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ABSTRAK 

 

ARIANTI (2017) : Pengaruh Faktor Kepercayaan Terhadap Keputusan 

Muzakki Untuk Memilih Penyaluran Dana Zakat 

Kepada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau 

Menurut Ekonomi Syariah. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perolehan data jumlah muzakki yang 

menyalurkan dana zakat kepada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Riau 

mengalami penurunan atau ketidakstabilan setiap tahunnya. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor 

kepercayaan terhadap keputusan muzakki untuk memilih penyaluran dana zakat 

kepada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Riau dan bagaimana analisis 

ekonomi Syari’ah terhadap hubungan faktor kepercayaan dan keputusan muzakki 

untuk memilih penyaluran dana zakat kepada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 

Cabang Riau. 

Penelitian ini dilakukan di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau 

yang berlokasi di Jl. Paus Ujung No.1B Simpang Arifin Ahmad Tangkerang Barat 

Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode Probability Sampling dengan teknik yang digunakan adalah 

simple random sampling, sebanyak 95 responden berdasarkan rumus  Slovin  dari 

1.160 populasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 

wawancara, angket dan studi pustaka. Sumber data penelitian ini adalah data 

primer dan data skunder yang kemudian dianalisa menggunakan analisa 

kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; terdapat pengaruh yang signifikan 

antara faktor kepercayaan terhadap keputusan penyaluran. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil pengujian hipotesis dimana koofisien korelasi sebesar 0,950. R hitung > 

r tabel (0,2017 > 0,950) (5%). Kooefisien determinasi sebesar 0.902 yang artinya 

kontribusi kepercayaan (X) terhadap keputusan penyaluran (Y) sebesar 90,2%. 

Sedangkan sisanya 9,8% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dibahas dalam 

penelitan ini. Adapun persamaan regresinya menunjukkan nilai konstanta (α) 

sebesar 3,974 dan nilai beta (β) sebesar 0,856. Hal ini dapat diartikan bahwa 

apabila kepercayaan meningkat sebesar 0,856 maka keputusan muzakki untuk 

memilih penyaluran dana zakat kepada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Riau 

juga akan meningkat sebesar 3,974 secara konstanta. Kesimpulannya adalah jika 

kepercayaan meningkat maka keputusan penyaluran juga akan meningkat. 

Analisis Ekonomi Syari’ah terhadap hubungan faktor kepercayaan terhadap 

keputusan muzakki untuk memilih penyaluran dana zakat kepada Inisiatif Zakat 

Indonesia (IZI) cabang Riau telah diterapkan sesuai ekonomi Syariah dimana 

kepercayaan yang diberikan muzakki menguntungkan seluruh pihak, memiliki 

kejelasan dan yang terpenting memberikan sesuatu yang bermanfaat. 
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