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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Kajian Teori 

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan 

dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu 

fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara 

variabel yang atu dengan variabel yang lainnya dengan tujuan untuk 

menjelaskan fenomena tersebut ada beberapa teori yang menjadi acuan 

terhadap masalah yang ada.
15

 

1. Aktivitas Fundraising 

a. Definisi Aktivitas Fundraising 

Fundraising berasal dari bahasa Inggris yakni dari kata fund 

yang mempunyai arti dana. Kemudian kata raising mempunyai arti 

menghimpun atau  mengumpulkan. Fundraisingdiartikan sebagai 

kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan 

dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk 

membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga 

mencapai tujuan. Dalam fundraising tidak hanya dimaksudkan dalam 

menghimpunkan dana dari kedermawanan dan kepedulian masyarakat 

saja, akan tetapi juga termasuk sumber-sumber daya lain.
16
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  Masri, dkk, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3ES, 1995), 48.  
16

 Ahmad Juwaini, Panduan Direct Mail Untuk Fundaising, (Jakarta: Piramedia, 
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Adapun maksud dari aktivitas fundraising yaitu serangkaian 

kegiatan penggalangan dana/daya, baik dari individu, organisasi, 

maupun badan hukum. Selain itu, fundraising juga merupakan proses 

dalam mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau 

melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan sebagian 

hartanya. Hal ini dikarenakan sumber dana berasal dari donasi 

masyarakat. Kemudian dana inilah yang dapat membantu jalannya 

sebuah terget atau program yang telah disusun.
17

 

Pada dasarnya kegiatan atau aktivitas fundraising ini sangat 

berhubungan dengan kemampuan perorangan atau organisasi maupun 

badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga 

menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan termotivasi untuk 

memberikan donasinya. Inilah sebabnya kenapa pentingnya 

manajemen dan setrategi dalam aktivitas fundraising, hal ini 

dikarenakan dengan aktivitas inilah lembaga-lembaga sosial dapat 

berdiri kokoh dalam melaksanakan tujuan programnya dengan baik. 

Hamid dan Kurniawati dalam creating welfare for the 

community with zakat menjelaskan bahwa“Based on the survey, 

saveral methods frequenly used by LAZ/ BAZ institutions in 

collecting ZIS funds are visiting donor door-to-door and placing 

charity boxes in public areas and charity events. Collecting 

methods using advertisements in media, telephoner or auto debit 

from a bank account are still rare. Althaught expensive, 

advertisement in media has become a consideration for a most 

institutions as it is an attractive method to draw much of 

community‟s attention.”
18
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Masyarakat, (Jakarta: Yayasan Obor, 2002), 20-25. 
18
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Berdasarkan survey, beberapa metode yang sering digunakan 

LAZ/ BAZ dalam menghimpun dana zakat ialah mengunjungi rumah 

muzakki atau jemput bola, menyebarkan kotak sumbangan/ kotak 

infaq, dan mengadakan even-even. Metode pengumpulan dengan iklan 

di media, melalui telpon lansung, atau pemotongan debit melalui bank 

masih jarang. Walaupun dengan menggunakan media massa seperti 

menyebarkan iklan lewat majalah, surat kabar, atau televisi 

membutuhkan biaya yang besar dan mahal akan tetapi, bagi beberpa 

lembaga zakat hal ini sangat membantu dan menarik dilakukan dalam 

menghimpun dana zakat dari masyarakat karena dapat manarik 

perhatian masyarakat luas dan lokasi penyebaran juga lebih luas. 

b. Urgensitas dan Prinsip Fundraising 

Urgensitas fundraising merupakan suatu kebutuhan sebuah 

lembaga sosial yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Aktivitas 

fundraising menjadi sangat penting karena menentukan hidup-matinya 

sebuah lembaga sosial, dapat mengembangkan sebuah organisasi atau 

lembaga, mampu mengurangi ketergantungan dana pada pihak 

tertentu, dapat menjamin keberlanjutan gagasan dan manfaat hasil 

programnya, dapat membangunkonstituen/keanggotaan lembaga, dan 

dapat meningkatkan kredibilitas atau image lembaga hingga dapat 

mengembangkan kredibilitas lembaga.
19

 

                                                             
19

 Miftahul Huda, Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising, (Jakarta: 

Kementrian Agama RI, 2012), 29-31. 
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Adapun yang menjadi prinsip dalam fundraising yaitu:
20

 

1) Harus meminta. Dalam melakukan aktivitasfundraising haruslah 

berani dalam meminta karena kebanyakan orang tidak akan 

meberi sebelum diminta terlebih dahulu. 

2) Berhubungan dengan orang lain. Artinya kita membutuhkan 

jaringan dengan pihak lain. Jika semakin banyak berhubungan 

dengan orang lain maka jaringan pun semakin luas dan banyak 

sehingga kemungkinan besar dana yang diperoleh pun semakin 

besar. 

3) Fundraising berarti menjual. Berbeda dengan marketing, dalam 

fundraising yang dijual atau yang ditawarkan ialah program dari 

lembaga tersebut. Inilah perbedaan fundraising dengan marketing 

walaupun sama-sama berupaya dalam mempengaruhi orang lain 

agar tertarik dengan apa yang ditawarkan. 

4) Prinsip kepercayaan dan hubungan dengan masyarakat. Sebuah 

lembaga harus menjaga kepercayaan masyarakat dalam 

menjalankan programnya dengan cara terus melaporkan atau 

mempublikasikan perkembangan dan hasil dari program yang 

dilakukan hingga dengan demikian akan menciptakan hubungan 

yang baik dengan masyarakat atau donatur. Hal ini guna 

memudahkan lembaga dalam melakukan penggalangan dana atau 

aktivitas fundraising terhadap donatur sebelumnya. 

                                                             
20

 Michael Norton, Menggalang Dana: Pedoman Bagi Lembaga Swadaya 

Masyarakat, (Jakarta: Yayasan Obor, 2002), 11-17. 



 15 

5) Mengucapkan terimakasih. Mengucapkan terimakasih ini 

bermaksud mengahargai kedermawanan donatur sehingga dengan 

demikian donatur akan memberikan sumbangan lagi untuk 

kedepannya. Walaupun bentuk ucapan terimakasih ini merupakan 

hal yang spele akan tetapi, banyak ditemukan dalam kenyataan 

donatur yang mengeluhkan bahwa tidak pernah mendapatkan 

ucapan terimakasih dari lembaga yang mereka dukung hingga 

membuat mereka kurang berminat lagi dalam memberikan donasi 

untuk kedepannya. 

Dalam menjalankan aktivitas fundraising ini sangatlah 

dibutuhkan kesungguhan berbuat dan keterlibatan dalam jangka 

waktu panjang. Aktivitas fundraising ini akan benar-benar berhasil 

apabila dengan disertakan menjalankan prinsip-prinsip diatas. 

Kemudian, apabila donatur sudah percaya tidak jarang mereka juga 

mengajak teman-temannya untuk berdonasi dilembaga kita. Dan hal 

inilah yang dapat meningkatkan jumlah donasi dan hal yang sangat 

perlu dijaga oleh sebuah lembaga ialah kepercayaan donatur atau 

masyarakat. 

c. Tujuan Aktivitas Fundraising 

Adapun yang menjadi tujuan dari aktivitas fundraising 

diantaranta yaitu:
21
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2005), 5-7. 
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1) Menghimpun dana. Dana yang dimaksudkan ialah dana maupun 

daya operasional pengelolaan lembaga. 

2) Menambah calon donatur atau menambah populasi donatur. Ada 

dua cara yang dapat ditempuh yaitu: pertama,  menambah donasi 

dari setiap donatur,dan kedua,menambah donatur baru.  

3) Merupakan garda terdepan yang menyampaikan informasi dan  

berinteraksi dengan masyarakat. 

4) Mendapatkan informasi dari donatur yang mendukung program 

lembaga akan tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan dalam 

memberikan dana atau donasi hingga mereka akan selalu 

memberikan informasi kepada lembaga. 

5) Memuaskan donatur. 

d. Substansi dan Unsur-unsur Fundraising 

Substansi fundraising ada tiga yaitu: Motivasi, program, dan 

metode. Motivasi disini diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, 

nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong calon donatur 

dalam mendermakan sebagian hartanya. Untuk substansi fundraising 

berupa program yaitu kegiatan dari implementasi visi dan misi 

lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk 

melakukan perbuatan filantropinya. 

Terakhir untuk substansi metode maksudnya disini ialah pola, 

bentuk, atau cara-cara yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka 

melakukan penggalangan dana dari masyarakat. Didalam substansi 
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metode ini dapat dibagi dua jenis yaitu: lansung (direct) dan tidak 

lansung (indirect). 

1) Metode lansung (direct fundraising) yaitu metode yang 

menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan 

partisipasi donatur secara lansung. Contoh dari metode lansung ini 

yaitu:  

a) direct mail(pengiriman surat secara lansung), yakni lembaga 

zakat membuat surat yang berisi mengajak untuk berzakat 

kepada orang perorangan maupun lembaga atau perusahaan 

yang menerima surat tersebut. 

b) Home visit (lansung berkunjung kerumah), pihak lembaga 

zakat lansung melakukan kunjungan kerumah-rumah untuk 

melakukan survei sekaligus mengingatkan orang dan 

memberikan kemudahan orang dalam membayar zakat, hal 

seperti ini jga biasa disebut dengan jemput bola. 

c) Telefundraising(menelpon secara lansung), pihak lembaga 

zakat menghubungi secara lansung kepada muzakki-muzakki 

yang telah terdata bahwa ia wajib untuk berzakat. 

d) Bank account (pemotongandari bank), hal ini biasanya 

dilakukan dengan kerjasama antar lembaga zakat dengan pihak 

bank yang mana pada setiap bulannya pihak bank akan 

melakukan pemotongan tabungan terhadap orang yang bekerja 

apabila gaji yang didapatnya sudah termasuk wajib zakat. 
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e) Direct advertising(iklan lansung), yakni membagikan brosur-

brosur lansung kepada muzakki atau donatur. 

f) presentasi lansung dapat pula disebut dengan melakukan 

sosialisasi lansung kepada masyarakat.
22

 

g) Work place visit (mengunjungi tempat kerja). 

h) Discount on merchandise bought (mendiskonkan barang 

dagangan)
23

 

2) Metode tidak lansung (indirect fundraising) yaitu suatu metode 

yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak 

melibatkan partisipasi donatur secara lansung. Contoh metode ini 

diantaranya yaitu: 

a) Advertorial, image compaign,  

b) Penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, 

melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dan sebagainya. 

c) Collection boxes at public place (menyebarkan kotak 

ditempat-tempat publik), kotak-kotak ini biasanya diletakkan 

di kasir-kasir tempat perbelanjaan baik itu di mall atau ditoko-

toko kecil.
24

 

Dalam melakukan kegiatan fundraising zakat maka hendaklah 

kita memahami bagaimana cara membuat masyarakat minat dalam 
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 Hamid Abidin & Kurniawati, Creating Welfare For The Community With Zakat, 

(Jakarta: Piramedia, 2008), 82-83. 
23

 Andy Agung Prihatna & Kurniawati, Caring & Sharing (Pattern of giving in 

Indonesian society), (Jakarta: Piramedia, 2005), 78. 
24

 Hamid Abidin & Kurniawati, Creating Welfare For The Community With Zakat, 

(Jakarta: Piramedia, 2008), 82. 
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membayar zakat oleh karenanya diperlukan beberapa metode baik 

lansung datang kerumah donatur atau muzakki, menelponnya secara 

lansung, mengirimkan surat, ataupun mengadakan suatu event yang 

dapat menimbulkan minatnya dalam membayar zakat. akan tetapi 

metode yang selalu menjadi andalan lembaga zakat dalam 

mengumpulkan dana ialah dengan menyebarkan kotak infak-shadaqah 

ditempat tempat umum, hal ini dikarenakan dapat menghemat tenaga 

dan biaya.
25

 

Adapun yang menjadi unsur-unsur dari fundraising yaitu berupa 

analisis kebutuhan, segmentasi, identitas profil donatur, produk, harga 

biaya transaksi, dan promosi.
26

 

Untuk mendapatkan sumber dana lembaga menjalankan posisi 

dan peran pengumpul “fundraiser”  melalui berbagai cara dengan 

berfokus pada upaya mendapatkan dukungan dan support terhadap apa 

yang diperjuangkannya. Sehingga sumber dana yang diperoleh pada 

dasarnya adalah “mandat” dari para donatur untuk dikelola dan 

karenanya harus dipertanggungjawabkan berdasarkan tujuan 

awalnya.
27
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2. Zakat  

Zakat berasal dari kata (Zaka) yang bermakna bertambah dan 

berkembang. Zakat menurut bahasa berarti nama‟ (Kesuburan, tumbuh, 

dan berkembang), thaharah (kesucian), barakah (kerkahan), dan tazkiyah, 

tahrir (mensucikan jiwa dan harta).
28

 

Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang 

diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. 

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari 

harta yang khusus telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang 

mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. 

Kemudian didalam mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan 

menjadikan sebagian harta  yang khusus dari harta yang khusus sebagai 

milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah. 

Menurut mazhab Syafi‟i dalam Nuruddin, zakat adalah sebuah 

ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. 

Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib 

dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, 

yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-quran.
29

 

Para pemikir ekonomi Islam mendifinisikan zakat sebagai harta 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada 

masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa 

                                                             
28

 Zulkifli, Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat , (Pekanbaru: Suska Pres, 

2014), 1. 
29

 Nuruddin Mhd. Ali, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 6-7. 
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mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan 

kemampuan pemilik harta. Zakat itu dialokasikan untuk memenuhi 

kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh al-Qur‟an serta 

untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.
30

 

a. Hukum membayar zakat 

Ayat perintah menunaikan zakat telah banyak dijelaskan 

didalam al-Qur‟an seperti terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 43,83, 

110, 195, 254, 267, dll. Selain ayat-ayat diatas zakat juga terdapat 

dalam surat at-Taubah ayat 103, dan al-An‟am ayat 141.  

Sebagaimana yang terdapat dalam surat al-An‟am yang 

berbunyi: 

ْرَع ُمْخَتِلفًا  ي َأوَْشأَ َجنذاٍت َمْعُروَشاٍت َوغَْْيَ َمْعُروَشاٍت َوامنذْخَل َوامزذ ِ َوُىَو اَّلذ

َذا َأثَْمَر َوأٓثُوا 
ِ
اَن ُمتََشاِِبًا َوغَْْيَ ُمتََشاِبٍو ُُكُوا ِمْن ثََمرِِه ا مذ يُْتوَن َوامرُّ أُُُكُُو َوامزذ

بُّ امُْمْْسِِفيَ  ذُو ال ُُيِ ه
ِ
 َحقذُو يَْوَم َحَصاِدِه َوال جُْْسِفُوا ا

 

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang 

berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, 

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 dikeluarkan zakatnya); dan 

janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”(QS. 

Al-An‟am: 141   ).
31
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Rasulullah juga bersabda tentang pentingnya berzakat yang 

berbunyi: 

اِب َرِِضَ هللُا َعْْنَُما قَاَل   َعنْ  َر بِْن ْاخلَطذ ْْحِن َعْبِد هللِا بِْن ُُعَ َاِِبْ َعْبِد امرذ

ٍس:  ْساَلُم عَََّل ََخْ
ِ
َ يَُقْوُل بُِِنَ ِاال َوَسَّلذ ْعُت َرُسْوَل هللِا َصَّلذ هللُا عَلَْْيِ ََسِ

ًداَرسُ  اَلِة َوِايَْتاِء َشيَاَدِة َاْن اَل ِاهَل ِاالذ هللَا َوَأنذ ُمَحمذ ْوُل هللِا َوِاقَاِم امصذ

ََكِةَوَحّجِ امَْبيِْت َوَصْوِم َرَمَضانَ   امزذ
 

Artinya: “Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin al-

Khaththab rma, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah 

a bersabda, 'Islam dibangun di atas lima perkara: 

persaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah 

kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, 

mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, 

dan berpuasa Ramadhan." (HR. al-Bukhari dan Muslim).
32

 

 

Berdasarkan ayat dan hadist diatas jelas bahwa mengeluarkan 

zakat itu wajib sebagai salah satu rukun Islam.
33

 

b. Syarat wajib zakat 

Adapun yang menjadi syarat-syarat untuk dapat digolongkan 

sebagai orang yang wajib zakat ialah sebagai berikut:
34

 

1) Kepemilikan sempurna, maksudnya ialah aset kekayaan tersebut 

harus berada dibawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada 

hak orang lain didalamnya. Akan tetapi aset kekayaan yang dimiliki 

hendaklah bersumber dari sesuatu yang halal. Karena harta yang 

bersumber dari hal-hal yang haram tidak wajib dizakati. 

                                                             
32
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2) Mengalami perkembangan nilai aset. Maksudnya disini ialah 

terjadinya proses pemutaran (komersialisasi) dapat mendatangkan 

hasil atau pendapatan tertentu sehingga tidak terjadi pengurangan 

nilai atas kapasitas aset. 

3) Harus mencapai nisab.Nisab ialah batas atau syarat jumlah 

minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajid zakat. 

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menafsirkan dan 

menentukan kadar nisab. Yang perlu diperhatikan adalah dalam 

kadar zakat nisab ditentukan pada akhir tahun dengan ketentuan 

harga pasar. 

4) Aset surplus non kebutuhan primer. Maksudnya disini ialah aset 

kepemilikan yang melebihi pemenuhan kebutuhan primer (sandang, 

pangan, papan). 

5) Tidak ada tanggungan utang. 

6) Kepemilikan satu tahun penuh (haul). Sebagian aset wajib zakat 

seperti binatang ternak, aset keuangan, dan barang dagangan 

(komoditas) harus dimiliki selama satu tahun penuh menurut 

perhitungan kalender hijriyah, umumnya dimulai pada bulan 

Ramadhan. 

c. Macam-macam zakat 

Ada dua macam zakat yang telah ditetapkan Allah yang wajib 

dikeluarkan oleh umat Islam, yaitu:
35
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1) Zakat fitrah 

Zakat fitrah dalam bahasa Arab disebut zakat al-fithri 

dinamakan juga zakat al-nufus.zakat fitrah yaitu zakat yang 

diwajibkan karena berbuka pada bulan 'Ramadhan. Pengertian 

yang spesifik dari zakat fitri yaitu sejumlah makanan pokok yang 

dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya 

dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan 

makanan pokok untuk sehari pada hari raya idul fitri.
36

 

Jumlah wajib untuk zakat fitrah disebutkan dalam hadist 

yaitu satu sha‟ setara dengan empat mud, dan satu mud seumpama 

sesuatu yang diletakkan sepenuh dua telapak tangan yang 

disatukan, atau kira-kira setara dengan 576 gram. Dengan 

demikian, ukuran zakat fitrah untuk setiap jiwa adalah 1 sha‟ (± 2.5 

Kg = 3‟5 Liter).
37

 

Ukuran zakat fitrah adalah fardu „ain atas setiap individu 

muslim, untuk dirinya dan orang-orang yang berada dibawah 

tanggungannya. Waktu pengeluaran zakat fitrah dimulai dari waktu 

tenggelam matahari pada akhir Ramadhan atau malam hari raya 

idul fitri hingga sebelum shalat „id. Waktu paling utama adalah 

hari „id sebelum shalat „id. Dan boleh mengeluarkannya pada bulan 

Ramadhan atau sebelum hari „id. 
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2) Zakat Mal 

Jenis harta yang dikenakan kewajiban zakat mal yaitu: 

a) Binatang ternak 

Zakat binatang ternak diwajibkan kepada semua orang 

yang memiliki persyaratan sebagai berikut: 

(1) Beragama Islam 

(2) Merdeka 

(3) Hak milik sempurna 

(4) Telah genap satu nisab (jumlah yang telah ditetapkan) 

(5) Sampai haul atau waktu satu tahun 

(6) Digembalakan  

Untuk memilih binatang yang akan dizakatkan mestilah 

teliti dan melihat bahwa binatang tersebut adalah yang baik, 

sehat, gemuk, dan bagus serta tidak cacat. 

Binatang ternak yang akan dikeluarkan zakatnya ialah:
38

 

(1) Unta 

Ketentuan pengeluaran zakat unta ialah apabila telah 

mencapai jumlah berikut: 
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Tabel 2.1 

Ketentuan zakat unta
39

 

No Jumlah Unta Jumlah Zakat 

1 5 ekor 1 ekor kambing 

2 10 ekor 2 ekor kambing 

3 15 ekor 3 ekor kambing 

4 20 ekor 4 ekor kambing 

5 25 ekor 1 ekor unta berumur 1 tahun (bintu 

makhadl) 

6 36 ekor  1 ekor unta berumur 2 tahun (bintu 

labun) 

7 46 ekor 1 ekor unta berumur 3 tahun 

(hiqah) 

8 61 ekor  1 ekor unta berumur 4 tanun 

(jadza‟ah) 

9 76 ekor 2 ekor unta berumur 2 tahun (bintu 

labun) 

10 91 ekor 2 ekor unta berumur 3 tahun 

(hiqah) 

11 121 ekor 3 ekor unta berumur 2 tahun (bintu 

labun) 

12 Setiap 

bertambah 40 

ekor 

1 ekor unta berumur 2 tahun (bintu 

labun) 

  

Sesuai dengan tabel diatas diketahui bahwa zakat 

untuk 5 ekor unta ialah 1 ekor kambing, 10 ekor unta ialah 2 

ekor kambing, 15 ekor unta ialah 3 ekor kambing, 20 ekor 

unta ialah 4 ekor kambing, 25 ekor unta ialah 1 ekor unta 

berumur 1 tahun (bintu makhadl), 36 ekor unta ialah 1 ekor 

unta berumur 2 tahun (bintu labun), 46 ekor unta ialah 1 

ekor unta berumur 3 tahun (hiqah), 61 ekor unta zakatnya 
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ialah 1 ekor unta berumur 4 tanun (jadza‟ah), 76 ekor unta 

zakatnya ialah 2 ekor unta berumur 2 tahun (bintu labun), 91 

ekor unta zakatnya ialah 2 ekor unta berumur 3 tahun 

(hiqah), 121 ekor unta zakatnya ialah 3 ekor unta berumur 2 

tahun (bintu labun), dan setiap bertambah 40 ekor unta maka 

zakatnya bertambah 1 ekor unta berumur 2 tahun (bintu 

labun). 

(2) Sapi, lembu dan kerbau. 

Tabel 2.2 

Ketentuan zakat sapi
40

 

No Jumlah Sapi Jumlah zakat 

1 30 s/d 39 ekor 1 ekor anak sapi berumur 1 tahun 

(tabi‟/ tabi‟ah) 

2 40 s/d 59 ekor 1 ekor sapi betina berusia 2 tahun 

(musinnah) 

3 60 s/d 69 ekor 2 ekor anak sapi berumur 1 tahun 

(tabi‟ / tabi‟ah) 

 

Sesuai dengan tabel ketentuan zakat sapi diatas bahwa 

zakat untuk 30 s/d 39 ekor sapi ialah 1 ekor anak sapi 

berumur 1 tahun (tabi‟/ tabi‟ah), 40 s/d 59 ekor sapi ialah 1 

ekor sapi betina berusia 2 tahun (musinnah), dan untuk 60 

s/d 69 ekor sapi ialah 2 ekor anak sapi berumur 1 tahun 

(tabi‟ / tabi‟ah). 
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(3) Kambing 

Tabel 2.3 

Ketentuan zakat kambing
41

 

No Jumlah Kambing Jumlah Zakat 

1 40 s/d 120 ekor  1 ekor kambing 

2 121 s/d 200 2 ekor kambing 

3 201 s/d 300 3 ekor kambing 

4 Setiap bertambah 100 

ekor 

1 ekor kambing 

 

Berdasarkan ketentuan pada tabel diatas diketahui 

bahwa ketentuan zakat kambing ialah 40 s/d 120 ekor 

kambing zakatnya ialah 1 ekor kambing, 121 s/d 200 

zakatnya ialah 2 ekor kambing, 201 s/d 300 ekor kambing 

zakatnya ialah 3 ekor kambing, dan setiap bertambah 100 

ekor kambing zakatnya ialah 1 ekor kambing. 

b) Emas dan Perak 

Kata Abu „Ubaid, Abu Bakar Bin Abbas telah 

meriwayatkan kepada kami, dari AbuIshaq, dari „Ashim bin 

Damrah, dari Ali, dia berkata: “pada tiap-tiap 20 dinar, 

zakatnya ½ dinar, dan pada tiap-tiap 40 dinar, zakatnya 1 

dinar. Dan pada tiap-tiap 200 dirham, zakatnya 5 

dirham.
42

Emas wajib dizakatkan bila telah mencapai nisab, 

yaitu 20 dinar emas (85 gram) dengan syarat telah dimiliki 
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selama setahun (haul) maka zakat yang wajib dikeluarkan ialah 

2,5 % atau 1/40 dari jumlah emas yang yang dimiliki. 

Zakat perak dikeluarkan apabila telah mencapai hitungan 

200 dirham atau lebih atau dengan timbangan lima uqiah atau 

lebih, zakatnya yaitu 1/40 atau 2,5 %. 200 dirham perak sama 

dengan 595 gram. 

c) Harta Rikaz 

Harta yang ditemukan sendirinya yaitu yang ditemukan 

dari milik orang (masa sebelumnya) atau harta karun, dan yang 

wajib dikeluarkan zakatnya adalah 20% dari semua harta yang 

ditemukan dan tidak disyaratkan nisab dan haul. 

d) Hasil Pertanian 

Yang termasuk hasil pertanian yaitu biji-bijian, buah-

buahan, dan semisalnya. Zakat ini wajib dikeluarkan pada 

semua biji-bijian dan buah-buahan yang ditakar dan tahan 

disimpan lama seperti kurma dan anggur, padi, gandum, jagung 

dan lain sebagainya
43

. Diwajibkan mengeluarkan zakat apabila 

telah mencapai syarat bahwa ia dimilikinya saat wajib zakat dan 

sampai nisabnya, dan kadar nisabnya adalah lima wasaq, yaitu 

300 sha‟ Nabi Muhammad yaitu sekitar 612 kg gandum. 

Kadar zakat pertanian yang dikeluarkan dari hasil 

pertanian sebesar 10% jika tanaman diairi air hujan atau air 
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sungai atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air, 

tanpa ada biaya pemeliharaan dan irigasi. Apabila tanaman 

diairi dengan pengairan buatan yang memerlukan biaya maka 

zakat yang dikeluarkan sebesar 5% dari hasil panen. 

e) Hasil Perdagangan 

Zakat perdagangan atau barang dagangan adalah zakat 

yang dikenakan kepada barang dagangan yang bukan emas dan 

perak, baik yang dicetak seperti uang pound dan riyal, maupun 

yang tidak dicetak seperti perhiasan wanita.
44

Zakat perdagangan 

wajib dikeluarkan jika telah memenuhi dua syarat yaitu: 

1) Nilai barang dagangan mencapai nisab emas (20 dinar = 85 

gram emas) atau nisab perak (200 dirham = 595 gram 

perak)
45

. 

2) Telah mencapai haul (selama satu tahun qamariyah). 

Besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari total harta 

yaitu modal ditambah keuntungan dalam perdagangan tersebut. 

Zakat yang akan dikeluarkan = (modal yang diputar dalam 

perdagangan + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – 

(keuntungan + kerugian) x 2,5%. 
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f) Zakat Profesi 

Dalam bahasa Arab istilah profesi dijelaskan menjadi dua 

kata, yaitu: pertama, al-Namimah yakni kata yang menjelaskan  

atau menyatakan pekerjaan yang lebih mengandalkan otak. 

Contohnya: dokter, pengacara, notaris, penulis, konsultan, dan 

sebagainya. Kedua, al-Hirfah yang mana kata ini dipakai untuk 

menyatakan jenis pekerjaan yang mengandalkan tenaga atau 

otot. Contohnya: tukang pengrajin besi, buruh bangunan, dan 

sebagainya. 

Adapun cara mengeluarkan zakat profesi boleh memilih 

diantara cara berikut:
46

 

(1) Mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat emas atau 

perdagangan secara mutlak, maka nisabnya senilai 85 gram 

emas murni, zakatnya 2,5%, mempertimbangkan haulnya. 

Pembayaran dapat dilakukan pada akhir tahun (haul) atau 

dicicil pada setiap menerima gaji atau hasil profesi. 

(2) Mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat penghasilan bumi 

baik nisab maupun kadarnya karena keduanya merupakan 

hasil jasa. Maka nisabnya sebesar 653 kg beras dan zakatnya 

5%, dikeluarkan saat menerima gaji atau profesi tersebut. 

(3) Boleh juga mengeluarkan zakat profesi tanpa nisab dan 

tahun yaitu pada saat diperolehnya (penerimaan). 
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g) Perindustrian dan Kerajinan 

Perindustrian dan kerajinan dikiaskan pada perdagangan. 

Jadi, hitunglah berapa modal bergerak berikut keuntungannya 

pada akhir tahun, dikurangi kredit-kredit sirkulasi yang wajib 

dibayar selama setahun yang akan datang, dan sisanya anda 

zakati sebesar 2,5%, apabila sisa itu mencapai nisab seharga 89 

gram emas murni. Modal tak bergerak yaitu seperti tanah, 

bangunan, mesin-mesin, mobil maupun perkakas-perkakas 

lainnya, tidak ikut diperhitungkan.
47

 

d. Orang yang berhak menerima zakat 

Zakat diberikan kepada orang yang berhak menerima yaitu 

orang-orang yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam 

surat at-Taubah ayat 60, yang berbunyi: 

َدقَاُت نِلُْفَقَراِء َوامَْمَساِكِي َوامَْعاِمِلَي عَلَْْيَا  ذَما امصذ ه
ِ
ذَفِة قُلُوُِبُْم َوِِف امّرِقَاِب ا َوامُْمَؤم

ُ عَِلمٌي َحِكميٌ  ِ ۗ َواَّللذ ِبيِل ۖ فَرِيَضًة ِمَن اَّللذ ِ َوابِْن امسذ  َوامَْغارِِمَي َوِِف َسِبيِل اَّللذ
 

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”.(QS. At-taubah: 60).
48

 

 

Allah telah menentukan dengan pasti siapa saja yang berhak 

untuk menerima zakat, dan mereka berjumlah delapan golongan:  
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1) Orang-orang fakir, yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta dan 

pekerjaan atau memiliki pekerjaan yang tidak layak bahkan tidak 

mencukupi sebahagian kebutuhan pokok yang sederhana untuk 

dirinya dan tanggungannya. 

2) Orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang memiliki pekerjaan 

yang layak akan tetapi hanya mencukupi sebagian kebutuhan 

sederhana saja untuk dirinya dan tanggunganya. 

3) Para amil, yaitu orang-orang yang telah ditentukan  oleh masyarakat 

atau pemerintah untuk mengelola harta zakat (mengumpulkan, 

mengutip, membagi, dan menetapkan bagian penerima zakat). Jika 

mereka menerima gaji dari pekerjaan tersebut, maka mereka tidak 

diberhak diberikan bagian dari zakat.  

4) Muallaf, yaitu orang-orang yang sudah muslim, atau orang-orang 

kafir, sedang mereka adalah pemimpin kaumnya yang diharapkan 

keislamannya atau menahan gangguannya, atau diharapkan dengan 

memberinya bertambah kuat imannya atau Islamnya, atau Islam 

teman sejawatnya mereka diberikan dari zakat sekadar apa yang 

diinginkan sudah terwujud. 

5) Riqab yaitu untuk memerdekakan budak, mereka adalah budak dan 

budak mukatab yang akan membeli mereka dari majikannya 

(tuannya telah menjanjikan akan memerdekakan apabila membayar 

tebusan tersebut). 
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6) Gharim atau orang-orang yang berhutang, mereka diantaranya 

adalah berhutang untuk dirinya sendiri, yaitu menanggung banyak 

hutang (bukan karena maksiat atau nafsu) dan tidak mampu 

membayarnya. 

7) Fisabilillah adalah para pejuang fisabilillah untuk meninggikan 

kalimah Allah SWT, dan diantaranya para da‟i yang berdakwah 

karena Allah SWT. mereka diberikan zakat apabila mereka tidak 

memiliki gaji atau gajinya tidak mencukupi. 

8) Ibnu sabil yaitu musafir yang kehabisan biaya ditengah perjalanan 

(yang diridoi Allah SWT dan dia tidak mempunyai biaya untuk 

sampai ke tujuannya, maka ia diberikan zakat untuk menutupi 

kebutuhan diperjalanannya. 

Zakat tidak boleh disalurkan kepada selain dari delapan golongan 

tersebut dan hendaknya diberikan kepada orang yang lebih 

membutuhkan terlebih dahulu. Boleh menyalurkan zakat kepada satu 

golongan penerima zakat, dan boleh memberikannya kepada satu 

orang penerima zakat dalam batas kebutuhannya dan jika zakat itu 

banyak maka dianjurkan membaginya kepada semua golongan 

tersebut.
49

 

e. Undang-undang tentang zakat di Indonesia 

Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 

tentang pengelolaan zakat sebagaimana terdapat dalam pasal 2 yang 
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berbunyi: setiap warga Indonesia yang beragama Islam dan mampu 

atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim berkewajiban menunaikan 

zakat. Dalam pasal 3 yang berbunyi: pemerintah berkewajiban 

memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, 

mustahiq, dan amil zakat. Dan banyak lagi pasal-pasal didalam 

undang-undang yang berbicara tentang zakat di Indonesia.
50

 

Undang-undang zakat No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Zakat. Dalam undang-undang tersebut sudah diatur dengan jelas bahwa 

pada hakikatnya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah 

meliputi tiga aspek penting yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan 

juga pendayagunaan.
51

 

3. Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat 

a. Pengertian minat  

Menurut Slameto dalam Zalyana, minat adalah suatu rasa lebih 

suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat 

atau dekat hubungan tersebut semakin besar minat.
52

Minat adalah 

suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian individu pada 

objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda, dan orang lain. 
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Minat berhubungan dengan aspek kognitif, afektif dan motorik dan 

merupakan sumber motivasi untuk melakukan apa yang diinginkan. 

Selain itu, minat juga berhubungan dengan sesuatu yang 

menguntungkan dan dapat menimbulkan kepuasan bagi dirinya. 

Semakin sering minat diekpresikan dalam kegiatan akan semakin kuat 

minat tersebut, sebaliknya minat akan menjadi hilang kalau tidak ada 

kesempatan  untuk mengekpresikannya.  

Menurut John Holland dalam Rahmad, minat adalah aktivitas 

atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian 

dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Minat dapat menjadi 

indikator dari kekuatan seseorang di area tertentu dimana dia akan 

termotivasi untuk mempelajarinya dan menunjukkan kinerja yang 

tinggi.
53

 

Sedangkan, menurut pendapat Ralfph Linton dalam Nurani, 

masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan 

bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri 

mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial 

dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
54
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b. Sifat-sifat dan faktor-faktor minat. 

Minat memiliki sifat dan karakter khusus, diantaranya yaitu:
55

 

1) Minat bersifat pribadi (individual), ada perbedaan antara minat 

seseorang dengan orang lain. 

2) Minat menimbulkan efek diskriminatif. 

3) Minat berhubungan erat dengan motivasi, mempengaruhi, dan 

dipengaruhi motivasi. 

4) Minat merupakan sesuatu yang dipelajari, bukan bawaan lahir dan 

dapat berubah tergantung kepada kebutuhan, pangalaman, dan 

mode. 

Adapun faktor-faktor yang meliputi minat, yaitu:
56

  

1) Kebutuhan fisik, sosial, dan egoistis. 

2) Pengalaman. 

c. Penentuan minat 

Oleh karena pentingnya peran minat dalam kehidupan manusia, 

maka minat perlu sekali di temukan dan dipupuk. Ada beberapa 

metode dalam menentukan minat seseorang, yaitu:
57

 

1) Pengamatan kegiatan, 

2) Kepercayaan, 

3) Membaca, 

4) Keinginan, dan 
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5) Laporan mengenai apa yang diminati. 

d. Faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat. 

1) Religiusitas  

Berbagai studi telah menunjukkan bahwa sebagian besar 

potensi zakat masih belum tergali. Masih rendahnya penerimaan 

dana zakat kolektif oleh OPZ (Organisasi Pengumpul Zakat) 

menunjukkan rendahnya minat masyarakat dalam membayar zakat. 

hal ini merupakan akibat dari kombinasi perilaku muzakki dan 

kelemahan OPZ. Secara umum kesadaran dan pemahaman 

masyarakat tentang zakat sangatlah rendah, khususnya zakat maal, 

serta perilaku muzakki yang masih amat karikatif, yaitu beorientasi 

jangka pendek, desentralistis dan interpersonal, sehingga lebih 

menyukai pemberian zakat secara lansung kepada mustahik, 

khususnya yang mereka kenal.
58

 

Besarnya potensi dana ZISWAF ini dikarenakan ajaran 

agama yang menjadi motivasi utama masyarakat untuk berderma. 

Hal ini tercermin dari salah satu hasil survei “Potensi dan Perilaku 

Masyarakat Dalam Menyumbang” adalah dominanya peran ajaran 

agama dalam mempengaruhi minat seseorang untuk berderma.
59

 

Berdasarkan data survei di 10 kota besar yang ada di 

Indonesia seperti kota Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Padang, 

Medan, dsb pada tahun 2007 menunjukkan bahwa faktor religius 
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menunjukkan persentase yang tinggi dibanding faktor lain.
60

 Ini 

artinya apabila pemahaman agama seseorang kuat maka semakin 

tergugah ia untuk membayar zakat. 

Rendahnya pemahaman dan kepedulian masyarakat dalam 

mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bukan hanya karena 

mereka tidak murah hati dan mempunyai sifat yang kikir, akan 

tetapi mereka kurang memahami tentang kewajiban untuk 

membagikan kekayaan yang mereka miliki.
61

 

2) Kepercayaan  

Sementara dari sisi OPZ, berbagai faktor yang berpengaruh 

antara lain, rendahnya pemahaman, pengenalan dan kepercayaan 

publik terhadap OPZ.
62

OPZ yang mempunyai kredibilitas tinggi 

umumnya mendapat kepercayaan masyarakat sehingga 

penghimpunan dana zakat mereka semakin besar. Semakin besar 

dana zakat yang dihimpun, semakin besar pula kemampuan OPZ 

untuk melakukan pengelolaan zakat secara profesional dan 

transparant sehingga kredibilitas mereka semakin tinggi.
63

 

Kebanyakan muslim di Indonesia memberikan zakat mereka 

lansung kepada mustahik karena mereka paling menyakinkan 

bahwa amal mereka sampai kepada orang yang tepat. Mereka 
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merasa kurang yakin ketika mereka harus membayar kewajiban ini 

kepada badan ZIS karena mereka menganggap bahwa manajemen 

tidak transparan. Pemberian zakat oleh instansi yang berwenang 

belum memberi manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, banyak dana 

yang dikorupsikan dan dimanipulasikan. Hilangnya kepercayaan 

masyarakat terhadap zakat tidak menyebabkan pemanfaatan zakat 

menjadi maksimal, akibatnya potensi dari zakat ini masih jauh dari 

tujuannya untuk mensejahterakan rakyat.
64

 

3) Pendapatan masyarakat  

Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber 

yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat 

bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan 

atau bisa dari keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas 

penghasilan, gaji/upah dan keuntungan.
65

 

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga 

mewajibkan atas pendapatan. Contohnya, kewajiban zakat atas 

pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga 

pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk didalamnya 
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gaji/upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari 

berbagai pekerjaan dan usaha.
66

 

Besarnya jumlah pendapatan juga sangat mempengaruhi 

besarnya jumlah zakat yang akan dikeluarkan. Ini artinya semakin 

besar jumlah pendapatan seseorang maka akan semakin banyak 

juga jumlah zakat yang harus ia keluarkan. Oleh karenanya, 

menjadi penyebab kurangnya minat masyarakat ialah apabila 

jumlah pendapatannya kecil hingga belum termasuk wajib zakat 

atau belum mencapai nisab. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dicantumkan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh: 

1. M. Abdul Rouf jurusan Ekonomi Islam dari Institut Agama Islam Negeri 

Walisongo Semarang pada tahun 2011 dengan judul “Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Dirumah 

Zakat Cabang Semarang”. Penelitian ini dilakukan di Rumah zakat cabang 

Semarang guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

minat masyarakat dalam membayar zakat di rumah zakat cabang 

Semarang. Sedangkan yang penulis bahas dalam penelitian ini “Pengaruh 

Aktivitas Fundraising Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten Bengkalis Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar 
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Zakat”. Selain itu objek kajian dan tempat penelitian juga berbeda, dalam 

penelian ini dilakukan di BAZNAS Bengkalis guna mengetahui sejauh 

mana atau seberapa kuat pengaruh aktivitas fundraising yang dilakukan 

amil BAZNAS Kabupaten Bengkalis terhadap minat masyarakat dalam 

membayar zakat. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh M. Abdul Rouf  mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar 

zakat di Rumah Zakat cabang Semarang  yaitu, Kepercayaan, religiusitas 

dan pendapatan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat 

cabang Semarang. Terlihat f hitung 45,477 dan signifikan pada 0,000 < 

dari α = 0,05 > F tabel (3.953) yang berarti kepercayaan, religiusitas dan 

pendapatan berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di 

Rumah Zakat cabang Semarang.
67

. 

2. Andi Riswan Ritonga, Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas 

Sumatera Utara tahun 2012 dengan judul “Analisis Faktor-Faktor 

Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) 

Melalui Bazda Sumatera”. Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Amil 

Zakat Daerah Sumatera Utara, dengan mengambil sampel muzakki  

BAZDASU sebanyak 40 orang. Metode analisis data yang digunakan 

dengan menggunakan program SPSS 16.0 descriptive analysis. 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Andi Riswan Ritonga, 

menyatakan bahwa terdapat 4 faktor pendorong yang paling 

mempengaruhi masyarakat membayar ZIS melalui BAZDASU, yaitu 

status BAZDASU sebagai lembaga resmi pemerintah, teknik transaksi dan 

cara pembayaran ZIS yang mudah, pelayanan yang baik dan memuaskan, 

dan lokasi yang strategis dan mudah dijangkau.
68

 

 

C. Definisi Konsepsional dan Operasional Variabel 

Operasional suatu variabel merupakan petunjuk atau pedoman 

tentang:
69

 

1. Apa atau siapa yang akan atau harus diamati atau diukur. 

2. Alat atau instrumen yang akan dipakai untuk melakukanpengukuran atau 

pengumpulan data. 

3. Metode pengamatan atau pengukuran yang akan diterapkan. 

4. Siapa yang akan melakukan pengukuran atau pengamatan. 

Operasional variabel untuk variabel x didalam penelitian ini tidak 

mengambil seluruh point dari aktivitas fundraising zakat. Hal ini dikarenakan 

hanya beberapa point saja yang dilakukan di BAZNAS Bengkalis. Adapun 

aktivitas fundraising yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Bengkalis yaitu 

melakukan jemput bola atau jemput zakat kerumah, melakukan sosialisasi 

                                                             
68

Andi Riswan Ritonga, Skripsi: Analisis Faktor-Faktor Pendorong Masyarakat 

Membayar Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Bazda Sumatera, 2012, hlm. 110. 
69

 I Gusti Ngurah Agung, Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 21.  



 44 

kepada masyarakat, melayani konsultasi zakat, dan menyebarkan spanduk di 

tempat-tempat publik.  

Dalam pembahasan tingkat minat masyarakat dapat diukur dengan 

indikator-indikator sebagai berikut: 

Tabel 2.4 

Variabel penelitian, indikator, skala pengukuran dan pengukuran 

operasional 

Variabel Indikator Sub indikator 
Skala 

Pengukuran 

Pengukuran 

Operasional 

Aktivitas

Fundraisi

ng zakat 

(X) 

a. Direct 

fundraising 

- Home visit 

- Presentasi 

lansung 

a. Melakukan jemput 

bola 

b. Mengadakan 

sosialisasi zakat 

c. Membuka layanan 

konsultasi zakat 

Skala 

intervalpend

ekatan skala 

Likert 

Angket dan 

dokumentasi  

b. Indirect 

fundraising 

- Advertorial, 

Image 

compaign 

d. Membuat spanduk 

himbauan berzakat 

bagi muzakki 

e. Membuat spanduk 

untuk memberi 

keterangan bahwa 

BAZNAS tempat 

penyaluran zakat 

Skala 

interval 

pendekatan 

skala Likert 

Angket dan 

dokumentasi  

Minat 

masyarakat 

dalam 

membayar 

zakat (Y) 

a. Religiusitas  

- Keyakinan 

- Pemahaman 

agama 

f. Menyakini ada 

siksaan untuk yang 

tidak berzakat 

g. Mengetahui bahwa 

zakat adalah wajib 

Skala 

interval 

pendekatan 

skala Likert 

Angket dan 

dokumentasi 

b. Kepercayaan 

- Keterbukaan  

- Akuntabili 

tas  

h. Manajemen 

BAZNAS dikelola 

dengan baik dan 

terbuka 

i. Kinerja BAZNAS 

baik dan 

profesional 

Skala 

interval 

pendekatan 

skala Likert 

Angket dan 

dokumentasi 

c. Pendapatan 

- Gaji/ upah 

j. Mengeluarkan 

zakat pendapatan 

jika sudah 

mencapai nisab 

zakat 

Skala 

interval 

pendekatan 

skala Likert 

Angket dan 

dokumentasi 
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D. Hipotesis 

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata “hupo” 

yang artinya sementara dan “thesis” yang berarti penyataan atau teori, karena 

hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, 

maka perlu diuji kebenaranya. Kemudian para ahli menafsirkan arti hipotesis 

adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Atas dasar 

definisi tersebut dapat diartikan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan 

sementara yang harus diuji kebenarannya.
70

 

Hipotesis merupakan proposisi yang diuji keberlakuannya, atau 

merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.
71

Menurut 

Burhan Bungin, hipotesis adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau 

kesimpulan yang belum sempurna.
72

Hipotesis biasa diartikan dengan dugaan 

sementara penulis atau peneliti sebelum melakukan penelitian lansung 

kelapangan. Tujuan dari pembuatan hipotesis ialah menuntun peneliti agar 

tidak kemana-kamana, maksudnya agar peneliti mempunyai pedoman dalam 

melakukan penelitian. 

Berikut ini rumusan hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) 

yang telah ditetapkan penulis yaitu: 

Ha : Adanya pengaruh antara aktivitas fundraising zakat Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis terhadap minat masyarakat 

dalam membayar zakat. 
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Ho : Tidak adanya pengaruh antara aktivitas fundraising zakat Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS)Kabupaten Bengkalis terhadap minat 

masyarakat dalam membayar zakat.  

Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol 

(Ho)yang mana pengujian hipotesis ini dilakukan dengan pengujian statistik 

sehingga relatif mendekati suatu kebenaran yang diharapkan.
73

Adapun teknik 

yang akan penulis gunakan dalam menguji hipotesis teknik korelasi adalah 

korelasi momen produk pearson dengan rumus : 

  
  

√  ( )   ( )
 

Dimana : 

SP       = sum of product 

SS(x)  = sumsquare dari variabel x 

SS(y)  = sumsquare dari variabel y 

r         = koefisien korelasi Spearman 

Rumus untuk SP, SS(x), SS(y), adalah: 

    ∑   
(∑  )(∑ )

 
 ∑    

  ( )  ∑   
(∑ ) 

 
 ∑   

  ( )  ∑   
(∑ ) 

 
 ∑   

Dimana:  

N = jumlah pengamatan dari masing-masing variabel 
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  = ( -  x) 

y = (y-ȳ) 

 x = mean dari variabel x 

 y = mean dari variabel y 

Dengan kriteria keputusan adalah: 

1. Jika nilai probabilitas 0,05 ≤ sig, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

artinya tidak berpengaruh. 

2. Jika nilai probabilitas 0,05 ≥ sig, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

artinya berpengaruh.
74
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