapat 

bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum 

seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 
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h) (Ibnu sabil) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat 

mengalami kesengsaraan dalam perjalannya (Zuhri, 2012: 90). 

 

2.2.5. Jenis-Jenis Zakat 

Ada dua jenis zakat, sebagai berikut: 

1. Zakat Jiwa/ Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap 

muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan. Lebih utama jika 

dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah shalat 

Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah. 

 Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW: 

   “Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum shalat Ied, maka itu zakat 

fitrah yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah 

shalat Ied, maka itu termasuk salah satu sedekah dari sedekah-sedekah yang 

biasa.” (HR Ibnu Abbas) 

 Seorang muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang 

yang menjadi tanggung jawabnya seperti Istri, anak dan pembantunya yang 

muslim. Akan tetapi boleh baginya seorang Istri atau anak atau pembantu 

membayar zakat sendiri.   

 Menurut Jumhur Ulama, syarat kewajiban zakat fitrah bagi fakir adalah 

apabila ia memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan orang yang 

menjadi tanggung jawabnya di malam dan pada hari rayanya. Kelebihan itu 

tidak termasuk rumah, perabotnya dan kebutuhan pokok lainnya termasuk 

binatang ternak yang dimanfaatkan, buku yang dipelajari ataupun perhiasan 
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yang dipakainya. Akan tetapi, jika telah melebihi dan memungkinkan untuk 

dijual serta dimanfaatkan untuk keperluan zakat fitrah, maka membayar 

zakat fitrah hukumnya wajib karena ia mampu melakukannya. 

 Zakat Fitrah tidak mengenal nisab, dan dibayar sebesar 1 (satu) sha‟ 

makanan pokok suatu masyarakat. 1 (sha‟) adalah 4 mud‟ dan ukuran 1 

mud‟ adalah genggaman 2 tangan orang dewasa (atau kira-kira: 2,176 kg). 

jika ingin dibayar dengan uang (menurut Imam Abu Hanifah) dibolehkan 

walaupun sebaiknya yang diberikan adalah makanan.  

2. 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.  

Pada masa Rasulullah kelompok harta yang ditetapkan menjadi objek 

zakat terbatas pada (1) emas dan perak di zaman Rasul uang tersebut dari 

emas atau perak; (2) tumbuh-tumbuhan tertentu seperti gandum, jelai, 

kurma, dan anggur; (3) hewan ternak tertentu seperti domba atau biri-biri, 

sapi dan unta; (4) harta perdagangan (tijarah); (5) harta kekayaan yang 

ditemukan dalam perut bumi (rikaz). Sementara Allah merumuskan apa 

yang wajib dizakati dengan rumusan yang sangat umum yaitu “ kekayanan”, 

seperti firman-Nya, “Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan yang sangat 

umum yaitu “kekayaan”, seperti firman-Nya, “Pungutlah olehmu zakat dari 

kekayaan mereka...”. “Dalam kekayaan mereka terdapat hak peminta-minta 
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dan orang yang melarat”. Hal ini dapat disebabkan karena pada zaman 

Rosul harta jenis itulah yang dianggap sebagai kekayaan.  

Seiring dengan kemajuan transaksi yang dapat meningkatkan 

kekayaan, maka penting untuk mengetahui apa yang dimaksud kekayaan. 

Kekayaan atau amwal (kata jamak dari maal) menurut bahasa Arab adalah 

segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan 

memilikinya. Atas dasar definisi tersebut, maka setiap benda berwujud yang 

diinginkan manusia untuk disimpan atau dimilikinya setelah memenuhi 

syarat-syarat wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya. 

Seiring perkembangan zaman, jenis objek zakat terus berkembang. 

Para fikih terus mengadakan pengkajian, melakukan ijtihad untuk 

menentukan harta-harta objek zakat yang belum dikenal dizaman Rosulullah 

(ketika zaman Rosul hanya dikenal 5 objek zakat). Iman Syafi‟i, Imam 

Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi banyak memberikan tambahan 

harta sebagai objek zakat. Pada zaman Umarbin Abdul Azis, sudah dikenal 

zakat penghasilan yaitu zakat dari upah karyawannya. Para ulama juga 

mengatakan bahwa sektor-sektor ekonomi modern juga merupakan objek 

zakat yang potensial. Misalnya penghasilan yang diperoleh dari keahlihan 

atau profesi, peternakan ayam, lebah, perkebunan, usaha-usaha, properti, 

dan surat-surat berharga seperti saham, dan lain-lainnya (Nurhayati dan 

Wasilah, 2014: 288-289). 
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2.2.6. Hikmah Zakat 

Secara umum hikmah zakat adalah seperti berikut: 

a) Menghindari kesenjangan sosial antara aghaniya (si kaya) dan dhu‟afa 

(si miskin). Melalui menolong, membantu, membina, dan membangun 

kaum dhuafa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi 

kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan 

mampu melaksanakan kewajibannya terhadap kalimat Allah SWT. 

b) Pilar amal jama‟i (bersama) antara si kaya dengan para mujahid dan da‟i 

yang berjuang dan berda‟wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah 

SWT. 

c) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. 

d) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir. 

Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-

orang di sekitar pada orang yang berkehidupan cukup, apalagi mewah. 

e) Ungkapan rasa syukur atas hikmah yang Allah SWT berikan. Dapat 

mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa 

(menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa 

kemanusiaan) dan mengkis sifat bakhil (kikir) serta berkah. Hal tersebut 

akan memberikan ketenangan batin karena terbatas dari tuntutan Allah 

SWT dan kewajiban kemasyarakatan. 

f) Untuk pengembangan potensi umat melalui terwujud sistem 

kemasyarakatan Islam yang terdiri atas prinsip-prinsip: Ummatun 

Wahidan (umat yang satu), Musawah (persamaan derajat dan kewajiban), 
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Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam), dan Takaful Ijti‟ma (tanggung 

jawab bersama). 

g) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. 

h) Menambahkan pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna 

bagi ummat. Hal ini akan memperlancarkan tujuan mewujudkan tatanan 

masyarakat yang sejahtera di mana hubungan seseorang dengan yang 

lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat 

menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin. Dalam masyarakat 

seperti itu takkan ada lagi kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya 

komunisme (atheis) dan paham atau ajaran yang sesat dan menyesatkan. 

Akhirnya sesuai dengan janji Allah SWT, akan terciptalah sebuah 

masyarakat yang baldatun thoyibun wa rabbun ghafur. 

i) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan dalam distribusi harta (social 

distribution), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam 

masyarakat. 

 

2.2.7. Dampak Zakat Bagi Si Pemberi 

a) Zakat menyusucikan jiwa dan sifat kikir, zakat yang dikeluarkan semata-

mata karena mengikuti perintah Allah mencari Ridha-Nya, akan 

menyucikannya dari segala kotoran dosa secara umum dan terutama 

kotorannya sifat kikir. “Dan adalah manusia itu sangat kikir”. (QS 17: 

100). 
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b) Zakat mendidik berinfaq dan memberi, sehingga memiliki jiwa 

dermawan, mulia dan pemberi, bukannya jiwa yang hina dan tidak mau 

memberi. “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di 

waktu lapang maupun diwaktu sempit”. (QS 3: 134). 

c) Berakhlak dengan Allah, kesempurnaan kekuatan berpikir tergantung 

pada mengagungkan perintah Allah, dan kesempurnaan kekuatan 

beramal tergantung kepada kasih sayangnya kepada makhluk Allah. 

“Berakhlaklah kamu sekalian dengan akhlak Allah”. 

d) Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah; ungkapan rasa 

syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada hamba-

Nya baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya. “Zakatlah 

kesehatanmu, zakatilah mata dan penglihatnmu, zakatilah ilmumu, 

zakatilah keberhasilan anakmu dan seterusnya”. 

e) Zakat mengobati hati dari cinta dunia, zakat merupakan suatu peringatan 

terhadap hati akan kewajibannya kepada Tuhannya dan kepada akhirat 

serta merupakan obat, agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan 

harta dan dunia secara berlebih-lebih. “Sesungguhnya harta dan anak-

anakmu merupakan ujian”. (QS 64: 15). 

f) Zakat mengembangkan kekayaan batin, sesungguhnya orang yang 

melakukan kebaikan serta menyerahkan untuk membangkitkan saudara 

seAgama dalam menegakan hak Allah, maka orang tersebut akan merasa 

besar, tegar, dan luas jiwanya serta merasakan jiwa orang yang 

diberikannya seolah-olah berada dalam satu gerakan. 
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g) Zakat menarik rasa simpati atau cinta, zakat mengikat antara orang kaya 

dengan masyarakat dengan ikatan yang kuat, penuh dengan kecintaan, 

persaudaraan dan tolong menolong. “secara otomatis hati akan tertarik 

untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci 

orang yang membuat jahat kepadanya”. ( HR Ibnu Adi) 

h) Zakat menyucikan harta, zakat membersihkan dan menyucikan harta 

yang halal, yang dengannya bertambah berkah dan sampai ketangan 

pemiliknya melalui cari yang dibenarkan agama. Adapun harta yang 

didapat dari hasil riba, mencuri, merampok, berjudi, dan perbuatan haram 

lainnya, maka zakat tersebut tidak memberikan dampak apa-apa. Tidak 

menyucikan dan tidak memberkahkannya. “sesungguhnya Allah itu Zat 

Yang Maha Suci. Ia tidak akan menerima sesuatu kecuali yang suci pula” 

HR Muslim dan Tirmidzi (Nurhayati dan Wasilah, 2014: 310-311). 

 

2.2.8. Dampak Zakat dalam Kehidupan Bermasyarakat 

a) Zakat dan tanggung jawab sosial, zakat adalah salah satu bagian dari 

tatanan jaminan sosial dalam Islam. Dengan ruang lingkup yang dalam 

dan luas, mencakup segi kehidupan material dan spiritual, seperti 

jaminan akhlak, pendidikan, jaminan politik, jaminan pertahanan, 

jaminan pidana, jaminan ekonomi, jaminan kemanusiaan, jaminan 

kebudayaan, dan yang terakhir adalah “jaminan sosial”. Jaminan sosial 

memiliki cakupan yang lebih luas dari pada zakat, karena jaminan sosial 

mencakup berbagai segi kehidupan secara menyeluruh,  sedangkan zakat 
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merupakan satu bagian dari berbagai macam bagian ini. Jaminan sosial 

mencakup “asuransi sosial dan tanggung jawab sosial”. Zakat lebih dekat 

kepada jaminan sosial daripada asuransi sosial karena ia tidak memberi 

kepada seseorang berdasarkan kepada apa yang pernah diberikannya, 

akan tetapi ia memberikan kepada mereka yang membutuhkan sesuai 

ketentuan Allah dan Rosul-Nya. 

b) Zakat dan ekonomi, zakat dari sisi ekonomi adalah merangsang si 

pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah 

diambil dari mereka. Hal ini jelas sekali pada zakat uang, dimana Islam 

melarang menumpukkannya, menahanya dari peredaran dan 

pengembangan. “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan 

tidaklah menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada 

mereka bahwa akan mendapatkan siksa yang pedih”. (QS 9: 34). 

c) Zakat dan tegaknya jiwa umat, zakat memilki sasaran dan dampak dalam 

menegakkan akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh umat 

Islam serta dalam memelihara roh dan nilai yang ditegakan oleh umat. 

Dalam  menegakkan rohani umat, Islam telah menegakkan tiga prinsip 

dasar, yaitu menyempurnakan kemerdekaan bagi setiap individu 

masyarakat, mengembangkitkan semangat pribadi manusia dan nilai-nilai 

kemanusiannya dalam menyerahkan sesuatu yang bermanfaat bagi 

masyarakat, dan memelihara akidah dan pendidikan untuk mensucikan 

dasar-dasar fitrah manusia terutama untuk menghubungkan manusia 

dengan Allah. Zakat walaupun secara lahiriah merupakan aturan materi 
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saja, tetapi tidak bisa dilepaskan dari akidah, ibadah, nilai dan akhlak, 

politik dan jihad dan dari problematika pribadi dan masyarakat serta dari 

hidup dan kehidupan (Nurhayati dan Wasilah, 2014: 311-312). 

 

2.3 Motivasi 

2.3.1 Pengertian Motivasi 

Motivasi dapat didefinisikan sebagai proses dimana individu 

mengenal kebutuhannya dan mengambil tindakan untuk memuaskan 

kebutuhan tersebut. Motivasi juga bisa didefinisikan sebagai kekuatan, baik 

dari dalam maupun dari luar yang mendorong sesorang untuk mencapai 

tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian motivasi 

tersebut dapat diartikan bahwa motivasi bisa menjadi landasan sesorang 

untuk melakukan suatu aktifitas. Motivasi melandasi seseorang dalam 

memilih melakukan suatu kegiatan yang ingin dilakukan (Ferrinadewi, 

2008: 13). 

 

2.3.2 Jenis-Jenis Motivasi 

Dari sudut yang menimbulkannya, motivasi dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik timbulnya 

tidak memerlukan rangsangan dari luar karena memang telah ada dalam diri 

individu itu sendiri, yaitu sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan motivasi 

ekstrinsik timbul karena adanya rangsangan dari luar individu, misalnya 
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dalam bidang pendidikan terdapat minat yang positif terhadap kegiatan 

pendidikan karena melihat manfaatnya (Hamzah, B. Uno, 2011: 4). 

Menurut Mumi S dan Soeprihantono, 2000 (dalam Krisna Aditya, 

2011: 37) membagi motivasi kedalam dua jenis sebagai berikut: 

1. Motivasi positif 

 Merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara 

memberikan penambahan tingkat kepuasan tertentu. 

2. Motivasi negatif 

 Merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan melaksanakan 

sesuatu secara terpaksa. 

 

2.4 Tingkat Keimanan 

Iman adalah Makrifat dengan hati, pengakuan dengan lidah dan 

tindakan dengan anggota-anggota badan (dengan kata lain; Diyakini dalam 

Hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan perbuatan). 

Sesungguhnya Iman muncul sebagai titik di dalam hati, setiap kali Iman itu 

bertambah, bertambah pula titik itu. Tidak akan sempurna Iman seorang 

hamba sehingga apa yang ada di tangan Allah SWT lebih dipercayainya 

daripada apa yang ada di tangannya sendiri. 

Di antara tanda-tanda yang dapat dipercaya atas agama Allah SWT 

setelah pengakuan dan perbuatan adalah tegas dalam perintahnya, jujur 

dalam perkataannya, adil dalam hukumnya, dan mempunyai sifat belas 

kasih terhadap rakyatnya. Kekuasaannya tidak menjadikannya melampaui 
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batas. Keramahannya tidak menjadikannya lemah. Keagungannya tidak 

mencegahnya untuk memberikan ampunan. Dan pengampunannya tidak 

menjadikannya menyia-nyiakan hukum. Keimanan dan Ketaqwaan dalam 

Islam menurut Imam 'Ali bin Abi Tholib k.w. 

 

2.4.1 Iman mempunyai 4 Pilar 

1.Sabar mempunyai 4 (empat) Cabang, yaitu: 

a) Rindu (Syauq), maka barang siapa yang rindu pada Surga, dia akan 

melupakan segala godaan hawa nafsu. 

b) Takut (Syafaq), barangsiapa yang takut akan Neraka, dia akan 

meninggalkan segala yang diharamkan. 

c) Zuhud, barangsiapa yang zuhud di dunia, dia akan menganggap ringan 

segala musibah. 

d) Antisipasi (Taroqqub), barangsiapa yang mengantisipasi kematian, dia 

akan bergegas melakukan amal-amal kebajikan. 

2. Yakin mempunyai 4 (empat) Cabang, yaitu: 

a) Memandang segala sesuatu dengan ketajaman pikiran, maka 

barangsiapa yang memandang segala sesuatu dengan ketajaman 

pikiran, akan jelas baginya hikmah. 

b) Menafsirkan dengan hikmah, barangsiapa yang jelas baginya hikmah, 

dia akan mengenal pelajaran. 

c) Menjadikan pelajaran sebagai nasihat, dan barangsiapa yang telah 

mengenal pelajaran, seakan-akan dia termasuk orang-orang terdahulu. 
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d) Sunnah orang-orang terdahulu. 

3. Keadilan mempunyai 4 (empat) Cabang, yaitu: 

a) Menyelami Pemahaman, barangsiapa yang paham, dia akan 

mengetahui kedalaman ilmu. 

b) Mendalami Ilmu, barangsiapa yang telah mengetahui kedalaman ilmu, 

akan keluar darinya syariat-syariat hukum. 

c) Mengetahui Intisari Hukum. 

d) Kukuh Dalam Kesabaran, dan barangsiapa yang bersabar, dia tidak 

akan melampaui batas dalam semua urusannya dan akan hidup di 

tengah-tengah masyarakat sebagai orang terpuji. 

4. Jihad mempunyai 4 (empat) Cabang, yaitu: 

a) Mengajak Kepada Kebaikan, barangsiapa yang mengajak kepada 

kebaikan, dia telah membantu orang-orang Mukmin. 

b) Mencegah Kemungkaran, barangsiapa yang mencegah kemungkaran, 

dia telah merendahkan orang-orang kafir. 

c) Lurus Dalam Setiap Keadaan, barangsiapa yang lurus dalam setiap 

keadaannya, semua kebutuhannya akan terpenuhi. 

d) Membenci Orang-orang Fasik, barangsiapa yang membenci orang-

orang fasik dan marah karena Allah, maka Allah akan marah karena 

marahnya, dan Dia akan menjadikannya ridho pada hari kiamat. 
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2.4.2 Keimanan Dan Ketaqwaan Dalam Islam 

Seorang Mukmin mempunyai 3 (tiga) waktu, yaitu: 

a) Waktu dia bermunajat kepada Tuhan-nya. 

b) Waktu mencari penghidupannya (bekerja), dan 

c) Waktu Dia menikmati kesenangan dirinya (dalam hal-hal yang 

dihalalkan) 

Orang yang Bijak hanya merasa mantap pada 3 keadaan, yaitu: 

a) Memperbaiki penghidupannya, atau 

b) Melangkah dalam urusan akhirat, atau 

c) Menikmati kesenangan dalam hal yang tidak diharamkan.  

Kegembiraan orang Mukmin terlihat diwajahnya, sedangkan 

kesedihannya tersimpan dihatinya. Dadanya paling lapang (sabar) dan 

merasa dirinya paling hina. Dia tidak menyukai kedudukan dan membenci 

reputasi. Panjang kesedihannya. Jauh pikirannya. Banyak diamnya. Sibuk 

waktunya. Banyak bersyukur dan bersabar. Tenggelam dalam pikirannya. 

Berpegang teguh pada kesetiakawanan. Mudah perangainya. Penurut. Dan 

jiwanya lebih keras daripada batu api, sementara dia lebih (merasa) hina 

daripada seorang budak. Tingkat keimanan tentang zakat mempengaruhi 

muzakki dalam membayar zakat, semakin tinggi tingkat keimanan dan 

pengetahuan zakat individu muslim akan lebih cenderung untuk membayar 

zakat (Kiryanto dan Villia, 2013). 
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2.5 Pengetahuan Tentang Zakat 

Pengetahuan adalah Informasi yang telah diproses dan diorganisasikan 

untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman yang 

terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam masalah/ proses bisnis 

tertentu. Informasi yang diproses untuk mengekstrak implikasi kritis dan 

merefleksikan pengalaman masa lampau menyediakan penerima dengan 

pengetahuan yang terorganisasi dengan nilai yang tinggi. 

Pengetahuan dapat juga diartikan sebagai gejala yang ditemui dan 

diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pada saat seseorang memakai 

akal budinya untuk mengenali suatu kejadian tertentu yang belum pernah 

dirasakan sebelumnya itu dapat meunculkan sebuah Pengetahuan.Pada 

dasarnya pengetahuan mempunyai kemampuan prediktif/ perkiraan terhadap 

sesuatu sebagai hasil dari pengenalan suatu bentuk/ pola. Data dan 

Informasi terkadang dapat membingungkan seseorang, maka 

pengetahuanlah yang mengarahkan tindakan. Islam memiliki pedoman 

untuk umatnya yang menyakininya yaitu Al-Quran dan Hadist, oleh karena 

itu zakat yang telah menjadi perintah Allah SWT dalam Al-Quran harusnya 

seorang muslim wajib menjalankan perintah-Nya. 
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2.5.1 Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

A. Faktor internal meliputi: 

1) Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu proses belajar yang berarti terjadi proses 

pertumbuhan, perkembangan atau perubahan kearah yang lebih dewasa, 

lebih baik dan lebih matang pada diri individu, kelompok atau masyarakat. 

Beberapa hasil penelitian mengenai pengaruh pendidikan terhadap 

perkembangan pribadi, bahwa pada umumnya pendidikan itu 

mempertinggi taraf intelegensi individu. 

2) Persepsi  

 Persepsi, mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan 

tindakan yang akan diambil. Motivasi merupakan dorongan, keinginan 

dan tenaga penggerak yang berasal dari dalam diri seseorang untuk 

melakukan sesuatu dengan mengenyampingkan hal-hal yang dianggap 

kurang bermanfaat. Dalam mencapai tujuan dan munculnya motivasi 

memerlukan rangsangan dari dalam diri individu (biasanya timbul dari 

perilaku yang dapat memenuh kebutuhan sehingga menjadi puas) 

maupun dari luar (merupakan pengaruh dari orang lain/ lingkungan). 

Motivasi murni adalah motivasi yang betul-betul disadari akan 

pentingnya suatu perilaku dan dirasakan suatu kebutuhan. 

3) Pengalaman 

Pengalaman adalah sesuatu yang dirasakan (diketahui dan dikerjakan), 

juga merupakan kesadaran akan suatu hal yang tertangkap oleh indra 
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manusia. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman berdasarkan 

kenyataan yang pasti dan pengalaman yang berulang-ulang dapat 

menyebabkan terbentuknya pengetahuan. Pengalaman masalalu dan 

aspirasinya untuk masa yang akan datang menentukan perilaku masa 

kini. 

B. Faktor eksternal yang mempengaruhi pengetahuan antara lain meliputi: 

Lingkungan, sosial ekonomi, kebudayaan dan informasi. 

Lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh bagi pengembangan sifat 

dan perilaku individu. Sosial ekonomi, penghasilan sering dilihat untuk 

menilai hubungan antara tingkat penghasilan dengan pemanfaatan 

pelayanan kesehatan. Kebudayaan adalah perilaku normal, kebiasaan, 

nilai dan penggunaan sumber-sumber didalam suatu masyarakat akan 

menghasilkan suatu pola hidup. Informasi adalah penerangan, 

keterangan, pemberitahuan yang dapat menimbulkan kesadaran dan 

mempengaruhi perilaku. 

 

2.5.2 Indikator Pengetahuan Tentang Zakat 

Ada beberapa indikator untuk mengetahui pengetahuan zakat, antara lain: 

a) 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 berfirman 
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“Katakanlah (hai Muhammad), Apakah sama orang yang mengetahui 

dengan orang yang tidak mengetahui...” (Q.S. Az-Zumar: 9) 

b) 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 

mendengarkan dan orang yang mencintai mereka.” (HR Abu Nu‟aim dari 

Ali bin Abi Thalib) 

c) 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 dalam 
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(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) 

d) Pengetahuan tentang besaran zakat 

Zakat merupakan ibadah wajib yang sudah ada tuntutannya sehingga jika 

seseorang atau sekelompok orang mengerjakan ibadah khusus seperti 

shalat dengan menambah-nambah, sesuatu yang baru yang tidak ada 

contohnya atau mengurangi sesuatu yang telah ditetapkan, maka 

dianggap melakukan perbuatan bid‟ah yang menyesatkan. Seperti hanya 

shalat, Rasulullah SAW bersabda: “Shalatlah kalian sebagimana kalian 

melihat aku shalat”, maka jika seseorang menambah-nambah shalat 

selain dari yang sudah ditetapkan oleh syariat maka hal tersebut 

menyesatkan. Begitu pula dengan zakat maka barang siapa menambah 

atau mengurangi besaran dan ukuran zakat selain dari yang sudah 

ditetapkan. Allah dan Rasulnya maka hal tersebut adalah kesesatan. 

Sebagaimana dinyatakan dalam HR Imam Bukhari dan Muslim dari Siti 

Aisyah, Rasulullah bersabda “Barangsiapa yang membuat hal-hal yang 

baru dalam urusan ibadahku, maka hukumnya tertolak”. Semoga kita 
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semua terus menerus mau belajar menambah ilmu pengatahua, sehingga 

terhindar dari pekerjaan dan ibadah yang dianggap sia-sia dan ditolak 

oleh Allah SWT, dan membahayakan kehidupan kaum Muslimin secara 

luas. 

e) Tujuan diperintahkannya zakat 

Orang yang berkesempatan mencari ilmu dan mengetahui tujuan dari 

ilmu tersebut, tetapi tidak mau memanfaatkannya, sehingga ia tetap 

berada dalam kebodohannya, dianggap orang yang paling akan merugi 

kelak kemudian hari. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadist 

Rasulullah SAW riwayat Ibnu Assakir dari Annas bin Malik. Terlebih 

lagi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ibadah-ibadah (khusus) 

yang kita lakukan dalam rangka melaksanakan kewajiban kita pada Allah 

SWT, seperti shalat, puasa, dan ibadah haji. Karena ibadahnya orang 

yang bodoh (sama sekali tidak memiliki pengetahuan terhadap apa yang 

dikerjakannya) bukan saja tidak hanya akan ditolak oleh Allah SWT, 

tetapi juga dianggap sebagai penyakit agama yang sangat berbahaya. 

 

2.6 Periklanan 

Periklanan (advertising) yaitu bentuk promosi yang dibayar, dan 

bersifat nonpersonal melalui beberapa media seperti radio, print, direct mail 

atau e-mail, bersifat presentasi dan promosi dari gagasan, barang atau jasa 

oleh suatu sponsor terindentifikasi. Periklalan dalam Islam harus sesuai 

dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW sangat melarang promosi yang 
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dilakukan secara berlebih-lebihan dan menyembunyikan kekurangan dan 

cacat barang, karena hal itu akan mengurangi nilai keberkahannya (Fiqhyani 

dan Prasetyo, 2014). 

 

2.6.1 Tujuan Periklanan 

a) Periklanan menjalankan sebuah fungsi “informasi”. 

Biasanya dilakukan secara besar-besaran pada tahap awal suatu jenis produk, 

tujuannya untuk membentuk permintaan pertama. 

b) Periklanan menjalankan sebuah fungsi “Persuasif” Penting dilakukan 

dalam tahap kompetitif. Tujuannya untukmembentuk permintaan selektif 

untuk suatu merk tertentu. 

c) Periklanan menjalankan sebuah fungsi “Pengingat” Iklan pengingat 

sangat penting bagi produk yang sudah mapan. 

d) Bentuk iklan yang berhubungan dengan iklan ini adalah iklan penguat 

(Inforcement advertising) yang bertujuan meyakinkan pembeli sekarang 

bahwa mereka telah melakukan pilihan yang benar. 

 

2.6.2 Iklan Pengaruh Terhadap Ekonomi 

a. Iklan sebagai kegiatan jual beli (untuk menyampaikan pesan, pengiklan 

harus membayar media yang dipilih). 

b. Memberi keuntungan kepada agen iklan. 

c. Membuka lapangan kerja. 

d. Iklan menjadi salah satu bidang bisnis yang menjanjikan. 
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e. Industri periklanan menjadi salah satu pilihan kerja yang menjanjikan. 

f. Seiring dicanangkannya industri kreatif, iklan menjadi salah satu profesi 

bergengsi. 

g. Periklanan mendatangkan pajak besar bagi daerah. 

h. Dampak pesan yang ditimbulkan meningkatkan pemasaran produk. 

i. Iklan mampu memunculkan multiplier effect. 

j. Iklan tidak hanya menjadi ladang pekerjaan baru yang memberikan 

keuntungan, tapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan 

negara. 

k. Iklan ikut memberi andil meningkatkan pembelian masyarakat. 

l. Menghidupkan industri barang dan jasa karena ada peningkatan 

permintaan. 

 

2.7 Hubungan Masyarakat 

Definisi hubungan masyarakat dapat di jelaskan dengan 2 (dua) 

klasifikasi. Pertama, tentang karakteristik humas atau ciri-ciri humas. 

Kedua, keberadaan humas dalam organisasi yang meliputi tujuan humas, 

fungsi humas, tugas dan kegiatan humas. Pada umumnya Hubungan 

masyarakat, atau sering disingkat humas (bahasa Inggris: public relation) 

adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat 

memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu/ organisasi. 

Sebagai sebuah profesi seorang Humas bertanggung jawab untuk 

memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan 
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membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat 

masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. 

Hubungan Masyarakat (public relation), merupakan proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang memotivasi 

pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi informasi yang 

dapat dipercaya dan kesan yang mengidentifikasikan perusahaan dan 

produknya dengan kebutuhan dan keinginan, kepedulian dan minat 

konsumen. Dalam Islam, Rasulullah SAW dalam melakukan kegiatan 

pemasaran, beliau selalu membangun silaturahim atau membangun relasi 

dengan para konsumennya (Suyanto, 2008 dalam Fiqhyani dan Prasetyo, 

2014). 

 

2.7.1 Karakteristik Hubungan Masyarakat 

Ada 4 (empat) cirri utama humas yang disebut sebagai karakteristik humas, 

diantaranya yaitu: 

1) Adanya Upaya Komunikasi Yang Bersifat Dua Arah 

Hakekat humas adalah komunkasi. Namun tidak semua komunikasi dikatakan 

humas. Komunikasi yang menjadi ciri kehumasan adalah komunikasi dua 

arah yang memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik. 

2) Sifatnya Yang Terencana 

Sifat humas yang terencana mengandung pengertian bahwa kerja/ aktivitas 

humas merupakan kerja/ aktivitas yang berkesinambungan, memiliki 

metode terintegrasi dengan bagian lain dan hasilnya tangible (nyata). 
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Syarat terencana dan dan berkesinambungan ini merupakan salah satu 

sarat yang dinilai dalam kompetisi tertinggi program PR internasional, 

yakni Golden World Award For Excellence in PR (GWA). 

3) Berorientasi Pada Organisasi/ Lembaga 

Denngan mencermati orientas tersebut, maka syarat mutlak dalam kerja 

humas adalah pemahaman yang tinggi terhadap visi,misi, dan budaya 

organisasi/ lembaga. Visi, misi, dan budaya organisasi/lembaga inilah 

yang menjadi materi utama humas, sehingga dapat mencapai tujuan 

humas dan mendukung tujuan manajemen lainnya, termasuk tujuan 

marketing. 

4) Sasarannya adalah Publik 

Yaitu suatu kelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik 

kepentingan yang sama. Jadi sasaran humas bukanlah perorangan, hal ini 

perlu disampaikan sebab masih ada orang yang mengistilahkan PR 

sebagai Personal Relation. 

 

2.8 Pemasaran Langsung 

Pemasaran langsung (direct marketing), yaitu penggunaan saluran-

saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan menyerahkan barang 

dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran, 

saluran-saluran tersebut adalah direct mail, katalog, telemarketing, dan 

sebagainya. Perkembangan dalam media elektronik, telekomunikasi dan 

komputer menghadirkan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan 
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program kegiatan direct marketing, ini dapat digunakan dalam hubungannya 

satu sama lain untuk memperkuat penjualan personal dan unsur promosi lain 

(Fiqhyani dan Prasetyo, 2014). 

 

2.8.1 Karakteristik Pemasaran Langsung 

Ada 4 (empat) sifat atau karakteristik yang terdapat dalam pemasaran 

langsung yaitu: 

a) Nonpublic: Pesan biasanya ditunjukan kepada orang tertentu. 

b) Disesuaikan: Pesan dapat disiapkan dan dirancang dengan sebaik-

baiknya terlebih dahulu dan sebelum dikirimkan kepada orang yang 

bersangkutan agar ia tertarik. 

c) Terbaru: Pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat dengan kondisi 

terkini. 

d) Interaktif: Pesan dapat diubah sesuai tanggapan orang yang berkaitan 

sehingga menimbulkan suatu komunikasi yang interaktif. 

 

2.9 Penjualan Personal 

Penjualan personal (personal selling) adalah improvisasi dari 

penjualan dengan menggunakan komunikasi person to person 

communication. Anjuran di Islam, para tenaga penjual merupakan ujung 

tombak perusahaan dalam menjalin relasi dengan pelanggan. Tenaga 

penjual juga banyak memberikan informasi umpan balik mengenai 

pelanggan. Strategi promosi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang 
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meliputi berpenampilan menawan, membangun relasi, mengutamakan 

keberkahan, memahami pelanggan, mendapatkan kepercayaan, memberikan 

pelayanan hebat, berkomunikasi, menjalin hubungan yang bersifat pribadi, 

tanggap terhadap permasalahan, menciptakan perasaan satu komunitas, 

berintegrasi, menciptakan keterlibatan dan menawarkan pilihan (Fiqhyani 

dan Prasetyo, 2014). 

 

2.9.1 Sifat-Sifat Penjualan Personal (Personal Selling) 

Penjualan personal (personal selling) merupakan salah satu alat 

promosi yang paling efektif terutama dalam bentuk preferensi, keyakinan 

dan tindakan pembeli. Sifat-sifat yang dimiliki ada 3 (tiga) yaitu: 

a. Konfrontasi Personal (Personal Confrontation) 

Personal selling mencakup hubungan yang hidup, langsung dan interaktif 

antara dua orang atau lebih. Masing masing pihak dapat melihat 

kebutuhan dan karakteristik pihak lain secara lebih dekat dan segera 

melakukan penyesuaian. 

b. Pengembangan (cultivation) 

Personal selling memungkinkan timbulnya berbagai jenis hubungan mulai 

dari hubungan penjualan sampai dengan hubungan persahabatan. 

c. Tanggapan (Response) 

Personal selling membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengar, 

memperhatikan dan menanggapi wiraniaga. 

2.9.2 Bentuk-Bentuk Penjualan Personal 



58 

 

 

a. Retail Selling 

Tenaga penjual melakukan penjualan dengan jalan melayani konsumen 

yang datang ke toko atau perusahaan. 

b. Field Selling 

Tenaga penjual yang melakukan penjualan di luar perusahaan, yakni dengan 

mendatangi konsumen ke rumah-rumah perusahaan, kantor-kantor dan 

lain-lain. 

c. Executive Selling 

Pimpinan perusahaan yang bertindak sebagai tenaga penjual yang melakukan 

penjualan. 

Bentuk-bentuk personal selling tersebut kadang digunakan secara 

bersama sama-sama dan kadang hanya menggunakan salah satu bentuk saja. 

Hal tersebut disesuaikan dengan produk yang ditawarkan, pasar yang dituju, 

dan kemampuan perusahaan. Tetapi bentuk manapun yang dipilih, 

perusahaan harus menentukan bentuk yang paling cocok dan efektif dalam 

mencapai sasaran. 

 

2.9.3 Tugas Penjualan Personal (Personal Selling) 

a. Mencari calon pembeli (prospekting) 

Personal selling setuju untuk mencari pelanngan bisnis baru yang kemudian 

dijadikan sebagai pelanggan bisnis potensial bagi perusahaannnya. 

b. Komunikasi (communicating). 
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Personal selling memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan 

bisnis tentang produk yang jelas dan tepat. 

c. Penjualan (selling) 

Personal selling harus tahu seni menjual, mendekati pelanggan bisnis 

sasaran, mempresentasikan produk, menjawab keberatan-keberatan, 

menutup penjualan. 

d. Mengumpulkan Informasi (information gathering) 

Personal selling melakukan riset pasar sehingga mendapatkan informasi 

tentang pelanggan bisnis dan keadaan pasar serta membuat laporan 

kunjungan baik yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan. 

e. Pelayanan (servising) 

Personal selling melakukan pelayanan kepada pelanggan bisnis, 

mengkomunikasikan masalah pelanggan bisnis, memberikan bantuan 

teknis dan melakukan pengiriman. 

f. Pengalokasian (allocation) 

Personal selling setuju untuk memutuskan pelanggan bisnis mana yang akan 

lebih dulu memperoleh produk bila terjadi kekurangan produk pada 

produsen. 

 

2.9.4 Aspek penting dalam Penjualan Personal (Personal Selling) 

Terdapat 5 aspek penting dalam personal selling: 

a. Professionalism (Profesionalisme) 

b. Negotiation (Negosiasi) 
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c. Relationship Marketing (Pemasaran Hubungan) 

d. Selling person role (Peran penjual pribadi) 

e. Managerial 

 

2.10 Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggungjawaban manajemen 

atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-

sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun 

secara horizontal. Dalam definisi tradisional, Akuntabilitas adalah istilah 

umum untuk menjelaskan bahwa organisasi atau perusahaan sudah 

memenuhi misi yang mereka emban. 

Definisi lain menyebutkan akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban-

kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk 

mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya 

untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. 

Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama 

dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya 

secara transparan kepada masyarakat (Arifiyadi, 2008: 1 dalam Endahwati, 

2014). 

Akuntabilitas juga tersirat dalam Al-Qur‟an surat Al Baqarah 282, 

yang mewajibkan pencatatan dari setiap aktivitas transaksi. Pencatatan 

transaksi ini akan memberikan informasi dan akuntabilitas (kekuatan untuk 

dipertanggungjawabkan) terhadap kondisi riil yang ada kepada publik 
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sebagai obyek, pihak yang juga punya hak untuk mempertanyakannya 

(Adlan, 2010: 1 dalam Endahwati, 2014). 

Perihal yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban secara 

vertikal syariah diatur oleh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-

Quran dan Sunah Rosul. Persoalan berikutnya adalah bagaimana upaya 

untuk meningkatkan akuntabilitas yang berkaitan dengan dimensi 

horizontal. Kiranya pandangan Lee Parker dapat dijadikan rujukan atau 

petunjuk bagi peningkatan akuntabilitas, sebagai berikut: 

1. Mengintergrasi antara data keuangan dan nonkeuangan. 

2. Penelitian terhadap hasil yang bersifat keuangan dan non keuangan 

dengan membandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. 

3. Memperluas ruang lingkup tanggungjawab mencakup masyarakat/ 

lingkungan. 

4. Laporan menyangkut tingkat kepatuhan perusahaan pada peraturan 

pemerintah dan standar akuntansi. 

 

2.11 Transparansi Pelaporan Keuangan 

Transparansi dan akuntabilitas merupakan hak asasi setiap manusia. 

Transparansi secara luas berarti melakukan tugas dengan cara membuat 

keputusan, peraturan dan informasi lain yang tampak dari luar (Hood, 

2010). Hood (2007) menyatakan bahwa transparansi sebagai sebuah konsep 

mencakup transparansi peristiwa atau kejadian (informasi yangterbuka 

tentang input, output, dan outcome), transparansi proses (informasi yang 
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terbuka tentang transformasi yang berlangsung antara input, output, dan 

outcome), transparansi real-time (informasi yang dirilis segera), atau 

transparansi retrospektif (informasi tersedia berlaku surut). Rawlins (2006) 

memberikan tambahan pada definisi yang diberikan oleh Heise (1985). 

Definisi transparansi secara operasional adalah sebagai berikut: 

Transparansi adalah upaya yang secara sengaja menyediakan semua 

informasi yang mampu dirilis secara legal baik positif maupun negatif 

secara akurat, tepat waktu, seimbang, dan tegas, dengan tujuan untuk 

meningkatkan kemampuan penalaran publik dan mempertahankan tanggung 

jawab organisasi atas tindakan, kebijakan, dan praktiknya. 

Transparansi pelaporan keuangan mengharuskan organisasi untuk 

menyajikan laporan keuangan yang bebas dari salah material dan informasi 

yang bias kepada pihak luar. Hal tersebut sesuai dengan konsep 

keterandalan (reliability) dimana informasi dalam laporan keuangan harus 

bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, 

menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (PP No. 24/ 

2005, Lampiran II: Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan No. 35). 

Keterandalan dipengaruhi oleh ketidakpastian dari item-item yang 

diakui dan diukur dalam laporan keuangan. Walaupun demikian, organisasi 

akan menyajikan struktur formal dari akun-akun yang bisa diterima 

(acceptable account) atas setiap kegiatan organisasi guna memenuhi 

harapan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi akan mendorong 

organisasi untuk mengungkapkan informasi secara penuh tentang proses 
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maupun praktiknya dalam laporan keuangan untuk memenuhi prasyarat 

kualitas keterandalan (Reliability) (Ridha dan Basuki, 2012). 

 

2.12 Penelitian Terdahulu 

Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi 

dan perbandingan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu atas faktor yang 

mempengaruhi motivasi muzakki membayar zakat di Badan Amil Zakat dan 

Lembaga Amil Zakat dapat dijelaskan sebagaimana terlihat pada tabel 2.1 di 

bawah ini: 

Tabel 2.1. 

Hasil Penelitian Terdahulu  

 

No 
Penelitian 

(Tahun) 
Judul  

Variabel 

Penelitian 
Temuan 

1 Kiryanto 

dan Villia 

Nikmatul 

Khasanah 

(2013). 

Analisis 

karakteristik 

muzakki dan 

tata kelola LAZ 

terhadap 

motivasi 

membayar zakat 

penghasilan. 

Y: motivasi 

membayar zakat           

X1: jenis 

kelamin         X2: 

tingkat keimanan       

X3: tata kelola 

lembaga amil 

zakat              

X4: tingkat 

pendapatan    

X5: tingkat 

pengetahuan 

tentang Islam 

1. Jenis kelamin tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi 

membayar zakat. 

2. Tingkat keimanan, 

pengetahuan tentang 

Islam, tata kelola LAZ, 

tingkat pendapatan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

motivasi membayar 

zakat.  
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Tabel 2.1. 

Hasil Penelitian Terdahulu 

 

No 
Penelitian 

(Tahun) 
Judul  

Variabel 

Penelitian 
Temuan 

2 Milla 

rahma 

fiqhyany 

dan Ari 

prasetyo 

(2014).  

Pengaruh 

komunikasi 

pemasaran 

terpadu terhadap 

niat muzakki 

membayar dana 

zakat, infaq, dan 

shadaqah pada 

Yayasan Nurul 

Hayat Cabang 

Tuban.  

 Y: niat muzakki 

membayar dana 

zakat, infaq, 

dan shadaqah 

X1: periklanan 

X2: hubungan 

masyarakat    

X3: pemasaran 

langsung        

X4: penjualan 

personel  

1. Dari keempat variabel 

ini hubungan 

masyarakat 

berpengaruh lebih 

besar terhadap niat 

muzakki membayar 

dana zakat, infaq, dan 

shadaqah. 

2. Variabel periklanan 

dan hubungan 

masyarakat 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

niat muzakki 

membayar dana zakat, 

infaq, dan shadaqah. 

3. Variabel pemasaran 

langsung dan 

penjualan personel 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

niat muzakki 

membayar dana zakat, 

infaq, dan shadaqah. 

3 Muhamma

d Munirul 

Hakim 

(2014). 

Pengaruh 

transparansi dan 

akuntabilitas 

pengelolaan 

zakat terhadap 

minat muzakki 

di rumah zakat 

cabang 

Semarang. 

Y: Minat 

Muzakki   

 

X1: 

Transparansi 

X2: 

Akuntabilitas 

Variabel Transparansi 

dan Variabel 

Akuntabilitas secara 

bersama-sama 

berpengaruh signifikan 

terhadap minat muzakki. 
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Tabel 2.1. 

Hasil Penelitian Terdahulu 

 

No 
Penelitian 

(Tahun) 
Judul  

Variabel 

Penelitian 
Temuan 

4 M. Abdul Rouf 

(2011). 

Analisis 

faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi minat 

masyarakat 

membayar 

zakat di 

rumah zakat 

cabang 

Semarang. 

Y: Minat  

X1:Kepercayaan  

X2: Religius    

X3: Pendapatan 

Variabel kepercayaan, 

religius dan pendapatan 

berpengaruh signifikan 

terhadap minat masyarakat 

membayar zakat. 

5 Nur Barizah 

Abu Bakar 

(2010). 

Motivasion 

of Paying 

Zakat on 

Income: 

Evidence 

from 

Malaysia. 

Y: In Pay Zakat.  

X1: Sosial.     

X2: Religius.   

X3:Economi.  

Based on the mean ranking 

of those who pay zakat, the 

findhings suggest that 

social, religious and 

economic factors prevail 

over the other relatively 

„self centered‟ factors.  

6 Hanwar 

Ahmad Sidiq 

(2015). 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Zakat, 

Tingkat 

Pendapatan, 

Religiusitas 

dan 

Kepercayaan 

organisasi 

Pengelola 

zakat 

terhadap 

Minat 

Membayar 

Zakat pada 

Lembaga 

Amil Zakat 

Independen 

Variabel: 

Pengetahuan 

zakat, Tingkat 

pendapatan, 

Tingkat 

religiusitas, dan 

Tingkat 

kepercayaan 

Dependen 

Variabel:  Minat 

membayar zakat 

pada lembaga 

amil zakat 

Berdasarkan hasil 

Pengetahuan zakat (PZ) 

berpengaruh signifikan 

terhadap minat membayar 

zakat pada lembaga amil 

zakat. Tingkat kepercayaan 

(TK) juga berpengaruh 

signifikan terhadap minat 

membayar zakat pada 

lembaga amil zakat. 

Sedangkan untuk variabel 

tingkat pendapatan (TP) dan 

tingkat religiusitas (TR) 

tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan pada tingkat 

α sampai dengan 95%. 
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Tabel 2.1. 

Hasil Penelitian Terdahulu 

 

No 
Penelitian 

(Tahun) 
Judul  

Variabel 

Penelitian 
Temuan 

7 Nunung 

Nurhayati, Sri 

Fadilah, 

Affandi Iss, 

Magnaz 

Lestira 

Oktaroza 

(2014). 

Pengaruh Kualitas 

Informasi 

Akuntansi, 

Akuntabilitas 

Dantransparansi 

Pelaporan 

Keuangan 

Terhadap Tingkat 

Penerimaan Dana 

Zakatpada Badan 

Amil Zakat (BAZ) 

Di Jawa Barat 

Independen 

Variabel : 

Kualitas 

informasi 

akuntansi, 

akuntabilitas, 

transparansi 

pelaporan 

keuangan 

Dependen 

Variabel : 

tingkat 

penerimaan 

dana zakat 

pengaruh yang 

signifikan dari kualitas 

informasi akuntansi 

terhadap tingkat 

penerimaan dana zakat 

pada BAZNAS 

kabupaten dan kota di 

propinsi Jawa Barat., 

akuntabilitas secara 

langsung maupun tidak 

langsung tidak 

berpengaruh terhadap 

tingkat penerimaan 

dana zakat sebesar -

34,32 %, pengaruh 

yang signifikan dari 

transparansi terhadap 

tingkat penerimaan 

dana zakat pada 

BAZNAS kabupaten 

dan kota di propinsi 

Jawa Barat. 

 

2.13 Pengembangan Hipotesis  

Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka, serta penelitian 

terdahulu di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

2.13.1 Pengaruh Tingkat Keimanan Terhadap Motivasi Muzakki Membayar 

Zakat. 
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Teori Al-Wala‟ (loyalitas) mampu menunjukan bahwa tingkat 

keimanan seseorang muncul karena kecintaan yang berasal dari hati yang 

ikhlas, maka seseorang akan melakukan apa yang diwajibkan dan 

diperintahkan dengan ikhlas dan baik. Seperti ibadah maupun berzakat. 

Seseorang yang sudah berAqidah Islam harus melakukan semua kewajiban 

dia yang telah diperintahkan Allah SWT. Zakat merupakan salah satu dari  

Rukun Islam yang wajib dijalankan bagi umat Islam. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan Kiryanto dan Villia Nikmatul 

Khasanah (2013). Tingkat keimanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap motivasi muzakki membayar zakat. hal ini menunjukan bahwa 

konsep hubungan antara keimanan kepada ajaran agama yang dianut yaitu 

agama Islam terbukti dalam membentuk perilaku positif berupa niat 

berperilaku membayar zakat. sebagaimana ditunjukan dalam Al-Quran, 

disebutkan bahwa keimanan akan mendasari perilaku individu, sehingga 

manakala keimanan semakin besar maka kemungkinan untuk melakukan 

perintah-perintah agama akan semakin besar sebaliknya apabila semakin 

rendah tingkat keimanan dan pengetahuan zakat individu akan lebih 

cenderung untuk tidak membayar zakat. 

H1: Tingkat keimanan berpengaruh posistif dan signifikan terhadap 

motivasi muzakki membayar zakat.  

 

2.13.2 Pengaruh Pengetahuan Tentang Zakat Terhadap Motivasi Muzakki 

Membayar Zakat. 
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Teori atribusi bahwa perilaku yang sempurnakan oleh faktor internal 

adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali. Pengetahuan 

merupakan salah satu aspek internal dalam diri individu, sehingga perilaku 

membayar zakat adalah langkah implementasinya. Semakin banyak 

frekuensi berzakat tersebut akan semakin meningkatkan kapasitas dalam diri 

tentang zakat yakni pengetahuan dan pemahaman tentang zakat. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sidiq (2015) menunjukkan 

bahwa pengetahuan tentang zakat memiliki hubungan positif yang 

mempengaruhi motivasi muzakki dalam membayar zakat. Berdasarkan 

uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara rutinitas membayar 

zakat pada pengetahuan sehingga penulis mengajukan hipotesis: 

H2: Pengetahuan tentang zakat berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap motivasi muzakki membayar zakat. 

 

2.13.3 Pengaruh Periklanan Terhadap Motivasi Muzakki Membayar Zakat. 

 Theory of Planned Behavior mampu menunjukan bahwa periklanan 

mampu mempengaruhi niat muzakki membayar zakat dengan cara 

memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan Lembaga Amil 

Zakat agar menarik muzakki untuk membayar zakat ditempat tersebut 

berupa brosur, spanduk, majalah, dan media iklan lainya. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan Milla rahma fiqhyany dan Ari 

prasetyo (2014). Periklanan berpengaruh signifikan terhadap niat membayar 

zakat, infaq dan shadaqah. Hal ini menunjukan bahwa periklanan yang 
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dilakukan dengan jelas, akurat, tidak berlebihan, mudah dipahami, dan dapat 

dipercaya membuat muzakki tertarik untuk menyalurkan zakatnya ke 

Lembaga Amil tersebut. 

H3: Periklanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi 

muzakki membayar zakat. 

 

2.13.4 Pengaruh Hubungan Masyarakat Terhadap Motivasi Muzakki 

Membayar Zakat. 

Teori Al- Wala‟ mampu menunjukan hubungan masyarakat 

mempengaruhi motivasi membayar zakat dengan cara proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi program yang memotivasi pembelian dan 

kepuasan konsumen melalui komunikasi informasi yang dapat dipercaya 

dan kesan yang mengidentifikasikan perusahaan dan produknya dengan 

kebutuhan dan keinginan, kepedulian dan minat konsumen. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan Milla rahma fiqhyany dan Ari 

prasetyo (2014). Hubungan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap 

niat muzakki membayar zakat, infaq dan shadaqah. Hal ini menunjukan 

bahwa hubungan masyarakat untuk mempromosikan dan melindungi citra 

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat tersebut sangatlah penting agar 

niat muzakki membayar zakat semakin tinggi. 

H4: Hubungan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap motivasi muzakki membayar zakat. 
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2.13.5 Pengaruh Pemasaran Langsung Terhadap Motivivasi Muzakki 

Membayar Zakat.  

Theory of Planned Behavior mampu menunjukan bahwa pemasaran 

langsung mempengaruhi niat muzakki membayar zakat dengan cara 

menggunakan saluran-saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan 

menyerahkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan 

perantara pemasaran, saluran-saluran tersebut adalah direct mail, katalog, 

telemarketing, dan sebagainya. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan Milla rahma fiqhyany dan Ari 

prasetyo (2014). Pemasaran langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap 

niat muzakki membayar zakat, infaq dan shadaqah. hal ini menunjukan 

bahwa pemasaran langsung yang dilakukan melalui telepon, email dan 

internet kurang berinteraksi kepada muzakki yang ingin membayar zakat.  

H5: Pemasaran langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

motivasi muzakki membayar zakat. 

 

2.13.6 Pengaruh Penjualan Personal Terhadap Motivasi Muzakki 

Membayar Zakat. 

Theory of Planned Behavior mampu menunjukan bahwa penjualan 

personal mempengaruhi niat muzakki membayar zakat dengan cara 

komunikasi pemasaran yang dilakukan melalui interaksi tatap muka dengan 

satu atau lebih konsumen dalam rangka memperoleh tanggapan langsung 

dari konsumen mengenai jasa yang ditawarkan. 
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Penelitian terdahulu yang dilakukan  Milla rahma fiqhyany dan Ari 

prasetyo (2014). Penjualan personal tidak berpengaruh signifikan terhadap 

niat muzakki membayar zakat, infaq dan shadaqah. Hal ini menunjukan 

bahwa interaksi yang dilakukan apabila dilakukan biasa atau kurang 

komunikatif tetapi sebaliknya apabila interaksi yang dilakukan sangat baik 

pastinya konsumen atau muzakki mempunyai keinginan menggunakan 

jasanya. 

H6: Penjualan personal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

motivasi muzakki membayar zakat. 

 

2.13.7 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Motivasi Muzakki Membayar 

Zakat. 

Shariah enterprise theory mampu menunjukan bahwa akuntabilitas 

salah satu pertanggungjawaban kepada Allah SWT dalam menjalankan 

semua tugas-tugasnya. Oleh karena itu akuntabilitas atau 

pertanggungjawaban yang dimiliki lembaga amil zakat tersebut bisa 

membuat seseorang untuk percaya dan ikhlas sepenuh hati membayar zakat 

di lembaga tersebut semakin tinggi. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan Muhammad Munirul Hakim 

(2014). Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap minat muzakki 

membayar zakat. hal ini menunjukan bahwa akuntabilitas merupakan 

sebuah keinginan muzakki atas semua pertanggungjawaban transaksi-

transaksi yang terjadi, visi dan misi lembaga itu terlaksana dengan baik akan 
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membuat keyakinan muzakki yang telah mengikhlaskan sebagain hartanya 

untuk dizakatkan melalui lembaga amil tersebut semakin tinggi. 

H7: Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

motivasi muzakki membayar zakat. 

 

2.13.8 Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Motivasi Muzakki 

Membayar Zakat. 

Shariah enterprise theory mampu menunjukan bahwa transparansi 

pelaporan keuangan salah satu pertanggungjawaban kepada Allah SWT 

dalam menjalankan semua tugas-tugasnya. Oleh karena itu Transparansi 

adalah upaya yang secara sengaja menyediakan semua informasi yang 

mampu dirilis secara legal baik positif maupun negatif secara akurat, tepat 

waktu, seimbang, dan tegas, dengan tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan penalaran publik dan mempertahankan tanggung jawab 

organisasi atas tindakan, kebijakan, dan praktiknya. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan Muhammad Munirul Hakim 

(2014). Transparansi pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap 

minat muzakki membayar zakat. Hal ini menunjukan bahwa kepercayaan 

muzakki yang ditimbulkan dari transparansi pelaporan keuangan sangatlah 

tinggi, apabila suatu lembaga tidak transparan maka lembaga tersebut tidak 

akan dipercaya. 

H8: Transparansi pelaporan keuangan berpengaruh positif dan  

signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat. 
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2.14 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas, penelitian ini 

bermaksud untuk mengkaji pengaruh langsung dari tingkat keimanan, 

pengetahuan tentang zakat, periklanan, hubungan masyarakat, pemasaran 

langsung, penjualan personal, akuntabilitas dan transparansi pelaporan 

keuangan terhadap motivasi. Oleh karena itu, untuk membantu dalam 

memahami penelitian ini, diperlukan adanya suatu kerangka pemikiran yang 

disajikan pada gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pemikiran Teoritis 
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Keterangan: 

MMZ 1 = loyalitas 

MMZ 2 = Rasa syukur 

MMZ 3 = Penghasilan 

MMZ 4 = Sosial 

MMZ 5 = Konsekuensi 

MMZ 6 = Prosedur 

TK 1     = Keyakinan 

TK 2     = Pengamalan/ Praktik 

TK 3     = Penghayatan 

TK 4     = Pengetahuan 

TK 5     = Konsekuensi 

PTZ 1   = Makna zakat 

PTZ 2   = Kewajiban berzakat 

PTZ 3   = Dasar hukum zakat 

PTZ 4   = Tata cara berzakat 

PTZ 5   = Perhitungan zakat 

P 1     = Akses informasi 

P 2     = Desain iklan 

P 3     = Pesan iklan 

HM 1  = Pandangan baik 

HM 2  = Identitas 

HM 3  = Kegiatan baik 

HM 4  = Hubungan baik 

HM 5  = Pemahaman baik 

PL 1    = Komunikasi 

PL 2    = Terbaru 

PL 3    = Interaktif 

PL 4 = Keamanan 

PP 1    = Penampilan 

PP 2    = Penguasaan materi 

PP 3    = Pelayanan baik 

A 1      = Pertanggungjawaban 

A 2      = Efektivitas 

TPK 1 = Bersifat terbuka 

TPK 2 = Kredibilitas



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif untuk meneliti faktor 

apa saja yang mempengaruhi motivasi muzakki membayar zakat. Penelitian 

ini ingin mengetahui apakah tingkat keimanan, pengetahuan tentang zakat, 

periklanan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, penjualan personal, 

akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan jika diprosikan melalui 

analisis demografi dapat mempengaruhi motivasi muzakki membayar zakat 

di Lembaga Amil Zakat yang ada di Kota Semarang. Desain penelitian ini 

merujuk pada Teori Atribusi, Teori Al-Wala‟ (loyalitas), Theory of Planned 

Behavior dan Shariah enterprise theory yang telah dijelaskan pada BAB II. 

Metode pengumpulan data dengan menggunakan angket (kuesioner) yang 

dibagikan secara langsung kepada responden. 

 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 62). Populasi penelitian adalah seluruh 

muzakki yang terdaftar pada Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang yang 
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jumlahnya tidak diketahui karena tidak ada data secara resmi yang dapat 

dicantumkan. Secara spesifik, populasi dalam penelitian ini mengacu pada 

Lembaga Amil Zakat yang terdaftar dalam Forum Zakat (FoZ) Jawa 

Tengah yang anggotanya berjumlah total yang aktif 10 lembaga  

 

3.2.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013: 63). Teknik pengambilan sampel 

yang dilakukan oleh peneliti menggunakan non-probability sampling. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik non probability sampling, yaitu metode sampling yang tidak 

memberi kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap unsur atau 

populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2012:122). Sedangkan 

untuk jenis sampel yang diambil peneliti membagi 2 kategori, yaitu: 

1. Sampel instansi penelitian menggunakan random sampling sesuai 

dengan izin yang didapat dari lembaga amil zakat tujuan. 

2. Sampel responden dengan jenis accidental sampling. Accidental 

sampling merupakan pengambilan sampel dengan mengambil 

responden (sampel) siapa saja yang dapat dijangkau atau ditemui. 

Pengambilan responden ada 2 cara yaitu door to door mengikuti 

layanan jemput zakat dan menunggu responden yang datang pada 

lembaga zakat tersebut. Responden sasaran yaitu muzakki yang 

membayar zakat secara rutin dan terdaftar sebagai muzakki di lembaga 
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zakat tersebut. Sampel objek yang dilakukan penelitian ini disajikan 

pada tabel 3.1 dibawah ini: 

Tabel 3.1 

Daftar Sampel Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang 

 

No Nama Lembaga Alamat Sumber 

1 LAZISMA Masjid 

Agung Jawa 

Tengah 

Kompleks Masjid Agung 

Jawa Tengah Jl. Gajah Raya 

Semarang 

lazismajt@yahoo.com 

2 Daarut Tauhiid Jl. Sriwijaya No. 130 

Semarang 

https://dpu-

daaruttauhiid.org 

3 Dompet Dhuafa Jl. Abdurahman Saleh No. 

D 199 Manyaran, Semarang 

http://www.dompetd

huafa.org 

4 PKPU/ IZI Jl Setiabudi No 70 

Semarang. 

https://www.pkpu.or.i

d 

5 Baitul Maal 

Hidayatullah 

Cabang Semarang 

Jl. Watulawang Timur II/ 23 

Papandayan Semarang 

http://bmh.or.id 

 

3.3 Variabel Penelitian  

Variabel adalah objek pengamatan atau fenomena yang diteliti. Dalam 

penelitian ini variabel penelitian yang digunakan terdiri dari dua macam 

yaitu: variabel dependen (variabel terikat) atau variabel yang tidak dapat 

berdiri sendiri dan tergantung pada variabel lainnya, dan variabel 

independen (variabel bebas) yang dapat berdiri sendiri dan tidak tergantung 

pada variabel lainnya. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Motivasi muzakki 

membayar zakat (Y), sedangkan variabel independen dalam penelitian ini 

mailto:lazismajt@yahoo.com
https://dpu-daaruttauhiid.org/
https://dpu-daaruttauhiid.org/
http://www.dompetdhuafa.org/
http://www.dompetdhuafa.org/
https://www.pkpu.or.id/
https://www.pkpu.or.id/
http://bmh.or.id/
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adalah tingkat keimanan (X1), pengetahuan tentang zakat (X2), periklanan 

(X3), hubungan masyarakat (X4), pemasaran langsung (X5), penjualan 

personal (X6), akuntabilitas (X7), dan transaparansi pelaporan keuangan 

(X8). 

Variabel operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang 

dapat diamati, atau suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel 

dengan memberi arti atau menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan 

suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut 

(Pratama, 2013). 

 

3.3.1 Motivasi Muzakki Membayar Zakat 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah motivasi membeli 

konsumen dalam penelitian ini adalah motivasi muzakki membayar zakat, 

infaq, dan shadaqah adalah kecenderungan muzakki untuk mengambil 

tindakan untuk membayar zakat, infaq, shadaqah pada Lembaga Amil 

Zakat. Indikator dan pertanyaan mengenai dari variabel motivasi muzakki 

membayar zakat ini disajikan pada tabel 3.2 dibawah ini: 
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Tabel 3.2 

Item Indikator dan Pertanyaan Kuesioner Variabel Motivasi Muzakki 

Membayar Zakat (Y) 

 

Variabel Indikator Pengukuran Pertanyaan 

Motivasi 

Loyalitas 

Saya berkeinginan berzakat atas Perintah 

Allah SWT, yang telah menitipkan harta 

untuk di zakatkan agar diberikan 

sebagian kepada mustahik. 

Rasa syukur  

Saya beribadah dan berzakat seraya 

menguncapkan syukur atas nikmat yang 

dikarunikan Allah SWT. 

Penghasilan 

Saya menunaikan Zakat karena dipengaruhi 

oleh tingkat pendapatan (semakin banyak 

pendapatan maka semakin kuat keinginan 

untuk membayar zakat). 

Sosial 

Saya menunaikan zakat di Lembaga  Zakat 

karena adanya motif sosial. 

Konsekuensi  

Saya yakin semua balasan Allah SWT atas 

zakat dengan melipatkan gandakan 

nikmat-Nya yang diberikan. 

Prosedur 

Pengelolaan Lembaga Amil Zakat yang saya 

gunakan jasanya sudah sesuai dengan 

peraturan dan prinsip syariah Islam. 

Indikator dan pernyataan dari variabel motivasi muzakki membayar 

zakat tersebut akan diukur melalui jawaban responden atas pertanyaan 



80 

 

 

dalam kuesioner, yang kemudian jawaban tersebut diukur dengan 

menggunakan skala Likert yang terdiri dari sangat setuju (1), setuju (2), 

kurang setuju (3), Tidak Setuju (4). 

3.3.2 Tingkat Keimanan 

Iman adalah Makrifat dengan hati, pengakuan dengan lidah dan 

tindakan dengan anggota-anggota badan (dengan kata lain; Diyakini dalam 

Hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan perbuatan). 

Sesungguhnya Iman muncul sebagai titik di dalam hati, setiap kali Iman itu 

bertambah, bertambah pula titik itu. Tidak akan sempurna Iman seorang 

hamba sehingga apa yang ada di tangan Allah SWT lebih dipercayainya dari 

pada apa yang ada di tangannya sendiri. 

Tingkat keimanan tentang zakat mempengaruhi muzakki dalam 

membayar zakat, semakin tinggi tingkat keimanan dan pengetahuan zakat 

individu muslim akan lebih cenderung untuk membayar zakat (Kiryanto dan 

Villia, 2013). Indikator dan pertanyaan mengenai dari variabel tingkat 

keimanan ini disajikan pada tabel 3.3 dibawah ini: 

Tabel 3.3 

Item Indikator dan Pertanyaan Kuesioner Variabel Tingkat Keimanan 

(X1) 

Variabel Indikator Pengukuran Pertanyaan 

        Tingkat 

Keimanan 

Keyakinan Saya yakin bahwa pedoman hidup saya adalah Al-Qur‟an 

dan rukun iman adalah pondasi agama saya. 

Pengamalan/ Praktik 

1. Bagi laki-laki menjalankan ibadah shalat fardhu 5 kali 

wajib di masjid serta tepat waktu dan bagi perempuan 

hanya tepat waktu. 

2. Saya selalu memanjatkan doa dalam menjalani aktivitas 

sehari-hari saya. 
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Tabel 3.3 

Item Indikator dan Pertanyaan Kuesioner Variabel Tingkat Keimanan 

(X1) 

Variabel Indikator Pengukuran Pertanyaan 

Tingkat 

Keimanan 

Penghayatan Saya merasa tenang setelah 

saya membaca Al-Qur‟an. 

Pengetahuan 

1. Saya rutin hadir di majelis 

ilmu untuk menambah 

wawasan tentang agama. 

2. Saya rutin membaca buku-

buku terutama tentang 

Agama. 

 

Indikator dan pernyataan dari variabel tingkat keimanan muzakki 

untuk mempengaruhi motivasi membayar zakat tersebut akan diukur 

melalui jawaban responden atas pertanyaan dalam kuesioner, yang 

kemudian jawaban tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert yang 

terdiri dari sangat setuju (1), setuju (2), kurang setuju (3), tidak setuju (4). 

 

3.3.3 Pengetahuan Tentang Zakat 

Pengetahuan dapat diartikan sebagai gejala yang ditemui dan 

diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pada saat seseorang memakai 

akal budinya untuk mengenali suatu kejadian tertentu yang belum pernah 

dirasakan sebelumnya itu dapat meunculkan sebuah Pengetahuan. Pada 

dasarnya pengetahuan mempunyai kemampuan prediktif/ perkiraan terhadap 

sesuatu sebagai hasil dari pengenalan suatu bentuk/ pola. Data dan 

Informasi terkadang dapat membingungkan seseorang, maka 

pengetahuanlah yang mengarahkan tindakan. 
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Islam memiliki pedoman untuk umatnya yang menyakininya yaitu Al-

Quran dan Hadist, oleh karena itu zakat yang telah menjadi perintah Allah 

SWT dalam Al-Quran harusnya seorang muslim wajib menjalankan 

perintah-Nya. Indikator dan pertanyaan mengenai dari variabel pengetahuan 

tentang zakat ini disajikan pada tabel 3.4 dibawah ini: 

Tabel 3.4 

Item Indikator dan Pertanyaan Kuesioner Variabel Pengetahuan 

Tentang Zakat (X2) 

 

Variabel Indikator Pengukuran Pertanyaan 

Pengetahuan 

tentang zakat 

Makna zakat 
Saya faham bahwa zakat bertujuan 

untuk membersihkan harta dan jiwa 

serta bermanfaat bagi perekonomian. 

Kewajiban berzakat 

Saya faham bahwa penghasilan yang 

diterima dari profesi apapun, baik 

pengusaha, dokter, PNS, akuntan, 

arsitek, guru, maupun sejenisnya 

wajib dikeluarkan zakat. 

Dasar hukum zakat 
Saya mengerti dasar zakat yang 

diungkapkan dalam Al-Qur‟an, 

Sunnah, Ijma‟ dsb. 

Tata cara Berzakat Saya memahami bagaimana prosedur 

untuk membayar zakat. 

Perhitungan zakat Saya faham nisab atau kadar harta 

wajib zakat. 

 

Indikator dan pernyataan dari variabel pengetahuan tentang zakat 

muzakki untuk mempengaruhi motivasi membayar zakat tersebut akan 

diukur melalui jawaban responden atas pertanyaan dalam kuesioner, yang 

kemudian jawaban tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert yang 

terdiri dari sangat setuju (1), setuju (2), kurang setuju (3), tidak setuju (4). 
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3.3.4 Periklanan 

Periklanan (advertising) merupakan presentasi non-personal berupa 

brosur, spanduk, majalah ataumedia iklan lain yang dilakukan Lembaga 

Amil Zakat untuk mengkomunikasikan jasa yang ditawarkan kepada 

masyarakat. Indikator dan pertanyaan mengenai dari variabel periklanan ini 

disajikan pada tabel 3.5 dibawah ini: 

Tabel 3.5 

Item Indikator dan Pertanyaan Kuesioner Variabel Periklanan (X3) 

 

    Variabel Indikator Pertanyaan 

     Periklanan 

Akses informasi 

1. Lembaga zakat yang saya gunakan jasanya 

memberikan kemudahan informasi tentang 

lembaga ini di media-media publik. 

2. Informasi yang digunakan Lembaga Amil 

ini dipertangungjawabkan kebenaran. 

Desain iklan 

1. Saya tertarik oleh lembaga ini karena 

tampilan iklan yang dimuat di  media-

media publiksangat kreatif. 

2. Desain iklan Lembaga Amil yang saya 

gunakan jasanya sesuai dengan syariah-

syariah Islam. 

Pesan iklan 

1. Pesan iklan yang dimuat dimedia-media 

publik membuat saya memahami tujuan 

Lembaga Amil ini dengan baik. 

2. Pesan iklan yang dimuat di media-media 

publik dapat dipercaya dan tidak 

mengandung penipuan. 

 

Indikator dan pernyataan dari variabel Periklanan yang dilakukan lembaga 

amil zakat mempengaruhi motivasi muzakki membayar zakat tersebut akan diukur 
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melalui jawaban responden atas pertanyaan dalam kuesioner, yang kemudian 

jawaban tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert yang terdiri dari 

sangat setuju (1), setuju (2), kurang setuju (3), tidak setuju (4). 

 

3.3.5 Hubungan Masyarakat 

Hubungan masyarakat dalam penelitian ini adalah program-program 

yang dirancang oleh Lembaga Amil Zakat untuk mempromosikan dan 

melindungi citra Lembaga tersebut. Indikator dan pertanyaan mengenai dari 

variabel hubungan masyarakat ini disajikan pada tabel 3.6 dibawah ini: 

Tabel 3.6 

Item Indikator dan Pertanyaan Kuesioner Variabel Hubungan 

Masyarakat (X4) 

 

Variabel Indikator Pertanyaan 

Hubungan 

masyarakat 

Pandangan baik Lembaga Amil yang saya gunakan jasanya ini 

telah dikenal baik oleh masyarakat. 

Identitas 

Lembaga ini memiliki kesamaan dengan LAZIZ 

lainnya. 

Kegiatan baik 

Kegiatan yang dilakukan Lembaga Amil yang saya 

gunakan jasanya sangat positif dan produktif.  

Hubungan baik 

Lembaga Amil yang saya gunakan jasanya 

berhubungan baik terhadap muzakki dan 

mustahik. 

Pemahaman baik 

Lembaga Amil yang saya gunakan jasanya paham apa 

yang dibutuhkan mustahik. 
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Indikator dan pernyataan dari variabel hubungan masyarakat yang 

dilakukan lembaga amil zakat mempengaruhi motivasi muzakki membayar 

zakat tersebut akan diukur melalui jawaban responden atas pertanyaan 

dalam kuesioner, yang kemudian jawaban tersebut diukur dengan 

menggunakan skala Likert yang terdiri dari sangat setuju (1), setuju (2), 

kurang setuju (3), tidak setuju (4). 

3.3.6 Pemasaran Langsung 

Pemasaran langsung (direct marketing) merupakan penggunaan 

saluran langsung berupa surat, telepon, email, atau internet yang digunakan 

Lembaga Amil Zakat untuk berkomunikasi langsung dengan konsumen 

untuk mendapat respon langsung dari konsumen. Indikator dan pertanyaan 

mengenai dari variabel pemasaran langsung ini disajikan pada tabel 3.7 

dibawah ini: 

Tabel 3.7 

Item Indikator dan Pertanyaan Kuesioner Variabel Pemasaran 

Langsung (X5) 

 

Variabel Indikator Pertanyaan 

Pemasaran 

langsung 

Komunikasi Lembaga Amil ini memberikan saya kemudahan komunikasi 

seperti telepon, sms dan website. 

Terbaru 
Lembaga Amil yang saya gunakan jasanya sangat tanggap 

atas permasalahan yang terjadi saat ini. 

Interaktif Pesan yang saya terima di lembaga amil dapat sesuai dengan 

pertanyaan yang saya inginkan. 

Keamanan 
Lembaga Amil yang saya gunakan jasanya sangat menjaga 

rahasia kepentingan setiap muzakki. 
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Indikator dan pernyataan dari variabel pemasaran langsung yang 

dilakukan lembaga amil zakat mempengaruhi motivasi muzakki membayar 

zakat tersebut akan diukur melalui jawaban responden atas pertanyaan 

dalam kuesioner, yang kemudian jawaban tersebut diukur dengan 

menggunakan skala Likert yang terdiri dari sangat setuju (1), setuju (2), 

kurang setuju (3), tidak setuju (4). 

 

3.3.7 Penjualan Personal 

Penjualan personal merupakan komunikasi pemasaran yang dilakukan 

Lembaga Amil Zakat melalui interaksi tatap muka dengan satu atau lebih 

konsumen dalam rangka memperoleh tanggapan langsung dari konsumen 

mengenai jasa yang ditawarkan. Indikator dan pertanyaan mengenai dari 

variabel penjualan personal ini disajikan pada tabel 3.8 dibawah ini: 

Tabel 3.8 

Item Indikator dan Pertanyaan Kuesioner Variabel Penjualan Personal 

(X6) 

 

Variabel Indikator Pertanyaan 

Penjualan 

personal  

Bukti nyata 

1. Amilin lembaga ini berpenampilan sopan dan 

baik. 

2. Lembaga Amil yang saya gunakan jasanya 

selalu melakukan pertemuan antara pengurus 

dan muzakki. 

Penguasaan materi 

1. Amilin paham tentang lembaganya dan 

memahami benar syariah-syariah Islam 

tentang zakat. 

2. Amilin memberikan semua penjelasan tentang 

zakat dengan baik dan jelas terhadap muzakki. 

Tabel 3.8 
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Item Indikator dan Pertanyaan Kuesioner Variabel Penjualan Personal 

(X6) 

 

Variabel Indikator Pengukuran Pertanyaan 

Penjualan 

Personal 

Pelayanan baik 

1. Lembaga Amil yang saya gunakan 

jasanya sangat profesional karena 

dikerjakan oleh petugas yang sesuai 

dengan keahlianya. 

2. Lembaga Amil yang saya gunakan 

jasanya selalu meningkatkan 

pelayanannya dengan menerima 

keluhan dari muzakki dan mustahik. 

Indikator dan pernyataan dari variabel penjualan personal yang 

dilakukan lembaga amil zakat mempengaruhi motivasi muzakki membayar 

zakat tersebut akan diukur melalui jawaban responden atas pertanyaan 

dalam kuesioner, yang kemudian jawaban tersebut diukur dengan 

menggunakan skala Likert yang terdiri dari sangat setuju (1), setuju (2), 

kurang setuju (3), tidak setuju (4). 

 

3.3.8 Akuntabilitas 

Kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala 

aktifitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi 

amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut. Indikator dan pertanyaan mengenai dari 

variabel akuntabilitas ini disajikan pada tabel 3.9 dibawah ini: 

 

 

 

Tabel 3.9 
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Item Indikator dan Pertanyaan Kuesioner Variabel Akuntabilitas (X7) 

  

Variabel Indikator Pertanyaan 

Akuntabilitas  

Pertanggungjawaban 

1. Lembaga Zakat dapat 

mempertanggungjawabkan 

kinerjanya secara vertikal (Tuhan) 

maupun secara horisontal 

(masyarakat secara umum dan 

Muzakki). 

2. Lembaga Amil yang saya gunakan 

jasanya menyediakan sistem 

manajemen dan monitoring hasil 

yang baik. 

3. Lembaga amil yang saya gunakan 

jasanya memiliki kebijakan yang 

baik sesuai dengan visi dan misi 

lembaga. 

Efektivitas 

1. Lembaga Amil ini menyalurkan 

zakatnya ke mustahik (penerima 

zakat) dengan tepat sasaran dan 

baik. 

2. Lembaga Amil yang saya gunakan 

jasanya menyediakan program-

program produktif untuk mustahik 

(penerima zakat). 

 

Indikator dan pernyataan dari variabel akuntabilitas yang dilakukan 

lembaga amil zakat mempengaruhi motivasi muzakki membayar zakat 

tersebut akan diukur melalui jawaban responden atas pertanyaan dalam 
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kuesioner, yang kemudian jawaban tersebut diukur dengan menggunakan 

skala Likert yang terdiri dari sangat setuju (1), setuju (2), kurang setuju (3), 

tidak setuju (4). 

 

3.3.9 Transparansi Pelaporan Keuangan 

Transparansi adalah upaya yang secara sengaja menyediakan semua 

informasi yang mampu dirilis secara legal baik positif maupun negatif 

secara akurat, tepat waktu, seimbang, dan tegas, dengan tujuan untuk 

meningkatkan kemampuan penalaran publik dan mempertahankan tanggung 

jawab organisasi atas tindakan, kebijakan, dan praktiknya. 

Transparansi pelaporan keuangan mengharuskan organisasi untuk 

menyajikan laporan keuangan yang bebas dari salah material dan informasi 

yang bias kepada pihak luar. Hal tersebut sesuai dengan konsep 

keterandalan (reliability) dimana informasi dalam laporan keuangan harus 

bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, 

menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (PP No. 24/ 

2005, Lampiran II: Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan No. 35). 

Indikator dan pertanyaan mengenai dari variabel transparansi pelaporan 

keuangan ini disajikan pada tabel 3.10 dibawah ini: 
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Tabel 3.10 

Item Indikator dan Pertanyaan Kuesioner Variabel Transparansi Pelaporan 

Keuangan (X8) 

 

Variabel Indikator Pertanyaan 

Transparansi 

Pelaporan 

Keuangan 

Bersifat terbuka 

1. Manajemen dana Zakat di Lembaga 

Zakat dikelola secara terbuka/ 

transparan kepada masyarakat luas, 

terutama kepada pembayar Zakat 

(Muzakki). 

2. Pelaporan keuangan Lembaga Amil 

yang saya gunakan jasanya sudah 

sesuai dengan peraturan yang 

ditetapkan pemerintah. 

Kredibilitas 

1. Lembaga ini mempunyai 

manajemen/ penanggung jawab jasa 

yang sesuai dengan keahliannya. 

2. Lembaga Amil yang saya gunakan 

jasanya menyeleksi menerima 

pegawainya dengan standar yang 

baik. 

 

Indikator dan pertanyaan dari variabel hubungan masyarakat yang 

dilakukan lembaga amil zakat mempengaruhi motivasi muzakki 

membayar zakat tersebut akan diukur melalui jawaban responden atas 

pertanyaan dalam kuesioner, yang kemudian jawaban tersebut diukur 

dengan menggunakan skala Likert yang terdiri dari sangat setuju (1), 

setuju (2), kurang setuju (3), tidak setuju (4). 

 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 
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Data penelitian dapat diambil dengan beberapa cara atau teknik sesuai 

dengan jenis data yang tersedia. Apabila data yang tersedia adalah data 

primer, yakni data yang bersumber langsung dari sumber data tanpa melalui 

perantara, maka teknik pengambilan data yang dapat digunakan dapat 

dengan teknik observasi, teknik wawancara, atau dengan teknik angket atau 

daftar kuesioner (Wahyudin, 2015).  

Kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data tentang 

tingkat keimanan, pengetahuan tentang zakat, periklanan, hubungan 

masyarakat, pemasaran langsung, penjualan personal, akuntabilitas dan 

trasparansi pelaporan keuangan di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang. 

Angket dalam penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu angket yang 

sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih dan 

menjawab secara langsung dengan memberi tanda check list. Adapun skala 

dan alternative jawaban yang digunakan adalah dengan menggunakan skala 

Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu 

kejadian atau keadaan sosial, dimana variabel yang diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 

titik tolak untuk menyusun item-item pertanyaan. Sarjono menambahkan 

satu indikator cukup diwakili dengan satu pernyataan dan jawaban dari 

setiap pertanyaan yang menggunakan skala Likert mempunyai tingkatan 

dari sangat positif menjadi sangat negatif (Sarjono, 2013: 6). 
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“Skala likert dengan empat alternatif jawaban dirasakan sebagai hal 

yang paling tepat. Jika kita menggunakan skala Likert dengan lima alternatif 

jawaban (sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju), 

maka akan membuat hasil „rancu‟. Dalam kenyataan di lapangan, sebagian 

besar responden akan memilih jawaban „netral‟. Dengan demikian, dalam 

penarikan kesimpulan, hasil penelitian yang diperoleh menjadi kurang 

akurat karena sulit memberikan kriteria penilaian pada jawaban netral”. 

Maka dari itu, peneliti memilih dengan menggunakan skala Likert dengan 

empat alternatif (sangat setuju, setuju, kurang setuju dan tidak setuju) 

(Sarjono, 2013: 7).. 

 

3.5 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai 

responden penelitian. Tujuannya dilakukan analisis deskriptif dengan 

menggunakan tehnik statistik adalah untuk meringkas data agar menjadi 

mudah dilihat dan bisa dimengerti. Analisis data yang paling sederhana dan 

sering digunakan oleh peneliti atau pengembang adalah menganalisis data 

yang ada dengan menggunakan prinsip-prinsip deskriptif. Dengan 

menganalisis secara deskriptif ini mereka dapat mempresentasikan secara 

ringkas, sederhana, dan lebih mudah dimengerti. Fungsi deskripsi data 

adalah untuk mengadministrasikan dan menampilkan ringkasan yang ada 

sehingga memudahkan pembaca lain mengerti substansi dan makna dari 

tampilan data tersebut. 
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3.5.1 Deskripsi Responden Penelitian 

Deskripsi responden penelitian digunakan untuk memberikan 

gambaran mengenai demografi responden. Gambaran yang diberikan berupa 

jenis kelamin, status pegawai, kualifikasi pendidikan, dan lama menjadi 

(muzakki) dilembaga amil zakat dikota Semarang. Deskripsi responden 

penelitian digunakan untuk mengetahui kumpulan data yang bisa mewakili 

sampel atau populasi dari setiap data demografi responden. 

 

3.5.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskripsi variabel penelitian digunakan untuk memberikan gambaran 

mengenai tendensi sentral dan masing-masing variabel dalam penelitian ini, 

antara lain tingkat keimanan, pengetahuan tentang zakat, periklanan, 

hubungan masyarakat, pemasaran langsung dan penjualan personal, 

akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan sebagai variabel eksogen, 

serta motivasi muzakki sebagai variabel endogen. Tendensi sentral dalam 

penelitian ini diukur menggunakan mean (nilai masing-masing variabel), 

nilai minimum (nilai terendah), nilai maksimum (nilai tertinggi masing-

masing variabel), dan standar deviasi. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat 

diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Analisis 
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data dan pengujian hipotesis ini menggunakan metode Structural Equation 

Model – Partial Least Square (SEM-PLS). Model persamaan struktural 

(SEM) merupakan suatu teknik analisis multivariate yang menggabungkan 

analisis faktor dan analisis jalur sehingga memungkinkan peneliti untuk 

menguji dan mengestimasi secara simultan hubungan antara variabel 

eksogen dan endogen multiple dengan banyak faktor (Latan, 2012). 

SEM merupakan salah satu jenis analisis multivariate (multivatiate 

analysis) dalam ilmu sosial. SEM dapat menjadi dua kelompok tujuan untuk 

penggunaannya, yaitu: 

1. Bertujuan konfirmasi (primarily confirmatory). 

2.  Bertujuan eksplorasi (primarily exploratory). 

Analisis multivariat digunakan untuk menguji hipotesis yang 

dikembangkan berdasarkan teori dan konsep yang sudah ada, sedangkan 

analisis multivariat eksploratoris digunakan untuk mencari pola data dalam 

kasus di mana belum ada atau masih terbatasnya teori yang menyatakan 

bagaimana hubungan antar variabel Secara garis besar, tahapan dalam 

menggunakan SEM adalah sebagai berikut ini: 

1. Spesifikasi model, yaitu membangun model yang sesuai dengan tujuan dan 

masalah penelitian dengan landasan teori yang kuat. 

2. Estimasi parameter bebas, yaitu komparasi matrik kovarian yang 

mempresentasikan hubungan antar variabel dan mengestimasinya ke 

dalam model yang paling sesuai. Parameter untuk mengukur kesesuaian 

model adalah maximum likelihood, weighted least squares atau 
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asymptotically distribution-free methods. Berbagai program yang dapat 

digunakan antara lain SPSS, AMOS, EQS, LISREL dan Mplus. 

3. Assessment of fit, yaitu eksekusi estimasi kesesuaian model dengan 

menggunakan parameter antara lain: Chi-Square (ukuran dasar kesesuaian 

model yang secara konseptual merupakan fungsi dari ukuran sampel dan 

perbedaan antara matrik kovarian yang diobservasi dengan matrik 

kovarian model), Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), 

Standardized Root Mean Residual (SRMR), and Comparative Fit Index 

(CFI). 

4. Modifikasi model, yaitu mengembangkan model yang diuji di awal untuk 

meningkatkan goodness-of fit (GOF) model. Peluang untuk 

mengembangkan model tergantung besarnya degree of freedom dari 

model. Namun, pengembangan model harus mempertimbangkan dasar 

teori, tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan alasan atau argument 

statistis. 

5. Interpretasi dan komunikasi, yaitu interpretasi hasil pengujian statistika 

dan pengakuan bahwa kosntruk yang dibangun berdasarkan model yang 

paling sesuai. Namun, hasil tersebut dapat dicapai ketika desain riset 

dibangun secara cermat sehingga dapat membedakan hipotesis rival. 

6. Replikasi dan validasi ulang, yaitu kemampuan model yang dimodifikasi 

untuk dapat direplikasi dan divalidasi ulang sebelum hasil penelitian 

diinterpretasikan dan dikomunikasikan (Jogiyanto, 2011). 
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Partial Least Square (PLS) dikembangkan pertama kali oleh Herman 

Wold pada tahun 1966 sebagai metode umum untuk mengestimasi path 

model yang menggunakan konstruk laten dengan multiple indikator 

(Ghozali, 2011). PLS merupakan metode analisis yang powerful dan sering 

disebut juga sebagai soft modeling karena meniadakan asumsi-asumsi OLS 

(Ordinary Least Squares) regresi, seperti data harus terdistribusi normal 

secara multivariate dan tidak adanya problem multikolonieritas antar 

variabel eksogen (Latan, 2012). 

Partial Least Square (PLS) adalah bagian dari SEM. PLS adalah 

teknik terbaru yang banyak diminati, karena tidak membutuhkan data yang 

terdistribusi normal atau sebuah penelitian dengan sampel yang sedikit. 

SEM memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan pada 

penelitian yang menghubungkan antara teori dan data, serta mampu 

melakukan analisis jalur (path analysis) dengan variabel laten sehingga 

sering digunakan oleh peneliti yang berfokus pada ilmu sosial. SEM 

memiliki 2 (dua) jenis pada umumnya yaitu covariance-based structural 

equation modeling (CB-SEM) dan variance-based structural equation 

modeling (PLS-SEM). CB-SEM diwakili oleeh software seperti AMOS, 

EQS, LISREL dan sebagainya sedangkan PLS-SEM diwakili oleh software 

PLS-Graph, SmartPLS, VisualPLS dan sebagainya (Latan, 2012). 

Analisis data menggunakan CB-SEM memiliki beberapa keterbatasan 

yaitu: jumlah sampel harus besar (berkisar 200-800 kasus), data harus 

terdistribusi secara normal multivariate, indikator harus dalam bentuk 



97 

 

 

refleksif, model harus berdasarkan pada teori (teori kuat) dan adanya 

indeterminacy sehingga sekarang banyak penelitian yang menggunakan 

SEM berbasis variance atau component yang terkenal dengan Partial Least 

Square. Analsis dengan SEM-PLS tidak harus menggunakan data 

terdistribusi normal mutivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, 

interval sampai rasio dapat digunakan pada model yang sama), sampel tidak 

harus besar (berkisar 30-100 kasus), indikator dapat berbentuk refleksif dan 

formatif, pengujian dapat dilakukan tanpa dasar teori yang kuat namun dapat 

digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel 

laten. 

Partial Least Square (PLS) memberikan model umum yang meliputi 

teknik korelasi kanonikal, redundancy analysis, regresi berganda, 

multivariate analysis of variance (MANOVA) dan principle component 

analysis. Oleh karena itu PLS menggunakan iterasi algoritma yang terdiri 

dari seri analisis ordinary least squares (OLS) maka persoalan identifikasi 

model tidak menjadi masalah untuk model recursive, juga tidak 

mengasumsikan bentuk distribusi tertentu untuk skala ukuran variabel. 

Lebih jauh lagi jumlah sampel dapat kecil dengan perkiraan kasar yaitu: 

1. Sepuluh kali skala dengan jumlah terbesar dari indikator (kausal) formatif 

(catatan skala untuk konstruk yang didesain dengan refleksif indikator 

yang dibaikan) 

2. Sepuluh kali dari jumlah terbesar structural path yang diarahkan pada 

konstruk tertentu dalam model struktural (Ghozali, 2011). 
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Tahapan analisis menggunakan PLS-SEM setidaknya harus melalui 

lima proses tahapan dimana setiap tahapan akan berpengaruh terhadap 

tahapan selanjutnya (Ghozali dan Latan, 2012), yaitu: 

1. Konseptualisasi model, pada tahap awal peneliti harus melakukan 

pengembangan dan pengukuran konstruk. 

2. Menentukan metode analisis algorithm, dalam PLS-SEM menggunakan 

program SmartPLS 3.0 M3, metode analisis algorithm yang disediakan 

hanyalah algorithm PLS dengan tida pilihan skema yaitu, factorial, 

centroid, dan path atau structural weighting.  

3. Menentukan metode resampling, umumnya terdapat dua metoda yang 

digunakan oleh peneliti di bidang SEM untuk melakukan proses 

penyempelan kembali (resampling) yaitu, bootstrapping dan jackknifing.  

4. Menggambar diagram jalur, pada tahap ini Falk dan Miller (1992) dalam 

Ghozali dan Latan (2012) merekomendasikan untuk menggunakan 

prosedur nomogram reticular action modeling (RAM) dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Konstruk teoritikal (theoretical constructs) yang menunjukan variabel 

laten harus digambar dengan bentuk lingkaran atau buletan elips 

(circle). 

b. Variabel observed atau indikator harus digambarkan dengan bentuk 

kotak (square). 

c. Hubungan-hubungan asimetri (asymmetrical relationships) 

digambarkan dengan arah panah tunggal (single headed arrow) 
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d. Hubungan-hubungan simetris (symmetrical relationships) 

digambarkan dengan arah panah dobel (double headed arrow) 

e. Evaluasi model, dalam PLS-SEM dengan program SmartPLS 3.0 

dapat dilakukan dengan menilai hasil pengukuran model kemudian 

dilanjutkan dengan evaluasi model struktural dan pengujian 

signifikansi.  

 

3.6.2 Model Pengukuran (Outer Model) 

Model pengukuran (measurement model) atau outer model 

menunjukkan bagaimana variabel manifest mempresentasikan variabel laten 

untuk diukur (Latan, 2012). Tahap pertama dalam SEM-PLS adalah menilai 

outer model, yang memfokuskan pada pengujian validitas dan reliabilitas 

yang mempresentasikan setiap konstruk. Bagian ini memberikan evaluasi 

mengenai keakuratan (reliable) dari item dan juga untuk validitas 

convergent dan discriminant. Uji validitas convergent indikator refleksif 

dapat dilihat dari nilai loading factor untuk tiap indikator konstruk. Di sisi 

lain, validitas discriminant berhubungan dengan prinsip bahwa manifest 

variabel konstruk yang berbeda seharunya tidak berkolerasi dengan tinggi 

(Latan, 2012). 

Uji yang dilakukan pada model pengukuran atau outer model sebagai 

berikut: 

1) Convergent Validity.  
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Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai 

berdasarkan korelasi item score/ component score dengan construct score 

yang dihitung dengan PLS. Untuk menilai validitas convergent dilihat dari 

nilai loading factor, untuk indikator refleksif dikatakan tinggi jika nilai 

loading factor lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun 

demikian, pada penelitian tahap awal dari pengembangan skala 

pengukuran nilai loading factor 0,50 sampai 0,60 dianggap cukup (Chin, 

1998 dalam Ghozali, 2011). Konstruk dengan nilai loading factor kurang 

dari 0,50 harus didrop (dihapus) agar dapat menghasilkan model yang 

baik. 

2) Untuk melihat convergent validity juga dapat dilihat dari nilai Average 

Variance Extracted (AVE). Nilai AVE harus lebih dari 0.5.  

3) Discriminant Validity yang baik ditunjukkan dari akar kuadrat AVE untuk 

tiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam model.  

4) Cronbach Alpha. Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai cronbach‟s alpha, 

dikatakan reliabel jika nilai cronbach‟s alpha lebih dari 0,70.  

5) Composite Reliability merupakan blok indikator yang mengukur suatu 

konstruk dapat dievaluasi dengan 2 (dua) macam ukuran yaitu consistency 

yang dikembangkan oleh Werts and Cronbsch‟s Alpha. Untuk menilai 

reliabilitas konstruk yang nilai composite reliability harus lebih besar dari 

0,7.  
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3.6.3 Model Struktural (Inner Model)  

Model struktural dengan menggunakan PLS, kita mulai dengan 

melihat nilai R-Squares untuk setiap variabel laten endogen sebagai 

kekuatan prediksi dari model struktural (Latan, 2012). Inner model yang 

juga disebut dengan (inner relation, structural model dan substantive 

theory) merupakan bagian pengujian hipotesis yang digunakan untuk 

menguji variabel laten eksogen (independen) terhadap variabel laten 

endogen (dependen) apakah mempunyai pengaruh dan hubungan 

berdasarkan substantive theory. Nilai R-Squares 0.75, 0.50, 0.25 

menunjukkan bahwa model kuat, moderate, lemah. Pengaruh F² dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

    
                     

              
 

R² included dan R²  excluded adalah R-Squares dari variabel laten 

endogen ketika predictor variabel laten digunakan atau dikeluarkan di 

dalam persamaan structural. Nilai f² 0.02, 0.15, dan 0.35 menunjukkan 

bahwa predictor variabel laten memiliki pengaruh kecil, menengah dan 

besar pada level structural. Disamping melihat besarnya nilai R-Squares, 

evaluasi model PLS dapat juga dilakukan dengan predictive relevance atau 

predictive sample, dengan rumus: 

     
∑   
∑   
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dimana :  

D = omission distance  

E = the sum of squares of prediction error 

O = the sum of squares errors using the mean for prediction  

Nilai Q² > 0 menunjukkan bahwa model mempunyai mempunyai 

predictive relevance, sedangkan Nilai Q² < 0 menunjukkan bahwa model 

mempunyai kurang predictive relevance. 

 

3.6.4 Uji Hipotesis 

A. Uji hipotesis dalam penelitian ini disajikan berdasarkan tujuan penelitian. 

Tingkat reliabilitas yang digunakan adalah 95%, sehingga batas 

keakuratan sebesar 0,05. Sehingga : 

1) Jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel (t-statistik < 1,96), 

maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

2) Jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel (t-

statistik > 1,96), maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

B. Untuk menentukan hubungan positif dan negatif dalam penelitian ini 

dengan melihat original sampel, sehingga dapat menghasilkan seperti: 

1) Jika nilai koefisian memiliki hubungan positif, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. 

2) Jika nilai koefisien memiliki hubungan negatif, maka Ho 

diterima dan Ha ditolak. 
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          BAB IV 

Hasil dan Penelitian  

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah muzakki di Kota Semarang 

Provinsi Jawa Tengah. Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang yang telah 

dilakukan penelitian berjumlah 5 Lembaga Amil Zakat, Rincian Lembaga 

Amil Zakat (LAZ) di Kota Semarang yang menjadi sampel dalam penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Jumlah kuesioner yang dibagikan Lembaga Amil Zakat diKota 

Semarang sebanyak 100 eksemplar, sesuai dengan permintaan dari peneliti. 

Sebanyak 100 kuesioner telah disebar di lima Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

di Kota Semarang mulai tanggal 1 Juni 2016 sampai 18 Juli 2016.  

Data yang dapat diolah dapat penelitian ini sebanyak 70 kuesioner. 

Berikut ini penulis menyajikan Tabel 4.1 sebagai ringkasan hasil 

pengumpulan data. 

Tabel 4.1 

Hasil Pengumpulan Data 

Keterangan Jumlah 

Kuesioner yang dikirim 75 

Kuesioner yang tidak kembali 5 

Kuesioner yang kembali 70 

Kuesioner yang bisa diolah 70 

Sumber: Hasil olah kuesioner, 2016 
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4.1.2 Deskripsi Responden Penelitian 

Identitas responden yang diungkap dalam penelitian ini meliputi jenis 

kelamin, status pegawai, lama menjadi muzakki, golongan pegawai dan 

pendidikan terakhir. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan latar 

belakang responden yang menjadi sampel. Terdapat 70 kuesioner yang 

dapat mewakili dan menjadi responden. Data mengenai karakteristik 

responden ditampilkan pada tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 

Data Statistik Responden 

No Keterangan Jumlah 

1. Status Pegawai  

 a. Tetap 67 

 b. Tidak Tetap 3 

 Jumlah 70 

2.  Lama menjadi Muzakki  

 a. < 2 0 

 b. > 2 70 

 Jumlah 70 

3.. Jenis Kelamin  

 a. Laki-Laki 57 

 b. Perempuan 13 

 Jumlah  70 

4. Golongan Pegawai  

 a. Pegawai Negeri Sipil 15 

 b. Pegawai/ Karyawan  0 

 c. Dosen  5 

 d. Dokter 5 

 e. Wiraswasta 3 
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 f. Lain-lain 42 

 Jumlah 70 

5.  Pendidikan Terakhir  

 a. Diploma  15 

 b. S1  25 

 c. S2 25 

 d. S3 5 

 Jumlah  70 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2011). Peneliti 

menggunakan analisis deskriptif berupa mean, maksimum, minimum, dan 

frekuensi untuk mempermudah dalam memahami pengukuran indikator-

indikator dalam setiap variabel yang diungkapkan dalam penelitian. Berikut 

ini disajikan deskripsi masing-masing variabel penelitian. 

1. Deskripsi Tingkat Keimanan 

Tingkat keimanan dalam penelitian ini diukur dengan empat indikator.  

Deskripsi tingkat keimanan berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada 

tabel 4.3 dibawah ini. 

Tabel 4.3 

Deskripsi Tingkat keimanan 

 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 53 75.7% 

62,51% - 81,25% Tinggi 14 20.0% 

43,76% - 62,50% Rendah 0 0.0% 
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25% - 43,75% Sangat rendah 3 4.3% 

Jumlah 70 100% 

Maksimum 100.0% 

Minimum 37.5% 

Rata-rata 86.9% 

Kriteria ST 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Dari tabel diatas diperoleh keterangan banyaknya responden yang  

mungkin memiliki tingkat keimanan termasuk dalam kategori sangat tinggi 

sebanyak 53 orang (53%), banyaknya responden yang mungkin memiliki 

tingkat keimanan dengan kategori tinggi sebanyak 14 orang (20%), 

banyaknya responden yang mungkin memiliki tingkat keimanan dengan 

kategori sangat rendah sebanyak 3 orang (4,3%).  Secara keseluruhan indeks 

persentasi tingkat keimanan responden mencapai 86,9% dan termasuk 

dalam kategori sangat tinggi. 

2. Deskripsi Pengetahuan Tentang Zakat 

Pengetahuan tentang zakat dalam penelitian ini diukur dengan lima 

indikator.  Deskripsi pengetahuan tentang zakat berdasarkan hasil penelitian 

dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini. 

Tabel 4.4 

Deskripsi Pengetahuan Tentang Zakat 

 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 23 32.9% 

62,51% - 81,25% Tinggi 36 51.4% 

43,76% - 62,50% Rendah 3 4.3% 

25% - 43,75% Sangat rendah 8 11.4% 

Jumlah 70 100% 

Maksimum 90.0% 

Minimum 35.0% 

Rata-rata 74.7% 
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Kriteria T 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Dari tabel diatas diperoleh keterangan banyaknya responden yang  

memiliki pengetahuan tentang zakat termasuk dalam kategori sangat tinggi 

sebanyak 23 orang (32.9%), banyaknya responden yang memiliki 

pengetahuan tentang zakat dengan kategori tinggi sebanyak 36 orang 

(51,4%), banyaknya responden yang  memiliki pengetahuan tentang zakat 

dengan kategori rendah sebanyak 3 orang (4,3%), banyaknya responden 

yang  memiliki pengetahuan tentang zakat dengan kategori sangat rendah 

sebanyak 8 orang (11,4%). Secara keseluruhan indeks persentasi 

pengetahuan tentang zakat responden mencapai 74,7% dan termasuk dalam 

kategori tinggi.  

3. Deskripsi Periklanan 

Periklanan dalam penelitian ini diukur dengan tiga indikator.  

Deskripsi periklanan berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 

4.5 dibawah ini. 

Tabel 4.5 

Deskripsi Periklanan 

 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 58 82.9% 

62,51% - 81,25% Tinggi 3 4.3% 

43,76% - 62,50% Rendah 2 2.9% 

25% - 43,75% Sangat rendah 7 10.0% 

Jumlah 70 100% 

Maksimum 100.0% 

Minimum 37.5% 

Rata-rata 86.4% 

Kriteria ST 
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Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Dari tabel diatas diperoleh keterangan banyaknya responden yang  

memiliki periklanan termasuk dalam kategori sangat tinggi sebanyak 58 

orang (82,9%), banyaknya responden yang  memiliki periklanan dengan 

kategori tinggi sebanyak 3 orang (4,3%), banyaknya responden yang  

memiliki periklanan dengan kategori rendah sebanyak 2 orang (2,9%), 

banyaknya responden yang  memiliki periklanan dengan kategori sangat 

rendah sebanyak 7 orang (10%).  Secara keseluruhan indeks persentasi 

periklanan responden mencapai 86,4% dan termasuk dalam kategori sangat 

tinggi. 

4. Deskripsi Hubungan Masyarakat 

Hubungan masyarakat dalam penelitian ini diukur dengan lima 

indikator. Deskripsi hubungan masyarakat berdasarkan hasil penelitian 

dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini. 

Tabel 4.6 

Deskripsi Hubungan masyarakat 

 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 47 67.1% 

62,51% - 81,25% Tinggi 11 15.7% 

43,76% - 62,50% Rendah 2 2.9% 

25% - 43,75% Sangat rendah 10 14.3% 

Jumlah 70 100% 

Maksimum 95.0% 

Minimum 35.0% 

Rata-rata 78.0% 

Kriteria T 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 
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Dari tabel diatas diperoleh keterangan banyaknya responden yang  

memiliki hubungan masyarakat termasuk dalam kategori sangat tinggi 

sebanyak 47 orang (67,1%), banyaknya responden yang  memiliki hubungan 

masyarakat dengan kategori tinggi sebanyak 11 orang (15,7%), banyaknya 

responden yang  memiliki hubungan masyarakat dengan kategori rendah 

sebanyak 2 orang (2,9%), banyaknya responden yang  memiliki hubungan 

masyarakat dengan kategori sangat rendah sebanyak 10 orang (14,3%).  

Secara keseluruhan indeks persentasi hubungan masyarakat responden 

mencapai 78% dan termasuk dalam kategori tinggi. 

5. Deskripsi Pemasaran langsung 

Pemasaran langsung dalam penelitian ini diukur dengan empat 

indikator.  Deskripsi pemasaran langsung berdasarkan hasil penelitian dapat 

dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini. 

Tabel 4.7 

Deskripsi Pemasaran langsung 

 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 30 42,9% 

62,51% - 81,25% Tinggi 29 41,4% 

43,76% - 62,50% Rendah 2 2,9% 

25% - 43,75% Sangat rendah 9 12,9% 

Jumlah 70 100% 

Maksimum 93,8% 

Minimum 37,5% 

Rata-rata 77,9% 

Kriteria T 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 

Dari tabel diatas diperoleh keterangan banyaknya responden yang  

memiliki pemasaran langsung termasuk dalam kategori sangat tinggi 
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sebanyak 30 orang (42,9%), banyaknya responden yang  memiliki 

pemasaran langsung dengan kategori tinggi sebanyak 29 orang (41,4%), 

banyaknya responden yang  memiliki pemasaran langsung dengan kategori 

rendah sebanyak 2 orang (2,9%), banyaknya responden yang  memiliki 

pemasaran langsung dengan kategori sangat rendah sebanyak 9 orang 

(12,9%). Secara keseluruhan indeks persentasi pemasaran langsung 

responden mencapai 77,9% dan termasuk dalam kategori tinggi. 

 

 

6. Deskripsi Penjualan Personal 

Penjualan personal dalam penelitian ini diukur dengan tiga indikator.  

Deskripsi penjualan personal berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada 

tabel 4.8 dibawah ini. 

Tabel 4.8 

Deskripsi Penjualan Personal 

 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 39 55.7% 

62,51% - 81,25% Tinggi 17 24.3% 

43,76% - 62,50% Rendah 10 14.3% 

25% - 43,75% Sangat rendah 4 5.7% 

Jumlah 70 100% 

Maksimum 91.7% 

Minimum 41.7% 

Rata-rata 77.0% 

Kriteria T 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Dari tabel diatas diperoleh keterangan banyaknya responden yang  

memiliki penjualan personal termasuk dalam kategori sangat tinggi 
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sebanyak 39 orang (55,7%), banyaknya responden yang  memiliki penjualan 

personal dengan kategori tinggi sebanyak 17 orang (24,3%), banyaknya 

responden yang  memiliki penjualan personal dengan kategori rendah 

sebanyak 10 orang (14,3%), banyaknya responden yang  memiliki penjualan 

personal dengan kategori sangat rendah sebanyak 4 orang (5,7%).  Secara 

keseluruhan indeks persentasi penjualan personal responden mencapai 77% 

dan termasuk dalam kategori tinggi. 

 

 

7. Deskripsi Akuntabilitas 

Akuntabilitas dalam penelitian ini diukur dengan dua indikator.  

Deskripsi akuntabilitas berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 

4.9 dibawah ini. 

Tabel 4.9 

Deskripsi Akuntabilitas 

 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 54 77.1% 

62,51% - 81,25% Tinggi 12 17.1% 

43,76% - 62,50% Rendah 0 0.0% 

25% - 43,75% Sangat rendah 4 5.7% 

Jumlah 70 100% 

Maksimum 95.0% 

Minimum 35.0% 

Rata-rata 83.1% 

Kriteria ST 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Dari tabel diatas diperoleh keterangan banyaknya responden yang  

memiliki akuntabilitas termasuk dalam kategori sangat tinggi sebanyak 54 
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orang (77,1%), banyaknya responden yang  memiliki akuntabilitas dengan 

kategori tinggi sebanyak 12 orang (17,1%), banyaknya responden yang  

memiliki akuntabilitas dengan kategori sangat rendah sebanyak 4 orang 

(5,7%). Secara keseluruhan indeks persentasi akuntabilitas responden 

mencapai 83,1% dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. 

8. Deskripsi Transparansi Pelaporan Keuangan 

Transparansi Pelaporan Keuangan dalam penelitian ini diukur dengan 

dua indikator.  Deskripsi Transparansi Pelaporan Keuangan berdasarkan 

hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini. 

Tabel 4.10 

Deskripsi Transparansi Pelaporan Keuangan 

 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 6 8.6% 

62,51% - 81,25% Tinggi 57 81.4% 

43,76% - 62,50% Rendah 1 1.4% 

25% - 43,75% Sangat rendah 6 8.6% 

Jumlah 70 100% 

Maksimum 93.8% 

Minimum 37.5% 

Rata-rata 75.5% 

Kriteria T 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Dari tabel diatas diperoleh keterangan banyaknya responden yang  

memiliki Transparansi Pelaporan Keuangan termasuk dalam kategori sangat 

tinggi sebanyak 6 orang (8,6%), banyaknya responden yang  memiliki 

Transparansi Pelaporan Keuangan dengan kategori tinggi sebanyak 57 

orang (81,4%), banyaknya responden yang  memiliki Transparansi 

Pelaporan Keuangan dengan kategori sangat rendah sebanyak 1 orang 
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(1,4%)banyaknya responden yang  memiliki Transparansi Pelaporan 

Keuangan dengan kategori sangat rendah sebanyak 6 orang (8,6%). Secara 

keseluruhan indeks persentasi Transparansi Pelaporan Keuangan responden 

mencapai 75,5% dan termasuk dalam kategori tinggi. 

9. Deskripsi Motivasi 

Motivasi dalam penelitian ini diukur dengan enam indikator.  

Deskripsi Motivasi berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4.11 

dibawah ini. 

 

Tabel 4.11 

Deskripsi Motivasi 

 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 52 74.3% 

62,51% - 81,25% Tinggi 7 10.0% 

43,76% - 62,50% Rendah 8 11.4% 

25% - 43,75% Sangat rendah 3 4.3% 

Jumlah 70 100% 

Maksimum 91.7% 

Minimum 37.5% 

Rata-rata 79.2% 

Kriteria T 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Dari tabel diatas diperoleh keterangan banyaknya responden yang  

memiliki Motivasi termasuk dalam kategori sangat tinggi sebanyak 52 orang 

(74,3%), banyaknya responden yang  memiliki Motivasi dengan kategori 

tinggi sebanyak 7 orang (10%), banyaknya responden yang  memiliki 

Motivasi dengan kategori sangat rendah sebanyak 8 orang (11,4%) 

banyaknya responden yang  memiliki Motivasi dengan kategori sangat 
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rendah sebanyak 3 orang (4,3%).  Secara keseluruhan indeks persentasi 

Motivasi responden mencapai 79,2% dan termasuk dalam kategori tinggi.  

 

4.2 Analisis Data 

Teknik pengolahan data menggunakan metode SEM (structural 

equation modeling) berbasis partial least squares dengan alat analisis data 

SmartPLS 3.0. SEM berbasis partial least squares meliputi uji outer model 

atau measurement model atau model pengukuran yang menunjukkan 

bagaimana variabel manifest merepresentasi variabel laten untuk diukur. Uji 

outer model atau measurement model atau model pengukuran didalamnya 

terdapat uji validitas dan uji reliabilitas. Kedua uji inner model atau 

structural model atau model struktural yang menguji pengaruh variabel 

laten dengan variabel konstruknya. 

 

4.3 Uji Outer Model atau Measurement Model 

Uji outer model digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas. 

Kriteria yang digunakan untuk menilai outer model antara lain adalah 

validitas convergent dan reliabilitas. 

4.3.1 Uji Validitas Convergent 

Uji validitas convergent dari measurement (outer) model digunakan 

untuk menguji validitas indikator dengan melihat masing-masing konstruk. 

Validitas convergent dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan korelasi 

antara item score atau component dengan construct score yang dihitung 



115 

 

 

dengan PLS. Uji validitas convergent indikator reflektif dengan program 

SmartPLS 3.0 dapat dilihat dari loading factor, average variance extracted 

(AVE). 

4.3.1.1 Loading Factor 

Nilai loading factor menjadi kriteria dalam menilai validitas 

convergent. Jika dilihat dari loading factor maka ukuran model reflektif 

dikatakan bagus apabila nilai loading factor lebih dari 0,50. Konstruk 

dengan nilai loading factor kurang dari 0,50 harus dihapus atau didrop 

agar dapat menghasilkan model yang baik dari sebelumnya. Nilai loading 

factor dapat dilihat dari tabel outer loadings pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values, P-Values) 

  
Original 
Sample (O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P Values 

X1.1 <- TK 0,756 0,681 0,199 3,808 0,000 

X1.2 <- TK 0,674 0,642 0,144 4,680 0,000 

X1.3 <- TK 0,622 0,535 0,237 2,625 0,009 

X1.4 <- TK 0,845 0,817 0,101 8,397 0,000 

X1.5 <- TK 0,838 0,832 0,090 9,350 0,000 

X1.6 <- TK 0,643 0,641 0,122 5,269 0,000 

X2.1 <- PTZ 0,837 0,814 0,123 6,822 0,000 

X2.2 <- PTZ 0,771 0,743 0,142 5,413 0,000 

X2.3 <- PTZ 0,854 0,813 0,125 6,824 0,000 

X2.4 <- PTZ 0,708 0,675 0,136 5,223 0,000 

X2.5 <- PTZ 0,784 0,746 0,157 4,989 0,000 

X3.1 <- P 0,842 0,724 0,244 3,451 0,001 

X3.2 <- P 0,848 0,763 0,207 4,106 0,000 

X3.3 <- P 0,720 0,678 0,243 2,962 0,003 

X3.4 <- P 0,812 0,749 0,210 3,860 0,000 

X3.5 <- P 0,846 0,731 0,212 3,992 0,000 

X3.6 <- P 0,869 0,772 0,209 4,155 0,000 

X4.1 <- HM 0,712 0,682 0,130 5,490 0,000 

X4.2 <- HM 0,831 0,821 0,065 12,709 0,000 
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X4.3 <- HM 0,891 0,889 0,033 27,261 0,000 

X4.4 <- HM 0,750 0,729 0,096 7,839 0,000 

X4.5 <- HM 0,818 0,792 0,094 8,681 0,000 

X5.1 <- PL 0,683 0,644 0,296 2,311 0,021 

X5.2 <- PL 0,638 0,566 0,289 2,205 0,028 

X5.3 <- PL 0,974 0,680 0,320 3,042 0,002 

X5.4 <- PL 0,729 0,707 0,276 2,642 0,008 

X6.1 <- PP 0,842 0,773 0,229 3,672 0,000 

X6.2 <- PP 0,778 0,691 0,208 3,734 0,000 

X6.3 <- PP 0,730 0,650 0,208 3,514 0,000 

X6.4 <- PP 0,739 0,647 0,237 3,119 0,002 

X6.5 <- PP 0,630 0,553 0,249 2,531 0,012 

X6.6 <- PP 0,809 0,722 0,202 4,012 0,000 

X7.1 <- A 0,727 0,717 0,097 7,478 0,000 

Tabel 4.12 

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values, P-Values) 

 
 Original 

Sample (O) 
Sample Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P Values 

X7.2 <- A 0,708 0,670 0,142 4,975  0,000 

X7.3 <- A 0,685 0,663 0,131 5,218  0,000 

X7.4 <- A 0,689 0,638 0,189 3,637  0,000 

X7.5 <- A 0,788 0,761 0,126 6,235  0,000 

X8.1 <- TPK 0,781 0,771 0,105 7,440  0,000 

X8.2 <- TPK 0,797 0,775 0,122 6,550  0,000 

X8.3 <- TPK 0,773 0,752 0,099 7,797  0,000 

X8.4 <- TPK 0,795 0,786 0,091 8,699  0,000 

Y1.1 <- M 0,854 0,850 0,035 24,666  0,000 

Y1.2 <- M 0,715 0,706 0,071 10,063  0,000 

Y1.3 <- M 0,786 0,776 0,058 13,573  0,000 

Y1.4 <- M 0,741 0,730 0,062 12,048  0,000 

Y1.5 <- M 0,779 0,775 0,043 17,951  0,000 

Y1.6 <- M 0,793 0,787 0,052 15,167  0,000 

Sumber: Output SmartPLS3.0, 2016 

Dilihat dari Tabel 4.9 outer loadings menunjukkan bahwa seluruh 

konstruk mempunyai nilai loading factor diatas 0,5 dan signifikan (t-

statistic lebih besar daripada t-tabel). Untuk variabel laten endogen motivasi 

mempunyai 6 konstruk yang memiliki nilai loading factor lebih dari 0,50 
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dan signifikan lebih dari 1,96 (t-statistic lebih besar daripada t-tabel), 

selanjutnya untuk tingkat keimanan, pengetahuan tentang zakat, periklanan, 

hubungan masyarakat, pemasaran langsung, penjualan personal, 

akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan masing-masing 

mempunyai 6 konstruk, 5 konstruk, 6 konstruk, 5 konstruk, 4 konstruk, 6 

konstruk, 5 konstruk, 4 konstruk, konstruk yang memiliki nilai loading 

factor lebih dari 0,5 dan signifikan lebih dari 1,96 (t-statistic lebih besar 

daripada t-tabel). Tetapi, penelitian ini masih dapat menerima nilai loading 

factor 0,50 sampai 0,60 sesuai dengan tahap pengembangan skala. 

Sehingga, indikator konstruk dengan nilai loading factor (original sample) 

yang kurang dari 0,5 harus di dihapus (drop) agar mampu menghasilkan 

model yang lebih baik dari model sebelumnya. 

 

4.3.1.2 Average Variance Extracted 

AVE merupakan salah satu paramater untuk menilai validitas 

convergent. Variabel laten dikatakan valid jika nilai AVE harus lebih dari 

0,5. Nilai AVE direkomendasikan harus lebih dari 0,5 mempunyai arti 

bahwa 50% atau lebih variance dari indikator dapat dijelaskan (Ghozali 

dan Latan, 2012). Nilai AVE dapat dilihat pada Tabel 4.13 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.13 

Average Variance Extracted 

  
Original 

Sample (O) 

Sample Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Values 

TK 0,540 0,514 0,099 5,466 0,000 
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PTZ 0,628 0,596 0,100 6,285 0,000 

P 0,680 0,592 0,171 3,968 0,000 

HM 0,645 0,626 0,072 8,906 0,000 

PL 0,589 0,512 0,166 3,551 0,000 

PP 0,574 0,507 0,142 4,051 0,000 

A 0,519 0,498 0,102 5,094 0,000 

TPK 0,619 0,606 0,085 7,237 0,000 

M 0,607 0,599 0,064 9,555 0,000 

Sumber: Output SmartPLS3.0, 2016 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.11 atau bentuk diagram pada Lampiran 10 

average variance extracted (AVE) menunjukkan bahwa variabel laten 

endogen yaitu Motivasi memiliki nilai AVE 0,607 sehingga bisa dikatakan 

valid karena nilai AVE lebih dari 0,50. Variabel laten eksogen yaitu 

akuntabilitas (0.519), hubungan masyarakat (0.645), motivasi (0,607), 

periklanan (0,680), pemasaran langsung (0,589), penjualan personal (0,574), 

dan pengetahuan tentang zakat (0,628), tingkat keimanan (0,540), 

transparansi pelaporan keuangan (0.619). Dilihat dari nilai AVE 

keseluruhan variabel laten maka dapat diketahui bahwa untuk semua 

variabel laten adalah valid karena memiliki nilai AVE diatas 0,50. 

 

4.3.1.3 Uji Validitas Discriminant 

Uji validitas discriminant berhubungan dengan prinsip bahwa 

pengukur-pengukur (manifest variabel) konstruk yang berbeda seharusnya 

tidak berkomunikasi dengan tinggi (Ghozali dan Latan, 2015). Cara untuk 
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menguji validitas discriminant dengan indikator reflektif yaitu dengan 

membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk dengan nilai 

korelasi antar konstruk dalam model. Validitas discriminant yang baik 

ditunjukkan dari akar kuadrat AVE untuk tiap konstruk lebih besar dari 

korelasi antar konstruk dalam model (Ghozali dan Latan, 2012). Berikut ini 

tabel 4.14 menunjukkan hasil estimasi perhitungan latent variabel 

correlation. 

 

Tabel 4.14 

Latent Variabel Correlation 

 

  TK PTZ P HM PL PP A TPK M 

TK 1,000                 

PTZ -0,195 1,000               

P 0,592 -0,303 1,000             

HM -0,021 -0,161 0,188 1,000           

PL 0,137 0,002 0,091 0,023 1,000         

PP -0,098 -0,112 -0,196 -0,067 -0,069 1,000       

A -0,085 -0,126 0,309 0,062 -0,178 -0,060 1,000     

TPK 0,403 -0,163 0,467 -0,039 0,097 -0,052 -0,109 1,000   

M 0,110 -0,176 0,522 0,288 -0,019 -0,275 0,307 0,000 1,000 

 Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2016 

Berikut ini nilai AVE disajikan dalam tabel 4.15 

Tabel 4.15 

Average Variance Extracted (AVE) dan Akar AVE 

 
 AVE Akar AVE 

TK 0.540 0.734846 
PTZ 0.628 0.792464 

P 0.680 0.824621 
HM 0.645 0.803118 
PL 0.589 0.767463 
PP 0.574 0.757627 
A 0.519 0.720416 
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TPK 0.619 0.786765 
M 0.607 0.779102 

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2016 

Korelasi maksimal konstruk tingkat keimanan terhadap konstruk 

lainnya sebesar 0.592 dan nilai akar AVE sebesar 0,734846. Korelasi 

maksimal konstruk pengetahuan tentang zakat terhadap konstruk lainnya 

sebesar 0.002 dan nilai akar AVE sebesar 0,792464. Korelasi maksimal 

konstruk periklanan terhadap konstruk lainnya sebesar 0.522 nilai akar AVE 

sebesar 0,824621. Korelasi maksimal konstruk hubungan masyarakat 

terhadap konstruk lainnya sebesar 0,062 nilai akar AVE sebesar 0,803118. 

Korelasi maksimal konstruk pemasaran langsung terhadap konstruk lainnya 

sebesar 0.097 nilai akar AVE sebesar 0,767463. Korelasi maksimal 

konstruk penjualan personal terhadap konstruk lainnya sebesar -0.052 nilai 

akar AVE sebesar 0.757627. Korelasi maksimal konstruk akuntabilitas 

terhadap konstruk lainnya sebesar 0.307 nilai akar AVE sebesar 0,720416. 

Korelasi maksimal konstruk transparansi pelaporan keuangan terhadap 

konstruk lainnya sebesar 0.522 nilai akar AVE sebesar 0,786765. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki nilai validitas 

discriminant yang baik, karena nilai akar AVE untuk semua konstruk lebih 

besar dari nilai korelasi antar semua konstruk yang ada. 

 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan 

ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk (Ghozali dan Latan, 2012). 
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PLS-SEM menggunakan program SmartPLS 3.0, untuk mengukur 

reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan 

dua cara yaitu dengan melihat nilai Cronbach‟s Alpha dan Composite 

Reliability. Konstruk dinyatakan reliable jika nilai Cronbach‟s Alpha dan 

Composite Reliability diatas 0,70. Berikut hasil output nilai Cronbach‟s 

Alpha dan Composite Reliability dengan menggunakan SmartPLS 3.0 dapat 

dilihat pada Tabel 4.16: 

 

Tabel 4.16 

Composite Reliability dan Cronbachs Alpha 

 

 Composite Reliability Cronbachs Alpha 

TK 0,843 0,767 

PTZ 0,900 0,872 

P 0,902 0,870 

HM 0,927 0,924 

PL 0,848 0,829 

PP 0,889 0,869 

A 0,894 0,857 

TPK 0,874 0,829 

M 0,866 0,795 

           Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2016 

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.16, nilai composite reliability 

maupun cronbachs alpha seluruh konstruk diatas 0,70. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa konsistensi dan stabilitas dari instrumen yang 

digunakan sangat tinggi, maka konstruk atau variabel dalam model 
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penelitian ini telah menjadi alat ukur yang fit dan semua pertanyaan yang 

diajukan kepada responden untuk mengukur masing-masing konstruk dalam 

penelitian merupakan pertanyaan yang reliabel. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa masing-masing konstruk yang digunakan dalam model 

penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang baik. 

 

4.4 Uji Inner Model atau Structural Model 

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat 

hubungan antar konstruk, nilai signifikan, dan R-square dari model 

penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square 

untuk konstruk dependen, Stone-Geiser Q-Square untuk predictive 

relevance dan uji t serta signifikan dari koefisien parameter jalur struktural. 

Penilaian model dengan PLS, dapat dimulai dengan melihat R-square untuk 

variabel laten dependen. Berikut adalah hasil pengujian R-Square 

menggunakan SmartPLS 3.0 yang disajikan dalam Gambar 4.1 berikut ini: 
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Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2016 

Gambar 4.1 

Diagram R-Square 

 

Berdasarkan hasil Gambar 4.1, nilai R-Square dari variabel laten 

dependen penggunaan motivasi adalah 0,710. Nilai tersebut dapat diartikan 

bahwa variabilitas konstruk motivasi yang dapat dijelaskan oleh konstruk 

lain dalam penelitian adalah sebesar 71%, sementara 29% lainnya dijelaskan 

oleh faktor lain diluar penelitian ini. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa variabel laten endogen adalah kuat karena mempunyai nilai R-Square 

lebih dari 71%. 

 

 

4.5 Uji Structural Equation Model (SEM)  

Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan 

Structural Equation Model (SEM) berbasis variance dengan menggunakan 

R-Square 0,710 
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SmartPLS 3.0. Berikut merupakan hasil pengujian Full Model SEM 

Algorthm pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2. Uji Full Model SEM PLS Algorithm 

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2016 (gambar lebih jelas dapat dilihat pada 

Lampiran 12) 

Penelitian ini menggunakan 1 variabel endogen (variabel dependen), 8 

variabel eksogen (variabel independen), dan 46 indikator. Indikator yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah indikator reflektif, sehingga arah 

hubungan kausalitas berasal dari konstruk menuju ke indikator. 

 

4.6 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan meilhat nilai path coeffisient yang 

menunjukkan koefisen parameter dan nilai t-statistic. Signifikan parameter 

yang diestimasi memberikan informasi mengenai hubungan antara variabel-

variabel dalam penelitian kemudian membandingkan nilai t-statistic dengan 

nilai t-tabel. Jika T-statistic lebih tinggi dibandingkan nilai T-table, berarti 

hipotesis terdukung atau diterima. Dalam penelitian ini untuk tingkat 

keyakinan 95 persen (alpha 95 persen), maka nilai T-table untuk hipotesis 

satu ekor (one-tailed) adalah >1,96. Tabel 4.17 berikut menyajikan hasil 

pengujian path coefficient dengan SmartPLS 3.0. 

Tabel 4.17 

Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values, P Values) 

 
Original 

Sample (O) 
Sample Mean 

(M) 
Standard 

Deviation (STDEV) 
T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P Values 

TK -> M 0,309 0,302 0,122 2,539 0,011 

PTZ -> M 0,266 0,246 0,098 2,718 0,007 

P -> M 0,078 0,061 0,100 0,776 0,438 

HM -> M -0,062 -0,059 0,048 1,279 0,201 

PL -> M 0,053 0,028 0,096 0,552 0,581 

PP -> M -0,022 -0,018 0,065 0,345 0,730 

A -> M 0,432 0,423 0,114 3,798 0,000 

TPK -> M 0,355 0,336 0,134 2,652 0,008 

Sumber: Output SmartPLS 3.0, 2016 

1.  Tingkat Keimanan mempengaruhi motivasi muzakki membayar zakat 

secara positif. 
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Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai 

parameter koefisien untuk variabel tingkat keimanan terhadap motivasi 

muzakki membayar zakat sebesar 0,309 dengan nilai t-statistic sebesar 

2,539. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keimanan berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat dikarenakan nilai t-

statistic lebih besar dari 1,96. Selain itu, pengaruh variabel tingkat keimanan 

terhadap penggunaan motivasi muzakki membayar zakat karena nilai 

parameter koefisien bernilai positif. Sehingga dapat diambil kesimpulan 

bahwa H1 diterima karena tingkat keimanan memiliki hubungan positif dan 

signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat. 

2. Pengetahuan tentang zakat mempengaruhi motivasi muzakki membayar 

zakat secara positif. 

Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai 

parameter koefisien untuk variabel pengetahuan tentang zakat terhadap 

motivasi muzakki membayar zakat sebesar 0,246 dengan nilai t-statistic 

sebesar 2,718. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tentang zakat 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat 

dikarenakan nilai t-statistic lebih besar dari 1,96. Selain itu, pengaruh 

variabel pengetahuan tentang zakat terhadap penggunaan motivasi muzakki 

membayar zakat karena nilai parameter koefisien bernilai positif. Sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa H2 diterima karena pengetahuan tentang 

zakat memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap motivasi muzakki 

membayar zakat. 
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3. Periklanan mempengaruhi motivasi muzakki membayar zakat secara positif. 

Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai 

parameter koefisien untuk variabel periklanan terhadap motivasi muzakki 

membayar zakat sebesar  0,078 dengan nilai t-statistic sebesar 0,776. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa periklanan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi muzakki membayar zakat dikarenakan nilai t-statistic 

lebih kecil dari 1,96. Selain itu, pengaruh variabel periklanan terhadap 

motivasi muzakki membayar zakat adalah positif karena nilai parameter 

koefisien bernilai positif. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H3 

ditolak karena periklanan memiliki hubungan positif dan tidak signifikan 

terhadap motivasi muzakki membayar zakat. 

4. Hubungan Masyarakat mempengaruhi motivasi muzakki membayar zakat 

secara negatif. 

Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai 

parameter koefisien untuk variabel hubungan masyarakat terhadap motivasi 

muzakki membayar zakat sebesar -0,062 dengan nilai t-statistic sebesar 

1.279. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan masyarakat tidak 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat 

dikarenakan nilai t-statistic lebih kecil dari 1,96. Selain itu, pengaruh 

variabel hubungan masyarakat terhadap motivasi muzakki membayar zakat 

adalah negatif karena nilai parameter koefisien bernilai negatif. Sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa H4 ditolak karena hubungan masyarakat 
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memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap motivasi muzakki 

membayar zakat. 

5. Pemasaran langsung mempengaruhi motivasi muzakki membayar zakat 

secara tidak positif. 

Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai 

parameter koefisien untuk variabel pemasaran langsung terhadap motivasi 

muzakki membayar zakat sebesar  0,053 dengan nilai t-statistic sebesar 

0,552. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemasaran langsung tidak 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat 

dikarenakan nilai t-statistic lebih kecil dari 1,96. Selain itu, pengaruh 

variabel pemasaran langsung terhadap motivasi muzakki membayar zakat 

adalah positif karena nilai parameter koefisien bernilai positif. Sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa H6 ditolak karena permasaran langsung 

memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap motivasi muzakki 

membayar zakat. 

6. Penjualan personal mempengaruhi motivasi muzakki membayar zakat secara 

negatif. 

Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai 

parameter koefisien untuk variabel penjualan personal terhadap motivasi 

muzakki membayar zakat sebesar -0,022 dengan nilai t-statistic sebesar 

0,345. Hal tersebut menunjukkan bahwa penjualan personal tidak 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat 

dikarenakan nilai t-statistic lebih kecil dari 1,96. Selain itu, pengaruh 
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variabel penjualan personal terhadap motivasi muzakki membayar zakat 

adalah negatif karena nilai parameter koefisien bernilai negatif. Sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa H5 ditolak karena penjualan personal 

memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap motivasi muzakki 

membayar zakat. 

7. Akuntabilitas mempengaruhi motivasi muzakki membayar zakat secara 

positif. 

Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai 

parameter koefisien untuk variabel akuntabilitas terhadap motivasi muzakki 

membayar zakat sebesar 0,432 dengan nilai t-statistic sebesar 3,798. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

motivasi muzakki membayar zakat dikarenakan nilai t-statistic lebih besar 

dari 1,96. Selain itu, pengaruh variabel akuntabilitas terhadap penggunaan 

motivasi muzakki membayar zakat karena nilai parameter koefisien bernilai 

positif. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H7 diterima karena 

akuntabilitas memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap motivasi 

muzakki membayar zakat. 

8. Transparansi pelaporan keuangan mempengaruhi motivasi muzakki 

membayar zakat secara positif. 

Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai 

parameter koefisien untuk variabel transparansi pelaporan keuangan 

terhadap motivasi muzakki membayar zakat sebesar 0,355 dengan nilai t-

statistic sebesar 2,652. Hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi 
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pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap motivasi muzakki 

membayar zakat dikarenakan nilai t-statistic lebih besar dari 1,96. Selain itu, 

pengaruh variabel transparansi pelaporan keuangan terhadap penggunaan 

motivasi muzakki membayar zakat karena nilai parameter koefisien bernilai 

positif. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H8 diterima karena 

transparansi pelaporan keuangan memiliki hubungan positif dan signifikan 

terhadap motivasi muzakki membayar zakat. 

 

4.7 PEMBAHASAN 

Hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian yang dikembangkan, 

secara ringkas disajikan pada tabel 4.18. Berdasarkan hasil pengujian 

menggunakan SmartPLS 3.0 ada 4 (empat) hipotesis yang diterima dan 4 

(empat) hipotesis lainnya ditolak. 

Tabel 4.18 

Hasil Rekapitulasi Pengujian Hipotesis 

 

Hipotesis Pernyataan Hasil 

H1 Tingkat keimanan berpengaruh signifikan terhadap motivasi 
muzakki membayar zakat 

Hipotesis 
diterima 

H2 Pengetahuan tentang zakat berpengaruh signifikan terhadap 
motivsi muzakki membayar zakat 

Hipotesis 
diterima 

H3 Periklanan tidak berpengaruh signifikan terhadap motivsi 
muzakki membayar zakat 

Hipotesis 
ditolak 

H4 Hubungan masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap 
motivsi muzakki membayar zakat 

Hipotesis 
ditolak 

H5 Pemasaran Langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap 
motivasi muzakki membayar zakat 

Hipotesis 
ditolak 

H6 Penjualan Personal tidak berpengaruh signifikan terhadap 
motivasi muzakki membayar zakat 

Hipotesis 
ditolak 
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Hipotesis Pernyataan Hasil 

H7 Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap motivasi 
muzakki membayar zakat 

Hipotesis 

diterima 

H8 Transparansi pelaporan keuangan berpengaruh 
signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat 

Hipotesis 

diterima 

 

4.7.1. Tingkat keimanan memiliki hubungan positif dan berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat 

Hipotesis satu (H1) menyatakan bahwa tingkat keimanan berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat adalah diterima. 

Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai parameter 

koefisien sebesar 0,309 dengan nilai t-statistic sebesar 2,539. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat keimanan berpengaruh signifikan terhadap 

motivasi muzakki membayar zakat dikarenakan nilai t-statistic >1,96. Selain 

itu, pengaruh tingkat keimanan terhadap motivasi muzakki membayar zakat 

adalah positif karena nilai parameter koefisien bernilai positif. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat keimanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat. Pengujian variabel 

tingkat keimanan terhadap motivasi muzakki membayar zakat menunjukkan 

bahwa semakin tinggi tingkat keimanan seseorang maka akan berpengaruh 

terhadap motivasi muzakki membayar zakat. 

Alasannya tingkat keimanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap motivasi muzakki membayar zakat diakibatkan oleh terbentuknya 

Aqidah atas apa yang telah mereka yakini bahwa yang memerintah untuk 

berzakat adalah Allah SWT, sebagaimana telah ditunjukan di rukun Islam 
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dan Al-Quran. Kota Semarang memiliki banyak Lembaga Amil Zakat ada 

yang berasal dari kotanya semarang dan cabang dari kota-kota di Indonesia, 

ini menunjukan bahwa Islam di Indonesia masih kuat dengan apa yang telah 

mereka wajibkan dan sunnahkan pastinya dijalanin karena keimanan 

seseorang yang besar.  

Faktor personal pada Teori Al-Wala‟ (loyalitas) mempunyai 3 

implementasi Sikap Al-Wala‟ dalam sistem ekonomi Islam yaitu: 

Implementasi sikap Al-Wala‟ (loyalitas) terhadap Allah SWT, Entitas dan 

Stakeholders. Alasannya motivasi membayar zakat berpengaruh terhadap 

tingkat keimanan karena realisasinya muzakki akan semakin memiliki 

tingkat keimanan yang tinggi atas zakat yang dibayarkannya sesuai dengan 

ajaran agama Islam, karena muzakki meyakini bahwa perilaku yang mereka 

lakukan merupakan bentuk loyalitas kepada Allah SWT sesuai teori Al-

Wala‟. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian mengenai analisis 

karakteristis muzakki dan tata kelola LAZ terhadap motivasi membayar 

zakat penghasilan yang dilakukan oleh Kiryanto dan Villia Nikmatul 

Khasanah (2013) menunjukkan bahwa keimanan akan mendasari segala 

perilaku individu, sehingga manakala keimanan seseorang semakin besar 

maka kemungkinan untuk melakukan perintah-perintah agama akan 

semakin besar. 
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4.7.2. Pengetahuan tentang zakat memiliki dan berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi muzakki membayar zakat 

Hipotesis dua (H2) menyatakan bahwa pengetahuan tentang zakat  

berpengaruh signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat adalah 

diterima. Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai 

parameter koefisien sebesar 0,266 dengan nilai t-statistic sebesar 2,718. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tentang zakat berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat dikarenakan nilai t-

statistic >1,96. Selain itu, pengaruh pengetahuan tentang zakat terhadap 

motivasi muzakki membayar zakat adalah positif karena nilai parameter 

koefisien bernilai positif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengetahuan tentang zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

motivasi muzakki membayar zakat. Pengujian variabel pengetahuan tentang 

terhadap motivasi muzakki membayar zakat menunjukkan bahwa semakin 

tinggi pengetahuan tentang zakat seseorang maka akan berpengaruh 

terhadap motivasi muzakki membayar zakat. 

Alasannya pengetahuan tentang zakat berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat diakibatkan oleh akal 

pikiran yang diberikan Allah SWT untuk mempelajari dan mengetahui ilmu-

ilmu agama Islam seperti berzakat. Semua pengetahuan tentang zakat telah 

ada di Al-Quran dan Hadist-hadish sahih, Allah ingin hambanya untuk 

berzakat agar meraka hidup di dunia yang sementara ini saling membantu 

sesama hambanya. Apabila seseorang mengetahui tentang zakat dengan baik 
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dan benar pastinya akan percaya nikmat Allah yang akan menggandakan 

nikmatnya yang diberikan hambanya yang melaksanakan perintah-

perintahnya. 

 Teori atribusi bahwa perilaku yang sempurnakan oleh faktor internal 

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 

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). 

 

4.7.3. Periklanan memiliki hubungan positif dan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat 

Hipotesis tiga (H3) menyatakan bahwa periklanan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat adalah ditolak. 

Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai parameter 

koefisien sebesar 0,078 dengan nilai t-statistic sebesar 0.776. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa periklanan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
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motivasi muzakki membayar zakat dikarenakan nilai t-statistic <1,96. Selain 

itu, pengaruh periklanan terhadap motivasi muzakki membayar zakat adalah 

positif karena nilai parameter koefisien bernilai positif. Sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa periklanan berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat. Pengujian variabel 

periklanan terhadap motivasi muzakki menunjukkan bahwa periklanan tidak 

mempengaruhi penggunaan motivasi muzakki membayar zakat. 

Alasannya variabel periklanan berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat diakibatkan oleh 

muzakki menilai apabila keputusannya untuk berzakatnya semua karena 

ketertarikannya kepada lembaga amil zakat itu tidak benar karena dilihat 

dari tingkat keimanan dan pengetahuan zakat mereka miliki cukup besar dan 

tidak hanya itu penelitian ini dilakukan di berbagai LAZ maka periklanan 

yang dilakukan di setiap LAZ pastinya beda. Maka dari itu diukurnya path 

coefficient nilai t-statistic <1.96 menunjukan hasil yang tidak signifikan 

terhadap variabel periklanan. 

Theory of Planned Behavior mampu menunjukan bahwa periklanan 

mampu mempengaruhi niat muzakki membayar zakat dengan cara 

memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan Lembaga Amil 

Zakat agar menarik muzakki untuk membayar zakat ditempat tersebut 

berupa brosur, spanduk, majalah, dan media iklan lainya. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Milla rahma fiqhyany dan Ari prasetyo (2014) dengan Pengaruh 
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komunikasi pemasaran terpadu terhadap niat muzakki membayar dana zakat, 

infaq, dan shadaqah pada Yayasan Nurul Hayat Cabang Tuban yang 

menyatakan variabel periklanan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap niat muzakki secara parsial. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Yayasan Nurul Hayat Tuban melalui berbagai media berhasil menarik 

perhatian muzakki  untuk membayar zakat, infaq, shadaqah pada yayasan 

tersebut. Informasi dan pesan yang disampaikan pada media periklanan 

yang dilakukan oleh yayasan jelas, akurat, tidak berlebihan, mudah 

dipahami, dan dapat dipercaya. 

 

4.7.4. Hubungan masyarakat memiliki hubungan positif dan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat 

Hipotesis empat (H4) menyatakan bahwa hubungan masyarakat tidak 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat adalah 

ditolak. Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai 

parameter koefisien sebesar -0,062 dengan nilai t-statistic sebesar 1,279. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa hubungan masyarakat tidak berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat dikarenakan nilai t-

statistic <1,96. Selain itu, hubungan masyarakat terhadap motivasi muzakki 

membayar zakat adalah negatif karena nilai parameter koefisien bernilai 

negatif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan masyarakat 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap motivasi muzakki 

membayar zakat. Pengujian variabel hubungan masyarakat terhadap 
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motivasi muzakki menunjukkan bahwa hubungan masyarakat tidak 

mempengaruhi penggunaan motivasi muzakki membayar zakat. 

Alasannya variabel hubungan masyarakat berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat diakibatkan 

oleh muzakki menilai apabila keputusannya untuk berzakatnya semua 

karena ketertarikannya kepada lembaga amil zakat itu tidak benar karena 

dilihat dari tingkat keimanan dan pengetahuan zakat mereka miliki cukup 

besar dan tidak hanya itu penelitian ini dilakukan di berbagai LAZ maka 

hubungan masyarakat yang dilakukan di setiap LAZ pastinya beda. 

Teori Al- Wala‟ mampu menunjukan hubungan masyarakat 

mempengaruhi motivasi membayar zakat dengan cara proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi program yang memotivasi pembelian dan 

kepuasan konsumen melalui komunikasi informasi yang dapat dipercaya 

dan kesan yang mengidentifikasikan perusahaan dan produknya dengan 

kebutuhan dan keinginan, kepedulian dan minat konsumen. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Milla rahma fiqhyany dan Ari prasetyo (2014) dengan Pengaruh 

komunikasi pemasaran terpadu terhadap niat muzakki membayar dana zakat, 

infaq, dan shadaqah pada Yayasan Nurul Hayat Cabang Tuban yang 

menyatakan variabel variabel hubungan masyarakat memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap niat muzakki secara parsial. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Yayasan Nurul Hayat Tuban melalui berita dan kegiatan-
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kegiatan pelayanan masyarakat telah mempengaruhi niat muzakki membayar 

zakat, infaq, shadaqah pada yayasan tersebut. 

 

4.7.5. Pemasaran langsung memiliki hubungan positif dan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat 

Hipotesis lima (H5) menyatakan bahwa tidak berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi muzakki membayar zakat adalah ditolak. Berdasarkan 

hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai parameter koefisien 

sebesar 0,053 dengan nilai t-statistic sebesar 0,552. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pemasaran langsung tidak berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi muzakki membayar zakat dikarenakan nilai t-statistic 

<1,96. Selain itu, pemasaran langsung terhadap motivasi muzakki membayar 

zakat adalah positif karena nilai parameter koefisien bernilai positif. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran langsung berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat. 

Pengujian variabel pemasaran langsung terhadap motivasi muzakki 

menunjukkan bahwa pemasaran langsung tidak mempengaruhi penggunaan 

motivasi muzakki membayar zakat. 

Alasannya variabel pemasaran langsung berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat diakibatkan oleh 

muzakki menilai apabila keputusannya untuk berzakatnya semua karena 

ketertarikannya kepada lembaga amil zakat itu tidak benar karena dilihat 

dari tingkat keimanan dan pengetahuan zakat mereka miliki cukup besar dan 
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tidak hanya itu penelitian ini dilakukan di berbagai LAZ maka pemasaran 

langsung yang dilakukan di setiap LAZ pastinya beda. Pemasaran lansung 

yang berpengaruh positif dikarena komunikasi, info-info terbaru, interkatif 

dan keamanan yang dilakukan baik oleh lembaga amil zakat membuat 

motivasi muzakki berpengaruh positif. 

Theory of Planned Behavior mampu menunjukan bahwa pemasaran 

langsung mempengaruhi niat muzakki membayar zakat dengan cara 

menggunakan saluran-saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan 

menyerahkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan 

perantara pemasaran, saluran-saluran tersebut adalah direct mail, katalog, 

telemarketing, dan sebagainya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Milla rahma fiqhyany dan Ari prasetyo (2014) dengan Pengaruh komunikasi 

pemasaran terpadu terhadap niat muzakki membayar dana zakat, infaq, dan 

shadaqah pada Yayasan Nurul Hayat Cabang Tuban yang menyatakan 

variabel variabel pemasaran langsung memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap niat muzakki secara parsial. 

 

4.7.6. Penjualan personal memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat 

Hipotesis enam (H6) menyatakan bahwa penjualan personal tidak  

berpengaruh signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat adalah 

ditolak. Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai 
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parameter koefisien sebesar -0,022 dengan nilai t-statistic sebesar 0,345. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa penjualan personal tidak berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat dikarenakan nilai t-

statistic <1,96. Selain itu, penjualan personal terhadap motivasi muzakki 

membayar zakat adalah negatif karena nilai parameter koefisien bernilai 

negatif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penjualan personal 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap motivasi muzakki 

membayar zakat. Pengujian variabel penjualan personal terhadap motivasi 

muzakki menunjukkan bahwa penjualan personal tidak mempengaruhi 

penggunaan motivasi muzakki membayar zakat. 

Alasannya variabel penjualan personal berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat diakibatkan oleh 

muzakki menilai apabila keputusannya untuk berzakatnya semua karena 

ketertarikannya kepada lembaga amil zakat itu tidak benar karena dilihat 

dari tingkat keimanan dan pengetahuan zakat mereka miliki cukup besar dan 

tidak hanya itu penelitian ini dilakukan di berbagai LAZ maka penjualan 

personal yang dilakukan di setiap LAZ pastinya beda.  

Theory of Planned Behavior mampu menunjukan bahwa penjualan 

personal mempengaruhi niat muzakki membayar zakat dengan cara 

komunikasi pemasaran yang dilakukan melalui interaksi tatap muka dengan 

satu atau lebih konsumen dalam rangka memperoleh tanggapan langsung 

dari konsumen mengenai jasa yang ditawarkan. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Milla rahma fiqhyany dan Ari prasetyo (2014) dengan Pengaruh komunikasi 

pemasaran terpadu terhadap niat muzakki membayar dana zakat, infaq, dan 

shadaqah pada Yayasan Nurul Hayat Cabang Tuban yang menyatakan 

variabel variabel penjualan personal memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap niat muzakki secara parsial. 

  

4.7.7. Akuntabilitas memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi muzakki membayar zakat 

Hipotesis tujuh (H7) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat adalah diterima. 

Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping diperoleh nilai parameter 

koefisien sebesar 0,432 dengan nilai t-statistic sebesar 3,798. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap motivasi 

muzakki membayar zakat dikarenakan nilai t-statistic >1,96. Selain itu, 

akuntabilitas terhadap motivasi muzakki membayar zakat adalah positif 

karena nilai parameter koefisien bernilai positif. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

motivasi muzakki membayar zakat. Pengujian variabel akuntabilitas 

terhadap motivasi muzakki menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak 

mempengaruhi penggunaan motivasi muzakki membayar zakat. 

Alasannya akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

motivasi muzakki membayar zakat diakibatkan oleh kepercayaan yang 
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diberikan oleh lembaga yang menjadi salah satu faktor external dari 

muzakki, Pertanggungjawaban dan Efektivitas yang diberikan oleh lembaga 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi untuk berzakat dilembaga 

amil zakat. Akuntabilitas yang di berikan LAZ manapun akan menjadi tolak 

ukur kepercayaan muzakki oleh karena itu akuntabilitas memiliki nilai 

positif.  

Shariah enterprise theory mampu menunjukan bahwa akuntabilitas 

salah satu pertanggungjawaban kepada Allah SWT dalam menjalankan 

semua tugas-tugasnya. Oleh karena itu akuntabilitas atau 

pertanggungjawaban yang dimiliki lembaga amil zakat tersebut bisa 

membuat seseorang untuk percaya dan ikhlas sepenuh hati membayar zakat 

di lembaga tersebut semakin tinggi. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Nunung Nurhayati, Sri Fadilah, Affandi Iss, Magnaz Lestira Oktaroza 

(2014) dengan pengaruh kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas dan 

transparansi pelaporan keuangan terhadap tingkat penerimaan dana zakat 

pada badan amil zakat (BAZ) di jawa barat. Hasilnya tidak adanya pengaruh 

akuntabilitas pelaporan keuangan terhadap tingkat penerimaan dana zakat 

dikarenakan pelaporan keuangan BAZNAS kabupaten dan kota yang ada di 

propinsi jawa Barat.  
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4.7.8. Transparansi pelaporan keuangan memilki hubungan positif dan 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat 

Hipotesis delapan (H8) menyatakan bahwa transparansi pelaporan 

keuangan berpengaruh signifikan terhadap motivasi muzakki membayar 

zakat adalah ditolak. Berdasarkan hasil uji resampling bootstrapping 

diperoleh nilai parameter koefisien sebesar 0.355 dengan nilai t-statistic 

sebesar 2.652. Hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi pelaporan 

keuangan berpengaruh signifikan terhadap motivasi muzakki membayar 

zakat dikarenakan nilai t-statistic >1,96. Selain itu, transparansi pelaporan 

keuangan terhadap motivasi muzakki membayar zakat adalah positif karena 

nilai parameter koefisien bernilai positif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi 

muzakki membayar zakat. Pengujian transparansi pelaporan keuangan 

terhadap motivasi muzakki menunjukkan bahwa transparansi pelaporan 

keuangan mempengaruhi penggunaan motivasi muzakki membayar zakat. 

Alasannya transparansi pelaporan keuangan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap motivasi muzakki membayar zakat diakibatkan oleh 

kepercayaan yang diberikan oleh lembaga yang menjadi salah satu faktor 

external dari muzakki, Bersifat terbuka dan Kredibilitas yang diberikan oleh 

lembaga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi untuk berzakat 

dilembaga amil zakat. Transparansi pelaporan keuangan walaupun 

penelitian ini dilakukan di berbagai LAZ tentu saja harus benar-benar 
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terpercaya karena ini menjadi sebuah kekuatan LAZ untuk memperbanyak 

muzakki di tempatnya.  

Shariah enterprise theory mampu menunjukan bahwa transparansi 

pelaporan keuangan salah satu pertanggungjawaban kepada Allah SWT 

dalam menjalankan semua tugas-tugasnya. Oleh karena itu Transparansi 

adalah upaya yang secara sengaja menyediakan semua informasi yang 

mampu dirilis secara legal baik positif maupun negatif secara akurat, tepat 

waktu, seimbang, dan tegas, dengan tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan penalaran publik dan mempertahankan tanggung jawab 

organisasi atas tindakan, kebijakan, dan praktiknya. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Nunung Nurhayati, Sri Fadilah, Affandi Iss, Magnaz Lestira Oktaroza 

(2014) dengan pengaruh kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas dan 

transparansi pelaporan keuangan terhadap tingkat penerimaan dana zakat 

pada badan amil zakat (BAZ) di jawa barat menunjukkan terdapat pengaruh 

yang signifikan dari transparansi terhadap tingkat penerimaan dana zakat 

pada BAZNAS kabupaten dan kota di propinsi Jawa Barat. 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini meneliti dan menganalisis tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi muzakki membayar zakat. Penelitian ini dilakukan 

di lima (5) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kota Semarang. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Adapun variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, tingkat keimanan, pengetahuan 

tentang zakat, periklanan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, 

penjualan personal, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan 

sebagai variabel eksogen dan motivasi sebagai variabel endogen. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan SEM (structural 

equation modeling) dengan menggunakan software SmartPLS 3.0. Sampel 

data yang digunakan adalah sebanyak 70 kuesioner. Hasil penelitian setelah 

dilakukan pengujian menunjukkan nilai R-Square sebesar 0,710 atau 71%. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabilitas konstruk motivasi muzakki 

membayar zakat yang dapat dijelaskan oleh konstruk lainnya adalah sebesar 

71%, sementara 29% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa R-Square untuk variabel laten endogen adalah 

kuat karena memiliki nilai R-Square lebih dari 0,71. Berdasarkan pada hasil 

pengujian dan pembahasan yang penulis sajikan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Hipotesis pertama (H1) yang diajukan penulis menyatakan tingkat 

keimanan berpengaruh positif terhadap motivasi muzakki membayar zakat 

adalah diterima. Hasil pengujian menggunakan software SmartPLS 3.0 

diketahui nilai t-statistic sebesar 2,539 > 1,96. Maka dapat disimpulkan 

bahwa tingkat keimanan memiliki hubungan positif dan berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi membayar zakat. 

2. Hipotesis kedua (H2) yang diajukan penulis menyatakan pengetahuan 

tentang zakat berpengaruh positif terhadap motivasi membayar zakat 

adalah diterima. Hasil pengujian menggunakan software SmartPLS 3.0 

diketahui nilai t-statistic sebesar 2,718 > 1,96. Maka dapat disimpulkan 

bahwa pengetahuan tentang zakat memiliki hubungan positif dan 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi membayar zakat. 

3. Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan penulis menyatakan periklanan 

berpengaruh positif terhadap motivasi membayar zakat adalah diterima. 

Hasil pengujian menggunakan software SmartPLS 3.0 diketahui nilai t-

statistic sebesar 0,776 < 1,96. Maka dapat disimpulkan bahwa periklanan 

memiliki hubungan positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

motivasi membayar zakat. 

4. Hipotesis keempat (H4) yang diajukan penulis menyatakan hubungan 

masyarakat memiliki hubungan negatif terhadap motivasi membayar zakat 

adalah ditolak. Hasil pengujian menggunakan software SmartPLS 3.0 

diketahui nilai t-statistic sebesar 1,279 < 1,96. Maka dapat disimpulkan 
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bahwa hubungan masyarakat memliki hubungan negatif dan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi membayar zakat. 

5. Hipotesis kelima (H5) yang diajukan penulis menyatakan pemasaran 

langsung berpengaruh positif terhadap motivasi membayar zakat adalah 

diterima. Hasil pengujian menggunakan software SmartPLS 3.0 diketahui 

nilai t-statistic sebesar 0,552 < 1,96. Maka dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran langsung memiliki hubungan positif dan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi membayar zakat. 

6. Hipotesis keenam (H6) yang diajukan penulis menyatakan penjualan 

personal memiliki hubungan negatif terhadap motivasi membayar zakat 

adalah ditolak. Hasil pengujian menggunakan software SmartPLS 3.0 

diketahui nilai t-statistic sebesar 0,345 < 1,96. Maka dapat disimpulkan 

bahwa penjualan personal memiliki hubungan negatif dan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi membayar zakat. 

7. Hipotesis ketujuh (H7) yang diajukan penulis menyatakan akuntabilitas 

memiliki hubungan positif terhadap motivasi membayar zakat adalah 

diterima. Hasil pengujian menggunakan software SmartPLS 3.0 diketahui 

nilai t-statistic sebesar 3,798 > 1,96. Maka dapat disimpulkan bahwa 

akuntabilitas memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi membayar zakat. 

8. Hipotesis kedelapan (H8) yang diajukan penulis menyatakan transparansi 

pelaporan keuangan memiliki hubungan positif terhadap motivasi 

membayar zakat adalah diterima. Hasil pengujian menggunakan software 



148 

 

 

SmartPLS 3.0 diketahui nilai t-statistic sebesar 2,652 > 1,96. Maka dapat 

disimpulkan bahwa transparansi pelaporan keuangan memiliki hubungan 

positif dan berpengaruh signifikan terhadap motivasi membayar zakat. 

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, peneliti akan 

memberikan beberapa saran perbaikan berkaitan dengan penelitian yang 

telah dilakukan. Saran yang diberikan peneliti untuk penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk lembaga Amil Zakat yang saya teliti harus meningkatkan 

komunikasi pemasaran yang berupa hubungan masyarakat dan penjualan 

personal agar muzakki yang telah terdaftar dilembaga amil tersebut 

semakin yakin terhadap lembaga amil yang mereka percayai dan bisa 

menambah jumlah muzakki baru untuk mempercayakan zakatnya kepada 

lembaga amil zakit Kota Semarang. 

2. Penelitian selanjutnya bisa dapat menambahkan variabel internal dan 

external dari muzakki serta menambahkan lembaga amil zakat lainnya. 

3. Penggunaan instrumen tidak hanya berupa kuesioner, juga bisa dilakukan 

wawancara secara langsung dengan narasumbernya, agar hasil yang 

didapat lebih akurat dan tidak terjadi persepsi (pandangan) yang berbeda 

antara responden dengan peneliti. 
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Lampiran 1 

Kuesioner Penelitian 

KUESIONER PENELITIAN 

 

 

 

Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Motivasi Muzakki 

Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat Kota Semarang 

 

Oleh: 

Itaq Pangestu 

NIM. 7211412177 

 

 

 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
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FAKULTAS EKONOMI 

Gedung C6,Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang-50229 

Telp.+62248508015, Fax. +62248508015 

Laman: http://fe.unnes.ac.id email: fe@unnes.ac.id 

 

Kepada Yth. 

Bapak/ Ibu Responden Penelitian 

Di Tempat 

 

Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 

Dengan hormat, 

Dalam rangka memperoleh gelar sarjana pada FAKULTAS EKONOMI 

JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, mahasiswa 

diwajibkan untuk menulis karya ilmiah berupa skripsi, oleh karena itu saya 

memohon kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara mengisi kuesioner ini sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Seluruh informasi yang Bapak/ Ibu berikan dalam 

kuesioner ini bersifat rahasia dan tidak berpengaruh apapun terhadap Bapak/ Ibu/ 

Saudara, karena penelitian ini semata-mata digunakan hanya untuk pengembangan 

Ilmu Sosial. 

 Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas 

kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara telah meluangkan waktu untuk mengisi angket 

ini,dan peneliti mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak berkenan dihati 

Bapak/ Ibu/ Saudara 

Wassalamu‟alaikum Wr. Wb 

 

Hormat saya, 

 

 

Itaq Pangestu 

NIM. 7211412177

http://fe.unnes.ac.id/
mailto:fe@unnes.ac.id
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I. Identitas Responden 

 Beri tanda centang ()  pada identitas pengenal Bapak/Ibu/Saudara/i. 

1. Nama :  ............................................. (boleh diisi/tidak) 

2. Jenis Kelamin :    Laki-Laki         Perempuan 

3. Lama Menjadi Muzakki :  ......... tahun  

4. Status Pegawai/ Pekerjaan:   Tetap                 Tidak Tetap     

5. Golongan Pegawai :   Pegawai Negeri Sipil  

       Pegawai/ Karyawan 

      Dosen 

      Wiraswasta 

      Dan Lain-Lain 

6. Pendidikan Terakhir : SMA/ MA/ SMK/ Sederajat 

  DIPLOMA          S2     S2 

  S1   S3     S3 
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Catatan: Jawaban apapun yang diberikan tidak akan mempengaruhi apapun 

terhadap Bapak/ Ibu/ Saudara, karena penelitian ini semata-mata digunakan 

hanya untuk pengembangan Ilmu Sosial. 

 

II. Petunjuk Pengisian. 

Bapak/ Ibu/ Saudara dimohon menjawab poin-poin dibawah ini dengan 

memberi tanda centang () pada jawaban yang sesuai dengan keadaan, 

pendapat, dan pemahaman Bapak/ Ibu/ Saudara yang sebenarnya. 

SS = Sangat Setuju  S     = Setuju  

KS = Kurang Setuju           TS  = Tidak Setuju 

 

1. Motivasi 

 Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Motivasi muzakki 

membayar zakat di Lembaga Amil Zakat. 

No Pertanyaan SS S KS TS 

1 

Saya berkeinginan berzakat atas Perintah Allah 

SWT, yang telah menitipkan harta untuk di 

zakatkan agar diberikan sebagian kepada 

mustahik. 

    

2 

Saya beribadah dan berzakat seraya 

menguncapkan syukur atas nikmat yang 

dikarunikan Allah SWT. 

    

3 

Saya menunaikan Zakat karena dipengaruhi oleh 

tingkat pendapatan (semakin banyak pendapatan 

maka semakin kuat keinginan untuk membayar 

zakat). 

    

4 

Saya menunaikan zakat di Lembaga  Zakat 

karena adanya motif sosial. 

    

5 

Saya yakin semua balasan Allah SWT atas zakat 

dengan melipatkan gandakan nikmat-Nya yang 

diberikan. 

    

6 

Pengelolaan Lembaga Amil Zakat yang saya 

gunakan jasanya sudah sesuai dengan peraturan 

dan prinsip syariah Islam. 
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2. Tingkat Keimanan 

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Tingkat 

Keimanan muzakki terhadap motivasi membayar zakat di Lembaga Amil Zakat. 

No Pertanyaan SS S KS TS 

1 

Saya yakin bahwa pedoman hidup saya adalah 

Al-Qur‟an dan rukun iman adalah pondasi 

agama saya. 

    

2 

Bagi laki-laki menjalankan ibadah shalat 

fardhu 5 kali wajib di masjid serta tepat waktu 

dan bagi perempuan hanya tepat waktu. 

    

3 

Saya selalu memanjatkan doa dalam menjalani 

aktivitas sehari-hari saya. 

    

4 

Saya merasa tenang setelah saya membaca Al-

Qur‟an. 

    

5 

Saya rutin hadir di majelis ilmu untuk 

menambah wawasan tentang agama. 

    

6 

Saya rutin membaca buku-buku terutama 

tentang Agama. 
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3. Pengetahuan Tentang Zakat 

Pertanyaaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

Pengetahuan tentang zakat muzakki membayar zakat di Lembaga Amil Zakat. 

 

No Pertanyaan SS S KS TS 

1 

Saya faham bahwa zakat bertujuan untuk 

membersihkan harta dan jiwa serta 

bermanfaat bagi perekonomian. 

    

2 

Saya faham bahwa penghasilan yang diterima 

dari profesi apapun, baik pengusaha, dokter, 

PNS, akuntan, arsitek, guru, maupun 

sejenisnya wajib dikeluarkan zakat. 

    

3 

Saya mengerti dasar zakat yang diungkapkan 

dalam Al-Qur‟an, Sunnah, Ijma‟ dsb 

    

4 

Saya memahami bagaimana prosedur untuk 

membayar zakat. 

    

5 

Saya faham nisab atau kadar harta wajib 

zakat. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

 

4. Periklanan 

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

Periklanan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat untuk Motivasi muzakki 

membayar zakat. 

No Pertanyaan SS S KS TS 

1 

Lembaga zakat yang saya gunakan jasanya 

memberikan kemudahan informasi tentang 

lembaga ini di media-media publik. 

    

2 

Informasi yang digunakan Lembaga Amil ini 

dipertangungjawabkan kebenaran. 

    

3 

Saya tertarik oleh lembaga ini karena tampilan 

iklan yang dimuat di  media-media publik sangat 

kreatif. 

    

4 

Desain iklan Lembaga Amil yang saya gunakan 

jasanya sesuai dengan syariah-syariah Islam. 

    

5 

Pesan iklan yang dimuat dimedia-media publik 

membuat saya memahami tujuan Lembaga Amil 

ini dengan baik. 

    

6 

Pesan iklan yang dimuat di media-media publik 

dapat dipercaya dan tidak mengandung 

penipuan. 
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5. Hubungan Masyarakat 

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

Hubungan Masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat untuk Motivasi 

muzakki membayar zakat. 

No Pertanyaan SS S KS TS 

1 

Lembaga Amil yang saya gunakan jasanya ini 

telah dikenal baik oleh masyarakat. 

    

2 

Lembaga Amil yang saya gunakan jasanya ini 

memiliki kesamaan dengan LAZIZ lainnya. 

    

3 

Kegiatan yang dilakukan Lembaga Amil yang 

saya gunakan jasanya sangat positif dan produktif. 

    

4 

Lembaga Amil yang saya gunakan jasanya 

berhubungan baik terhadap muzakki dan mustahik. 

    

5 

Lembaga Amil yang saya gunakan jasanya paham 

apa yang dibutuhkan mustahik. 
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6. Pemasaran Langsung 

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

Pemasaran Langsung yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat untuk Motivasi 

muzakki membayar zakat. 

No Pertanyaan SS S KS TS 

1 

Lembaga ini memberikan anda kemudahan 

komunikasi seperti telepon, sms dan website. 

    

2 

Lembaga Amil yang saya gunakan jasanya 

sangat tanggap atas permasalahan yang terjadi 

saat ini. 

    

3 

Pesan yang saya terima di lembaga amil dapat 

sesuai dengan pertanyaan yang saya inginkan. 

    

4 

Lembaga Amil yang saya gunakan jasanya 

sangat menjaga rahasia kepentingan setiap 

muzakki. 
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7.  Penjualan Personal 

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Penjualan 

Personal yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat untuk Motivasi muzakki 

membayar zakat. 

No Pertanyaan SS S KS TS 

1 
Amilin lembaga ini berpenampilan sopan dan 

baik. 

    

2 

Lembaga Amil yang saya gunakan jasanya selalu 

melakukan pertemuan antara pengurus dan 

muzakki. 

    

3 

Amilin paham tentang lembaganya dan 

memahami benar syariah-syariah Islam tentang 

zakat. 

    

4 

Amilin memberikan semua penjelasan tentang 

zakat dengan baik dan jelas terhadap muzakki. 

    

5 

Lembaga Amil yang saya gunakan jasanya 

sangat profesional karena dikerjakan oleh 

petugas yang sesuai dengan keahlianya. 

    

6 

Lembaga Amil yang saya gunakan jasanya selalu 

meningkatkan pelayanannya dengan menerima 

keluhan dari muzakki dan mustahik. 
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8. Akuntabilitas 

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

Akuntabilitas yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat untuk Motivasi muzakki 

membayar zakat. 

No Pertanyaan SS S KS TS 

1 

Lembaga Amil Zakat 

dapatmempertanggungjawabkan kinerjanya 

secara vertikal (Tuhan) maupun secara horisontal 

(masyarakat secara umum dan Muzakki). 

    

2 

Lembaga Amil yang saya gunakan jasanya 

menyediakan sistem manajemen dan monitoring 

hasil yang baik. 

    

3 

Lembaga amil yang saya gunakan jasanya 

memiliki kebijakan yang baik sesuai dengan visi 

dan misi lembaga. 

    

4 

Lembaga Amil ini menyalurkan zakatnya ke 

mustahik (penerima zakat) dengan tepat sasaran 

dan baik. 

    

5 

Lembaga Amil yang saya gunakan jasanya 

menyediakan program-program produktif untuk 

mustahik (penerima zakat). 
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9. Transparansi Pelaporan Keuangan 

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

Transparansi Pelaporan Keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat 

untuk Motivasi muzakki membayar zakat. 

No Pertanyaan SS S KS TS 

1 

Manajemen dana Zakat di Lembaga Zakat 

dikelola secara terbuka/ transparan kepada 

masyarakat luas, terutama kepada pembayar 

Zakat (Muzakki). 

    

2 

Pelaporan keuangan Lembaga Amil yang saya 

gunakan jasanya sudah sesuai dengan peraturan 

yang ditetapkan pemerintah. 

    

3 

Lembaga ini mempunyai manajemen/ 

penanggung jawab jasa yang sesuai dengan 

keahliannya. 

    

4 

Lembaga Amil yang saya gunakan jasanya 

menyeleksi menerima pegawainya dengan 

standar yang baik. 

    

 

 

 

-TerimaKasih- 
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Lampiran 2  

Hasil Jawaban Responden Variabel Tingkat Keimanan 

Variabel Tingkat Keimanan (X1) 

No TK 1 TK 2 TK 3 TK 4 TK 5 TK 6 Skor Kriteria 

1 4  3  3  3  3  3  79.2% T 

2 4  3  3  3  3  3  79.2% T 

3 4  4  4  4  3  3  91.7% ST 

4 4  3  4  4  4  4  95.8% ST 

5 4  4  4  4  4  2  91.7% ST 

6 4  4  4  4  4  3  95.8% ST 

7 4  4  4  4  4  3  95.8% ST 

8 4  4  4  4  4  4  100.0% ST 

9 4  4  4  4  4  3  95.8% ST 

10 4  4  4  4  4  4  100.0% ST 

11 4  4  4  4  4  3  95.8% ST 

12 4  3  3  4  3  3  83.3% ST 

13 4  3  4  4  4  4  95.8% ST 

14 1  2  2  2  2  1  41.7% SR 

15 4  3  3  4  3  3  83.3% ST 

16 3  3  3  3  3  3  75.0% T 

17 3  3  3  3  3  3  75.0% T 

18 2  1  1  2  2  2  41.7% SR 

19 3  3  3  3  3  3  75.0% T 

20 3  3  4  3  3  4  83.3% ST 

21 4  4  4  4  4  3  95.8% ST 

22 1  2  1  2  1  2  37.5% SR 

23 3  4  3  4  4  4  91.7% ST 

24 4  4  3  4  4  4  95.8% ST 

25 4  4  4  4  4  4  100.0% ST 

26 4  4  3  4  4  4  95.8% ST 

27 3  4  3  3  3  4  83.3% ST 

28 4  4  3  3  3  4  87.5% ST 

29 4  4  3  3  3  2  79.2% T 

30 4  4  4  4  4  3  95.8% ST 

31 3  4  3  4  4  3  87.5% ST 

32 3  4  3  4  4  4  91.7% ST 

33 4  4  3  4  4  3  91.7% ST 
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No TK 1 TK 2 TK 3 TK 4 TK 5 TK 6 Skor Kriteria 

34 4  4  3  4  4  3  91.7% ST 

35 4  3  4  4  3  3  87.5% ST 

36 3  3  4  4  3  3  83.3% ST 

37 3  3  4  3  3  3  79.2% T 

38 3  3  4  3  3  4  83.3% ST 

39 3  3  3  3  4  4  83.3% ST 

40 4  3  3  4  3  2  79.2% T 

41 4  4  3  3  3  2  79.2% T 

42 4  4  3  3  4  4  91.7% ST 

43 4  4  3  3  4  4  91.7% ST 

44 4  4  3  4  4  4  95.8% ST 

45 4  4  3  4  3  4  91.7% ST 

46 4  4  3  4  3  4  91.7% ST 

47 4  4  3  4  4  4  95.8% ST 

48 4  4  4  4  3  4  95.8% ST 

49 4  4  4  4  3  2  87.5% ST 

50 3  2  4  4  4  4  87.5% ST 

51 4  3  4  4  4  4  95.8% ST 

52 4  3  3  4  4  4  91.7% ST 

53 4  3  3  4  4  4  91.7% ST 

54 4  3  3  4  3  4  87.5% ST 

55 3  2  3  4  3  4  79.2% T 

56 4  4  3  4  4  4  95.8% ST 

57 4  4  4  4  4  4  100.0% ST 

58 4  4  4  4  4  3  95.8% ST 

59 4  3  4  4  3  3  87.5% ST 

60 3  4  3  3  3  3  79.2% T 

61 4  3  4  3  2  3  79.2% T 

62 4  4  3  3  2  3  79.2% T 

63 4  4  3  4  3  4  91.7% ST 

64 4  4  3  4  4  4  95.8% ST 

65 4  4  4  4  4  4  100.0% ST 

66 4  3  4  4  3  4  91.7% ST 

67 4  3  4  3  2  3  79.2% T 

68 4  3  4  4  3  2  83.3% ST 

69 3  3  4  4  4  4  91.7% ST 

70 3  2  3  4  4  4  83.3% ST 

 



167 

 

 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 53 75.7% 

62,51% - 81,25% Tinggi 14 20.0% 

43,76% - 62,50% Rendah 0 0.0% 

25% - 43,75% Sangat rendah 3 4.3% 

Jumlah 70 100% 

Maksimum 100.0% 

Minimum 37.5% 

Rata-rata 86.9% 

Kriteria ST 
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Lampiran  3 

Hasil Jawaban Responden Variabel Pengetahuan Tentang Zakat 

Variabel Pengetahuan Tentang Zakat (X2) 

No PTZ 1 PTZ 2 PTZ 3 PTZ4 PTZ 5 Skor Kriteria 

1 3  3  3  3  3  75.0% T 

2 3  3  3  3  3  75.0% T 

3 3  3  3  3  3  75.0% T 

4 2  1  1  2  1  35.0% SR 

5 4  3  4  3  4  90.0% ST 

6 2  1  2  1  2  40.0% SR 

7 2  1  1  2  2  40.0% SR 

8 4  3  4  3  4  90.0% ST 

9 1  2  1  1  2  35.0% SR 

10 4  3  4  3  4  90.0% ST 

11 4  4  3  4  3  90.0% ST 

12 3  3  4  3  3  80.0% T 

13 3  3  4  3  3  80.0% T 

14 3  4  3  3  3  80.0% T 

15 1  2  1  2  2  40.0% SR 

16 1  2  1  2  1  35.0% SR 

17 3  3  4  3  3  80.0% T 

18 3  4  3  3  3  80.0% T 

19 3  3  4  3  3  80.0% T 

20 3  3  3  3  3  75.0% T 

21 3  3  3  3  3  75.0% T 

22 4  3  3  3  4  85.0% ST 

23 2  4  3  3  3  75.0% T 

24 1  1  1  2  2  35.0% SR 

25 3  3  4  3  2  75.0% T 

26 3  3  4  3  2  75.0% T 

27 4  3  3  3  4  85.0% ST 

28 3  4  3  3  3  80.0% T 

29 3  4  3  3  3  80.0% T 

30 3  4  3  2  2  70.0% T 

31 4  4  3  2  2  75.0% T 

32 3  3  3  3  4  80.0% T 

33 4  3  3  3  3  80.0% T 

34 3  3  3  3  4  80.0% T 
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No PTZ 1 PTZ 2 PTZ 3 PTZ4 PTZ 5 Skor Kriteria 

35 4  3  3  3  3  80.0% T 

36 3  3  3  4  3  80.0% T 

37 4  3  3  4  3  85.0% ST 

38 4  3  4  3  4  90.0% ST 

39 4  4  3  3  4  90.0% ST 

40 3  2  4  4  3  80.0% T 

41 3  3  3  4  3  80.0% T 

42 3  4  3  2  4  80.0% T 

43 3  4  4  3  3  85.0% ST 

44 3  2  3  3  4  75.0% T 

45 3  4  3  3  4  85.0% ST 

46 3  4  3  4  3  85.0% ST 

47 4  2  4  3  4  85.0% ST 

48 2  2  2  1  2  45.0% R 

49 3  3  3  3  4  80.0% T 

50 3  3  4  3  4  85.0% ST 

51 4  3  3  4  3  85.0% ST 

52 3  4  3  3  4  85.0% ST 

53 2  2  1  2  2  45.0% R 

54 3  3  3  4  3  80.0% T 

55 3  3  4  3  3  80.0% T 

56 3  4  4  3  3  85.0% ST 

57 4  3  3  3  4  85.0% ST 

58 3  3  3  3  4  80.0% T 

59 4  3  3  3  4  85.0% ST 

60 2  1  2  2  1  40.0% SR 

61 3  4  3  3  3  80.0% T 

62 4  3  3  4  3  85.0% ST 

63 3  3  3  3  4  80.0% T 

64 2  2  2  1  2  45.0% R 

65 4  3  3  3  3  80.0% T 

66 4  3  3  4  4  90.0% ST 

67 2  3  4  3  3  75.0% T 

68 2  2  3  3  4  70.0% T 

69 3  4  3  3  4  85.0% ST 

70 4  3  3  3  4  85.0% ST 
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Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 23 32,9% 

62,51% - 81,25% Tinggi 36 51,4% 

43,76% - 62,50% Rendah 3 4,3% 

25% - 43,75% Sangat rendah 8 11,4% 

Jumlah 70 100% 

Maksimum 90,0% 

Minimum 35,0% 

Rata-rata 74,7% 

Kriteria T 
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Lampiran  4 

Hasil Jawaban Responden Variabel Periklanan 

Variabel Periklanan (X3) 

No P1 P2 P3 P4 P5 P6 Skor Kriteria 

1 3  3  3  3  3  3  75.0% T 

2 4  4  4  4  4  4  100.0% ST 

3 4  4  4  4  4  4  100.0% ST 

4 2  4  4  4  4  4  91.7% ST 

5 4  4  3  4  4  4  95.8% ST 

6 4  4  3  4  4  3  91.7% ST 

7 2  2  2  2  1  1  41.7% SR 

8 2  2  1  1  2  2  41.7% SR 

9 4  3  3  3  3  4  83.3% ST 

10 2  1  1  1  2  2  37.5% SR 

11 4  3  3  3  3  3  79.2% T 

12 2  2  1  2  2  1  41.7% SR 

13 4  4  3  4  4  3  91.7% ST 

14 3  3  4  3  4  4  87.5% ST 

15 4  4  3  4  4  4  95.8% ST 

16 2  2  4  2  3  1  58.3% R 

17 4  3  3  4  3  4  87.5% ST 

18 3  4  3  4  3  3  83.3% ST 

19 4  4  3  4  4  4  95.8% ST 

20 3  3  3  3  3  4  79.2% T 

21 2  2  1  1  2  1  37.5% SR 

22 4  4  4  4  3  4  95.8% ST 

23 4  4  4  4  4  4  100.0% ST 

24 2  4  4  4  4  4  91.7% ST 

25 4  3  4  4  4  4  95.8% ST 

26 4  4  4  4  4  4  100.0% ST 

27 4  4  3  3  4  4  91.7% ST 

28 4  4  4  4  3  4  95.8% ST 

29 4  4  4  4  3  4  95.8% ST 

30 3  4  3  3  3  4  83.3% ST 

31 3  2  4  3  4  4  83.3% ST 

32 3  4  4  4  4  4  95.8% ST 

33 4  3  4  4  4  4  95.8% ST 

34 4  4  3  3  4  4  91.7% ST 
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No P1 P2 P3 P4 P5 P6 Skor Kriteria 

35 4  3  3  3  4  4  87.5% ST 

36 2  1  1  2  2  1  37.5% SR 

37 4  4  4  4  3  4  95.8% ST 

38 3  4  4  4  4  4  95.8% ST 

39 1  1  2  1  2  3  41.7% SR 

40 4  4  4  3  4  3  91.7% ST 

41 4  4  4  4  4  3  95.8% ST 

42 4  4  4  3  4  4  95.8% ST 

43 4  4  4  3  4  3  91.7% ST 

44 4  4  4  4  4  3  95.8% ST 

45 1  1  3  2  3  1  45.8% R 

46 4  4  4  4  3  4  95.8% ST 

47 4  4  4  3  3  4  91.7% ST 

48 4  4  4  4  3  4  95.8% ST 

49 4  3  3  4  4  4  91.7% ST 

50 4  4  4  4  4  4  100.0% ST 

51 4  4  4  4  3  4  95.8% ST 

52 3  4  4  4  4  3  91.7% ST 

53 3  4  4  3  4  4  91.7% ST 

54 4  3  4  4  4  4  95.8% ST 

55 4  4  4  4  4  4  100.0% ST 

56 4  4  4  4  4  4  100.0% ST 

57 4  4  4  3  3  4  91.7% ST 

58 3  4  4  4  4  4  95.8% ST 

59 3  4  4  4  4  4  95.8% ST 

60 4  4  4  4  4  4  100.0% ST 

61 4  4  4  3  4  4  95.8% ST 

62 4  4  4  4  4  4  100.0% ST 

63 4  4  4  3  4  4  95.8% ST 

64 4  4  4  3  3  4  91.7% ST 

65 4  4  4  4  4  4  100.0% ST 

66 4  3  3  3  3  4  83.3% ST 

67 4  3  4  4  4  4  95.8% ST 

68 4  3  3  3  3  4  83.3% ST 

69 4  4  3  4  3  3  87.5% ST 

70 3  4  4  3  4  4  91.7% ST 
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Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 58 82,9% 

62,51% - 81,25% Tinggi 3 4,3% 

43,76% - 62,50% Rendah 2 2,9% 

25% - 43,75% Sangat rendah 7 10,0% 

Jumlah 70 100% 

Maksimum 100,0% 

Minimum 37,5% 

Rata-rata 86,4% 

Kriteria ST 
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Lampiran  5 

Hasil Jawaban Responden Variabel Hubungan Masyarakat 

Variabel Hubungan Masyarakat (X4) 

No HM 1 HM 2 HM 3 HM 4 HM 5 Skor Kriteria 

1 2  4  4  3  3  80.0% T 

2 3  3  4  4  4  90.0% ST 

3 4  3  3  4  4  90.0% ST 

4 4  4  3  3  4  90.0% ST 

5 3  3  3  3  4  80.0% T 

6 1  2  3  1  2  45.0% R 

7 4  3  4  3  4  90.0% ST 

8 4  3  3  4  3  85.0% ST 

9 2  2  1  2  1  40.0% SR 

10 3  3  4  3  3  80.0% T 

11 4  3  3  3  4  85.0% ST 

12 3  3  3  3  3  75.0% T 

13 2  2  1  2  1  40.0% SR 

14 4  3  4  3  3  85.0% ST 

15 1  4  4  4  4  85.0% ST 

16 3  4  4  4  4  95.0% ST 

17 4  3  3  3  4  85.0% ST 

18 3  3  3  3  3  75.0% T 

19 1  1  2  2  2  40.0% SR 

20 4  3  3  3  4  85.0% ST 

21 3  4  3  3  3  80.0% T 

22 3  4  4  4  3  90.0% ST 

23 3  4  3  4  3  85.0% ST 

24 3  4  3  4  4  90.0% ST 

25 3  4  3  4  4  90.0% ST 

26 4  3  3  4  3  85.0% ST 

27 4  4  3  2  3  80.0% T 

28 4  4  3  3  4  90.0% ST 

29 3  3  3  4  4  85.0% ST 

30 3  4  3  3  4  85.0% ST 

31 4  4  3  3  4  90.0% ST 

32 3  4  3  4  4  90.0% ST 

33 4  3  4  3  3  85.0% ST 

34 4  3  3  4  4  90.0% ST 
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No HM 1 HM 2 HM 3 HM 4 HM 5 Skor Kriteria 

35 4  3  3  4  4  90.0% ST 

36 4  3  3  3  4  85.0% ST 

37 4  3  3  4  4  90.0% ST 

38 4  3  4  4  3  90.0% ST 

39 4  3  4  4  3  90.0% ST 

40 3  4  3  4  3  85.0% ST 

41 2  4  3  2  4  75.0% T 

42 3  3  3  4  4  85.0% ST 

43 4  3  4  3  4  90.0% ST 

44 4  3  4  3  4  90.0% ST 

45 4  3  3  3  4  85.0% ST 

46 2  3  4  3  4  80.0% T 

47 1  1  1  2  2  35.0% SR 

48 4  4  3  3  3  85.0% ST 

49 4  3  4  3  4  90.0% ST 

50 1  2  2  2  1  40.0% SR 

51 3  2  2  3  4  70.0% T 

52 3  3  3  4  4  85.0% ST 

53 4  4  3  4  3  90.0% ST 

54 1  1  2  1  2  35.0% SR 

55 4  4  3  3  4  90.0% ST 

56 2  2  1  1  2  40.0% SR 

57 4  3  4  3  4  90.0% ST 

58 1  2  1  2  2  40.0% SR 

59 4  3  3  3  4  85.0% ST 

60 3  4  4  3  3  85.0% ST 

61 2  1  2  2  2  45.0% R 

62 3  3  4  4  3  85.0% ST 

63 3  4  3  3  4  85.0% ST 

64 4  4  3  3  3  85.0% ST 

65 4  3  4  3  4  90.0% ST 

66 2  1  2  2  1  40.0% SR 

67 3  4  4  3  4  90.0% ST 

68 3  4  3  3  3  80.0% T 

69 2  1  1  2  2  40.0% SR 

70 4  3  3  4  4  90.0% ST 
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Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 47 67,1% 

62,51% - 81,25% Tinggi 11 15,7% 

43,76% - 62,50% Rendah 2 2,9% 

25% - 43,75% Sangat rendah 10 14,3% 

Jumlah 70 100% 

Maksimum 95,0% 

Minimum 35,0% 

Rata-rata 78,0% 

Kriteria T 
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Lampiran  6 

Hasil Jawaban Responden Variabel Pemasaran Langsung 

No P29 P30 P31 P32 Skor Kriteria 

1 4 3 3 3 81,3% T 

2 4 3 4 3 87,5% ST 

3 4 3 3 4 87,5% ST 

4 3 4 3 4 87,5% ST 

5 3 3 3 3 75,0% T 

6 3 3 3 4 81,3% T 

7 4 3 3 4 87,5% ST 

8 4 3 3 3 81,3% T 

9 4 3 3 4 87,5% ST 

10 3 3 3 4 81,3% T 

11 4 4 3 3 87,5% ST 

12 3 3 3 3 75,0% T 

13 4 3 3 4 87,5% ST 

14 4 3 3 3 81,3% T 

15 4 3 4 3 87,5% ST 

16 3 3 3 4 81,3% T 

17 1 1 2 2 37,5% SR 

18 3 3 3 3 75,0% T 

19 4 3 3 4 87,5% ST 

20 4 3 3 4 87,5% ST 

21 3 3 3 4 81,3% T 

22 3 3 3 3 75,0% T 

23 2 1 2 2 43,8% SR 

24 3 3 3 4 81,3% T 

25 4 4 3 4 93,8% ST 

26 3 4 4 3 87,5% ST 

27 3 4 3 4 87,5% ST 

28 3 4 3 3 81,3% T 

29 1 2 2 2 43,8% SR 

30 2 2 1 1 37,5% SR 

31 2 1 2 1 37,5% SR 

32 3 4 4 3 87,5% ST 

33 3 3 4 3 81,3% T 

34 3 3 4 4 87,5% ST 

35 4 3 3 3 81,3% T 
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No PL 1 PL 2 PL 3 PL 4 Skor Kriteria 

36 3 4 4 3 87,5% ST 

37 3 4 3 2 75,0% T 

38 2 3 2 3 62,5% R 

39 4 4 3 3 87,5% ST 

40 3 3 3 4 81,3% T 

41 2 2 1 2 43,8% SR 

42 2 2 1 2 43,8% SR 

43 3 3 4 4 87,5% ST 

44 4 3 3 3 81,3% T 

45 4 3 3 4 87,5% ST 

46 4 3 3 3 81,3% T 

47 4 3 3 3 81,3% T 

48 2 3 4 4 81,3% T 

49 3 4 4 3 87,5% ST 

50 3 3 4 3 81,3% T 

51 3 4 3 2 75,0% T 

52 4 3 3 3 81,3% T 

53 3 3 4 3 81,3% T 

54 3 3 4 4 87,5% ST 

55 4 4 3 3 87,5% ST 

56 3 3 4 4 87,5% ST 

57 4 3 3 4 87,5% ST 

58 4 3 3 3 81,3% T 

59 4 3 3 4 87,5% ST 

60 4 3 4 4 93,8% ST 

61 4 3 4 3 87,5% ST 

62 3 3 4 4 87,5% ST 

63 3 4 4 4 93,8% ST 

64 3 3 4 4 87,5% ST 

65 4 3 3 3 81,3% T 

66 2 1 1 2 37,5% SR 

67 3 3 3 4 81,3% T 

68 2 2 2 1 43,8% SR 

69 3 3 2 2 62,5% R 

70 3 3 3 3 75,0% T 
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Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 30 42,9% 

62,51% - 81,25% Tinggi 29 41,4% 

43,76% - 62,50% Rendah 2 2,9% 

25% - 43,75% Sangat rendah 9 12,9% 

Jumlah 70 100% 

Maksimum 93,8% 

Minimum 37,5% 

Rata-rata 77,9% 

Kriteria T 
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Lampiran  7 

Hasil Jawaban Responden Variabel Penjualan Personal 

Variabel Penjualan Personal (X6) 

No PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 Skor Kriteria 

1 3 3 3 3 3 3 75.0% T 

2 4 3 3 4 4 4 91.7% ST 

3 3 4 3 3 3 4 83.3% ST 

4 4 4 3 4 3 4 91.7% ST 

5 3 3 3 3 3 4 79.2% T 

6 4 3 3 3 4 3 83.3% ST 

7 4 3 4 3 3 3 83.3% ST 

8 3 3 3 4 4 3 83.3% ST 

9 3 2 3 3 3 3 70.8% T 

10 3 3 3 3 4 3 79.2% T 

11 4 3 3 3 3 4 83.3% ST 

12 3 3 3 3 3 3 75.0% T 

13 3 4 3 3 3 3 79.2% T 

14 3 2 4 3 3 3 75.0% T 

15 4 4 3 4 3 4 91.7% ST 

16 4 3 3 3 3 4 83.3% ST 

17 4 3 3 3 3 4 83.3% ST 

18 3 3 3 3 3 3 75.0% T 

19 4 3 3 3 3 4 83.3% ST 

20 4 3 3 3 4 4 87.5% ST 

21 4 3 4 3 3 4 87.5% ST 

22 4 3 4 3 4 4 91.7% ST 

23 4 4 3 3 3 4 87.5% ST 

24 2 4 4 3 3 3 79.2% T 

25 1 2 3 4 4 3 70.8% T 

26 2 3 2 2 2 1 50.0% R 

27 3 4 3 3 4 3 83.3% ST 

28 4 4 3 4 3 3 87.5% ST 

29 4 4 4 3 3 3 87.5% ST 

30 4 3 3 3 4 4 87.5% ST 

31 3 3 3 4 4 4 87.5% ST 

32 2 2 3 4 4 3 75.0% T 

33 2 2 1 2 2 2 45.8% R 

34 4 3 3 3 3 3 79.2% T 
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No PP 1 PP 2 PP 3 PP 4 PP 5 PP 6 Skor Kriteria 

35 3 3 4 3 3 4 83.3% ST 

36 2 4 4 3 3 3 79.2% T 

37 1 3 4 4 4 3 79.2% T 

38 2 2 3 3 3 2 62.5% R 

39 1 1 3 1 2 2 41.7% SR 

40 2 2 2 2 2 1 45.8% R 

41 1 2 2 2 2 1 41.7% SR 

42 4 4 3 4 3 4 91.7% ST 

43 3 3 4 4 4 4 91.7% ST 

44 3 3 3 3 3 3 75.0% T 

45 4 4 3 4 3 4 91.7% ST 

46 2 2 2 1 2 1 41.7% SR 

47 4 4 3 4 3 4 91.7% ST 

48 4 4 3 4 3 4 91.7% ST 

49 3 3 3 3 3 3 75.0% T 

50 4 4 3 4 3 4 91.7% ST 

51 2 3 3 4 4 3 79.2% T 

52 3 4 4 3 3 4 87.5% ST 

53 2 1 2 2 2 2 45.8% R 

54 4 4 3 4 3 4 91.7% ST 

55 3 3 3 4 3 4 83.3% ST 

56 4 4 3 4 4 3 91.7% ST 

57 4 4 3 3 3 3 83.3% ST 

58 2 2 2 2 1 2 45.8% R 

59 2 1 2 2 2 4 54.2% R 

60 4 2 2 2 1 2 54.2% R 

61 4 3 3 3 4 4 87.5% ST 

62 4 4 3 3 3 3 83.3% ST 

63 2 2 1 1 2 2 41.7% SR 

64 3 3 3 3 4 4 83.3% ST 

65 4 4 4 4 3 3 91.7% ST 

66 4 4 3 3 4 4 91.7% ST 

67 4 3 3 4 4 4 91.7% ST 

68 2 2 2 3 3 2 58.3% R 

69 3 3 3 4 3 4 83.3% ST 

70 2 2 2 1 2 2 45.8% R 
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Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 39 55,7% 

62,51% - 81,25% Tinggi 17 24,3% 

43,76% - 62,50% Rendah 10 14,3% 

25% - 43,75% Sangat rendah 4 5,7% 

Jumlah 70 100% 

Maksimum 91,7% 

Minimum 41,7% 

Rata-rata 77,0% 

Kriteria T 
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Lampiran  8 

Hasil Jawaban Responden Variabel Akuntabilitas 

Variabel Akuntabilitas (X7) 

No A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 Skor Kriteria 

1 1 2 2 2 1 40.0% SR 

2 3 4 3 4 4 90.0% ST 

3 4 4 3 3 4 90.0% ST 

4 3 4 4 3 4 90.0% ST 

5 4 3 3 4 3 85.0% ST 

6 4 3 4 3 3 85.0% ST 

7 3 3 4 3 4 85.0% ST 

8 4 3 4 3 4 90.0% ST 

9 4 4 3 3 4 90.0% ST 

10 4 3 4 3 3 85.0% ST 

11 4 4 3 3 3 85.0% ST 

12 3 3 3 3 3 75.0% T 

13 3 3 3 4 3 80.0% T 

14 2 2 1 1 2 40.0% SR 

15 3 4 3 4 4 90.0% ST 

16 4 3 3 3 4 85.0% ST 

17 4 3 4 3 4 90.0% ST 

18 3 3 3 3 3 75.0% T 

19 3 3 4 3 3 80.0% T 

20 3 3 3 3 2 70.0% T 

21 4 4 3 3 4 90.0% ST 

22 3 4 3 4 3 85.0% ST 

23 3 4 4 3 4 90.0% ST 

24 4 3 3 3 4 85.0% ST 

25 3 4 4 3 3 85.0% ST 

26 4 3 4 3 4 90.0% ST 

27 4 4 4 3 2 85.0% ST 

28 4 3 4 3 4 90.0% ST 

29 4 3 3 3 3 80.0% T 

30 4 4 3 3 3 85.0% ST 

31 3 3 3 4 4 85.0% ST 

32 3 4 4 3 4 90.0% ST 

33 4 3 3 3 4 85.0% ST 

34 3 3 4 4 3 85.0% ST 
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No A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 Skor Kriteria 

35 4 3 3 3 3 80.0% T 

36 3 4 3 4 3 85.0% ST 

37 2 3 4 4 4 85.0% ST 

38 3 4 3 4 4 90.0% ST 

39 4 3 4 3 4 90.0% ST 

40 4 4 3 4 3 90.0% ST 

41 3 4 3 3 3 80.0% T 

42 3 3 4 3 3 80.0% T 

43 3 4 3 4 3 85.0% ST 

44 3 3 3 3 3 75.0% T 

45 4 3 4 3 4 90.0% ST 

46 4 3 4 3 4 90.0% ST 

47 3 3 4 3 4 85.0% ST 

48 4 4 3 3 4 90.0% ST 

49 3 3 3 3 3 75.0% T 

50 4 4 3 3 4 90.0% ST 

51 3 3 4 4 3 85.0% ST 

52 4 4 3 3 4 90.0% ST 

53 3 3 4 4 4 90.0% ST 

54 4 4 4 3 3 90.0% ST 

55 4 4 3 3 4 90.0% ST 

56 4 4 3 3 4 90.0% ST 

57 3 2 3 3 3 70.0% T 

58 3 3 3 4 4 85.0% ST 

59 4 4 3 3 4 90.0% ST 

60 4 3 4 3 3 85.0% ST 

61 4 4 4 3 4 95.0% ST 

62 2 2 1 1 2 40.0% SR 

63 4 3 4 3 3 85.0% ST 

64 4 3 3 4 4 90.0% ST 

65 4 3 4 3 4 90.0% ST 

66 4 3 4 3 4 90.0% ST 

67 2 1 2 1 1 35.0% SR 

68 4 4 3 3 3 85.0% ST 

69 4 4 3 3 4 90.0% ST 

70 4 3 4 3 3 85.0% ST 
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Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 54 77,1% 

62,51% - 81,25% Tinggi 12 17,1% 

43,76% - 62,50% Rendah 0 0,0% 

25% - 43,75% Sangat rendah 4 5,7% 

Jumlah 70 100% 

Maksimum 95,0% 

Minimum 35,0% 

Rata-rata 83,1% 

Kriteria ST 
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Lampiran  9 

Hasil Jawaban Responden Variabel Transparansi Pelaporan Keuangan 

Transparansi Pelaporan Keuangan (X8) 

No TPK 1 TPK 2 TPK 3 TPK 4 Skor Kriteria 

1 3  3  3  3  75.0% T 

2 3  3  3  3  75.0% T 

3 3  3  3  3  75.0% T 

4 2  1  1  2  37.5% SR 

5 3  3  3  3  75.0% T 

6 3  3  4  3  81.3% T 

7 2  2  2  1  43.8% SR 

8 3  3  4  3  81.3% T 

9 3  3  3  3  75.0% T 

10 4  3  3  4  87.5% ST 

11 3  3  3  4  81.3% T 

12 3  3  3  3  75.0% T 

13 4  3  3  3  81.3% T 

14 3  3  3  3  75.0% T 

15 3  3  3  4  81.3% T 

16 1  2  2  1  37.5% SR 

17 3  2  3  2  62.5% R 

18 3  3  3  3  75.0% T 

19 3  4  3  3  81.3% T 

20 3  3  3  2  68.8% T 

21 4  3  3  3  81.3% T 

22 3  3  3  4  81.3% T 

23 3  3  3  3  75.0% T 

24 3  3  3  4  81.3% T 

25 3  3  3  4  81.3% T 

26 3  3  3  4  81.3% T 

27 3  3  4  3  81.3% T 

28 3  3  3  3  75.0% T 

29 4  3  2  3  75.0% T 

30 3  3  3  3  75.0% T 

31 3  3  3  3  75.0% T 

32 3  3  4  3  81.3% T 

33 3  3  3  3  75.0% T 

34 4  3  3  3  81.3% T 
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No TPK 1 TPK 2 TPK 3 TPK 4 Skor Kriteria 

35 3  2  3  4  75.0% T 

36 1  2  1  2  37.5% SR 

37 3  3  3  3  75.0% T 

38 3  3  4  3  81.3% T 

39 3  4  3  4  87.5% ST 

40 3  4  3  3  81.3% T 

41 4  3  3  3  81.3% T 

42 3  3  3  3  75.0% T 

43 3  3  3  3  75.0% T 

44 2  1  2  1  37.5% SR 

45 3  3  3  4  81.3% T 

46 4  4  4  3  93.8% ST 

47 4  3  3  3  81.3% T 

48 3  3  3  3  75.0% T 

49 3  3  3  3  75.0% T 

50 4  2  3  4  81.3% T 

51 3  3  3  3  75.0% T 

52 4  3  3  4  87.5% ST 

53 3  4  3  4  87.5% ST 

54 3  3  3  3  75.0% T 

55 3  4  3  3  81.3% T 

56 3  3  3  3  75.0% T 

57 2  1  2  2  43.8% SR 

58 4  3  3  3  81.3% T 

59 3  3  3  4  81.3% T 

60 3  4  2  4  81.3% T 

61 3  3  3  3  75.0% T 

62 4  3  3  3  81.3% T 

63 3  3  3  4  81.3% T 

64 3  3  3  4  81.3% T 

65 4  3  3  3  81.3% T 

66 3  3  3  3  75.0% T 

67 3  3  3  3  75.0% T 

68 3  4  4  4  93.8% ST 

69 3  3  3  4  81.3% T 

70 3  3  3  3  75.0% T 
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Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 6 8,6% 

62,51% - 81,25% Tinggi 57 81,4% 

43,76% - 62,50% Rendah 1 1,4% 

25% - 43,75% Sangat rendah 6 8,6% 

Jumlah 70 100% 

Maksimum 93,8% 

Minimum 37,5% 

Rata-rata 75,5% 

Kriteria T 
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Lampiran  10 

Hasil Jawaban Responden Variabel Motivasi 

Variabel Motivasi (Y) 

No M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 Skor Kriteria 

1 2  3  2  2  2  1  50.0% R 

2 4  4  3  3  3  3  83.3% ST 

3 3  4  4  3  3  3  83.3% ST 

4 1  2  1  2  2  2  41.7% SR 

5 4  4  3  3  3  4  87.5% ST 

6 4  3  4  3  3  4  87.5% ST 

7 1  2  1  2  2  1  37.5% SR 

8 4  4  4  3  4  3  91.7% ST 

9 4  3  4  3  3  3  83.3% ST 

10 4  3  4  3  4  4  91.7% ST 

11 4  4  3  4  3  4  91.7% ST 

12 4  3  3  3  3  3  79.2% T 

13 3  4  3  4  3  4  87.5% ST 

14 2  3  2  2  2  2  54.2% R 

15 3  3  3  3  4  4  83.3% ST 

16 1  2  1  2  2  2  41.7% SR 

17 3  3  3  4  3  3  79.2% T 

18 2  2  3  2  2  2  54.2% R 

19 3  4  3  3  4  3  83.3% ST 

20 3  3  3  3  2  3  70.8% T 

21 3  4  3  4  3  4  87.5% ST 

22 2  2  2  2  2  2  50.0% R 

23 3  4  4  3  4  3  87.5% ST 

24 3  3  4  3  4  3  83.3% ST 

25 4  3  4  4  3  3  87.5% ST 

26 3  3  3  4  4  3  83.3% ST 

27 4  3  3  4  4  3  87.5% ST 

28 3  3  3  4  3  4  83.3% ST 

29 3  4  3  3  3  4  83.3% ST 

30 3  4  3  4  3  4  87.5% ST 

31 4  3  3  4  3  3  83.3% ST 

32 4  3  3  3  4  4  87.5% ST 

33 4  3  3  4  3  4  87.5% ST 

34 3  3  4  3  4  3  83.3% ST 
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No M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 Skor Kriteria 

35 3  3  4  3  3  4  83.3% ST 

36 3  3  3  3  3  4  79.2% T 

37 3  3  3  4  3  4  83.3% ST 

38 3  3  4  4  3  4  87.5% ST 

39 4  3  3  4  4  4  91.7% ST 

40 4  3  4  3  3  3  83.3% ST 

41 4  3  3  4  3  3  83.3% ST 

42 3  4  3  3  4  3  83.3% ST 

43 3  4  3  4  4  3  87.5% ST 

44 3  3  3  3  3  3  75.0% T 

45 3  4  3  3  4  4  87.5% ST 

46 4  3  4  3  4  3  87.5% ST 

47 4  3  3  4  3  4  87.5% ST 

48 4  3  4  3  3  3  83.3% ST 

49 3  3  3  4  3  3  79.2% T 

50 4  4  4  3  3  3  87.5% ST 

51 3  4  3  4  3  3  83.3% ST 

52 4  4  4  3  3  3  87.5% ST 

53 4  4  4  3  3  3  87.5% ST 

54 4  3  3  3  4  4  87.5% ST 

55 4  3  4  3  3  3  83.3% ST 

56 3  4  3  4  4  3  87.5% 
 

57 1  2  2  2  2  2  45.8% R 

58 3  4  4  4  3  3  87.5% ST 

59 4  3  4  4  3  3  87.5% ST 

60 3  4  3  3  3  3  79.2% T 

61 3  3  4  4  3  3  83.3% ST 

62 2  2  2  2  2  2  50.0% R 

63 4  4  3  3  4  3  87.5% ST 

64 4  4  3  3  4  3  87.5% ST 

65 4  3  3  3  4  4  87.5% ST 

66 4  4  3  3  3  4  87.5% ST 

67 2  2  2  1  2  2  45.8% R 

68 1  2  2  3  2  2  50.0% R 

69 3  3  4  4  3  4  87.5% ST 

70 3  4  3  3  3  4  83.3% ST 
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Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

81,26% - 100% Sangat Tinggi 52 74,3% 

62,51% - 81,25% Tinggi 7 10,0% 

43,76% - 62,50% Rendah 8 11,4% 

25% - 43,75% Sangat rendah 3 4,3% 

Jumlah 70 100% 

Maksimum 91,7% 

Minimum 37,5% 

Rata-rata 79,2% 

Kriteria T 
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Lampiran 11 

Uji Validitas 

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)  

  
Original Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Values 

X1.1 <- TK 0,756 0,681 0,199 3,808 0,000 

X1.2 <- TK 0,674 0,642 0,144 4,680 0,000 

X1.3 <- TK 0,622 0,535 0,237 2,625 0,009 

X1.4 <- TK 0,845 0,817 0,101 8,397 0,000 

X1.5 <- TK 0,838 0,832 0,090 9,350 0,000 

X1.6 <- TK 0,643 0,641 0,122 5,269 0,000 

X2.1 <- PTZ 0,837 0,814 0,123 6,822 0,000 

X2.2 <- PTZ 0,771 0,743 0,142 5,413 0,000 

X2.3 <- PTZ 0,854 0,813 0,125 6,824 0,000 

X2.4 <- PTZ 0,708 0,675 0,136 5,223 0,000 

X2.5 <- PTZ 0,784 0,746 0,157 4,989 0,000 

X3.1 <- P 0,842 0,724 0,244 3,451 0,001 

X3.2 <- P 0,848 0,763 0,207 4,106 0,000 

X3.3 <- P 0,720 0,678 0,243 2,962 0,003 

X3.4 <- P 0,812 0,749 0,210 3,860 0,000 

X3.5 <- P 0,846 0,731 0,212 3,992 0,000 

X3.6 <- P 0,869 0,772 0,209 4,155 0,000 

X4.1 <- HM 0,712 0,682 0,130 5,490 0,000 

X4.2 <- HM 0,831 0,821 0,065 12,709 0,000 

X4.3 <- HM 0,891 0,889 0,033 27,261 0,000 

X4.4 <- HM 0,750 0,729 0,096 7,839 0,000 

X4.5 <- HM 0,818 0,792 0,094 8,681 0,000 

X5.1 <- PL 0,683 0,644 0,296 2,311 0,021 

X5.2 <- PL 0,638 0,566 0,289 2,205 0,028 

X5.3 <- PL 0,974 0,680 0,320 3,042 0,002 

X5.4 <- PL 0,729 0,707 0,276 2,642 0,008 

X6.1 <- PP 0,842 0,773 0,229 3,672 0,000 

X6.2 <- PP 0,778 0,691 0,208 3,734 0,000 

X6.3 <- PP 0,730 0,650 0,208 3,514 0,000 

X6.4 <- PP 0,739 0,647 0,237 3,119 0,002 

X6.5 <- PP 0,630 0,553 0,249 2,531 0,012 

X6.6 <- PP 0,809 0,722 0,202 4,012 0,000 

X7.1 <- A 0,727 0,717 0,097 7,478 0,000 

  Original Sample Sample Standard T Statistics P Values 
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(O) Mean (M) Deviation 

(STDEV) 

(|O/STDEV|) 

X7.2 <- A 0,708 0,670 0,142 4,975 0,000 

X7.3 <- A 0,685 0,663 0,131 5,218 0,000 

X7.4 <- A 0,689 0,638 0,189 3,637 0,000 

X7.5 <- A 0,788 0,761 0,126 6,235 0,000 

X8.1 <- TPK 0,781 0,771 0,105 7,440 0,000 

X8.2 <- TPK 0,797 0,775 0,122 6,550 0,000 

X8.3 <- TPK 0,773 0,752 0,099 7,797 0,000 

X8.4 <- TPK 0,795 0,786 0,091 8,699 0,000 

Y1.1 <- M 0,854 0,850 0,035 24,666 0,000 

Y1.2 <- M 0,715 0,706 0,071 10,063 0,000 

Y1.3 <- M 0,786 0,776 0,058 13,573 0,000 

Y1.4 <- M 0,741 0,730 0,062 12,048 0,000 

Y1.5 <- M 0,779 0,775 0,043 17,951 0,000 

Y1.6 <- M 0,793 0,787 0,052 15,167 0,000 

 

 

Latent Variable Correlation 

  TK PTZ P HM PL PP A TPK M 

TK 1,000                 

PTZ -0,195 1,000               

P 0,592 -0,303 1,000             

HM -0,021 -0,161 0,188 1,000           

PL 0,137 0,002 0,091 0,023 1,000         

PP -0,098 -0,112 -0,196 -0,067 -0,069 1,000       

A -0,085 -0,126 0,309 0,062 -0,178 -0,060 1,000     

TPK 0,403 -0,163 0,467 -0,039 0,097 -0,052 -0,109 1,000   

M 0,110 -0,176 0,522 0,288 -0,019 -0,275 0,307 0,000 1,000 
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Diagram Average Variance Extracted (AVE) 
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Lampiran 12 

Uji Reliabilitas 

Diagram Cronbach‟s Alpha 

 

Diagram Composite Reliability 
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Lampiran 13 

Uji Inner Model  atau Structural Model 

 

  R Square R Square Adjusted 

M 0.710 0.672 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Lampiran 14 
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Full Model SEM PLS Algoirithm 
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Lampiran 15  

Surat Keterangan Telah  Menyelesaikan Penelitian 
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