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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Perkembangan program pengentasan kemiskinan semakin meningkat, baik 

dalam bentuk formal maupun informal. Lahirnya berbagai perkumpulan atau 

organisasi sosial/gerakan sosial dimasyarakat merupakan bukti rasa kepedulian 

dan empati terhadap sesama manusia. 

  Dengan berlangsungnya waktu, terlihat bahwa organisasi yang ada 

mengalami perubahan-perubahan. Ada tiga hal yang mencirikan perubahan sejak 

awal munculnya organisasi-organisasi menurut Herbert G. Hicks berupa 

perubahan dalam efisiensi, sofistikasi dan kompleksitas.
1
 

  Salah satu bentuk gerakan sosial menurut bidang perubahan adalah 

gerakan radikal yaitu gerakan yang mengupayakan perubahan yang lebih 

mendalam sehingga menyentuh landasan organisasi sosial.
2
 

  Gerakan sosial merupakan bentuk aktivisme civil society yang khas. 

Sebagai bentuk aktivisme yang khas, Diani dan Bison mendefinisikan sebagai 

“sebentuk aksi kolektif dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan 

sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan 

yang erat oleh aktor-aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang 

kuat melebihi  bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama.”
3
 

  Organisasi akan nampak lebih jelas apabila dituangkan dalam bagan 

organisasi yang disebut struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka 

                                                 
1
J. Winardi, Manajemen Perilaku Organisasi, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 45 

2
Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 230 

3
Darmawan.Gerakan Sosial, (Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2006), hlm. xv  
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antar hubungan satuan-satuan organisasi yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas 

serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam 

kesatuan utuh.
4
 

  Organisasi bukan hanya semata-mata mengoleksi manusia secara fisik 

belaka tetapi kenyataannya manusia-manusia itu mempunyai karakter sifat bukan 

statis dan mobilisasi aktivitas sangat tinggi dan dinamis, di mana mereka harus 

diatur dan diadakan pembagian kerja menurut tingkat kepandaian, karisma, dan 

keterampilan.
5
 Untuk itu perlu adanya tata kelola (manajemen). 

  Istilah manajemen (management) telah diartikan oleh berbagai pihak 

dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, 

ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan 

sebagainya.
6
 

  Selanjutnya dijelaskan juga bahwa pengelolaan bukan hanya 

melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang 

meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
7
 

  Menurut teori ini, dapat disimpulkan pengelolaan dapat disamakan dengan  

manajemen. Secara umum, pengelolaan terbagi atas: 

                                                 
4
Sutarto, Dasar-Dasar Organisasi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 

hlm. 43 
5
Laurance A. Manullang, Teori Manajemen Komprehensif Integralistik,(Jakarta: Salemba 

Empat, 2013), hlm. 1 
6
B. Siswanto. Pengantar Manajemen. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 1  

7
Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah,  (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2014), hlm. 22 
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a. Perencanaan, yaitu suatu proses pemikiran, penentuan tindakan-tindakan secara 

sadar berdasarkan keputusan-keputusan menyangkut tujuan, fakta dan 

ramalan.
8
 

b. Pengorganisasian, yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian 

kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, 

penentuan hubungan pekerjaan yang baik di antara mereka, serta pemberian 

lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif. 

c. Pelaksanaan, yaitu suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota 

kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan 

manejerial dan usaha-usaha organisasi.
9
 

d. Pengendalian/pengawasan, digunakan istilah menurut Handoko (1999: 25) 

pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk 

menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan.
10

 

Dalam aspek syariah, konsep manajemen/pengelolaan ini berupa 

kewajiban untuk menegakkan keadilan, konsep syura (musyawarah), meringankan 

beban, menolak kemudharatan, menjaga pemilik hak-hak, menunaikan amanah 

kepada ahlinya, dan mengembalikan segala persoalan hidup kepada orang yang 

ahli dan berkompetensi, serta konsep dasar lain yang bertujuan untuk 

                                                 
8
Malayu S.P Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), hlm. 95   
9
http://tidyamentarielok.wordpress.com/2014/11/03/actuating-dalam-manajemen/. 

Diakses Minggu, 4-12-2016 pukul 20.30 
10

Rahardjo Adisasmita,  Op. Cit, hlm. 25 
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mewujudkan maslahah dan menolak kerusakan dan dosa.
11

 Prinsip-prinsip 

mendasar dalam sistem ekonomi syariah mengenai manajemen mencakup tauhid, 

adil, kehendak bebas dan bertanggung jawab. 

  Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk peka terhadap tindakan 

orang lain berdasarkan pada harapan bahwa orang lain akan melakukan tindakan 

tertentu pada orang yang mempercayainya, tanpa tergantung pada kemampuannya 

untuk mengawasi dan mengendalikannya.
12

 

  Kepercayaan selalu mengandung konotasi keyakinan di tengah-tengah 

berbagai akibat yang serba mungkin, apakah dia berhubungan dengan tindakan 

individu atau dengan beroperasinya sistem.
13

  

  Pada saat ini banyak kumpulan-kumpulan yang mengatasnamakan sosial 

di Indonesia, salah satunya adalah Sedekah Rombongan. Sedekah rombongan 

adalah sebuah gerakan sosial yang berdiri sejak 5 tahun lalu tepatnya tanggal 9 

Juni 2011. Founder gerakan ini adalah Saptuari Sugiharto seorang pengusaha dan 

motivator entrepreneur asal Berbah, Yogyakarta.
14

 

  Sedekah Rombongan (SR) dikukuhkan menjadi sebuah gerakan dibidang 

sosial berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor AHU-0053810.AH.01.07.Tahun 2016. 

  Pentingnya bersedekah dijelaskan pada Q.S Al-Baqarah [2] : 276 yang 

berbunyi: 

                                                 
11

Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen SyariahSebuah Kajian Historis dan 

Kontemporer. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm. 31 
12

Terjemahan dari  jurnal Roger C. Mayer, et. al. An Integrative Model Of Organizatioal 

Trust. (Indiana: The Academy of Management, 1995), hlm. 712 
13

Damsar. Pengantar Sosiologi Ekonomi. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 185  
14

Dokumentasi berupa artikel pada tahun 2012 mengenai profil sedekah rombongan di 

rumah singgah Sedekah Rombongan. 
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بَٰىاُْ ٱّلَلُُ يَۡمَحقُُ ِتُ َويُۡربِيُُٱلّرِ ُُمَلَُمفَاٍرُأَثِيٍمُُٱّلَلُُوَُُٱلَصدَقَٰ  ٦٧٢ََُلُيُِحبُّ

Artinya: “Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak 

menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu 

berbuat dosa.”(Q.S Al-Baqarah : 276)
15

 

 

Sedekah bukanlah hal yang mengurangi harta, tetapi harta tersebut adalah 

simpanan yang kita terima kembali dari Allah SWT. Seperti sabda Rasulullah 

SAW,  

ميُحديقةُليُ,ُأعطيتُأنيُإ,ُفقاُلُ:ُُملسو هيلع هللا ىلصليُالنبيإعنُعبدُهللاُعمرو,ُقالُجاءرجلُ

ليلُحديقتلإ:ُورجعتُُُملسو هيلع هللا ىلصتت,ُولمُتتركُوارثاُغيري,ُفقاُلُرسىلُهللاُُنهاماإو  

Artinya: Dari Abdullah bin Amru RA, ia berkata, “ Ada seorang lelaki yang 

pernah datang kepada Nabi SAW seraya berkata, “Aku telah memberi 

kepada ibuku sebuah kebun, kemudian ibuku meninggal dunia dan ia 

tinggal meninggalkan ahli waris. Rasulullah bersabda, “Sedekah 

telah mendapatkan pahala. Dan kebunmu (yang pernah engkau 

hadiahkan untuk ibumu) dapat kembali (menjadi) milikmu.”
16

 

 

SR hadir sebagai mitra dengan Lembaga Zakat Sedekah seperti UPZ 

Ibadurrahman Duri, dengan Yayasan Sosial bahkan Pemerintah seperti Rumah 

Sakit Umum Daerah, Panti Asuhan. Kerja sama dengan UPZ Ibadurahman Duri 

adalah dalam hal saling pakai ambulance untuk para dhuafa yang akan menjadi  

 

                                                 
15

Departemen Agama RI,  Al-Qur‟an Terjemahan, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin), hlm. 47 
16

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah Buku 2, (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2007), hlm. 397 
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pasien khusus untuk Kecamatan Mandau dan Pinggir. Apabila ada pasien UPZ 

diopor ke Rumah Sakit Pekanbaru maka memakai ambulance SR.
17

  

Menurut Surat Tugas No. 004/ADM-STGKRT/IX/2016
18

, Sedekah 

Rombongan di Pekanbaru sejak berdiri 15 September 2015yang bermarkas di Jl. 

Kutilang Sakti Perumahan Griya Panam A-14 diketuai oleh Novita Heny. 

Terbukti, dengan adanya kendala proses pengobatan bagi masyarakat tidak 

mampu karena alasan administrasi. Pasien yang tidak mampu dalam masalah dana 

pengobatan akan disurvey untuk mendapatkan pencairan dana bantuan baik dari 

donatur maupun kesehatan, setelah mencapai target maka dana bantuan kesehatan 

pasien diberikan melalui kurir.
19

 

Banyaknya kendala dalam bidang dana kesehatan, memfokuskan peneliti 

untuk memspesifikasikan penelitian mengenai pengelolaan dana kesehatan oleh 

SR Pekanbaru.  

Untuk mengelola dana sumbangan dari donatur, maka SR mempunyai tata 

kelola sebagai berikut : 

1. Merencanakan program sosial untuk masyarakat tidak mampu. 

2. Menciptakan struktur yang diperlukan pada gerakan, serta mencari mitra yang 

akan dipergunakan pada program sosial.  

                                                 
17

Dokumentasi berupa artikel, Op. Cit. 
18

Dokumentasi berupa Surat Tugas Sedekah Rombongan Riau yang berada di markas 

Rumah Singgah Sedekah Rombongan Pekanbaru yang dikeluarkan pada 18 September 2016. 
19

Wawancara dari anggota Sedekah Rombongan di Pekanbaru pada tanggal 22 Oktober 

2016 
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3. Melakukan peninjauan lapangan mengenai masyarakat tidak mampu yang akan 

dibantu. Lalu menghimpun dana serta disalurkan ke dhuafa dan operasional 

Rumah Singgah Sedekah Rombongan sesuai yang diamanahkan sesuai 

prosedur yang berlaku. Mengelola dana masuk hingga penyaluran dana 

tersebut. 

4. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana dan menginformasikan 

kepada donatur mengenai dana yang tersalurkan (transparansi) 

5. Selalu mengayomi dan mendampingi para dhuafa.
20

 

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah 

sekedar trustee (pemegang amanah). Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti 

ketentuan Allah dalam segala aktivitas ekonomi. Ketentuan Allah yang harus 

dipatuhi dalam hal ini tidak hanya bersifat mekanistis dalam alam dan kehidupan 

sosial, tetapi juga yang bersifat teologis (uluhiyyah) dan moral (khuluqiyyah).
21

 

Sistem ekonomi syariah bersifat dinamik menurut dimensi ruang dan 

waktu karena Islam adalah rahmatan lil „alamin. Sistem  yang dinamis ini berarti 

penelitian dan pengembangannya yang terus-menerus terhadap agenda nilai-nilai 

sistem yang strategik dan relevan dengan ruang dan waktu.
22

 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penggalang dana bantuan untuk 

para dhuafa, SR selalu melakukan yang terbaik dalam mengelola organisasi 

sebagai penyalur bantuan dari donatur. Baik itu dalam segi perencanaan program, 

                                                 
20

ibid 
21

Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyandi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif 

Maqashid Al-Syari‟ah. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 8 
22

AM. Saefuddin, Membumikan Ekonomi Islam. (Jakarta: PT. PPA Consultants, 2011), 

hllm. 155  
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penyusunan struktur organisasi, pelaksanaan kegiatan maupun 

pengawasan/pengendalian organisasi. 

Tetapi dalam hal ini, dilihat dari bagusnya pengelolaan dana di SR tetapi 

donatur ada yang meragukan gerakan SR ini. Terbukti masih adanya rasa curiga, 

rasa was-was donatur dan mudahnya terpengaruh oleh isu negatif gerakan 

penggalang dana sehingga menggoyahkan kepercayaan untuk bergabung gerakan 

SR.  

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis melakukan penelitian mengenai 

“Pengaruh Pengelolaan Dana Kesehatan oleh Sedekah Rombongan 

Pekanbaru terhadap Kepercayaan Donatur ditinjau menurut Ekonomi 

Syariah.” 

B. Permasalahan 

  Berdasarkan penjelasan, permasalahan dalam kajian ini adalah: 

1. Batasan Masalah 

Sebagaimana persoalan yang terkait pada identifikasi masalah di atas, 

maka penulis memfokuskan mengenai : “Bagaimana pengaruh pengelolaan 

dana kesehatan oleh Sedekah Rombongan Pekanbaru terhadap Kepercayaan 

Donatur ditinjau menurut Ekonomi Syariah?” 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 
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a. Apakah pengelolaan dana kesehatan oleh Sedekah Rombongan Pekanbaru 

berpengaruh signifikan terhadap Kepercayaan Donatur? 

b. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah tentang pengelolaan dana kesehatan 

Sedekah Rombongan Pekanbaru terhadap Kepercayaan Donatur? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

   Tujuan pada penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan dana kesehatan oleh Sedekah 

Rombongan Pekanbaru terhadap Kepercayaan Donatur. 

b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah mengenai Pengelolaan 

Dana Kesehatan oleh Sedekah Rombongan Pekanbaru terhadap 

Kepercayaan Donatur.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan serta mengenal lebih intens mengenai 

pengaruh pengelolaan dana terutama oleh Sedekah Rombongan. 

b. Bagi Sedekah Rombongan Pekanbaru 

Sebagai tolak ukur kinerja gerakannya agar dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan dana. 

c. Bagi Pembaca 

Sebagai bahan pertimbangan masyarakat ataupun pembaca 

dalam memilih bijak saat menggunakan jasa penyalur bantuan yang 

mengatasnamakan sosial. 
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D. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pekanbaru bertepatan pada Rumah 

Singgah Sedekah Rombongan di Jl. Kutilang Sakti Pekanbaru, Perumahan 

Griya Blok A-4, RT 001 RW 017, Kelurahan Simpang Baru Kecamatan 

Tampan Pekanbaru. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2016 – Februari 2017. 

Dimulai dari pencarian informasi mengenai gerakan Sedekah Rombongan 

Pekanbaru hingga menyebarkan angket, menyelesaikan pengolahan data dan 

menyelesaikan skripsi. 

3. Subjek dan Objek 

a. Subjek 

Subjek utama yang dituju pada penelitian ini adalah donatur 

Sedekah Rombongan Pekanbaru. Donatur pada gerakan ini ada 2 yaitu 

donatur langsung dan donatur tidak langsung. 

Donatur langsung yaitu donatur yang mendonasikan dana nya 

langsung ke Rumah Singgah Sedekah Rombongan Pekanbaru. Donatur 

langsung ini berjumlah 25 orang. Donatur tidak langsung yaitu donatur 

yang mendonasikan dana nya via ATM atau sejenisnya. Donatur tidak 

langsung ini berjumlah lebih dari 25 orang sesuai konfirmasi dari 

organisasi. 
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b. Objek 

Objek penelitian ini berdasarkan latar belakang yang diteliti 

adalah pengaruh pengelolaan dana kesehatan oleh Sedekah Rombongan 

Pekanbaru terhadap Kepercayaan Donatur menurut Ekonomi Syariah. 

4. Populasi dan Sampel 

 Populasi berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa atau 

benda yang menjadi pusat perhatian untuk diteliti.
23

Adapun populasi pada 

penelitian ini adalah donatur Sedekah Rombongan. Menurut konfirmasi 

Sedekah Rombongan yang dapat diakses sebanyak 25 orang donatur dari 50 

donatur. Maka dari itu, populasi penelitian ini adalah 25 orang donatur. 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total 

sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah 

sampel sama dengan populasi yaitu 25 donatur langsung Sedekah 

Rombongan Pekanbaru. 

5. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Metode pengumpulan data primer secara aktif beberapa di 

antaranya meliputi pemberian kuesioner secara langsung kepada 

                                                 
23

Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif, (Jakarta : Grasindo, ---), 

hlm.145 
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responden melalui telepon, surat dan dengan menggunakan surat 

elekronik (email).
24

 

Sumber data primer diperoleh dari lokasi penelitian yaitu angket 

yang ditujukan kepada para donatur langsung di Rumah Singgah Sedekah 

Rombongan Pekanbaru. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah karena sudah 

tersedia, misalnya di perpustakaan, organisasi-organisasi perdagangan, 

biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintah.
25

 

Sumber data sekunder pada penelitian ini berdasarkan buku,  

informasi dari dokumen Sedekah Rombongan Pekanbaru serta buku-

buku sejenis lainnya. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data, dimana peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung ke objek penelitian.  

2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang telah 

ada terutama data tentang Sedekah Rombongan Pekanbaru.  

3. Wawancara yaitu proses Tanya jawab mengenai informasi yang diperlukan 

pada penelitian. 

                                                 
24

Jonathan Sarwono, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2006), hlm. 10 
25

Ibid, hlm. 11 
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4. Angket, yaitu mekanisme pengumpulan data yang efisien jika peneliti 

mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan bagaimana mengukur 

variable peneliti. Data yang diperoleh diukur dengan Skala Likert, yaitu : 

Tabel Skala Likert 

Jawaban Peringkat 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Kurang setuju 2 

Tidak setuju 1 

 

5. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada 

kaitannya dengan persoalan yang diteliti. 

F. Definisi Operasional 

Model penelitian terdiri dari variable bebas (X) yaitu pengelolaan dana 

kesehatan dan variable terikat (Y) yaitu kepercayaan donatur. 

 

 

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahan terhadap 

variable-variable maka akan dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Definisi Operasional 

Variabel Pengertian Indikator 

Pengelolaan 

Dana Kesehatan 

Menurut Balderton, 

istilah pengelolaan 

sama dengan 

manajemen yaitu 

1) Perencanaan  

2) Penyusunan 

struktur organisasi 

3) Pelaksanaan 
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menggerakkan, 

mengorganisasikan 

dan mengarahkan 

usaha manusia dalam 

mencapai tujuan. 

Dalam hal ini 

berkaitan dengan 

dana sosial dalam 

bentuk dana 

kesehatan. 

kegiatan  

4) Pengawasan 

kegiatan 

Kepercayaan 

Donatur 

Kemampuan 

seseorang untuk peka 

terhadap tindakan 

orang lain 

berdasarkan pada 

harapan bahwa orang 

lain akan melakukan 

tindakan tertentu 

pada orang yang 

mempercayainya, 

tanpa tergantung 

pada kemampuannya 

untuk mengawasi 

dan 

mengendalikannya. 

Dalam hal ini, pihak 

yang dituju adalah 

kepercayaan donatur. 

(1) menjaga hubungan,  

(2) menerima 

pengaruh,  

(3) terbuka dalam 

komunikasi,  

(4) mengurangi 

pengawasan 

(5) kesabaran akan 

paham. 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis digunakan untuk mengetahui gambaran jawaban sementara 

dari sebuah penelitian. Karena hipotesis merupakan sebagai jawaban atau 

dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. 

Hipotesis dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

hipotesis kerja (Ha) dan hipotesis nihil (Ho). 

Ho = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variable pengelolaan 

dana kesehatan terhadap kepercayaan donatur menurut ekonomi syariah. 
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Ha = Ada pengaruh yang signifikan antara variable pengelolaan dana 

kesehatan terhadap kepercayaan donatur menurut ekonomi syariah. 

H. Teknik Analisa Data 

Data yang terkumpul diolah dengan metode deskriptif kuantitatif. 

Analisa data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Uji Instrument Penelitian 

a. Uji Validitas 

 Validitas pengukuran yang menunjukkan kepada ketetapan dan 

kecermatan tes dalam menjalankan fungsi pengukurannya.Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila tes tersebut menjalankan 

fungsi ukurannya, atau memberikan hasil ukur sesuai dengan makna dan 

tujuan diadakan tes tersebut.
26

 

Pada penelitian ini digunakan validitas internal (internal vaidity) yang 

menunjukkan kemampuan dari instrumen penelitian untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur dari suatu konsep.
27

 

 Indikator valid ditunjukkan apabila  nilai rhitung ≥ rtabel yang 

dihitung menggunakan program SPSS. 

b. Uji Reliabilitas 

 Keadaan suatu instrument menunjukkan hasil pengukuran dari 

suatu instrument yang tidak mengandung bias atau bebas dari kesalahan 

pengukuran (error free), sehingga menjamin suatu pengukuran yang 

                                                 
26

Ety Rochaety, dkk. Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS.(Jakarta: 

MitraWacana Media, 2009), hlm. 57  
27

Hengki Latan dan Selva Temalagi, Analisis Multivariate: Teknik dan Aplikasi 

Menggunakan Program IBM SPSS 20.0, (Jakarta: Alfabeta:2013), hlm. 30  
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konsisten dan stabil (tidak berubah) dalam kurun waktu dan berbagai item 

atau titik (point) dalam instrument.
28

 

 Cara menghitung tingkat reliabilitas yaitu dengan menggunakan 

rumus Alpha Cronbach. Dengan rumus : 

α=  

dimana : 

α = koefisien reliabilitas 

k= jumlah item per variable X 

r= mean korelasi antar item 

 Suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliabel jika menghasilkan 

Cronbach Alpha > 0.70, walaupun nilai 0.60 – 0.70 masih dapat 

diterima.
29

 

c. Uji Normalitas 

 Pengujian terhadap asumsi klasik normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah residual data dari model regresi linear memiliki 

distribusi normal atau tidak. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah 

residual data berdistribusi normal ataukah tidak yaitu dengan meihat 

grafik normal probability dan uji statistik One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test. Pada uji statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

                                                 
28

Puguh Suharsono. Model Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan 

Praktis, (Jakarta: PT. Indeks, 2009), hlm. 56  
29

Hengky Latan dan Selva Tamalagi, Op. Cit, hlm. 46  
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jika didapat signifikansi > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal secara multivariate.
30

 

2. Uji Hipotesis Penelitian 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk memprediksi nilai 

suatu variabel dependen (Y) berdasarkan nilai variabel independen (X).
31

 

Dengan persamaan : 

Y = a + bX 

Y = variable kepercayaan donatur  

X= variable pengelolaan dana kesehatan 

a= nilai konstanta 

b= koefisien regresi  

b. Uji T 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen yang signifikan terhadap 

variabel dependen dengan mengukur derajat hubungan kedua variabel. 

Dengan ketentuan: 

 Jika nilai t hitung > t tabel maka variabel bebas (X) berpengaruh 

terhadap variabel terikat (Y). 

 Jika nilai t hitung < t tabel maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh 

terhadap variael terikat (Y).
32

 

                                                 
30

Ibid,hlm. 56-57  
31

Stanislaus S. Uyanto, Pedoman Analisis Data dengan SPSS,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2009), hlm. 233  
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c. Koefisien Korelasi (R) 

Nilai Koefisien korelasi adalah berkisar antara -1 sampai dengan 

+1. Koefisien korelasi ini untuk mengetahui hubungan kontribusi antara 

variabel satu dengan variabel lainnya. Tanda positif dan negatif 

menunjukkan arah hubungan antar variabel. 

d. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2 

yang kecil berarti variasi variabel dependen yang sangat terbatas dan 

nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel indenpenden sudah 

dapat memberi semua yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

dependen.
33

 

I. Sistematika Penulisan 

Dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul di atas, 

maka sistematika penulisan terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar 

belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat, metode penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan sistematika 

penulisan. 

 

                                                                                                                                      
32

http://jempolbayek.blogspot.co.id/2015/11/uji-hipotesis-uji-parsial-atau-uji-t.html 

diakses pada Rabu, 11 Januari 2017 pukul 16.51 WIB  
33

http://rendhart.blogspot.co.id/2015/11/uji-koefisien-determinasi-r-kuadrat-r2.html 

diakses pada hari Senin, 11 Januari 2017 pukul 17.16 Wib  
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Bab II Gambaran Umum Organisasi 

Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat Sedekah Rombongan 

Pekanbaru, visi dan misi Sedekah Rombongan Pekanbaru, struktur 

organisasi Sedekah Rombongan Pekanbaru dan sistem pengelolaan 

Sedekah Rombongan Pekanbaru 

Bab III Landasan Teoritis 

Bab ini menguraikan mengenai teori yang digunakan pada penulisan 

yaitu pengertian pengelolaan dana kesehatan, sumber hukum 

pengelolaan dana kesehatan, prinsip-prinsip kepercayaan donatur 

dan Islam dan pengelolaan dana kesehatan 

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian serta pembahasan mengenai 

pengaruh pengelolaan dana kesehatan oleh Sedekah Rombongan 

terhadap kepercayaan donatur yang meliputi deskripsi objek 

penelitian, hasil perhitungan data dan pembahasan mengenai 

interpretasi hasil penelitian dan tinjauan ekonomi syariah terhadap 

pengaruh pengelolaan dana kesehatan oleh Sedekah Rombongan 

terhadap kepercayaan donatur. 

Bab V  Penutup 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran dari penulis sebagai hasil dari penelitian sehubungan dengan 

masalah yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 

 


