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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat 

manusia lewat nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagai agama yang 

samawi, Islam memiliki berbagai aturan dan tata laksana yang harus dilakukan 

oleh ummatnya baik yang sifatnya melanjutkan ajaran-ajaran yang sebelumnya 

maupun ajaran baru yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Salah 

satu ajaran Islam yang sifatnya melanjutkan adalah ibadah zakat karena hal 

tersebut telah dianjurkan sejak pada zaman Rasulullah SAW hingga sekarang.
1
 

Agama Islam telah menyatakan dengan tegas bahwa zakat merupakan 

salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang 

hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Zakat adalah ibadah 

maliyah ijtima’iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan 

kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang 

mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari’at Islam. Sehingga Al-

Qur’an menegaskan kewajiban zakat bersama dengan kewajiban shalat di 82 

tempat.
2
 Ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan perintah shalat dan zakat 

salah satunya terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, yaitu: 

                         

                                                             
1
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Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang 

yang ruku'.
3
 

Perintah zakat bukanlah sekedar praktek ibadah yang memiliki dimensi 

spiritual saja. Akan tetapi, juga memiliki dimensi sosial. Secara sosiologis zakat 

bertujuan untuk memeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin 

secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena 

itu, apabila zakat diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan 

keimanan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.
4
 

Indonesia sebagai negara berpenduduk agama Islam terbesar di dunia, 

seharusnya potensi zakat dapat memfasilitasi pemerataan ekonomi masyarakat. 

Akan tetapi, potensi zakat di Indonesia sesungguhnya masih perlu diperhatikan. 

Sebagaimana dalam pidato wakil ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional 

Ainulbahar Noor pada Selasa, 7 Juni 2016, mengatakan bahwa potensi zakat 

Indonesia mencapai Rp 217 Triliun. Dengan potensi itu, zakat dinilai mampu 

membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Nilainya hampir 10% dari 

APBN kita. Namun sayangnya, zakat yang terhimpun baru 1,2% atau 3 Triliun. 

Dari total pemberi zakat di Indonesia, baru 2,5% yang membayar zakat melalui 

penyalur zakat resmi.
5
 

Peraturan tentang zakat di Indonesia telah dimuat di dalam Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagaiman dalam 

Bab II Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dikemukakan bahwa Untuk 
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melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil 

Zakat Nasional) yaitu lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan 

zakat secara nasional. Selanjudnya untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan 

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat 

membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).
6
 Oleh karena itu, terdapat berbagai 

macam Lembaga Amil Zakat (LAZ) diberbagai daerah dan salah satu Lembaga 

Amil Zakat (LAZ) yang ada di daerah kota Pekanbaru adalah Inisiatif Zakat 

Indonesia (IZI) Cabang Riau. 

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Riau merupakan Lembaga Amil 

Zakat Nasional yang diluncurkan oleh Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat 

(PKPU) yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja unit zakat PKPU. Inisiatif 

Zakat Indonesia (IZI) cabang Riau optimis bisa meningkatkan capaian zakat yag 

masih jauh dari potensi zakat nasional. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Riau 

bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan 

zakat itu mudah, membangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan 

juga dengan mudah, merancang program-program yang efektif yang dapat 

menghantarkan kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih mudah.
7
 

Tujuan suatu lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan capaian zakat 

akan mudah tercapai dengan cara mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan masyarakat (muzakki) dalam memilih penyaluran dana zakat dan faktor 

yang utama adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah hal yang sangat penting, 

tanpa kepercayaan hunbungan kemitraan tidak dapat berlangsung. Banyak sekali 

                                                             
6
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penelitian yang telah dilakukan mengenai pentingnya peranan kepercayaan, 

terutama pada bisnis jasa. Pemakai jasa bukan hanya pengalaman sesaat, tetapi 

sebagai suatu peningkatan kepercayaan dari pengalaman terdahulu untuk 

dilanjudkan pada masa yang akan datang.
8
 

Rotter dalam tulisannya “A new Scale for the Measurement of 

Interpersonal Trust”, secara sangat mendasar menyatakan bahwa faktor yang 

sangat penting dalam mencapai efektifitas dalam organisasi yang sangat kompleks 

adalah suatu keinginan untuk saling mempercayai di antara pihak-pihak yang 

mengadakan hubungan. Rotter menekankan bahwa efesiensi, penyesuaian dan 

kelangsungan suatu usaha sangat tergantung kepada tingkat kepercayaan yang 

dapat dibina.
9
 Kepercayaan menjadi senjata yang sangat ampuh dalam membina 

hubungan karena tingginya kepercayaan diri dari suatu perusahaan membuat 

perusahaan tersebut kuat dalam membina hubungan dengan kelompok 

stakeholder-nya.
10

 

Lembaga Amil Zakat Nasional yang berdiri pada tahun 2014 di kota 

Pekanbaru ini semakin menguatkan eksistensinya. Legalitas untuk melakukan 

ekspansi semakin kuat ketika lembaga ini secara resmi memperoleh izin 

operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan 

Menteri Agama Republik Indonesia No. 423 tahun 2015. Sampai pada saat ini 

penghimpunan dana zakat pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau terus 

berjalan dan semakin berkembang.
11
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Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Riau merupakan Lembaga Amil 

Zakat yang baru ditengah-tengah masyarakat Riau. Akan tetapi, dalam waktu 13 

bulan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Riau yang dibentuk pada 10 

November 2014 ini sudah mampu memperoleh izin operasional sebagai Lembaga 

Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia pada 30 Desember 2015. Selanjudnya terhitung selama 3 tahun berdiri 

sampai sekarang tahun 2017, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Riau sudah 

mampu menghimpun muzakki mencapai ribuan orang dengan jumlah dana zakat 

yang begitu besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Dari pencapaian ini, dapat 

kita ketahui bahwa dalam jangka waktu 3 tahun berdiri, Inisiatif Zakat Indonesia 

(IZI) cabang Riau mampu memperoleh kepercayaan yang baik dari masyarakat 

untuk mengelola dana zakat. Data Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau 

mengenai jumlah dana zakat beserta jumlah muzakki dapat dilihat di dalam tabel 

berikut: 

Tabel I.1 

Pengumpulan Dana Zakat Tahun 2014-2016 

No. Tahun Jumlah Muzakki Dana Muzakki Perkembangan (%) 

1 2014 100 orang Rp 100.000.000 - 

2 2015 6.000 orang Rp 300.000.000 33,3% 

3 2016 1.600 orang Rp 980.000.000 75% 

 Sumber: Dokumen Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau 

Dari tabel I.1 di atas menunjukkan bahwa perolehan data jumlah muzakki 

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

mengalami penurunan atau ketidakstabilan setiap tahunnya. Hal tersebut dilihat 

dari tahun 2014-2015 mengalami peningkatan yang sangat besar. Selanjudnya 

pada tahun 2015-2016 jumlah muzakki mengalami penurunan, hal ini 
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menunjukkan ketidakstabilan muzakki terhadap Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 

cabang Riau. Akan tetapi, ketika melihat jumlah dana zakat yang diserahkan 

setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat besar. Pada tahun 2015-

2016, jumlah muzakki yang mengalami penurunan tetapi masing-masing muzakki 

menyerahkan dana zakat dalam jumlah yang besar. Hal ini menunjukkan para 

muzakki telah mempercayakan dana zakat mereka untuk dikelola oleh Inisiatif 

Zakat Indonesia (IZI) cabang Riau sesuai tuntunan Syariah. 

Sejalan dengan hal di atas, menimbulkan pertanyaan tentang 

bagaimanakah pengaruh faktor kepercayaan terhadap keputusan para muzakki 

untuk menggunakan jasa Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Riau dalam 

menyalurkan dana zakatnya. Banyak sekali lembaga pengelola zakat yang 

terdapat di Riau khususnya di kota Pekanbaru sehingga masyarakat memiliki lebih 

banyak pilihan dalam penyaluran dana zakat. Ketika masyarakat memilih untuk 

menggunakan jasa Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Riau untuk mengelola 

dana zakat maka hal ini menarik untuk ditelaah, dicermati dan diteliti apakah 

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Riau memperoleh kepercayaan yang baik 

dari masyarakat sehingga masyarakat (muzakki) memutuskan memilih penyaluran 

dana zakat kepada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Riau. Oleh karena itu 

penulis melakukan sebuah penelitian yang disusun dengan judul ”Pengaruh 

Faktor Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Memilih 

Penyaluran Dana Zakat Kepada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau 

Menurut Ekonomi Syariah”. 
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B. Batasan Masalah 

Agar peneltian ini lebih terarah dan tidak mengambang sehingga sesuai 

dengan maksud dan tujuan yang diinginkan, penulis membatasi masalah yang 

diteliti hanya mencangkup Pengaruh Faktor Kepercayaan Terhadap Keputusan 

Muzakki Untuk Memilih Penyaluran Dana Zakat Kepada Inisiatif Zakat Indonesia 

(IZI) Cabang Riau Menurut Ekonomi Syariah. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Mengacu pada latar belakang diatas maka dapatlah dirumuskan beberapa 

pokok permasalahan. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaiman pengaruh faktor kepercayaan terhadap keputusan muzakki untuk 

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

Cabang Riau? 

2. Bagaimana analisis ekonomi Syariah terhadap hububgan faktor kepercayaan 

dan keputusan muzakki untuk memilih penyaluran dana zakat kepada Kepada 

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarlkan pada rumusan masalah di atas tujuan dan manfaat yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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a. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor kepercayaan terhadap 

keputusan muzakki untuk memilih penyaluran dana zakat kepada Inisiatif 

Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau 

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis ekonomi Syariah terhadap 

hubungan faktor kepercayaan dan keputusan muzakki untuk memilih 

penyaluran dana zakat kepada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang 

Riau 

b. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dibidang 

ilmu ekonomi Syariah dan juga dapat menambah wawasan penulis 

tentang lembaga pengelolaan zakat dalam usaha meningkatkan atau 

mempertahankan kepercayaan muzakki. 

2. Bagi Akademisi 

Sebagai hasil karya yang bisa dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa 

atau pihak lain yang meneliti pada bidang yang sama. 

3. Bagi Masyarakat 

Sebagai sumbangsih pemikiran yang diharapkan mampu memberikan 

khasanah keilmuan dan referensi serta sumber informasi yang berkaitan 

dengan faktor yang mempengaruhi keputusan muzakki untuk memilih 

penyaluran dana zakat. 
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E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

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. Adapun yang menjadi alasan penulis 

mengambil lokasi penelitian di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau karena 

besarnya potensi muzakki dan dana zakat yang terhimpun. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah manager Inisiatif 

Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau dan muzakki yang menyalurkan dana zakat 

kepada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau. Sedangkan objek dalam 

penelitian ini adalah pengaruh faktor kepercayaan terhadap keputusan muzakki 

untuk memilih penyaluran dana zakat kepada Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia 

(IZI) Cabang Riau. 

3. Populasi dan sample 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
12

 Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah satu orang manager Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang 

Riau dan seluruh muzakki yang menyalurkan dana zakat kepada Inisiatif Zakat 

Indonesia (IZI) Cabang Riau yang berjumlah 1.600 orang. 

                                                             
12

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods), 

(Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. ke-6, h. 119. 
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Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
13

 Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi, penulis 

menggunakan rumus slovin sebagai berikut:
14

 

 N 

n =    

 1+N.(e²) 

 

Keterangan: 

n  = ukuran simpel (?) 

N  = ukuran populasi (1.600 orang) 

e  = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan 

 sampel yang masih dapat ditoleran atau diinginkan. (10%) 

  1.600  1.600  1.600 

n=    =  =  = 94.11 = 95 

 1+1.600.(0.1)²  1+16  17 

Jadi penulis mengambil sampel pada penelitian ini berjumlah 95 orang dari 

jumlah populasi. 

Pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan metode 

Probability Sampling dengan teknik yang digunakan adalah simple random 

sampling yaitu metode penelitian sampel dimana setiap anggota populasi 

mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.
15

 

4. Sumber data 

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di 

lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan 

                                                             
13

 Ibid., h. 120. 
14

 Syofian Siregar, Metode Penelitian  Kuantitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2014), Cet.II, h. 43. 
15

Ibid., h. 134. 
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yang memerlukannya.
16

 Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari 

muzakki Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau untuk mengetahui 

pengaruh kepercayaan terhadap keputusan muzakki untuk memilih 

penyaluran dana zakat. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-

sumber yang telah ada.
17

 Penulis memperoleh data yang bersumber dari 

buku-buku, jurnal, brosur dan artikel dan website yang berkaitan dengan 

penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai 

berikut:
18

 

a. Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung 

ke lapangan terhadap objek yang diteliti (populasi atau sample). 

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan langsung kepada subjek penelitian, dengan cara melakukan 

wawancara langsung dengan pihak manager Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 

Cabang Riau untuk mendapatkan informasi mengenai data jumlah muzakki, 

profil Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau dan sebagainya. 

c. Angket (Kuesioner), yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan 

daftar pertanyaan (angket) atau daftar isian terhadap objek yang diteliti 

                                                             
16

 Misbahuddin Dan Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2010), h. 34.h. 21. 
17

 Ibid. 
18

 Ibid., h. 27 
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(populasi atau sample), yaitu muzakki Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang 

Riau. 

d. Studi Pustaka, yaitu membaca buku-buku yang berkaitan dengan judul 

penelitian. 

6. Skala Pengukuran Variabel 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social. Setiap 

pertanyaan mempunyai lima alternatif jawaban, dengan bobot alternatif jawaban 

sebagai berikut: 

1. SS  =  Sangat Setuju   diberi skor  5 

2. ST  =  Setuju    diberi skor  4 

3. N  =  Netral     diberi skor  3 

4. TS  =  Tidak Setuju    diberi skor 2 

5. STS =  Sangat Tidak Setuju   diberi skor  1 
19

 

7. Teknik Analisa Data 

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, yaitu 

alat analisa yang menggunakan model-model, seperti model matematika, model 

statistik dan ekonomitrik. Hasil analisa disajikan dalam bentuk angka-angka yang 

kemudian dijelaskan diinterpretasikan dalam suatu uraian.
20

 Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan bantuan komputer dengan SPSS Versi 16.00 dalam 

melakukan pengujian atas data penelitian. Adapun teknik analisis data dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

 

                                                             
19

 Sugiono, Op. cit., h. 136-137. 
20

 Misbahuddin Dan Iqbal Hasan,  Op. cit., h. 33-34. 
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a. Uji Insrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

  Uji validitas bertujuan nntuk mengetahui seberapa tepat instrumen 

atau kuesioner yang disusun mampu menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya dari variable penelitian. Dikatakan valid (baik) apabila nilai 

koefisien korelasi (r) hitung ≥ r tabel dan sebaliknya.
21

  Pengujian validitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai korelasi r dengan r tabel Product 

Moment, dengan kriteria pengujian: 

1) Jika r hitung ≥ r tabel, maka item pertanyaan dinyatakan valid. 

2) Jika r hitung ˂ r tabel, maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

  Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil 

penelitian atas dasar waktu yang berbeda. Semua item yang valid akan 

dilakukan uji reliabilitas, yaitu pengujian yang bertujuan untuk melihat 

tingkat kehandalan dari item yang valid dalam menentukan variabel. 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai alpha crombach 

dengan 0,6. Kriteria pengujian adalah: 

1) Jika alpha crombach ≥ 0,6 maka reliabilitas/handal 

2) Jika alpha crombach ≤ 0,6 maka tidak reliabilitas/handal.
22

 

 

 

 

                                                             
21

 Dewi Priyanto, Mandiri Belajar SPSS, (Yogyakarta: Penerbit Mediakom, 2008), h. 16. 
22

 Syofian Siregar, Op.cit., h. 56-58. 
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b. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

  Uji normalitas di dalam analisis regresi linier sederhana merupakan 

suatu keharusan untuk mengetahui pengaruh antara variable bebas yang 

digunakan dalam penelitian. Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam metode regresi data residual memiliki distribusi normal.  

2. Uji Heteroskedasititas 

  Uji heteroskedasititas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidakpastian variance dari residual atau pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Jika variance dari rasidual pengamatan lain tetap 

disebut heteroskedasititas, dengan kata lain jika terjadi heteroskedasititas 

dapat dideteksi dengan melihat scatterplot dari hasil pengolahan data dari 

paket statistik dalam komputer, yaitu dengan melihat pola scatterplot 

terdapat seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengidentifikasikan 

terjadi heteroskedasititas dan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-tiik 

tidak menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak 

terjadi heteroskedasititas.
23

 

c. Uji Hipotesis Penelitian 

1. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara 

satu variabel indevenden (X) dengan variabel devenden (Y). Analisis ini 

                                                             
 

23
 Husaini Usman Dan Purnomo Setyady Akbar, Pengantar Statistik, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011), h. 109. 
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digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan dua variabel 

melalui koefisien regresinya,
24

 dengan persamaan: Y = α + βX 

Keterangan: Y = Variabel devenden (Keputusan Penyaluran) 

 X = Variabel indevenden (Kepercayaan) 

 α = Konstanta 

 β = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

 + = Pengaruh positif yang menunjukkan pengaruh ‘searah’ 

apabila X ditingkatkan maka Y meningkat. 

2. Uji t 

  Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

(X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) dengan 

α= 0.05 atau 5%. Jika t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh  yang 

signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Jika t 

hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen.
25

 

3. Koefisien Korelasi (r) dan Koefisien Determinasi (R²) 

Korelasi diartikan sebagai hubungan. Analisis korelasi bertujuan untuk 

mengetahui pola dan keeratan antara hubungan dua variable atau lebih. 

Koofesien korelasi adalah bilangan yang digunakan untuk mengetahu kuat, 

                                                             
 

24
 Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), Ed Ke-2, Cet 

h. 235. 
25

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, (Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), h. 164. 
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sedang atau lemahnya indekkorelasi antara variable yang diteliti. Adapun 

pedoman untuk menentukan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut: 
26

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 0,100 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Erat 

Sangat Erat 

Selanjudnya untuk mengukur kontribusi variabel X terhadap variabel Y 

digunakan uji Koefisien determinasi (R²). Nilai R² ini mempunyai range 

antara 0 sampai ≤ (0≤ R² ≤ 1). Semakin besar nilai R² (mendekati satu) 

semakin baik hasil regresi tersebut dan semakin mendekati nol maka variabel 

keseluruhan tidak bisa menjelaskan variabel terikat.
27

 

Dalam pengolahan data penelitian ini penulis menggunakan bantuan 

computer melalui program SPSS versi 16.00. 

 

F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat 

sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah 

sehingga harus diuji secara empiris.
28

 Dalam penelitian ini dugaan sementara 

penulis adalah ada hubungan positif dan signifikan antara kepercayaan terhadap 

keputusan muzakki untuk memilih penyaluran dana zakat kepada Inisiatif Zakat 

Indonesia (IZI) Cabang Riau. 

                                                             
26

 Hartono, Statistik untuk penelitian, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2012), h. 76. 
27

 Ibid., h. 87. 
28

 Misbahuddin Dan Iqbal Hasan, Op. cit., h. 34. 
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H₀  : Tidak terdapat berpengaruh yang signifikan antara kepercayaan terhadap 

keputusan muzakki untuk memilih penyaluran dana zakat kepada Inisiatif 

Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau. 

H₁  : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepercayaan terhadap keputusan 

muzakki untuk memilih penyaluran dana zakat kepada Inisiatif Zakat 

Indonesia (IZI) Cabang Riau. 

 

G. Model Kerangka Berfikir 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, penulis membuat 

model kerangka berfikir yang menjelaskan sistematika kerja penelitian ini 

sebagaimana terlihat pada gambar berikut: 

Tabel 1.2 

Model Kerangka Berfikir 

 

 

 

H. Variabel Penelitian 

 

Tabel 1.4 

Variabel Penelitian 

Variable Indikator Sub Indikator 

Keputusan
29

 

Penyaluran 

(Y) 

Intuisi 1. Banyak sekali kebaikan yang diperoleh 

dengan membayar zakat di Inisiatif Zakat 

Indonesia (IZI) Cabang Riau ini. 

2. Saya merasa yakin Inisiatif Zakat Indonesia 

(IZI) Cabang Riau mengelola dana zakat 

sesuai dengan prinsip syari’ah. 

Fakta 1. Dekatnya jarak lembaga tersebut dengan 

                                                             
 

29
 Ibnu Syamsi, Pengambilan Keputusan Dan Sistem Informasi, (Jakarta: Bui Aksara, 

2000), h. 16. 

Variabel Independen (X) Variabel Dependen (Y) 

Kepercayaan Keputusan Penyaluran 
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tempat tinggal 

2. Adanya laporan keuangan yang 

dipublikasikan setiap periode tertentu 

sehingga lembaga ini sangat bersifat 

transparan. 

3. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau 

menyalurkan dana zakat kepada mustahik 

zakat dengan cepat. 

4. Muzakki menunaikan zakat di Inisiatif Zakat 

Indonesia (IZI) Cabang Riau karena 

memiliki hubungan emosional. 

Pengalaman  1. Mudahnya persyaratan untuk menyalurkan 

dana zakat sehingga saya menggunakan jasa 

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau. 

2. Banyaknya masyarakat yang menyalurkan 

dana zakat melalui Inisiatif Zakat Indonesia 

(IZI) Cabang Riau sehingga membuat saya 

juga tertarik untuk menggunakan jasa 

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau. 

Kepercayaan
30

 

(X) 

Kompetensi 

(Kehandalan) 

1. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau 

sudah melaksanakan tugasnya secara 

professional sebagai lembaga pengelola zakat 
2. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau 

melaksanakan tugasnya sesuai visi, misi dan 

perencanaan. 
3. Keramahan yang bersahaja pada karyawan di 

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau, 

sehingga menarik minat muzzaki dalam 

penyaluran zakatnya. 
4. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau 

memberikan layanan konsultasi kepada muzakki 

maupun masyarakat luas. 
5. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau 

menghormati dan menghargai semua pihak. 

 Kejujuran 1. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau 

selalu mempublikasikan laporan keuangan 

untuk setiap penggunaan/pengeluaran dana 

zakat. 

2. Manajemen dana zakat di Lembaga Amil Zakat 

(IZI) Cabang Riau dikelolal secara 

terbuka/Transparan kepada masyarakat luas, 

terutama kepada pembayar zakat (muzakki). 

3. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau 

bersikap jujur dalam memberikan segala 

informasi/ berita kepada muzakki. 

                                                             
30

 Farida Jasfar, Op. cit., h. 168-172 
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I. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab 

terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraiakan latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, 

hipotesis penelitian,  model kerangka berfikir, variable penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian yang terdiri dari: 

sejarah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Riau, struktur 

organisasi, visi-misi, strategi dan perkembangan jumlah muzakki 

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Riau. 

BAB III : TINJAUAN TEORETIS 

Bab ini berisikan tentang landasan teori yang berhubungan dengan 

pembahasan konsep pengaruh faktor kepercayaan terhadap keputusan 

muzakki untuk memilih penyaluran dana zakat. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang hasil analisis data dan pembahasan hasil 

penelitian tentang pengaruh faktor kepercayaan terhadap keputusan 

muzakki untuk memilih penyaluran dana zakat.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian. 


