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BAB III 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Zakat 

a. Pegertian Zakat 

Zakat menurut bahasa (etimologi) adalah suci, tumbuh, bertambah, dan 

berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang 

dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa 

berkat,
41

 Sedangkan secara terminologi para fuqaha, zakat dimaksudkan sebagai 

penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga 

dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk 

diberikan kepada orang-orang fakir. Selanjudnya zakat secara syari’ah (syara’) 

zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan 

kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan pula.
42

  

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau 

badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan 

syari’at Islam.
43

 Pada hakikatnya zakat adalah ibadah. Yaitu Ibadah yang 

dilaksanakan dalam rangka untuk taat kepada Allah Swt, hal ini disebutkan dalam 

Al-Qur’an surat al-Bayyinah ayat 5: 

 

لَٰىةَ َويُۡؤتُىاْ ٱلزا  يَي ُحٌَفَآَء َويُقِيُوىاْ ٱلصا َ ُهۡخلِِصيَي لَهُ ٱلدِّ يُي ٱۡلقَيَِّوِت َوَهآ أُِهُزٓواْ إَِّلا لِيَۡعبُُدواْ ٱَّللا ِِ  ََ لِ
  ٥ََكٰىةَ  َوََٰٰ

 

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 

memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang 
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lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan 

yang demikian itulah agama yang lurus.
44

 

 

b. Dasar Hukum Zakat 

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. Otoritas fiqih Islam 

tertinggi al-Qur’an dan hadis menyatakan hal tersebut dalam banyak kesempatan. 

Jumhur ulamapun sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama 

yang tidak boleh diingkari. Artinya, siapa yang meningkari kewajiban berzakat 

maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam.
45

 Firman Allah Swt dalam 

surah al-Baqoroh ayat 43: 

َِكِعيَي  ََكٰىةَ َوٱۡرََكُعىاْ َهَع ٱلزاٰ لَٰىةَ َوَءاتُىاْ ٱلزا   ٣٤َوأَقِيُوىاْ ٱلصا

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

orang yang ruku´.
46

 

Dan dalam hadits Nabi Saw: 

 وأى هللا اَّل َّلاله أى ِة شها :خوس على اَّلسالم وسلن بٌي عليه َّلل صلى َّلل رسىل قال قال عوز ابي عي

 ()هتفق علبه .رهضاى وصىم البيت وحج وإيتاء الزَكاة الصالة وإقام هللا رسىل هحودا

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata: Bersabda rasulullah SAW “Islam didirikan atas 

lima sendi (rukun): bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan 

Muhammad utusan Allah (Rasullullah), mendirikan sholat, menunaikan 

zakat, menunaikan haji ke baitullah dan berpuasa di bulan 

Ramadhan”.(HR. Bukhari Muslim).
47
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c. Syarat Wajib Zakat (Muzakki Zakat) 

 Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut 

kesepakatan para ulama, syarat wajib zakat adalah sebagai berikut: 

1. Merdeka 

 Zakat dikenakan kepada orang-orang yang bebas dan dapat bertindak 

bebas. Menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba 

sahaya yang tidak mempunyai hak milik. 

2. Muslim 

 Zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakt ini merupakan ibadah 

mahdah yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang suci maka tidak 

majib mengelurkan zakat. 

3. Baligh dan berakal 

Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila 

sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib 

mengerjakan ibadah seperti sholat dan puasa. 

4. Kepemilikan harta yang penuh 

 Harta yang dikeluarkan zakatnya haruslah murni harta pribadi dan 

tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Jika di dalam harta kita 

bercampur dengan harta milik orang lain, sedangkan kita akan 

mengaluarkan zakat maka harus dikeluarkan terlebih dahulu harta milik 

oreng lain tersebut. 
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5. Mencapai nishab 

 Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau 

tidak sesuai ketentuan syara’ sebagai pertanda kayanya seseorang dan 

kadar-kadar yang mewajibkannya berzakat. Jika harta yang dimiliki 

seseorang telah mencapai nishab maka kekayaan tersebut wajib zakat, jika 

belum mencapai nishab maka tidak wajib zakat. 

6. Mencapai haul 

 Haul adalah kekayaan yang dimiliki seseorang apabila telah 

mencapai satu tahun hujriyah atau lebih mancapai jangka waktu yang 

diwajibkan seseorang mengeluarkan zakat.
48

 

 

d. Harta yang Wajib di Zakati 

 Harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam beberapa 

kategori dan masing-masing kelompok berbeda nishab, haul dan kadar 

zakatnya, yakni sebagai berikut: 

1. Emas dan perak 

 Emas dan perak termasuk logam mulia yakni merupakan tambang 

elok yang dijadikan perhiasan dan dijadikan mata uang yang berlaku dari 

waktu ke waktu. 

2. Hasil pertanian 

 Hasi pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang 

bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-

buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daunan dan sebagainya. 
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3. Hasil peternakan 

 Hewan ternak yang dipelihara selama setahun dan tidak dipekerjakan 

sebagai tenaga pengangkutan. Meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau) 

hewan kecil (kambing, domba) dan ungags (ayam, itik, burung). 

4. Harta perniagaan 

 Harta perniagaan adalah semua yang dapat diperjual belikan untuk 

meraih keuntungan dari berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-

alat, pakaian, makanan, perhiasan dan lain-lain. 

5. Hasil tambang dan barang temuan 

 Ma’din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam 

perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, 

tembaga, marmer, glok, minyak bumi, batu bara dan sebagainya. 

 Rikas (barang temuan) adalah harta yang terdapat di dalam tanah 

dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk di 

dalamnya harta atau barang yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku 

sebagai pemiliknya. 

6. Kekayaan yang bersifat umum 

 Termasuk zakat profesi, saham, obligasi, rezki tidak tertuga dan 

sebagainya.
49
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e. Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq Zakat) 

 Adapun yang berhak menerima zakat terbagi 8 (delapan) golongan 

sebagaimana diisyaratkan didalam Al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60:  

                                        

                     

Artinya: Sesungguhnya  zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk 

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, 

untuk jalan allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, 

sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan allah, dan allah maha 

mengetahui lagi maha bijaksana.
50

 

 

 Delapan kelompok dari ayat diatas, secara terperinci sebagai berikut:  

1. Fakir 

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan 

yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki 

keluarga dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk makanan, 

pakaian, maupun tempat tinggal. 

2. Miskin 

 Miskin adalah orang yang mempunyai harta untuk memenuhi 

kebutuhanya, tetapi harta tersebut tidak mencukupi. 

3. Amil
51

 

 Amil zakat adalah petugas yang ditujuk pemerintah atau masyarakat 

untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan membagi-bagikannya 

kepada yang berhak menerimanya (Mustahiq). 
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4. Muallaf 

 Muallaf yaitu orang yang baru masuk agama Islam dan untuk 

menguatkan Islamnya, atau orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya 

untuk memeluk Islam, atau untuk mencegah keburukan sikapnya terhadap 

kaum muslimin atau mengharapkan dukungannya terhadap kaum 

muslimin. 

5. Budak (riqab) 

 Budak (riqab) adalah budak-budak yang sedang dalam proses 

memerdekakan diri atau membeli diri mereka dari majikannya. Mereka 

dimerdekakan dan dibantu dengan hara zakat.  

 Diriwayatkan dari Hasan al-Basri, Muqatil bin Hayyan, Umar bin 

Abdal al-Aziz, Said bin Zubar al-Nakha’i, al-Zuhri dan Ibnu Zaid bahwa 

yang dimaksud dengan riqab adalah “al-Mukkatib” yaitu hamba sahaya 

yang mengadakan perjanjian bebas. 

6. Gharimiin (Orang yang berhutang) 

 Gharimiin (Orang yang berhutang) ialah orang yang terlilit hutang 

tetapi bukan dalam bermaksiat kepada Allah Swt, kemudian ia tidak bisa 

melunasi hutangnya tersebut. 

7. Fi Sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah) 

 Fi Sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah) yaitu untuk 

keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada 

yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-

kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 
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8. Ibnu sabil (Orang yang dalam perjalanan) 

 Ibnu sabil (Orang yang dalam perjalanan) yaitu orang yang sedang 

dalam perjalanan yang bukan maksiat, seseorang itu mengalami 

kesengsaraan dalam perjalanannya.
52

 

 

f. Pengelolaan Zakat 

 Pengelolaan zakat menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 adalah 

sebuah kegiatan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian 

dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
53

 Aktifitas 

pengelolaan zakat yang telah diajarkan Islam dan telah dipraktekkan oleh 

Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Pada zaman Rasulullah SAW 

dikenal sebuah lembaga yang disebut Baiyul Mal yang bertugas dan berfungsi 

mengelola keuangan Negara. Pemasukannya bersumber dari dana zakat, infaq, 

kharaj, jizyah, ghanimah dan sebagainya. Kegunaannya untuk mustahiq yang 

telah ditentukan, kepentingan dakwah, pendidikan, kesejahteraan social, 

pembuatan infrastruktur dan sebagainya. Namun saat ini makna Baitul Mal 

mengalami penyempitan hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan 

menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah dan waqaf yang dikenal sebagai 

organisasi pengelola zakat.
54

 

Mengurus dana zakat memerlukan manajemen dan pengelolaan secara 

professional agar potensi yang besar dapat memberi manfaat bagi kaum dhuafa. 

Bagian terpenting dalam proses manajemen pengelolaan zakat adalah tahap 
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alokasi dan pendistribusian dana zakat. Karena proses inilah yang langsung 

bersentuhan dengan sasaran penerima zakat. Manajemen suatu organisasi 

pengelola zakat yang baik dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga kata kunci 

yang dinamakan Good Organization Governance, yaitu:  

1. Amanah 

 Sifat amanah merupakan sifat mutlak yang harus dimiliki setiap amil 

zakat. Tanpa adanya sifat tersebut maka sistem akan hancur. 

2. Profesional 

 Hanya dengan professional yang tinggilah maka dana yang dikelola 

akan menjadi efektif dan efisien. 

3. Transparan 

 Dengan transparan pengelola zakat akan menciptakan suatu sistem 

control yang baik, karena melibatkan pihak intrn organisasi dan pihak 

muzakki maupun masyarakat luas. Dengan transparansi maka rasa curiga 

dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.
55

 

Laporan keuangan sebuah pengelola zakat harus diterbitkan secara 

berkala, hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan muzakki maupun calon 

muzakki. Sehingga keyakinan dan kepercayaan muzakki terhadap citra lembaga  

tetap terjaga.
56
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B. Kepercayaan 

a. Pengertian Kepercayaan 

Farida jasfar dalam bukunya yang berjudul Manajemen Jasa 

mendefenisikan bahwa kepercayaan adalah harapan yang dimiliki oleh individu 

atau kelompok bahwa kata, janji, pernyataan lisan atau tertulis dari individu dan 

kelompok lain dapat diandalkan. Selain defenisi ini, terdapat beberapa defenisi 

mengenai kepercayaan yang ditulis oleh penulis-penulis, diantaranya adalah 

Anderson dan Weitz, 1990 mengatakan bahwa kepercayaan adalah satu pihak 

percaya bahwa kebutuhannya akan terpenuhi dimasa depan dengan tindakan pihak 

lain. Sedangkan Menurut Morgan dan Hunt (1994): “Kepercayaan ada, bila salah 

satu pihak memiliki kepercayaan terhadap kehandalan dan integritas mitra 

pertukaran”. Sementara Moorman, Deshpande dan Zaltman (1993) 

mendefenisikan kepercayaan sebagai: “Kemauan untuk mengandalkan mitra 

pertukaran dimana seseorang memiliki kepercayaan diri”. 

Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu 

transaksi, kepercayaan akan timbul dari kedua belah pihak bila masing-masing 

pihak yakin bahwa pihak lain mempunyai kehandalan dan integritas. Aspek yang 

penting dari defenisi-defenisi tersebut adalah penekanan pada pentingnya 

kepercayaan (trust) sebagai suatu harapan dari pihak-pihak yang berhubungan 

akan keahlian, keterandalan dan kejujuran dari mitranya.
57

 

Sebagaimana pentingnya kepercayaan (trust) sebagai salah satu faktor 

kunci dalam membina hubungan pemasaran, terutama pada industri jasa telah 
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dikemukakan dalam banyak penelitian yang dilakukan oleh penulis Parasuraman, 

Zeithaml dan Berry (1983, 1985, 1986), yang mengemukakan bahwa dalam 

membina hubungan jangka panjang dengan konsumen, kepercayaan merupakan 

unsur yang sangat penting artinya bagi para konsumen. 

Barry (1999, p. 54) dalam penelitiannya pada 14 perusahaan jasa yang 

sukses, menyatakan: “Inherently intangible nature of services, consumers paved 

the way for trust-based relationships to reduce uncertainty and vulnerability, and 

provide the foundation of service companies’ efforts to establish enduring, 

commitment and rich relationship with the custommers” (sifat layanan yang tidak 

berwujud, konsumen membuka jalan bagi hubungan berbasis kepercayaan untuk 

mengurangi ketidakpastian dan kerentanan dan memberikan landasan bagi upaya 

perusahaan jasa untuk menciptakan hubungan abadi, komitmen dan hubungan 

yang kaya dengan pelanggan).
58

 

Kepercayaan (trust) adalah perekat yang memungkinkan perusahaan untuk 

mempercayai orang lain dalam mengorganisir dan menggunakan sumber daya 

secara efektif dalam menciptakan nilai tambahan untuk stakeholder. Kepercayaan 

menjadi senjata yang sangat ampuh dalam membina hubungan, karena tingginya 

kepercayaan diri dari suatu perusahaan, membuat perusahaan tersebut kuat dalam 

membina hubungannya dengan kelompok stakeholdernya.
59
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b. Elemen dalam kepercayaan 

Menurut Barnes, beberapa elemen penting dari kepercayaan, yaitu:
60

 

1. Kepercayaan merupakan perkembangan dari pengalaman dan tindakan masa 

lalu. 

2. Watak yang diharapkan dari partner, seperti dapat dipercaya dan dapat 

diandalkan 

3. Kepercayaan dapat melibatkan kesediaan untuk menempatkan diri dalam 

resiko. 

4. Kepercayaan melibatkan perasaan aman dan yakin pada diri partner. 

 

b. Indikator kepercayaan 

Terdapat dua indikator kepercayaan, yaitu: 

1. Kompetensi (kehandalan) 

Kompetensi (kehandalan) dari suatu pelayanan tidak mudah ditemukan, 

para pelanggan akan sangat mengingatnya bila mereka berhasil menemukannya. 

Kompetensi dari suatu pelayanan membentuk kepercayaan pelanggan dalam 

kapasitas perusahaan untuk memegang janjinya. Kompetensi suatu pelayanan juga 

mempengaruhi kepercayaan para pekerja dan rekan bisnis terhadap suatu 

perusahaan. Para karyawan yang berada digaris depan, menjadi penghubung 

antara perusahaan dengan para karyawannya. Merekalah yang menerima 

ungkapan kekecewaan atau kemarahan konsumen bila pelayanan mengalami 

kegagalan. 
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Bagi para tenaga kerja pemberi jasa bahwa labih mudah dan lebih 

memuaskan bila bekerja pada perusahaan yang sudah diakui kompetensinya 

daripada bekerja pada perusahaan yang belum diakui kompetensinya atau 

keterandalannya. Hubungan dengan rekan bisnis juga dipengaruhi oleh 

kompetensi suatu perusahaan. Bila suatu perusahaan tidak kompeten maka 

hubungan yang saling membutuhkan tersebut akanmenghilang. Dari penelitian 

yang dilakukan oleh Berry dan kawan-kawan bahwa kompetensi dari suatu 

perusahaan jasa merupakan alat yang sangat penting dalam mendapatkan 

kepercayaan konsumen. 

2. Kejujuran 

Kejujuran perusahaan adalah persepsi seseorang pada tingkat keadilan di 

dalam perilaku perusahaan. Individu-individu biasanya merasa sangat peka ketika 

mereka kekurangan informasi, pengalaman, kebebasan dan sumber daya. Suatu 

tindakan memperhatikan ketidakjujuran akan merusak hubungan selamanya. 

Sebaliknya, suatu tindakan yang sangat khusus dan mudah diingat akan 

mengokohkan hubungan yang berdasarkan atas kepercayaan (trust-based 

relationship) selama bertahun-tahun.
61

 Perusahan-perusahaan jasa yang melayani 

konsumennya dengan cara kompeten dan adil akan berhasil mendapatkan 

kepercayaan konsumen yang akan mendukung semakin kuatnya hubungannya 

dengan konsumen.
62
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c. Faktor yang mempengaruhi kepercayaan 

Menurut kotler, dimensi kepercayaan terdiri atas:
63

 

1. Transparan: informasi, penuh jujur 

2. Kualitas/produk/jasa: produk dan jasa terbaik untuk memenuhi harapan 

3. Insentif: insentif diselaraskan sehingga karyawan memepercayai dan 

memenuhi diri mereka sendiri 

4. Desain kerja sama: pelanggan membantu merancang produk secara 

perorangan dan melalui komunitas 

5. Perbandingan produk dan nasehat: membandingkan produk pesaing secara 

jujur dan melalui komunitas komprehenshif 

6. Rantai pasokan: semua mitra rantai pasokan bersatu untuk membangun 

kepercayaan 

7. Advokasi/pervasive: semua fungsi bekerja untuk membangun kepercayaan. 

 

C. Keputusan Penyaluran 

a. Pengertian Keputusan Penyaluran 

Secara harfiah pengambilan keputusan berarti memotong atau 

memutuskan atau secara praktis mencapai sesuatu kesimpulan. Dalam kamus 

Webster keputusan dinyatakan sebagai tindakan menentukan sesuatu pendapat 

atau langkah-langkah tindakan. Sedangkan secara formal dapat dikatakan bahwa 

pengambilan keputusan dapat didefenisikan sebagai pilihan yang didasarkan atas 

kriteria tertentu mengenai alternative kelakukan tertentu dari dua alternative atau 
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lebih. Membuat atau mengambil keputusan berarti melakukan pemilihan dari 

berbagai kemungkinan atau alternative-alternatif.
64

 Menurut Philip Kotler, 

penyaluran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat 

dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau 

dikonsumsi.
65

 

Dari defenisi di atas dapat kita simpulkan bahwa keputusan penyaluran 

adalah salah satu bentuk perilaku konsumen dalam proses untuk menjadikan suatu 

barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Konsumen dalam 

mengambil keputusan untuk  menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk 

digunakan atau dikonsumsi akan melalui proses dimana proses tersebut 

merupakan gambaran dari bagaiman konsumen menganalissi berbagai macam 

masuakan untuk mengambil keputusan dalam melakukan penyaluran. 

 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Menyalurkan 

 Menurut Philip Kotler ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi 

perilaku konsumen dalam hal pembelian suatu barang atau jasa, yaitu:
66

 

1. Faktor kebudayaan 

 Faktor budaya mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap 

perilaku konsumen. Pembagiannya adalah: a. Kultur (kebudayaan) adalah 

determinan paling fundamental dari keinginan dan perilaku seseorang. b. 

Subkultur adalah subkultur yang paling kecil yang memberikan identifikasi 
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dan sosialisasi yang lebih spesifik bagi para anggotanya. Subcultural 

mencangkup kebangsaan, agama, kelompok ras dan daerah geografis. c. 

Kelas social adalah kelompok yang relative homogeny dan tetap dalam satu 

masyarakat, yang tersusun secara hierarkis dan anggota-anggotanya memiliki 

nilai, minat dan perilaku yang mirip. 

2. Fakto social 

a. kelompok referensi 

 Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang 

mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap 

atau perilaku seseorang. Para pemasar berusaha mengidentifikasi 

kelompok-kelompok referensi dari konsumen sasaran mereka. Orang 

umumnya sangat dipengaruhi oleh kelompok referensi mereka pada tiga 

cara. Yaitu kelompok referensi memperhatikan pada seseorang perilaku 

gaya hidup baru, mereka juga mempengaruhi sikap dan konsep jati diri 

seseorang karena orang tersebut umumnya ingin “menyesuaikan diri” dan 

mereka menciptakan tekanan untuk menyesuaikan diri yang dapat 

mempengaruhi pilihan produk dan merek seseorang. 

b. Keluarga 

 Keluarga dalam budaya yang cendrung kolektif sangat menentukan 

perilaku, pilihan produk dan keaktifan pembelian. Dari keluarganya 

konsumen belajar dan bersosialisai untuk menjadi konsumen kelak 

dikemudian hari.
67
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c. Peran dan status 

 Posisi seseorang dalam tiap kelompok dapat ditentukan dari segi peran 

dan status. Tiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan 

umum oleh masyarakat. 

3. Faktor pribadi 

a. Umur dan tahapan dalam sikap hidup 

 Kebutuhan dan selera seseorang akan berubah sesuai dengan usia. 

Pembelian dibentuk oleh tahap daur hidup keluarga. 

b. Pekerjaan 

 Setiap orang memiliki cita-cita tertentu tentang pekerjaannya. Namun, 

banyak yang tidak dapat merealisasikan cita-cita itu. Orang bekerja sesuai 

dengan cita-citanya atau tidak, namun yang jelas ia memerlukan barang-

barang yang sesuai dengan pekerjaannya. 

c. Keadaan ekonomi 

 Keadaan ekonomi seseorang akan besar pengaruhnya terhadap pilihan 

produk. Keadaan ekonomi seseorang terdiri dari pendapatan yang dapat 

dibelanjakan (tingkatnya, kestabilannya dan pola waktu), tabungan dan 

milik kekayaan, kemampuan meminjam, dan sikapnya terhadap 

pengeluaran. 

d. Gaya hidup 

 Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang dalam dunia 

kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan 

pendapat yang bersangkutan. Artinya, pemasar bisa menganalisis gaya 
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hidup seseorang dari bagaimana orang ituberaktifitas yaitu menjalankan 

tuntutan pekerjaannya. 

e. Kepribadian fan konsep diri 

 Kepribadian berkaitan dengan adanya perbedaan karakteristik yang 

paling dalam pada diri manusia, perbedaan karakteristik tersebut 

menggambarkan ciri unik dari masing-masing individu. 

4. Faktor Psikologi 

a. Motivasi 

 Motivasi adalah dorongan kebutuhan yang menyebabkan seseorang 

melakukan tindakan. Motivasi dimulai dengan timbulnya rangsangan yang 

dipicu pengenalan kebutuhan.
68

 

b. Persepsi 

 Persepsi merupakn yang didahului oleh proses pengindraan, yaitu 

merupakan proses diterimanya stimulus oleh individ melalui alat indra. 

Sedangkan menurut Rakhmat, persepsi seseorang sangat dipengaruhi oleh 

nilai-nilai, harapan dan kebutuhan yang bersifat individual sehingga antara 

individu satu dengan yang lainnya dapat terjadi perbedaan individu 

terhadap objek yang sama.
69

 

c. Sikap 

 Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari 

seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap merupakan kesiapan 
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terhadap reaksi terhadap objek di lingkunagn tertentu sebagai seatu 

penghayatan terhadap objek.
70

 

d. Kepercayaan 

 Kepercayaan konsumen adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh 

konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, 

atribut dan manfaatnya. Objek dapat berupa produk, orang, perusahaan 

dan segala sesuatu dimana seseorang memiliki kepercayaan. Atribut 

adalah karakteristik atau fitur yang mungkin dimiliki atau tidak dimiliki 

oleh objek. Terdapat du jenis atribut, pertama atribut intrinsic adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat aktual produk, yang kedua 

atribut ekstrisik adalah segala sesuatu yang diperoleh dari aspek eksternal 

produk, seperti nama merek, kemasan dan lebel. Akhirnya, manfaat 

(benefit) adalah hasil positif yang diberikan atribut kepada konsumen.
71

 

 

c. Indikator Keputusan Penyaluran 

George R. Terry menjelaskan indikator yang menjadi dasar-dasar dari 

pengambilan keputusan yang berlaku, antara lain:
72

 

1. Intuisi 

Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi dicirikan oleh penggunaan 

ilham, perasaan-perasaan dalam atau apa yang dinamakan gut feeling orang yang 

mengambil keputusan. Saran-saran, pengaruh, preferensi-preferensi dari susunan 

psikologis individu yang mengambil keputusan memegang peranan penting. 
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Keterangan yang dikemukakan oleh orang yang memutuskan adalah: “Saya 

memutuskan menurut perasaan saja”.  Orang yang demikian sangat mengandalkan 

diri pada instink, pada perasaan pribadi tentang sebuah situasi, tetapi setiap situasi 

dihadapinya dengan sikap realistis. 

2. Fakta 

Fakta dianggap sebagai hal yang merupakan dasar yang sangat baik untuk 

membuat keputusan-keputusan. Apabila fakta dipergunakan, maka keputusan 

tersebut sehat, dapat dipercaya dan dapat diterapkan pada situasi yang 

bersangkutan. Tetapi perlu juga diingat bahwa keputusan yang berdasarkan 

sejumlah fakta data tidak selalu tersedia. Selain itu, dibutuhkan biaya untuk 

memperolehnya, terlalu sulit dan terlalu banyak memakan waktu. 

3. Pengalaman 

Pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan 

masalah. Dalam mengambil suatu keputusan biasanya seseorang akan 

memperhatikan kejadian-kejadian masa lalunya. Pengalaman dan kemampuan 

untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaiman 

arah penyelesaiannya sangat mmbantu dalam memudahkan pemecahan masalah. 

 

d. Proses pengambilan keputusan 

Proses keputusan pemilihan penyaluran dana zakat terdiri dari kejadian 

sebagai berikut: 

 

 

Mengenali cara 

pembayaran 

Pencarian 

Informasi 

Perilaku 

Pasca 

Keputusan 

Memilih 

Evaluasi 

Alternatif 
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Berdasarkan gambar di atas maka dapat disimpulkan bahwa muzakki yang 

merasa nyaman atau puas akan terus melakukan pembayaran zakat dengan cara 

tersebut. Karena mereka telah mempercayai cara pembayaran zakat yang mereka 

pilih. Begitupun sebaliknya muzaki yang tidak puas akan menghentikan 

pembayaran zakat melalui pembayaran zakat melalui cara yang bersangkutan. 

Proses pengambilan keputusan menurut Philip Kotler terdiri dari: 

1. Identifikasi masalah 

Dalam hal ini diharapkan mampu mengidentifikasikan masalah yang ada di 

dalam suatu keadaan. 

2. Pengumpulan dan menganalisis data 

Pengambilan keputusan diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis 

data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada. 

3. Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan 

cara-cara pemecahannya. 

4. Pemilihan salah satu alternatif terbaik 

Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan 

masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau 

rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama 

karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil dan 

sebaliknya. 
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5. Melakukan keputusan 

Dalam pelaksanaan keputusn berarti seseorang pengambil keputusan harus 

mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Ketika menerima 

dampak negatif, pemimpin juga harus mempunyai alternatif yang lain. 

6. Pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan 

Setelah keputusan dijalankan seharusnya pimpinan dapat mengukur dampak 

dari keputusan yang telah dibuat.
73

 

 

D. Dasar Hukum Hubungan Faktor Kepercayaan dan Keputusan Penyaluran 

Telah menjadi sunnatullah bahwa setiap manusia hidup dalam suatu 

kegiatan, tanpa adaya kerja sama mustahil bagi manusia untuk hidup secara 

normal. Kerja sama memiliki unsur take and give, membantu dan dibantu. Salah 

satu aspek penting dalam melakukan kerja sama adalah dalam bidang muamalah, 

yaitu dalam bentuk perdagangan, sewa menyewa, piutang dan sebagainya.
74

 

1. Al-Qur’an 

Tujuan dalam transaksi ekonomi Islam bermuara pada satu titik, yaitu 

untuk menjaga kepercayaan masing-masing pelaku ekonomi. Ali bin Abi Thalib 

dalam bukunya Nahjul Balaghah, bahwa sebuah bisnis akan sukses apabila 

sumber daya manusia yang terlibat dalam bisnis tersebut kompeten. Dalam 

ekonomi Islam selalu mengedepankan beberapa aturan yang bermuara pada 
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keadilan.
75

 Dalam Al-Qur’an juga dijelaskan tentang ayat berekonomi dengan 

modal kepercayaan QS. Al Baqarah (2) : 283. 

                                

                                   

          

Artinya:“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang
76

 (oleh yang berpiutang). akan tetapi 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
77

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menegaskan kepada kita 

untuk berlaku lmah lembut terhadap mereka yang ingin bertransaksi dengan kita, 

dan jika kita berlaku keras hati maka pelanggan akan lari maka dari itu 

berusyawarah adalah jalan kelurnya. Semua perilaku harus dipandu oleh Allah 

SWT lewat Al-Qur’an dan Hadis. Ali ibn Abi Thalib menyebtkan bahwa dalam 

bermusyawarah terdapat tujuh hal penting, yakni: 1. Mengambil Kesimpulan yang 

Benar, 2. Mencari Pendapat, 3. Menjaga Kekeliruan, 4. Menghindarkan Celaan, 5. 

Menciptakan Stabilitas Ekonomi, 6. Keterpaduan Hati, 7. Mengikuti atsar. 
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Buruknya perilaku bisnis para pengusaha menentukan sukses-gagalnya bisnis 

yang dijalankan.
78

 Al Qur’an surat Ali Imran ayat 159 menjelaskan: 

                                

                                         

Artinya:”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya.
79

 

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam bermusyawarah 

hendaklah: 1. Lemah lembut, 2. Pemaaf, 3. Senantiasa memohon ampun kepada 

Allah SWT, juga menegakkan keadilan. Dengan tujuan agar muzakki (masyarakat) 

memberikan kepercayaannya kepada sebuah lembaga pengelola dana zakat. 

Selanjdnya di dalam Al-Qur’an Allah SWT melarang kaum muslim untuk 

memberikan sikap kepercayaan dan teman sejati terhadap orang kafir. 

Sebagaiman dalam Q.S Al Maidah: 51, menjelaskan: 

                            

Artinya: Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka 

Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya 

Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
80
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Ayat di atas menjelaskan tentang petunjuk kepada umat Islam untuk tidak 

memilih orang-orang kafir yaitu orang-orang yang tidak menyembah kepada 

Allah sebagai pemimpin. Jika seseorang memilih mereka menjadi pemimpin maka 

akan menjadi bagian darinya atau dengan kata lain dapat mengeluarkan seorang 

muslim dari agamanya. Mengenai pembahasan ini maka seseorang dalam memilih 

penyaluran dana zakat hendaklah mempercayakannya kepada orang-orang yang 

menyembah dan berpegang teguh kepada Allah SWT. 

2. Al-Hadis 

Landasan hadis yang mendasari keputusan penyaluran ini adalah hadis 

yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam shohihnya, yaitu: 

ٌْهُ قَاَل : قَاَل َرُسىُل هللا َصلَى هللا َعلَيِه َوَسلاَن : َعلَْيُكْن بِالصِّ  ِدْيِق َرِضَي هللاُ َع ْد ِِ َعْي أَبِي بَْكِز الصا

لَجٌاتِ َوإِيااَُكْن َوالَكِذَب فَئًِاهُ َهَع الفُُجىِر َوهَُوا فِي الٌااِر )ابي حباى في صحيحهفَئًِاهُ َهَع البِزِّ َوهَُوا فِي ا ) 

 

Artinya: Dari Abu Bakar As-Shidiq RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 

wajib atasmu berlaku jujur, karena jujur itu bersama kebaikan, dan 

keduanya di surga. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena dusta itu 

bersama kedurhakaan, dan keduanya di neraka.” (HR Ibnu Hibban di 

dalam shohihnya)
81

 

Konsep transaksi dalam Islam sangat mengutamakan kejujuran. Dalam 

bertransaksi dengan orang lain hendaklah kita memilih orang-orang yang jujur 

dan terpercaya. Etika kejujuran mungkin sering diremehkan banyak pelaku bisnis, 

padahal jika kita bersifat jujur maka semua operasional transaksi yang kita 

lakukan akan berjalan dengan lancar. Hasilnya adalah tidak akan ada kecurigaan 

antara kedua belah pihak dan terciptanya transaksi yang saling ridho. 
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E. Teori Hubungan Kepercayaan dan Keputusan Penyaluran Dalam Ekonomi 

Syariah 

Ekonomi Syariah dibangun di atas empat landasan filosofi yaitu tauhid, 

keadilan, kebebasan dan pertanggungjawaban. Tauhid menempati urutan pertama 

dalam bisnis Islam karena manusia sebagai pelaku ekonomi harus mengikuti 

ketentuan Allah SWT dalam segala aktivitasnya, termasuk dalam bidang ekonomi. 

Oleh karena itu, seluruh kebijakan ekonomi juga harus mempertimbangakan 

keadilan dan keseimbangan yakni antara penjual dan pembeli memiliki kedudukan 

yang sama dalam bertransaksi. Kebebasan mengandung arti bahwa manusia bebas 

melakukan seluruh aktifitas ekonomi sepanjang tidak ada aturan Allah yang 

melarangnya. Ini menunjukkan bahwa inovasi dan kreativitas dalam ekonomi 

merupakan suatu keharusan. Pertanggung-jawaban memiliki arti bahwa manusia 

sebagai pemegang amanah memikul tanggung jawab atas segala keputusan yang 

diambil. Manusia ditempatkan sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan 

dalam memilih berbagai alternatif yang ada dihadapannya. Dia harus 

bertanggungjawab kepada Allah SWT.
82

 

M. N Siddiqi dalam bukunya, The Economic Enterprice In Islam, 

menyatakan bahwa Islam memberikan kepercayaan besar kepada mekanisme 

pasar.
83

 Maksudnya adalah di dalam bertransaksi setiap pihak wajib menaruh 

kepercayaan terhadap pihak-pihak yang turut serta di dalamnya, karena dengan 

adanya saling percaya maka akan terhindar dari rasa ragu, curiga atau hal-hal 

negatif karena itu akan merusak silaturahmi dari keduanya. 
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Kepercayaan menjadi faktor kunci bagi keberhasilan lembaga pengelola 

zakat, tingkat kepuasan masyarakat akan menentukan apakah masyarakat akan 

memutuskan untuk menyalurkan zakat atau tidak. Sesungguhnya menciptakan, 

menjaga dan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan dalam 

perniagaan atau transaksi mereka akan justru membuka dan mendatangkan rizki 

yang luar biasa. Diantara ayat Al-Qur’an yang perlu diperhatikan dalam 

bermuamalah adalah firman Allah dalam  Q.S. An-Nisaa’: 29, yaitu: 

                              

                          

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.
84

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan orang 

beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan 

jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at Islam. Seseorang boleh 

melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan perdagangan asalkan 

dengan asas saling ridha dan ikhlas. Ayat ini menegaskan bahwa kita diajari oleh 

Allah bagaimana berbisnis dengan benar. Apabila sebuah lembaga pengelola 

zakat telah berpegang teguh terhadap syari’at Islam, mematuhi segala perintah 

Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya maka Insya Allah lembaga tersebut 

adalah lembaga yang dapat dipercayai dalam memanfaatkan dana zakat yang telah 

diberikan sesuai dengan syari’at Islam.  
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