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ABSTRAK 

Nama : Nurhadi Riska Kurnia 

Jurusan :   Manajemen Dakwah 

Judul : Korelasi Antara Tingkat Religiusitas dan Kesadaran 

Membayar Zakat Profesi di Kalangan Aparatur Sipil 

Negara (Asn) Dinas Pendidikan Indragiri Hilir 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat kesadaran individu 

dalam melakukan pembayaran zakat, khususnya zakat profesi yang baru saja 

marak di era kontemporer ini. Nilai Religiusitas atau peran ajaran agama 

merupakan salah satu faktor yang terpenting atau dominan dalam mempengaruhi 

seseorang untuk menyumbangkan sebagian hartanya. Religiusitas masyarakat 

atau pemahaman keagamaan memberikan dasar bagi seseorang untuk bertindak 

dan patuh dalam menjalankan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada korelasi antara tingkat religiusitas dari pegawai ASN 

Dinas Pendidikan dengan Kesadaran Membayar Zakat Profesi di Kabupaten 

Indragiri Hilir. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian korelasional dengan 

metode pendekatan kuantitatif. Populasi berjumlah sebanyak 603 orang dan 

pengambilan sampelnya menggunakan  teori Suharsimi Arikunto dengan 

mengambil sampel sebesar 10% dari jumlah populasi sehingga mendapat jumlah 

sampelnya sebanyak 60 orang. Untuk teknik pengambilan data dalam penelitian 

ini ialah dikumpulkan melalui observasi, angket dan dokumentasi yang kemudian 

dianalisis secara deskriptif kuantitaf dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 

17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat religiusitas ASN Dinas 

Pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki korelasi yang sangat rendah 

terhadap kesadaran membayar zakat profesi dengan nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,000 < 0,182 dan taraf signifikansi p = 0,000 (p < 0,05) ini berarti bahwa 

Ha diterima sedangkan H0 ditolak. Indikator yang paling dominan berkorelasi 

membentuk kesadaran ASN membayar zakat profesi adalah indikator variabel X5 

(konsekuensi) terhadap indikator variabel Y2 (motif sosial) dengan nilai sebesar 

0,305 (30,5%), sedangkan indikator yang berpengaruh paling rendah adalah 

indikator variabel X3 (pengalaman) terhadap indikator variabel Y1 (dorongan 

dalam diri individu) dengan nilai sebesar -0, 360 (-36%). 

 

Kata Kunci : Religiusitas, Zakat Profesi, dan ASN 
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ABSTRACT 

Name : Nurhadi Riska Kurnia 

Department :   Management of Dakwah 

Title : The Correlation betweeen the Religiosity Level and the 

Awareness to Pay Profession Alms among Civil Servants  at 

Indragiri Hilir Education Agency 

This research is motivated by the low level of individual awareness in 

making zakat payments, especially profession zakat which has only recently 

flourished. The Value of Religiosity or the role of religious teachings is one of 

the most important or dominant factors in influencing someone to donate part of 

their wealth. Community religiosity or religious understanding provides the basis 

for someone to act and obey in carrying out obligations. This study aims to 

determine whether there is a correlation between the level of religiosity of ASN 

or civil servants at the Education Office and the Awareness of Paying 

Professional Zakat in Indragiri Hilir Regency. This research is correlational 

research with quantitative approaches. The populations are 603 people and the 

sample is taken using Suharsimi Arikunto's theory by taking a sample of 10% of 

the population so that the samples are 60 people. Data are collected through 

observations, questionnaires and documentation which are then analyzed 

descriptively and quantitatively using SPSS version 17. The results showed that 

the correlation between level of civil servant religiosity and awareness to pay 

profession alms at the Education Office in Indragiri Hilir District is very low with 

a correlation coefficient of 0,000 <0.182 and a significance level of p = 0,000 (p 

<0.05). This means that Ha is accepted and H0 is rejected. The most dominant 

indicator correlating to form awareness of civil servant to pay profession zakat is 

the indicator of variable X5 (consequence) toward the indicator variable Y2 

(social motive) about 0.305 (30.5%), while the indicator with the lowest 

influence is the indicator variable X3 (experience) on the indicator variable Y1 

(encouragement in individuals) about  -0, 360 (-36%). 

 

Keywords: Religiosity, Professional Alms, and Civil Servant 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan salah satu problematika terbesar bagi umat 

manusia di dunia ini dan dalam konsep Islam kemiskinan dapat berpotensi 

besar mendorong seseorang pada kehinaan yang dilarang dalam Islam. Selain 

itu, kemiskinan juga bisa menjadi pemicu terjadinya kejahatan dalam seluruh 

aspek kehidupan sosial-ekonomi.
1
 Nabi Muhammad SAW sampai 

menyatakan dalam salah satu sabdanya bahwa “kefakiran itu mendekati 

pada kekufuran”.
2
 Menurut Chambers dalam bukunya  Britha Mikkelsen 

yang berjudul Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya 

Pemberdayaan: Sebuah buku pegangan bagi Praktisi Lapangan, menyebutkan 

bahwa :
 

Kemiskinan adalah suatu keadaaan melarat dan ketidakberuntungan, 

suatu keadaan minus (deprivation), bila dimasukkan dalam konteks tertentu 

(India), hal itu berkaitan dengan “minimnya pendapatan dan harta, 

kelemahan fisik, isolasi, kerapuhan dan ketidakberdayaan.”
3
 

Agama Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan 

gambaran kepada kita manusia berupa petunjuk tentang bagaimana cara kita 

memperoleh kebahagian dunia juga akhirat. Keseluruhan akan gambaran 

petunjuk tersebut telah Allah SWT curahkan di dalam Al-Qur’an, di dalamnya 

juga telah diberikan gambaran untuk  mengingatkan  agar  harta  kekayaan  

tidak  hanya  terbatas rotasinya pada sekelompok orang kaya saja. Akan 

tetap, Allah SWT justru telah menegaskan bahwa orang-orang yang bertakwa 

itu adalah orang-orang yang memiliki kesadaran bahwa dalam harta kekayaan 

yang mereka miliki terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Dengan 

                                                             
1
 BAZNAS, Arsitektur Zakat Indonesia, (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 

2017), hlm. 25. 
2
 Abdurrachman Qadir, Zakat (dalam Dimensi Mahdah dan Sosial) (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2001), hlm. 24. 
3
 Britha  Mikkelsen,  Metode  Penelitian  Partisipatoris  dan  Upaya-upaya  

Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Praktisi Lapangan, (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2003), hlm. 194. 
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demikian, menyikapi problematika ini akan berpengaruh terhadap upaya 

pengentasan kemiskinan itu sendiri seperti yang dilakukan oleh pemerintah 

melalui program-program pengentasan kemiskinan maupun program dana 

sosial.
4
 Salah satu program dan cara menanggulangi kemiskinan tersebut 

adalah dukungan orang yang mampu (masyarakat strata atas) untuk 

mengeluarkan sebagian harta kekayaan mereka kepada mereka yang 

kekurangan. 

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT QS. Al-Mujadalah ayat 13 

yang berbunyi: 

ُ َعلَيُْكْم فَأَقِ  ُموا بَيَْن يََدْي نَْجَواُكْم َصَدقَاٍت ۚ فَإِْذ لَْم تَفْعَلُوا َوتَاَب َّللاه وا أَأَْشفَقْتُْم أَْن تُقَدِّ ُُ ي

لُونَ  َُ ا تَْع َُ ُ َخبِيٌر بِ َ َوَرُسولَهُ ۚ َوَّللاه َكاةَ َوأَِطيُعوا َّللاه ََلةَ َوآتُوا الزه  الصه

 “Apakah kamu takut karena kamu memberikan sedekah sebelum 

pembicaraan khusus kamu? Maka apabila kamu tidak melakukan; 

Allah telah memberi taubat kepada kamu; maka laksanakanlah 

shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya; dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-

Mujadalah ayat 13).
5
 

 

Akan tetapi, pada era gobalisasi ini, di mana zaman terus mengalami 

kemajuan, memang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak di antara kita yang 

kurang kesadarannya akan suatu kewajiban yang sepatutnya dipenuhi. 

Kewajiban atas dasar harta yang telah kita miliki, di mana dari harta tersebut 

ada salah satu kewajibannya yaitu mengeluarkan zakat. Pengeluaran zakat 

tersebut tak lain dan tak bukan adalah untuk pembersihan jiwa dari si pemilik 

harta juga untuk mengentaskan tingkat kemiskinan di dunia ini yang semakin 

tinggi. 

Posisi zakat dalam perekonomian Islam adalah sebagai bagian dari 

kebijakan fiskal Islam, zakat merupakan sendi utama dari sistem ekonomi 

Islam, di mana kewajiban tarif zakat sudah ditentukan berdasarkan syariah. 

Negara memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan zakat, di mana harta 

zakat tidak dicampur dengan penerimaan publik lainnya. Selain itu, dalam 

                                                             
4
 BAZNAS, Arsitektur Zakat Indonesia,… hlm. 26. 

5
 Al-Qur’an dan Terjemahnya, QS. Al-Mujadalah (58:13). 
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perekonomian Islam, zakat merupakan komponen utama dalam sistem 

keuangan publik yang berkaitan dengan prinsip keadilan sosial.
6
 

Menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka 

membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk 

menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa 

mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya 

kepada Allah. Apabila zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan 

jelas untuk merealisasikan  ide  keadilan  sosial,  maka  kewajiban  zakat  

meliputi seluruh umat, bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada 

hakekatnya adalah harta umat, dan pemberian kepada kaum fakir. 

Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis 

sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab 

kemelaratan dan kesengsaraannya, sehingga sama sekali nantinya ia tidak 

akan memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi 

pembayar zakat.
7
 

Dengan prinsip keseimbangan tersebut, maka zakat memiliki peran 

strategis dalam pembangunan melalui pendistribusian kekayaan, pemerataan 

pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan dan 

pemberantasan kemiskinan. Sehingga zakat dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi melalui perluasan kegiatan produktif di tingkat bawah, 

peningkatan pendapatan sebagai sumber ekonomi dan kegiatan produktif. Hal 

ini akan menciptakan sistem stabilitas ekonomi.
8
 

Selain itu, berdasarkan sifatnya, zakat yang merupakan bagian dari 

ibadah kepada Allah SWT, zakat tidak hanya mengangkat derajat mustahik 

secara materi, akan tetapi dengan adanya nilai-nilai Islami yang terkandung 

di dalam zakat akan dapat meningkatkan keimanan atau spiritualitas para 

penerima manfaat.
9
 

                                                             
6
 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.  

404. 
7
 Yusuf Qordhawi, Musykilah al-Faqr wakaifa Aalajaha al-Islam dalam Asnaini, Zakat 

Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 92. 
8
 BAZNAS, Arsitektur Zakat Indonesia,… hlm. 26. 

9
 Ibid. 
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Seperti yang kita ketahui, zakat mempunyai dua kategori, yaitu zakat 

fitrah dan zakat mal (zakat harta). Jika ditinjau dari zakat fitrah, mungkin 

dapat dikatakan bahwa hampir semua orang telah memenuhinya, akan tetapi 

untuk zakat mal atau zakat harta, masih sangat minim orang yang sadar akan 

hal itu. Zakat mal ini memiliki banyak versi dan bentuk, belakangan ini 

muncul yang namanya zakat profesi. Zakat profesi juga merupakan golongan 

dari zakat harta, di mana setiap orang yang berprofesi sudah wajib 

menyisihkan sebagian dari hasil usahanya untuk dibayar kepada mustahiq 

sebagai suatu kewajiban. 

Namun dalam hal ini, pengelolaan dan pendistribusian dari zakat 

profesi itu belum berjalan secara maksimal, ditambah juga zakat model ini 

baru dikenal, dan hanya beberapa tempat saja yang sudah menerapkannya. 

Selain itu, mengapa zakat ini belum berjalan secara efektif ialah karena 

adanya mainset dari beberapa masyarakat yang memberikan pernyataan 

bahwa zakat profesi ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW, dan dari 

kebijakan pemerintah pun belum ada yang sepenuhnya mengatur tentang 

pembayaran zakat profesi bagi ASN saat ini. Aparatur Sipil Negari (ASN) di 

Indonesia adalah salah satu profesi yang banyak diminati di Indonesia. 

Terbukti begitu pesat persaingan apabila perekrutan ASN dibuka. 

Begitu besar potensi dari zakat mal khususnya zakat 

profesi/penghasilan apabila semua bisa terkumpul dan tersalurkan. Aparatur 

Sipil Negari (ASN) sudah pasti memiliki gaji yang tetap dibandingkan 

dengan pekerjaan yang tidak tetap penghasilannya. Permasalahan secara 

umum yakni mengenai pengelolaan dan mengenai kesadaran para wajib 

zakat. Untuk pengelolaan zakat sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kesadaran dalam membayar zakat 

adalah salah satu hal yang sangat sulit ditumbuhkan di tengah tingkat 

perekonomian saat ini.
10

 

                                                             
10

 Nuruddin Muhammad Ali, Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada,2006), hlm.26. 
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Di Kabupaten Indragiri Hilir, zakat profesi juga sudah mulai berangsur 

diterapkan. Zakat profesi yang dominan dikeluarkan oleh para ASN ini pun 

sudah mulai aktif dilaksanakan, terutama di kalangan ASN Dinas Pendidikan. 

Berdasarkan Instruksi Bupati Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2013, 

pelaksanaan pengumpulan zakat penghasilan (profesi) dilakukan oleh 

bendaharawan gaji masing-masing satuan kerja dan selanjutnya menyerahkan 

kepada dan atau dijemput oleh Pengurus UPZ yang telah ditunjuk. Kemudian, 

UPZ menyerahkan zakat penghasllan yang sudah terkumpul kepada Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir dengan alamat Jl. 

M.Boya No. 40 Telp. 0768-324836 Tembilahan, dan sebagai bukti dari 

pemotongan tersebut untuk penyerahan zakat profesi, para ASN akan 

langsung menerima SMS/e-Mail buktinya.
11

 

Dalam membentuk kesadaran berzakat ini bukanlah hal yang mudah, 

apalagi masalah zakat profesi yang baru saja marak ini. Religiusitas adalah 

salah satu faktor yang  mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam berzakat. 

Kesadaran ini pula erat kaitannya dengan minat, di mana minat merupakan 

suatu kecenderungan hati kepada sesuatu. Minat dan kesadaran ini timbul dari 

dalam diri seseorang apabila sesuatu yang diminati itu bermanfaat, bisa 

dirasakan, dialami secara nyata, dan bila pihak luar juga mendorong ke arah 

itu. Maka dari itu, religiusitas memiliki peran dan korelasi terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi timbulnya kesadaran dan minat yaitu faktor 

kesadaran dan minat dari dalam diri yang menjadi faktor utamanya kemudian 

didorong faktor sosial yang berupa interaksi sosial dan juga dorongan 

emosional setelah berinteraksi sosial kemudian melihat dan percaya, 

memikirkan dan kemudian mengambil tindakan yang didasari kenyamanan 

dan merasa.
12

 

Untuk itu, penulis dalam penelitian ini mengambil judul “Korelasi 

Antara Tingkat Religiusitas dan Kesadaran Membayar Zakat Profesi di 

                                                             
11 Dokumentasi Instruksi Bupati Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2013. 
12

 Hadrania, Pengaruh Religiusitas  Pegawai Negeri Sipil (PNS) Terhadap Minat 

Membayar Zakat Mal di Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Skripsi 

(Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018), hlm. 6. 
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Kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Indragiri Hilir” dengan  harapan  

eksistensi  zakat  akan semakin memiliki  peran  yang besar dalam kehidupan 

bermasyarakat dan berbangsa. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami maksud dan tujuan 

penelitian ini serta menghindari adanya makna ganda dan interprestasi lain 

yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahaminya, maka 

penulis perlu membuat penegasan istilah pada kata-kata kunci yang terdapat 

dalam judul proposal skripsi, yaitu “Korelasi Antara Tingkat Religiusitas 

dan Kesadaran Membayar Zakat Profesi di Kalangan Aparatur Sipil 

Negara (ASN) Indragiri Hilir”. Berikut beberapa istilah yang penulis 

jelaskan : 

1. Religiusitas adalah sebuah ekspresi spiritual seseorang yang berkaitan 

dengan sistem keyakinan, hukum yang berlaku, ritual dan nilai dari 

pemahaman seseorang terhadap norma-norma syariah.
13

 

Menurut Penulis, religiusitas adalah tingkat kedalaman seseorang dalam 

meyakini suatu agama dengan disertai pengetahuan yang diwujudkan pada 

pengalaman nilai-nilai agama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari 

yang berhubungan dengan ibadah.  

2. Zakat profesi atau dikenal juga dengan zakat penghasilan  adalah bagian 

dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari 

pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar 

syariah.
14

 

Menurut penulis, zakat profesi adalah zakat yang wajib dikeluarkan 

seorang muslim dari penghasilan profesinya apabila telah mencapai nisab. 

Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, 

notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta 

                                                             
13

 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Bandung: emaja Rosda Karya, 2009), hlm. 15. 
14

 Nuktroh Arfawie Kurde, Memungut Zakat & Infaq Profesi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2005), hlm. 18. 
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3. ASN (Aparatur Sipil Negara) yaitu unsur aparatur negara, abdi negara, dan 

abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada 

pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara, dan pemerintah 

dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
15

  

Menurut Penulis, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebuah profesi bagi 

Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah yang memiliki perjanjian 

kerja serta mereka bekerja pada instansi pemerintahan atau tenaga kontrak. 

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan ASN ini pada kalangan Dinas 

Pendidikan, karena di Indragiri Hilir Aparatur Sipil Negara yang yang baru 

rutin membayar zakat profesi adalah ASN dari kalangan Dinas 

Pendidikan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah : “Apakah tingkat religiusitas dan kesadaran 

membayar zakat profesi di kalangan ASN Indragiri Hilir memiliki korelasi?” 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu dugaan sementara dari sesuatu yang mungkin 

benar atau salah sehingga harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian 

ilmiah. Hipotesis ditolak apabila faktanya menyangkal dan diterima apabila 

faktanya membenarkan. Selain itu, hipotesis dapat juga dikatakan kesimpulan 

sementara, yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian 

yang kebenarannya harus diuji secara empiris antara dua variabel.
16

  

Menurut Yusuf al-Qardawi pemahaman dan pengetahuan tentang 

ketentuan Islam dan zakat memberikan pengaruh terhadap perilaku membayar 

zakat.
17

 Nilai religiusitas atau peran ajaran agama merupakan salah satu faktor 

                                                             
15

 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009), Cet.6, hlm. 343 
16

 Mury yusuf. Metodologi Penelitian  (Padang: UNP Press, 2005), hlm. 162. 
17

 Muhammad Abdul Aziz, “Pengaruh Pemahaman, Religiusitas dan Kondisi Keuangan 

Muzakki terhadap Kepatuhan Zakat profesi Di Yogyakarta”, Yogyakarta, Skripsi UIN Sunan 

Kalijaga, 2015. hlm. 89.  
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yang terpenting atau dominan dalam mempengaruhi seseorang untuk 

mengeluarkan sebagian hartanya untuk disumbangkan, sebagaimana hasil 

survei yang dilaksanakan PIRAC (Public Interest Research and Advocacy 

Center) bahwa di 11 kota besar di Indonesia potensi dan perilaku masyarakat 

dalam menyumbang 99% dipengaruhi oleh ajaran agama.
18

 

Kesimpulan dari beberapa teori yang menyatakan korelasi antara 

religiusitas dengan kesadaran membayar zakat profesi adalah tingkat 

religiusitas yang tinggi memberikan pemahaman seseorang terhadap norma-

norma syari'ah, khususnya terkait dengan kewajiban zakat. Religiusitas 

menyangkut keyakinan, akhlak dan pengetahuan, sehingga dapat dikatakan 

bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), 

maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal 

yang sesuai dengan objek tersebut. Kemudian, hasil hipotesis yang kedua 

(sedikit kemunginan dengan berdasarkan pendapat dari Yusuf al-Qardhawi) 

adalah bahwa tingkat religiusitas tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kesadaran membayar zakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat 

diambil hipotesis yang akan diuji kebenarannya sebagai berikut:  

Ha = Bahwa ada korelasi yang signifikan antara variabel tingkat religiusitas 

dengan variabel kesadaran membayar zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil 

Negeri Kabupaten Indragiri Hilir. 

H0 = Bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel tingkat 

religiusitas dengan variabel kesadaran membayar zakat profesi di kalangan 

Aparatur Sipil Negeri Kabupaten Indragiri Hilir. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengkaji secara mendalam tentang korelasi antara tingkat 

                                                             
18

 Nurul Tsani Muslihati, "Pengaruh Religiusitas dan Pendapatan Terhadap Minat Bayar 

Zakat Melalui BAPELURZAM (Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah) PCM Weleri 

Kendal, Skripsi (Online). 
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religiusitas dan kesadaran membayar zakat profesi di kalangan ASN 

Indragiri Hilir. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi terkait korelasi antara 

tingkat religiusitas dan pembayaran zakat profesi di kalangan ASN 

Indragiri Hilir, sehingga akan menjadi kajian lanjutan untuk para 

peneliti yang akan datang. 

2) Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga zakat, para 

pengelola zakat (amil), para akademisi, penyuluh agama juga para 

Aparatus Sipil Negara dalam memahami bahwasanya tingkat 

kereligiusitasan seseorang itu memiliki korelasi dan berpengaruh 

dalam membentuk kesadaran diri terhadap salah satu perintah 

Allah SWT, yakni mengeluarkan zakat dari hasil usahanya. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Hasil penelitian ini seharusnya mampu memberikan konstribusi 

bagi Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Prodi Manajemen 

Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

2) Penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Sosial (S.Sos) Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf 

Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu 

menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga mampu menunjukkan hasil 

penelitian yang baik dan mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisan 

dari hasil penelitian ini adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan berisikan tentang latar belakang, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II  : KAJIAN TEORI 

Pada bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan 

kerangka pikir. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

sumber data, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, 

teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, validasi dan 

reabilitas instrumen penlitian, serta teknik analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan tentang, gambaran umum lokasi penelitian. 

BAB V   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI  : PENUTUP 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KONSEP OPERASIONAL 

A. Kerangka Teoritis 

1. Religiusitas 

a. Pengertian Religiusitas 

Ada beberapa istilah untuk menyebutkan agama, antara lain 

religi, religion (Inggris), religie (Belanda), religio/relegare (Latin), dan 

dien (Arab). Kata religion (Inggris) dan religie (Belanda) adalah 

berasal dari bahasa induk dari kedua bahasa tersebut, yaitu bahasa latin 

“religio” dari akar kata “relegare” yang berarti mengikat.
19

 Dalam 

bahasa Arab, agama dikenal dengan kata al-din dan al-milah. Kata al-

din sendiri mengandung berbagai arti. Ia bisa berarti al-mulk 

(kerajaan), al-khidmat (pelayanan), al-izz (kejayaan), al-dzull 

(kehinaan), al-ikrah (pemaksaan), al-ihsan (kebajikan), al-adat 

(kebiasaan), al-ibadat (pengabdian), al-qahr wa al-sulthan (kekuasaan 

dan pemerintahan), al-tadzallul wa al-khudu (tunduk dan patuh), al-

tha‟at (taat), al-islam al-tauhid (penyerahan dan mengesakan Tuhan).
20

 

Dari istilah agama inilah kemudian muncul apa yang 

dinamakan religiusitas. Meski berakar kata sama, namun dalam 

pengunaannya istilah religiusitas mempunyai makna yang berbeda 

dengan religi atau agama. Kalau agama merujuk pada aspek formal 

yang berkaitan dengan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban, 

sedangkan religiusitas merujuk pada aspek religi yang telah dihayati 

oleh individu di dalam hati.
21

 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, religiusitas diartikan 

sebagai sebuah pengabdian terhadap agama.
22

 Religiusitas berasal dari 

kata region (agama). Menurut Harun Nasution pengertian agama 

                                                             
19

 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Bandung:  Remaja Rosda Karya, 2009),hlm.15-16. 
20

 Ibid 
21

Adisubroto, Orientasi Nilai Orang Jawa Serta Ciri-ciri Kepribadiannya, (Yogyakarta: 

Fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm.23. 
22

 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2008), hlm. 1159.  



12 
 

berasal dari kata al-Din, yang berarti undangundang atau hukum, 

adapun kata agama terdiri a = tidak, gama = pergi mengandung arti 

tidak pergi, tetap ditempat atau diwarisi secara turun-temurun.
23

 

Kemudian dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti 

menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, kebiasaan. 

Sedangkan dari kata religi (latin) atau relegere berarti mengumpulkan 

dan membaca. Menurut Nourcholis Majid, Region (agama) 

merupakan keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji yang 

dilakukan demi memperoleh ridha atau perkenan Allah SWT
24

  

Sedangkan religius menurut Islam adalah menjalankan ajaran agama 

secara menyeluruh. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2 : 

208.   

ِهِۚ  ۡيطََٰ ِث ٱلشَّ ۡلِم َكآفَّٗت َوََل حَخَّبُِعىْا ُخطَُىَٰ أَيُّهَا ٱلَِّذيَه َءاَمىُىْا ٱۡدُخلُىْا فِي ٱلسِّ َٓ ََٰ ََ
بِيه  إِوَّهُۥ لَُكۡم َعُدّوّٞ مُّ

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam 

Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-

langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang 

nyata bagimu". (QS. Al-Baqarah: 208).
25

   

Berdasarkan ayat tersebut, bahwa manusia sebagai makhluk 

yang beragama hendaknya mengikuti aturan-aturan atau ajaran 

agamanya yaitu ajaran agama Islam secara menyeluruh agar tidak 

tersesat ke dalam langkah-langkah syaitan. Menurut Anshori, agama 

menunjuk pada aspek-aspek formal yang berkaitan dengan aturan dan 

kewajiban, sedangkan religiusitas menunjuk pada aspek agama yang 

telah dihayati oleh seseorang dalam hati.
26

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

religiusitas adalah tingkat kedalaman seseorang dalam meyakini suatu 

agama dengan disertai tingkat pengetahuan terhadap agamanya yang 

                                                             
23

 Jalaluddin,  Psikologi Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.12.   
24

 Asmaun Sahlan, Religiusitas Perguruan Tinggi: Potret Tradisi Keagamaan di Perguruan 

Tinggi Islam (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm.42.  
25

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah Al-Qur’an, hlm.40.  
26

 M.N Ghufron, & R. Risnawita, Teori-Teori Psikologi, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2010), hlm.168.  
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diwujudkan dalam pengalaman nilai-nilai agama yakni dengan cara 

mematuhi aturan dan menjalankan kewajiban dengan keikhlasan hati 

dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan ibadah.   

 

b. Dimensi Religiusitas 

Religiusitas menurut Glock & Stark (1970) terdiri dari lima 

dimensi, yaitu:
27

 

1) Dimensi ideologi/keyakinan yang berkaitan dengan harapan-harapan 

di mana seseorang yang religius akan berpegang teguh pada suatu 

pandangan tertentu serta mengakui akan adanya kebenaran. 

2) Dimensi praktik ibadah yang meliputi pada perilaku pemujaan, 

pelaksanaan ritus keagamaan yang formal, ketaatan serta segala hal 

yang dilakukan manusia untuk menunjukkan komitmennya terhadap 

keyakinan yang dianut. Praktik-praktik agama ini terdiri dari dua kelas 

yang penting, yaitu: (1) ritual, praktik ini mengacu pada seperangkat 

ritus, tindakan formal keagamaan serta praktik-praktik suci yang 

mengharapkan agar dilaksanakan oleh para pemeluk, (2) ketaatan, 

semua agama yang dikenal juga mempunyai seperangkat tindakan 

persembahan dan kontemplasi personal yang relatif spontan, informal 

dan khas. 

3) Dimensi pengalaman, berkaitan dengan pengalaman keagamaan, 

perasaan, persepsi, dan sensasi yang dialami seseorang atau 

didefinisikan oleh suatu kelompok keagamaan (atau masyarakat) yang 

melihat komunikasi, walaupun kecil, dalam suatu esensi dengan Allah 

SWT, kenyataan terakhir, dengan otoritas transedental. 

4) Dimensi pengetahuan agama, mengacu pada harapan bagi seseorang 

yang beragama paling tidak memiliki pengetahuan mengenai dasar-

dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci, dan tradisi-tradisi dari agama 

yang dianut. 

                                                             
27

 Desy Fatmawati, "Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, dan Informasi Terhadap Intensi 

Menabung di Bank Syariah Pada Kalangan Santri Mahasiswa PP. Wahid Hasyim di Sleman", 

Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hlm. 27-29. 
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5) Dimensi konsekuensi, mengacu pada sejauh mana ajaran dari 

keyakinan yang dianut mempengaruhi perilakunya. Indikator dari 

dimensi ini adalah suka menolong, suka bekerja sama, suka 

menyumbangkan sebagian harta, memiliki rasa empati dan solidaritas 

kepada orang lain, berperilaku adil, berperilaku jujur, suka 

memaafkan, menjaga lingkungan hidup, menjaga amanah, tidak 

erjudi, menipu, dan korupsi serta mematuhi norma-norma Islam dalam 

berperilaku.
28

  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dimensi 

religiusitas meliputi keyakinan, pengalaman/praktik agama, penghayatan, 

pengetahuan agama, dan konsekuensi. Konsep dimensi ini mempunyai 

kesesuaian dengan agama Islam walaupun tidak sepenuhnya sama, di 

mana dimensi keyakinan dapat disejajarkan dengan akidah, dimensi 

praktik agama disejajarkan dengan syariah dan dimensi pengalaman 

disejajarkan dengan akhlak. Kelima dimensi ini saling berkaitan satu 

sama lain dalam memahami religiusitas, cukup relevan dan mewakili 

keterlibatan keagamaan pada setiap orang serta dapat diterapkan dalam 

sistem agama Islam untuk diuji cobakan dalam rangka menyoroti lebih 

jauh kondisi keagamaan seseorang.
29

 

 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Religiusitas 

1) Faktor Internal 

Faktor internal yang mempengaruhi sikap keagamaan 

seseorang yaitu faktor pengalaman dan kebutuhan. Faktor pengalaman 

berkaitan dengan pengalaman-pengalaman mengenai keindahan, 

konflik moral, dan pengalaman emosional keagamaan. Sedangkan 

faktor kebutuhan berkaitan dengan kebutuhan rasa aman dan 

keselamatan, kebutuhan akan cinta kasih, kebutuhan untuk 

                                                             
28

 Ibid. 
29

 Hadrania, Pengaruh Religiusitas  Pegawai Negeri Sipil (PNS) Terhadap Minat 

Membayar Zakat Mal di Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Skripsi 

(Makassar: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018), hlm. 18 
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memperoleh harga diri, dan kebutuhan yang lahir karena adanya 

kematian.
30

 

2) Faktor Eksternal 

a) Lingkungan Keluarga 

Fase sosialisasi awal bagi pembentukan konsep religiusitas 

seseorang adalah keluarga. Selain itu, sigmund Freud, melalui 

konsep father image menjelaskan bagaimana citra seorang ayah 

akan mempengaruhi perkembangan religiusitas anaknya. 

b) Lingkungan Sekolah 

Sekolah mempunyai peranan penting dalam upya 

pengembangan religiusitas siswanya. Upaya pengembangan 

tersebut berkaitan dengan wawasan pemahaman siswa terhadap 

agama, pembiasaan pengamalan ibadah, dan mendidik siswa agar 

berakhlak mulia dan dapat mengamalkan nilai-nilai agama dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c) Lingkungan Masyarakat 

Masyarakat merupakan lingkungan interaksi sosial dan 

sosiokultural yang potensial mempengaruhi religiusitas seseorang. 

Remaja akan cenderung menampilkan perilakunya sesuai dengan 

lingkungan dari hasil pergaulannya.
31

 

 

d. Nilai-Nilai Religiusitas 

Nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembangnya 

kehidupan beragama yang terdiri dari tiga unsur pokok yaitu aqidah, 

ibadah, dan akhlak yang menjadi pedoman perilaku sesuai dengan aturan-

aturan atau untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup di 

dunia dan akhirat. Apabila nilai-nilai religiusitas ini sudah tertanam pada 

diri seseorang dan dipupuk dengan baik, maka dengan sendirinya 

seseorang tersebut akan terbentuk dan tumbuh menjadi jiwa agama. Dalam 

                                                             
30

 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: PT. Rafa Grafindo Persada, 2010, hlm. 14. 
31

 Robert Thouless, Pengantar Psikologi Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1995), hlm. 34. 
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hal ini, jiwa agama merupakan suatu kekuatan batin, daya, dan 

kesanggupan dalam jasad manusia yang menurut para ahli ilmu jiwa 

agama, kekuatan tersebut bersarang pada akal, kemauan, dan perasaan. 

Selanjutnya, jiwa tersebut dituntun dan dibimbing oleh peraturan dan 

undang-undang dari Allah SWT yang disampaikan melalui para Nabi dan 

Rasul, dengan maksud untuk mengatr kehidupan manusia di muka bumi 

inni sehingga mencapai kesejahteraan baik kehidupan di dunia maupun 

akhirat.
32

 

 

2. Zakat Profesi 

a. Definisi Zakat 

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengandung berbagai 

aturan yang diperlukan oleh manusia dalam mengatur kehidupannya. 

Aturan tersebut merupakan panduan kehidupan yang dapat membawa 

kebahagiaan baik dunia dan di akhirat. Syariah Islam diyakini menjadi 

solusi atas semua persoalan yang dihadapi oleh manusia. Bahkan 

syariah inilah yang akan membedakan seorang muslim dengan 

manusia lainnya. Salah satu syariah yag dibawa oleh agama Islam 

adlah kewajiban zakat.
33

 

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (nummuw) dan 

bertambah (zidayah). Jika diucapkan, zaka al-zar artinya adalah 

tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-

nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. 

Adapun zakat menurut syara’, berarti hak yang wajib (dikeluarkan 

dari harta).
34

  

Zakat dari segi istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu 

yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang 

yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut 

                                                             
32

 M.N Ghoufron dan R. Risnawati, Teori-Teori Psikologi, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2010), hlm. 168. 
33

 BAZNAS, Arsitektur Zakat Indonesia,… hlm. 18. 
34

 Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1995), hlm.83.  
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zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat 

lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.
35

  

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu 

untur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum 

mengeluarkan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah 

memenuhi syarat-syarat tertentu dari zakat itu sendiri. Zakat tergolong 

kepada ibadah, sama halnya seperti shalat, haji dan puasa yang telah 

diatur secara detail dan paten berdasarkan al-Qur’an dan Hadits, 

sekaligus merupakan bentuk amal sosial kemasyarakatan dan 

kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan 

umat manusia.
36

 

 

b. Syarat Wajib Harta Zakat 

1) Harta tersebut harus dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna 

oleh muzakki pada saat datangnya waktu zakat, tidak berkaitan 

dengan harta orang lain dan pemilik tersebut harus mampu 

mempergunakan harta tersebut dengan kehendaknya sendiri, 

sehingga memungkinkan pemindahan kepemilikan kadar jumlah 

zakat dari harta tersebut kepada yang berhak. 

2) Harta tersebut harus produktif dan berkembang. Amksudnya, 

pengolahan harta tersebut dapat menghasilkan produk atau 

pemasukan. 

3) Harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah kebutuhan asasi 

bagi kehidupan muzakki dan orang yang di bawah tanggungannya. 

4) Harta tersebut harus bebas dari utang. Ini merupakan penguat dari 

syarat kepemilikan secara sempurna. 

5) Harta yang tunduk pada zakat tersebut harus mencapai jumlah 

tertentu yang dinamai nisab. Besaran nisab berbeda dari satu zakat 

dengan zakat yang lainnya. 

                                                             
35

 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1999), hlm.35.  

36
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Suska Press, 2013), hlm. 3. 
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6) Harta yang tunduk pada zakat tersebut harus mencapai haul 1 tahun 

secara sempurna, kecuali zakat tanaman pertanian, dan rikaz, yang 

dizakati waktu panen atau ketika mendapatkannya.
37

 

 

c. Hikmah dan Manfaat Zakat 

Zakat adalah  ibadah dalam harta yang sebagaimana 

mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, 

baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), 

penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun 

bagi masyarakat keseluruhan. Adapun hikmah dan manfaat tersebut 

terangkum sebagai berikut:  

1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, 

menumbuhkan akhlak yang mulia dengan rasa kemanusiaan 

yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, 

menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan 

mengembangkan harta yang dimiliki.  

2) Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi 

menolong, membantu dan, membina mereka, terutama fakir 

miskin, kearah kehidupan yang lebih baik.  

3) Sebagai pilar amal bersama (jama‟i) antara orang-orang kaya 

yang berkecukupan hidupnya dan para mujtahid yang seluruh 

waktunya digunakan untuk berjihad dijalan Allah.  

4) Sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun 

prasarana yang harus dimiliki umat islam.  

5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab harta itu 

bukan hanya membersihkan harta yang kotor, akan tetapi 

mengeluarkan bagian hak orang lain dari harta kita.  

6) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan 

salah satu instrumen pemerataan pendapatan.
38

  

                                                             
37

 Ilyas Supena dan Darmuin, Manajemen Zakat, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 
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d. Tinjauan Umum Zakat Profesi 

1) Zakat Profesi Perspektif Sosiologi 

Dalam konsep Douglas pada bukunya “Comment Pensent 

Ies Institutions” atau bagaimana cara berpikir institusi, yang 

kemudian berkembang menjadi tiga konsep hubungan sosial 

legitimasi, selektivitas dan fungsionalitas.
39

 Secara lebih rinci, 

model kerja sosiologi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

Pertama, konsep legitimasi dibagi menjadi dua, yaitu 

legitimasi institusi-rasionalis dan legitimasi kolektif-mistis. 

Masing-masing legitimasi tersebut memiiki pandangan yang 

berbeda. Legitimasi institusi digunakan untuk melihat otoritas 

pemimpin terhadap munculnya Undang-Undang Zakat dan SK 

Bupati. Sedangkan legitimasi Kolektif digunakan untuk melihat 

pegawai dalam pembayaran zakat yang didasarkan pada 

keyakinannya.
40

 

Kedua, konsep selektivitas dibagi menjadi dua, yaitu 

selektivitas afektif-holistis dan rasional-individualistis. Selestivitas 

afektif digunakan untuk melihat aktivitas pegawai dalam 

pembayaran zakat yang dipengaruhi oleh kesadaran hati nurani. 

Selektivitas rasionalis digunakan untuk melihat tindakan pegawai 

dalam pembayaran zakat, yang dilakukan secara sistematis, cermat 

dan teroganisasi. 

Ketiga, fungsionalitas dibagi menjadi dua, yaitu koherensi 

(hubungan sosial) dan tautologi (agama).
41

 Fungsionalitas 

koherensi digunakan untuk melihat fungsi zakat produktif dan 

                                                                                                                                                                       
38

 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam perekonomian Modern, (Depok: Gema Insani, 2008), 

hlm.15.  
39

 Mary Douglas, “Comment Pensent Ies Institutions”, dalam sciences Humaines (La 

Decouverte: Perancis, 2000), hlm. 104-105, dalam buku Muhammad Hadi, Problematika Zakat 

Profesi dan Solusinya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.23. 
40

 Muhammad Hadi, Problematika Zakat Profesi dan Solusinya, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), hlm.23. 
41
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produktif kreatif. Sedangkan fungsionalitas tautologi digunakan 

untuk melihat fungsi zakat yang tersembunyi atau tidak 

diharapkan, seperti fungsi zakat konsumtif kreatif (pemberian 

beasiswa) dan konsumtif tradisionalis (pemberian zakat pada fakir-

miskin). 

Teori sosiologi Ibn Khaldun dalam Muqaddimah Ibn 

Khaldun, yang terkenal adalah „asabiyah (group feeling), 

merupakan inti dari organisasi sosial yang mengikat kelompok-

kelompok menjadi satu melalui budaya, bahasa dan peraturan. 

Budaya, digunakan untuk melihat pembayaran zakat profesi yang 

didasarkan pada pengetahuan keyakinan dan moral yang hidup 

dalam masyarakat. Bahasa, digunakan untuk melihat pembayaran 

zakat profesi yang didasari pada nilai-nilai dan warisan ulama masa 

lalu. Sedangkan konsep peraturan digunakan untuk melihat 

pembayaran zakat profesi Aparatur Sipil Negara di UPS dan BAZ 

dalam bingkai hukum positif.
42

 

Pendekatan sosiologi hukum Islam Weber, tentang hukum 

irasional dan rasional dikorelasikan dengan kriteria formal dan 

substantif yang menghasilkan empat tipe penyadaran hukum, 

irasional, rasional, imposisi, dan elaborasi. Secara keseluruhan 

teori tersebut akan digunakan untuk melihat penyadaran dalam 

kewajiban zakat, baik dalam dimensi spiritual maupun 

rasionaldalam bingkai hukum positif.
43

 

2) Zakat Profesi Perspektif Teoritik 

Imam Malik bin Anas dalam karyanya al-Muwatta‟ 

menyatakan bahwa Mu’awiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah 

Islam pertama yang memberlakukan pemungutan zakat dan gaji, 
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upah dan bonus insentif tetap terhadap prajurit Islam.
44

 Namun 

sebelumnya praktik zakat yang serupa juga dilakukan di kalangan 

para sahabat, seperti Umar bin Khattab memungut kharaj (sewa 

tanah) dan zakat kuda, pada hal tersebut tidak pernah dilakukan 

sebelumnya oleh Rasulullah SAW. Ibn Abbas dan Ibn Mas’ud juga 

memberlakukan pemungutan zakat penghasilan, pemberian serta 

bonus.
45

 Selain itu, Imam Ahmad juga berpendapat bahwa harta 

kekayaan al-mustaghallat (pabrik, kapal, pesawat, penyewaan 

rumah), jika dikembangkan dan hasil produksinya mencapai nisab, 

maka sudah wajib dikenakan zakat.
46

 

’Umar bin Abd al-Aziz adalah orang pertama yang 

mewajibkan zakat atas gaji, jasa honorarium, penghasilan dan 

berbagai jenis profesi.
47

 Jika dicermati melalui sudut pengamatan 

sejarah (tarikh tasyri’), kesuksesan ’Umar bin Abd al-Aziz, 

sebenarnya didukung oleh beberapa faktor, yaitu:
48

 

1) Terbentuknya kesadaran kolektif dan pemberdayaan bayt al-

mal, 

2) Komitmen yang tinggi pada diri seorang pemimpin, di samping 

adanya kesadaran di kalangan umat secara umum, 

3) Kondisi ekonomi relatif ideal, 

4) Adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat 

akan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dengan kata lain, 

para muzakki tidak menaruh kecurigaan akan terjadi 
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penyelewengan dan penyalahgunaan dana zakat yang mereka 

kumpulkan ke bayt al-mal.
49

 

Fakta ketiadaan literatur hukum kalasik (kitab fiqh) yang 

mengupas secara detail perihal “zakat penghasilan dan jsa” 

kecuali literatur mutaakhir, seperti Yusuf al-Qardawi, Wahbah al-

Zuhayli dan lain-lain menunjukkan bukti bahwa status hukum 

zakat profesi masih dalam tataran wacana ijtihadiyah kontemporer. 

Proses penyerapan terhadap hukum produk ijtihad memerlukan 

waktu yang relatif lama dan tidak mungkin untuk dipaksakan. 

Lebih-lebih pandangan keagamaan Islam kelompok mainstream, 

seperti Nahdlatul Ulama, Persis dan Muhammadiyah, belum ada 

tanda-tanda mendukung tawaran dari wacana tersebut.
50

 Oleh 

karena itu, institusi pengelola zakat (BAZ-LAZ) harus arif dan 

bijak, sebab sebagai pranata ibadah (pendekatan diri hamba kepada 

Allah SWT). Kriteria keabsahan hukum mengamalkan mesti 

berorientasi kepada norma syariah dan kondisi sosial yang 

melingkupinya. Dengan berlatar belakang pada kondisi  sosio-

religious, dan mengedepankan azas fleksibelitas yang dinamis, 

maka strategi dalam mengimplementasikan zakat profesi, 

memungkinkan dapat terwujud dalam kehidupan umat Islam 

sekarang.
51

 

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah al-kasb, yaitu 

harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan 

fisik, akal fikiran maupun jasa.
52

 Definisi lain dari kata profesi 

dipopulerkan dengan term mihnah (profesi) dan hirfah 

(wiraswasta).
53

 Menurut Mustikorini Indrijatiningrum, bahwa salah 
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satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau 

profesi. Pertimbangaanya adalah karena zakat penghasilan atau 

profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, 

bersifat tetap dan rutin.
54

 Oleh karena itu, apabila zakat digali dari 

sumber penghasilan dan profesi tersebut, makan dimungkinkan 

akan dapat membantu meningkatkan perekonomian umat. 

Berdasarkan uraian yang telah tertera di atas, pengahssilan 

dan profesi sebagai harta yang terkena wajib zakat, ternyata masih 

terkendala oleh kondisi psycho-religious. Hal ini terbukti dengan 

adanya pembayaran zakat dari sektor gaji pegewai negeri relatif 

rendah, karena belum menjangkau seluruh instansi pemerintah 

yang berlokasi di daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Bahkan di 

beberapa daerah telah muncul reaksi keberatan, memprotes hingga 

berunjuk rasa karena kebijakan pemotongan gaji langsung untuk 

pembayaran zakat sesuai surat edaran Gubernur atau Bupati 

setempat.
55

 

Walaupun kewajiban zakat diyakini sebagai kerangka 

pranata hukum Islam, namun ekspresi kesadaran berzakat dari gaji 

oleh sebagaian pegawai negeri muslim tetap memperlihatkan 

kesenjangan. Untuk itu, masih diperlukan oenjelasan mengenai 

bagaimana petunjuk Islam tentang zakat profesi itu. Di kalangan 

ulama terdapat dua pendapat mengenai zakat profesi. Pertama, 

ulama yang mengatakan tidak wajib zakat profesi dengn alasan 

bahwa hal itu belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, 

yang disebutnya sebagai pendapat kebanyakan ulama terdahulu 

(Ibn Qayyim, Ibn Hazm Ibn Shaibah dan Malik).
56

 Kedua, ulama 

yang berpendapat bahwa zakat profesi itu wajib dikeluarkan, 

dengan merujuk pendapat sejumlah ulama Mesir semisal Abu 
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Zahrah, Abd al-Wahhab Khallaf, Abd al-Rahman Hasan, dengan 

landasan normatif Q.S Al-Ma’arif ayat 24 dan Q.S At-Taubah ayat 

103.
57

 

Muhammad al-Ghazali dalam karya al-Islam wa al-Awda 

al-Iqtisadiyah sebagaimana dikutip syahrin Harahap menyatakan 

bahwa penghasilan berupa jasa profesi wajib dikeluarkan zakatnya, 

dan nisabnya diqiyaskan dengan nisab zakat pertanian, yaitu 5 

wasaq atau 653 kilogram gandum.
58

 Abu Hanifah dan Imam 

Maliki menyatakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan 

zakatnya bila mencapai waktu satu tahun penuh. Sedangkan Imam 

Syafi’I berpendapat bahwa harta penghasilan gaji dan profesi tidak 

wajib dizakati. Ibn Hazm juga menyatakan bahwa terdapat 

kekacauan pendapat dan salah. Menurutnya, semurutnya semua 

pendapat itu hanya berdasarkan dugaan belaka, tidak memiliki 

landasan, baik dari al-Qur’an, Hadits, Ijma’, maupun Qiyas, dan 

yang patut dipertimbangkan adalah pendapat dari Daud Zahiri yang 

keluar dari pertentangan pendapat di atas, di mana ia berpendapat 

bahwa seluruh harta penghasilan wajib dikeluarkan zakat tanpa 

persyaratan satu tahun.
59

 

Dalam konteks in, implementasi zakat profesi pegawai 

negeri sipil, mendesak untuk memperoleh pemecahan secara 

menyeluruh mengingat perkembangan saat ini dalam bidang 

industrialisasi, jasa maupun profesi sedemikian rupa telah 

mengelobalisasi dalam kehidupan manusia, sehingga 

memungkinkan akan  mengundang perdebatan akibat dari tuntutan 

zaman. Bertolak dari pernyataan di atas, maka penulis sendiri 

berpendapat bahwasanya harta yang wajib dizakati adalah jenis 

harta yang memiliki nilai berkembang atau mencapai nisab, bukan 
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harta yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dengan 

berlandaskan pula pada Q.S Al-Baqarah ayat 267: 

َه  آ أَۡخَزۡجىَا لَُكم مِّ ِج َما َكَسۡبخُۡم َوِممَّ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَه َءاَمىُٓىْا أَوفِقُىْا ِمه طَيِّبََٰ يََٰ

 ...  …ٱۡۡلَۡرِضِۖ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian 

dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu…”
60

 

 

Oleh karena itu, sesungguhnya memang benar adanya 

bahwa apapun hasil usaha kita tidak ada yang keluar dari kedua 

kategori yang digaris bawahi tersebut. 

 

e. Landasan Normatif Zakat Profesi 

Secara normatif, sebagaimana dinyatakan dalam hadits, 

terdapat lima prinsip Islam,yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan 

haji. Kelima prinsip Islam iini berasal dari preseden (ritual yang terjadi 

sebelumnya dan dijadikan teladan) masyarakat Arabia, Kristen dan 

Yahudi yang merupakan ritual publik secara bersama-sama, dan jika 

diselenggarakan akan menguatkan kesadaran kolektivitas umat 

muslim. Persaudaraan agama yang disertai dengan pemberian zakat 

serupa dengan persaudaraan klien yang menyertai kehidupan sehari-

hari mereka. Shalat, puasa dan kejujuran dalam kesaksian 

menghambakan manusia di hadapan Allah SWT dan menyebabkan 

mereka menrima kehendak-Nya.
61

  

Syariat zakat diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi 

Muhammad SAW dalam dua periode Mekah dan Madinah. Contoh di 

antara teks zakat periode Mekah sebagai berikut: 

َ قَۡزًضا َحَسٗىاِۚ َِۚ  ةَ َوأَۡقِزُضىْا ٱَّللَّ َكىَٰ ةَ َوَءاحُىْا ٱلزَّ لَىَٰ  َوأَقِيُمىْا ٱلصَّ

                                                             
60

 Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah, (Abyan: Banjarsari 

Solo, 2014), hlm. 25. 
61

 Muhammad Hadi, Problematika Zakat Profesi dan Solusinya, hlm. 56. 



26 
 

“dan dirikanlah sembahyang, tunaikan zakat dan berikanlah 

pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik”. (Q.S Al-

Muzammil:20).
62

 

 

Sedangkan teks (al-Qur’an) yang berkaitan dengan zakat yang 

turun pada periode Madinah adalah: 

الَةَ َوآحُىْا الزَّ  اِكِعيَه ﴿َوأَقِيُمىْا الصَّ ﴾٣٤َكاةَ َواْرَكُعىْا َمَع الزَّ  

“dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku‟lah beserta 

orang-orang yang ruku‟”. (Q.S Al-Baqarah:43)
63

 

 

Tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa masuklah kalian ke 

dalam agama Islam dengan mendirikan shalat secara shahih 

sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, bayarlah zakat yang wajib 

sesuai dengan yang disyariatkan dan hendaklah kalian termasuk orang-

orang yang rukuk dari umatnya
64

 

Perintah zakat yang diturunkan pada periode Mekah baru 

sebatas anjuran untuk berbuat baik  kepada fakir miskin dan orang 

yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode 

Madinah adalah perintah wajib secara mutlak yang dilakukan oleh 

umat Islam.
65

 Syariah zakat sesungguhnya telah diturunkan kepada 

Nabi-Nabi terdahulu seperti, Nabi Ibrahim as., Nabi Ismail as., Nabi 

Musa as., Nabi Isa as., dan Nabi Muhammad SAW.
66

 

Zakat menurut syariah Islam adalah hak yang wajib 

dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat yaitu 

mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus yang telah 
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mencapai nisab sebagai milik orang-orang yang berhak menerimanya. 

Dengan catatan, kepemilikannya penuh dan mencapai haul.
67

 

Nisab zakat profesi terdapat perbedaan pendapat. Muhammad 

al-Ghazali menyatakan nisab zakat profesi diqiyaskan dengan zakat 

pertanian, yaitu 563 atau 750 kg
68

 atau 10% (dengan air hujan) atau 

5% (dengan kincir atau mesin) dari hasil tanaman. Hadts Rasulullah 

SAW yang artinya: “Diriwayatkan dari Salimbin Abdillah, dari 

ayahnya, dari Nabi SAW bersabda: tanaman yang disirami dengan air 

hujan atau mata air, zakatnya sepersepuluh, dan pada tanaman yang 

diairi dengan alat atau mesin air zakatnya sebesar lima persen”.
69

 

Menurut Yusuf al-Qardawi, zakat profesi zakat profesi harus 

memenuhi syarat haul (telah mencapai satu tahun), dan diqiyaskan 

dengan zakat emas atau zakat perdagangan dengan nisab 2,5% senilai 

85 gram emas murni.
70

 

Berangkat dari beberapa landasan normatif tersebut, 

sebenarnya kewajiban atas zakat profesi ini bermula dari interpretasi 

teks Umar bin Khattab dalam Q.S Al-Hashr ayat 7: 

...  ... َكۡي ََل يَُكىَن ُدولَتََۢ بَۡيَه ٱۡۡلَۡغىِيَآِء ِمىُكۡمِۚ

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-

orang kaya saja di antara kamu”. (Q.S Al-Hashr:7).
71

 

 

Ayat tersebut merupakan fakta sejarah di mana Umar bin 

Khattab pernah menetapkan zakat penghasilan dari kharaj (sewa taah) 

berdasarkan penafsiran dari ayat tersebut.
72

 Selain itu, Umar bin Abd 
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al-Aziz juga menetapkan zakat atas gaji dari para tentara, honorarium 

dan hadiah. 

Sebelumnya, penulis telah menyatakan bahwasanya salah satu 

ayat yang menjadi landasan bahwasanya zakat profesi ini wajib 

dikeluarkan ialah berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-

Baqarah ayat 267. Dari kata makasabtum mencakup pengertian yang 

umum dan luas, yakni apa saja dari hasil usahamu, seperti jasa dan 

profesi. Prinsip zakat adalah memberi, memberi kepada 

lingkunganzsosial adalah salah satu modal awal untuk membentuk 

suatu sinergi dalam rangka membangun kehidupan sosial yang kuat 

dan tangguh. Maka, melalui beberapa landasan-landasan zakat 

tersebut, kita akan dapat lebih mudah dalam memahami, mengkaji, 

serta menjadikannya sebagai referensi utama untuk bagaimana 

mengimplementasikan zakat profesi itu pada era saat ini. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk 

melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang 

pernah dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang hampir mirip dengan 

penelitian ini adalah: 

1. Rujukan pertama yaitu Skripsi Muhammad Fakhruddin dengan judul 

“Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, 

Tingkat Pendapatan, dan Tingkat Kepercayaan Kepada BAZNAS 

Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja (Studi Kasus 

Pekerja di DKI Jakarta)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

pengetahuan zakat, tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan kepada 

BAZNAS memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat 

membayar zakat profesi para pekerja di DKI Jakarta pada tingkat signifikan 

5%. Semakin tinggi pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, dan tingkat 

kepercayaan kepada BAZNAS maka semakin tinggi pula minta pekerja 

untuk membayarkan zakat profesi. Tingkat kepercayaan kepada BAZNAS 
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merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap minat membayar 

zakat para pekerja di DKI Jakarta. Adapun perbedaan dari skripsi ini 

dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah, pada skripsi ini hanya 

mengambil satu dari tiga faktor yang mempengaruhi minat membayar zakat 

profesi para pekerja yaitu tingkat religiusitas dan lebih membahas pada 

hubungan antara tingkat religiusitas dan kesadaran membayar zakat profesi. 

Selain itu, pada penelitian terdahulu teknik analisis yang digunakan adalah 

teknik analisis kualitatif sekaligus kuantitatif, sementara pada penelitian 

yang penulis lakukan hanya menggunakan teknik analisis kuantitatif. 

2. Rujukan kedua yaitu skripsi dari Fuadiy dengan judul “Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Lembaga Amil Zakat Dompet 

Amal Insani (DAI) dalam Membayar Zakat Profesi”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor pengetahuan dan kepercayaan terhadap 

motivasi membayar zakat pada LAZ DAI berpengaruh positif dan 

signifikan. Adapun perbedaannya adalah, pada penelitian terdahulu 

membahas tentang faktor yang mempengaruhi motivasi muzakki dalam 

membayar zakat profesi dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, 

sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan ini membahas tentang 

korelasi antara tingkat religiusitas dan kesadaran membayar zakat profesi di 

kalangan Aparatur Sipil Negara dengan menggunakan teknik analisis 

kuantitatif. 

3. Rujukan ketiga yaitu skripsi dari Zahrok Nur Ulya dengan judul 

“Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Pembayaran 

Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Jawa Tengah”. Hasil pengujian dari penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa variabel independen pengetahuan berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap  pembayaran zakat profesi Aparatur Sipil 

Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan hasil pengujian variabel independen religiusitas berpengaruh 

positif dan  signifikan terhadap  pembayaran zakat profesi Aparatur Sipil 

Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. 
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Dengan nilai t hitungnya sebesar 4,116 dengan tingkat signifikansinya 

sebesar 0,000. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa variabel 

pengetahuan yang digunakan tidak memenuhi kriteria pengujian yang 

digunakan. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan 

adalah pada skripsi ini hanya membahas satu faktor dari penelitian 

terdahulu yaitu tingkat religiusitas untuk mengetahui korelasinya dengan 

kesadaran membayar zakat profesi dari ASN Dinas Pendidikan. 

4. Rujukan ketiga yaitu skripsi dari Sheila Aulia Eka Larasati dengan judul 

“Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Pendapatan Terhadap 

Rendahnya Minat Masyarakat Muslim Berzakat Melalui Badan Amil 

Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Studi 

Kasus Masyarakat Desa Sisumut)”. Hasil penelitian yang dilakukannya 

menunjukkan bahwa variabel kepercayaan (X1) berpengaruh terhadap 

minat zakat masyarakat dengan tingkat signifikan dari variabel kepercayaan 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai thitung > ttabel 9,069 > 1,661. 

Variabel religiusitas (X2) juga berpengaruh terhadap minat zakat 

masyarakat dengan tingkat signifikan dari variabel religiusitas sebesar 

sebesar 0,039 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai thitung > ttabel 2,097 > 1,661 

dan variabel pendapatan juga berpengaruh terhadap minat zakat masyarakat 

dengan tingkat signifikan dari religiusitas sebesar sebesar 0,011 lebih kecil 

dari 0,05 dengan nilai thitung > ttabel >2,601 > 1,661. Kemudian dari uji 

simultan (F) diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,70 dan diketahui bahwa nilai 

Fhitung sebesar 47,869. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Fhitung > 

Ftabel (47,869 > 2,70), artinya bahwa variabel kepercayaan, religiusitas 

dan pendapatan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan 

terhadap minat zakat masyarakat pada Baznas Kabupaten Labusel. Adapun 

perbedaannya dengan skripsi yang penulis lakukan adalah pada skripsi ini 

hanya memfokuskan korelasi antara tingkat religiusitas dan kesadaran 

membayar zakat profesi dengan objeknya adalah dari ASN Dinas 

Pendidikan, sedangkan pada Penelitian terdahulu mengambil objeknya 

adalah dari orang muslim yang masih dalam artian luas. 
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5. Rujukan kelima Jurnal dari Saradian Rahmaresya mahasiswa dari 

Universitas Muhammadiyah Magelang dengan judul “Pengaruh 

Religiulitas Terhadap Masyarakat Dalam Membayar Zakat Profesi 

(Studi kasus di Kelurahan Temanggung II kec. Manggung Kabupaten 

Temanggung)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 

teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan tujuan dan hasil 

untuk mengetahui tingkat religiulitas masyarakat membayar zakat profesi. 

Kesamaan antara jurnal dan penelitian yang peneliti lakukan ialah sama-

sama menggunakan metode kuantitatif dan teknik pengumpulan data 

menggunakan kuesioner. Kemudian hasil dari penelitian sama sama 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen 

(Religiusitas) terhadap variabel dependen (kesadaran). Sedangkan 

perbedaan dari jurnal dan penelitian ini ialah pada objek penelitian, pada 

jurnal ini menggunakan objek masyarakat sedangkan peneliti menggunakan  

ASN sebagai objek penelitian. 

6. Rujukan keenam Jurnal dari Indri Kartika mahasiswa dari IAIN Salatiga 

tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Religiusitas Dan Pendapatan 

Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Membayar 

Zakat Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki Di Baznas 

Salatiga)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan tujuan dan hasil untuk 

mengetahui pengaruh religiulitas muzakki membayar zakat di BAZNAS 

Salatiga. Kesamaan antara jurnal dan penelitian yang peneliti lakukan ialah 

sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan teknik pengumpulan data 

menggunakan kuesioner. Kemudian hasil dari penelitian sama sama 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen 

(Religiusitas) terhadap variabel dependen (Kesadaran Membayar Zakat 

Profesi). Sedangkan perbedaan dari jurnal dan penelitian ini ialah pada 

objek penelitian, pada jurnal ini menggunakan objek muzakki di BAZNAS 

Salatiga sedangkan peneliti menggunakan  ASN  BAZNAS Kabupaten 

Indragiri Hilir sebagai objek penelitian. Selain itu, pada penelitian ini hanya 
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menggunakan tingkat religiusitas sebagai faktor yang dapat menumbuhkan 

kesadaran seseorang dalam membayar zakat profesi. 

 

C. Konsep Operasional 

Agar teori yang digunakan dalam penelitian ini kuat untuk diuji maka 

peneliti merangkum teori ini agar menjadi satu kesatuan yang saling 

berkesinabungan, hal ini dilakukan untuk tercapainya hasil dalam sebuah 

penelitian. 

Setiap penelitian kuantitatif selalu dimulai dengan menjelaskan konsep 

penelitian yang akan digunakan. Konsep penelitian ini merupakan kerangka 

acuan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mendesain instrumen 

penelitian.
73

 Konsep penelitian juga dibangun dengan maksud agar masyarakat 

akademik atau masyarakat ilmiah dan konsumen penelitian memahami segala 

apa yang terkandung dalam penelitian. 

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk 

memperjelas kerangka teoretis. Untuk memudahkan penelitian konsep teoretis, 

perlu dijabarkan  teoretis dalam konsep operasional. Penentuan konsep 

operasional ini dilakukan dengan menentukan indikator-indikator sehingga 

konsep yang bersifat abstrak dapat diukur.  

Menurut Burgin variabel dipahami sebagai fenomena yang bervariasi 

dalam bentuk kualitas, kuantitas, mutu dan standar
74

. Jadi, variabel adalah 

karakteristik individu atau objek yang dapat mempunyai nilai, skor, ukuran 

yang berbeda atau individu atau objek yang berbeda.  

Dalam penelitian  ini penulis mengambil jenis variabel menurut 

ragamnya, yaitu variabel bebas (independen variabel) dan variabel terikat 

(dependend variabel). Variabel bebas (independen variabel) adalah variabel 

yang menentukan arah atau perubahan tertentu variabel terikat, sedangkan 

variabel terikat (dependend variabel) adalah variabel yang dipengaruhi oleh 
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variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel bebas ditandai dengan 

menggunakan X dan variabel terikat Y. Variabel X penelitian ini adalah  

tingkat religiusitas, sedangkan variabel Y adalah kesadaran membayar zakat. 

Tabel 2.1 Konsep Operasional 

Variabel Bebas (X) Variabel Terikat (Y) 

Tingkat Religiusitas 

1. Keyakinan 

2. Praktik 

3. Pengalaman 

4. Pengetahuan 

5. Konsekuensi 

Kesadaran Membayar Zakat Profesi 

1. Dorongan dari dalam diri individu 

2. Motif sosial 

3. Motif emosional 

 

Adapun indikator-indikator dari variabel X adalah sebagai berikut: 

1. Keyakinan 

Indikator ini berkaitan dengan  harapan-harapan di mana seseorang 

yang religius akan berpegang teguh pada suatu pandangan tertentu serta 

mengakui akan adanya kebenaran.
75

 

2. Praktik 

Indikator ini lebih mengacu pada praktik ibadah yang meliputi 

pada perilaku pemujaan, pelaksanaan ritus keagamaan yang formal, 

ketaatan serta segala hal yang dilakukan manusia untuk menunjukkan 

komitmennya terhadap keyakinan yang dianut. Praktik-praktik agama ini 

terdiri dari dua kelas yang penting, yaitu: (1) ritual, praktik ini mengacu 

pada seperangkat ritus, tindakan formal keagamaan serta praktik-praktik 

suci yang mengharapkan agar dilaksanakan oleh para pemeluk, (2) 

ketaatan, semua agama yang dikenal juga mempunyai seperangkat 

tindakan persembahan dan kontemplasi personal yang relatif spontan, 

informal dan khas
76

. 
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3. Pengalaman 

Berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan, persepsi, dan 

sensasi yang dialami seseorang atau didefinisikan oleh suatu kelompok 

keagamaan (atau masyarakat) yang melihat komunikasi, walaupun kecil, 

dalam suatu esensi dengan Allah SWT, kenyataan terakhir, dengan 

otoritas transedental.
77

 

4. Pengetahuan 

Menurut Pudjawidjana, ia mendefinisikan pengetahuan sebagai 

reaksi pada manusia dengan semua rangsangan yang terjadi di alat untuk 

melakukan indera penginderaan jauh pada objek tertentu. Dan Menurut 

John Dewey pengetahuan itu merupakan hasil dan capaian dari 

suatu  penelitian dan observasi. Menurutnya, pengetahuan seseorang 

terbentuk dari hubungan dan  jalinan ia dengan realitas-realitas yang tetap 

dan yang senantiasa berubah. 

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan adalah sebuah 

ilmu yang hadir dan terbentuk dari dalam jiwa dan pikiran seseorang 

karena tercipta dari suatu reaksi, hubungan, dan lingkungan sekitar yang di 

mana pengetahuan ini meliputi informasi, pemikiran, ilmu, komunikasi, 

dan emosi yang terbentuk. Pengetahuan terbentuk dari bagaimana 

seseorang menghadapi keadaan dalam suatu perkara. Selain itu, 

pengetahuan juga terbentuk dari bagaimana kita mencari tahu dan dapat 

menyatukan suatu informasi dari suatu pemikiran yang ada di dalam suatu 

ilmu lalu mengolahnya di dalam suatu komunikasi dan bentuk emosi kita 

di dalam berkomunikasi. 

Pada indikator ini lebih mengacu pada harapan bagi seseorang 

yang beragama paling tidak memiliki pengetahuan mengenai dasar-dasar 

keyakinan, ritus-ritus, kitab suci, dan tradisi-tradisi dari agama yang 

dianut.
78
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5. Konsekuensi 

Mengacu pada sejauh  mana ajaran dari keyakinan yang dianut 

mempengaruhi perilakunya. Indikator ini meliputi suka menolong, suka 

bekerja sama, suka menyumbangkan sebagian harta, memiliki rasa empati 

dan solidaritas kepada orang lain, berperilaku adil, berperilaku jujur, suka 

memaafkan, menjaga lingkungan hidup, menjaga amanah, tidak erjudi, 

menipu, dan korupsi serta mematuhi norma-norma Islam dalam 

berperilaku.
79

 

 

Sedangkan indikator-indikator dari variabel Y (kesadaran membayar 

zakat) dalam penelitian adalah : 

1. Dorongan dari dalam diri individu, yaitu keadaan atau aktivitas dalam diri 

seseorang yang merangsang seseorang itu untuk melakukan suatu tindakan 

menuju kebutuhan tertentu.  

2. Motif sosial, yaitu suatu dorongan untuk membantu orang lain yang 

dipandang perlu mendapat perhatian khusus. 

3. Motif emosional adalah suatu dorongan untuk melakukan suatu hal yang 

dipengaruhi oleh perasaan. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional 

yang bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel 

terikat.
80

 Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat 

religiusitas dan variabel terikatnya adalah kesadaran membayar zakat 

profesi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu metode 

ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta 

hubungan-hubungannya81 yang didasarkan pada realitas, gejala maupun 

fenomena yang dapat teramati dan terukur serta memiliki hubungan sebab 

akibat yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu 

dengan menggunakan instrumen penelitian, analisis data statistik yang 

bertujuan untuk menguji hipotesis.
82

 Proses pengukuran adalah bagian 

yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal inilah yang 

memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan 

ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif.83 

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian lapangan (field 

research) dengan pendekatan kuantitatif yang melalui penyebaran angket 

dan kuesioner serta melakukan test secara langsung  kepada Aparatur Sipil 

Negara di Dinas Pendidikan Indragiri HiIir. 

2. Sumber Data Penelitian 

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli. Data primer ini dapat berupa opini 
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subyek (orang), kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, 

kejadian, atau kegiatan dan hasil pengujian-pengujian.84 Dalam 

penelitian ini, peneliti meminta izin langsung kepada Bapak H.M 

Yunus Hasby, S.Ag.,M.Ag.,M.H selaku Ketua BAZNAS Indragiri 

Hilir melalui via telepon untuk mengetahui data-data para Aparatur 

Sipil Negara dari Dinas Pendidikan yang sudah membayar zakat 

profesi dan yang belum membayar zakat profesi. Selain itu, peneliti 

juga melakukan wawancara langsung kepada ketua BAZNAS Indragiri 

Hilir dengan maksud untuk menggali informasi tentang bagaimana 

prosedur pembayaran zakat profesi yang biasanya dilakukan oleh 

kalangan ASN dari Dinas Pendidikan di Indragiri Hilir. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber kedua 

atau dengan kata lain data yang diambil bukan dari sumber aslinya. 

Data sekunder bisa berbentuk data yang tersaji dalam tabel, grafik, dan 

lain semacamnya. Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh dari 

peneliti sebelumnya, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan 

lainnya.85 Dalam penelitian ini, data sekunder yang penulis ambil di 

antaranya ialah berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi, dan sumber 

kedua lainnya. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi Penelitian ini bertempat di Kota Tembilahan, Kabupaten 

Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Sedangkan untuk waktu penelitiannya 

dilaksanakan setelah proposal ini diseminarkan. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi didefinisikan sebagai keseluruhan jumlah dari objek yang 

seharusnya diteliti86. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
87

 Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya populasi 

bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam lainnya. 

Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek 

yang dipelajari, melainkan juga meliputi seluruh karakteristik/sifat yang 

dimiliki subyek atau obyek itu.88 

Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara dari 

Dinas Pendidikan Indragiri Hilir. Jika secara keseluruhan dari Aparatur 

Sipil Negara, jumlahnya dapat mencapai sekitar dua ribuan. Akan tetapi, 

berdasarkan hasil observasi yang dibarengi dengan wawancara kepada 

Ketua Baznas Indragiri Hilir, bahwasanya zakat profesi di kalangan ASN 

baru Dinas Pendisikan yang rutin membayarnya. Maka, populasi yang 

diambil hanya dari ASN Dinas Pendidikan yang berjumlah sebanyak 603 

pegawai.89 

2. Sampel 

Sampel adalah elemen-elemen dari populasi yang terpilih untuk 

dijadikan sebagai sumber informasi atau bagian dari populasi yang akan 

diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasi.90 Jadi, dapat 

kita tarik kesimpulan bahwasanya sampel adalah suatu bagian dari 

populasi tertentu yang akan menjadi pusat perhatian dalam penelitian.91 
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Dalam suatu penelitian, seorang peneliti biasanya jarang untuk 

melakukan penelitian terhadap keseluruhan kumpulan elemen. Peneliti 

biasanya akan melakukan seleksi terhadap bagian elemen-elemen populasi 

dengan tujuan seleksi tersebut dapat merefleksikan seluruh karakteristik 

yang ada.92 Elemen adalah subyek di mana pengukuran dilakukan, elemen-

elemen yang terpilih ini disebut sebagai sampel, cara memilih atau 

menyeleksinya disebut teknik sampling. 

Teknik sampling atau teknik pengambilan sampel sangat 

bergantung pada struktur populasi dan tujuan tindakan. Dalam hal ini kita 

perlu dilihat apakah populasi memiliki tindakan-tindakan, di mana antar 

tingkatan memiliki karakteristik yang berbeda atau malah sama. Kemudian 

selain itu sampel harus memiliki kriteria tertentu atau tidak.93 

Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

Probability Sampling dan Nonprobability Sampling. Probability Sampling 

adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang 

sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Probability Sampling meliputi simpel random, proportionate stratified 

random, disproportionate stratified random, dan area random. Sedangkan 

Nonprobability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) untuk dipilih 

menjadi menjadi. Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, kuota, 

aksidental, purposive, jenuh, dan snowball.94 

Menurut  Prof. Dr. Suharsimi Arikunto mengenai teknik 

pengambilan sampel, apabila jumlah subyek yang dijadikan populasi 

kurang dari 100, maka lebih baik diambil semuanya, sehingga 

penelitiannya adalah penelitian populasi. jika jumlah subyek yang 

                                                             
92

 Ma’ruf Abdullah, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Yogyakarta:Aswaja Persindo, 

2015), hlm.  227. 
93

 Ramadona, Pengaruh Jenis Paket Umrah Terhadap Kualitas Pelayanan PT. Silver Silk 

dan Travel Pekanbaru, Skripsi, (Pekanbaru: Fak. Dakwah dan Komunikasi, 2018). 
94

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,… hlm. 115-121. 



40 
 

dijadikan populasi besar, maka dapat diambil antara 10-15%, 20-25% atau 

lebih, dengan berdasarkan pada beberapa aspek, yaitu:95 

1) Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga, dan dana. 

2) Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal itu 

menyangkut banyak sedikitnya data. 

3) Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti, untuk penelitian 

yang resikonya besar tentu saja jika sampelnya besar akan lebih baik.96 

Berdasarkan teori tersebut, maka dalam penelitian ini populasinya 

berjumlah 603 responden, sampel yang penulis ambil dalam penelitian ini 

adalah 10% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 60,3 responden tapi 

dibulatkan menjadi 60 responden. Kemudian untuk mengetahui sampel, 

penulis menggunakan purposive sampling (sampel bertujuan),97 yaitu tidak 

didasarkan atas strata, random, atau wilayah, tetapi didasarkan atas tujuan 

tertentu. Penggunaan teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa 

pertimbangan, di antaranya karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya 

sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data adalah sekumpulan informasi yang biasanya berbentuk 

bilangan yang dihasilkan dari pengukuran atau perhitungan98. Data adalah 

komponen penelitian, tanpa data tidak akan ada penelitian, dan data dalam 

penelitian harus valid atau benar, karena jika tidak valid maka akan 

menghasilkan informasi dan kesimpulan yang keliru atau salah. Oleh 

karena itu, diperlukan pengambilan data yang benar dengan cara yang 

benar pula. 

Dalam suatu penelitian kita memerlukan teknik pengumpulan data, 

untuk keperluan tersebut ada beberapa instrumen yang diperlukan. Pada 
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penelitian kuantitatif, data-data yang diperlukan dapat dikumpulkan 

melalui instrumen-instrumen tertentu yang sesuai dengan jenis dan sifat 

penelitian. Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data penelitian, 

penulis menggunakan 3 cara, yaitu;  

1. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data melalui proses 

pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap kondisi lingkungan 

objek yang mendukung kegiatan penelitian dan diamati secara 

langsung.99 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan proses observasi di 

Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri 

Hilir untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Kuesioner 

Kuesioner (angket) adalah kegiatan pengumpulan data dengan 

cara menyebarkan suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan 

mengenai suatu masalah atau bidang yang menjadi penelitian kepada 

responden,100 dengan harapan mereka akan memberikan respon atas 

daftar pertanyaan tersebut. Daftar pertanyaan dapat bersifat terbuka, 

jika opsi jawaban tidak disediakan sebelumnya, dan bersifat tertutup 

jika opsi jawaban telah disediakan sebelumnya.101 

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan cara 

menyebarkan kuesioner kepada responden. Responden dalam 

penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara dari Dinas Pendidikan di 

Indragiri Hilir. 

3. Dokumentasi  

Tidak kalah penting dengan teknik-teknik lain, dokumentasi 

juga memiliki peran penting dalam membantu peneliti untuk 

mengumpulkan data. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-
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hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.102 Jika dibandingkan 

dengan teknik pengumpulan data sebelumnya, maka teknik 

dokumentasi ini adalah teknik yang tidak begitu sulit. Dalam artian 

apabila ada kekeliruan, sumber datanya masih tetap, belum berubah, 

karena dalam teknik ini yang diamati bukan benda hidup tetapi adalah 

benda mati.103 Oleh sebab itulah data yang diperoleh dari telaah 

dokumentasi ini klasifikasinya bukan data primer, melainkan masuk 

dalam klasifikasi data sekunder.104 

Teknik ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data 

atau informasi secara tertulis melalui dokumen-dokumen dan foto-foto 

dari kegiatan yang dilakukan oleh ASN ketika membayar Zakat 

Profesi. 
 

E. Instrumen Penelitian   

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data agar penelitian dan hasilnya mudah diolah.
105

 

Penelitian ini menggunakan instrumen yang berupa angket (kuesioner) 

yang akan diisi oleh responden. Penelitian ini menggunakan skala 

pengukuran metode likert summated rating (LSR) yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

tentang suatu objek atau fenomena tertentu.
106

 Skala ini menggunakan 

alternatif pilihan 1 sampai dengan 5 jawaban pertanyaan dengan 

ketentuan Skala likert, dengan bobot score, yaitu :  
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a) Sangat Tidak Setuju (STS) : 1 

b) Tidak Setuju (TS) : 2 

c) Cukup Setuju/Netral (N) : 3 

d) Setuju (S) : 4 

e) Sangat Setuju (SS) : 5 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian  

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk menguji apakah 

koesioner layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Validitas atau 

validasi artinya data yang diperoleh melalui koesioner dapat menjawab 

tujuan penelitian. Reliabilitas yaitu untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang 

sama.
107

 Penulis menggunakan bantuan program software SPSS versi 

17.00 untuk memperoleh hasil yang terarah.   

 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan 

menggunakan rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan 

pendekatan penelitian. Analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis dalam rangka penarikan kesimpulan.108 Adapun metode 

analisis data yang digunakan untuk pembahasan dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Metode Analisis Deskriptif  

Metode analisis deskriptif yang digunakan adalah dengan 

mengumpulkan, mengolah, mengklasifikasikan dan menginterpretasikan 

data penelitian sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai objek 

yang diteliti.109 
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2. Analisis Regresi Sederhana 

Menurut Setyawan, model regresi linier sederhana merupakan 

sebuah metode statistika untuk melakukan identifikasi pengaruh satu 

variabel (X) bebas terhadap 1 variabel terikat (Y). Analisis regresi linier 

sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen 

(X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah 

positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen 

apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. 

Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Rumus 

regresi linear sederhana sebagai berikut:110 

Y = β0 + β1X + e 

Keterangan:  

Y   = Variabel dependen (Kesadaran Membayar Zakat Profesi)   

X   = Variabel independen (Tingkat Religiusitas)  

3. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

dalam sebuah model regresi, terjadi penyimpangan model karena 

varian gangguan berbeda antara satu observasi ke observasi lain. 

Perhitungan heterokedastisitas dapat dilakukan dalam banyak model, 

diantranya residual plot, metode grafik, uji park, model chart (diagram 

pencar). Dalam penelitian ini penulis menggunakan model chart 

(diagram pancar). 

4. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah skor 

variabel yang diteliti mengikuti distribusi normal atau tidak. Sebaran 

data dapat diketahui normal atau tidak, dilakukan melalui perhitungan 

uji normalitas sebaran. Teknik yang digunakan untuk pengujian 
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normalitas menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

melalui program SPSS for Windows 17 Version. 

Kaidah yang digunakan adalah jika p > 0.05 maka sebaranya 

normal dan sebaliknya apabila p ≤ 0.05 maka sebaranya tidak 

normal.
111

 

b. Uji Hipotesis 

Setelah uji normalitas, selanjutnya dilakukan pengujian 

hipotesis, uji hipotesis menggunakan teknik analisis korelasi. Dalam 

penelitian ini, untuk mengetahui hubungan antara Tingkat Religiusitas 

Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan dengan Kesadaran 

Membayar Zakat Profesi digunakan metode korelasi product moment, 

yaitu analisis yang digunakan untuk menentukan hubungan antara 

kedua variabel bebas dan variabel terikat. 

Metode analisis korelasi product moment yaitu korelasi yang 

berguna untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan 

bagaimana kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain. Teknik 

analisa data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah 

deskriptif kuantitatif menjelaskan permasalahan yang diteliti dengan 

bentuk angka-angka dengan rumusan korelasi product moment : 

r = 
          

√{{      –     }  {            } } 

 

Keterangan : 

r  = koefisien korelasi  Pearson‟s Product Moment 

N = jumlah individu dalam sampel 

X  = angka mentah untuk variabel X 

Y  = angka mentah untuk variabel Y. 

Adapun interpretasi terhadap nilai r hasil analisis korelasi adalah: 
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Tabel 3.1 

Interpretasi Koefisien Korelasi  

Product Moment
112

 

 

Interval Nilai r* Interpretasi 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 –0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Kriteria Analisis 

Taraf signifikan yang digunakan adalah  ̇ =  0,05. Dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

Signifikansi >     = 0,05, maka    diterima dan    ditolak 

Signifikansi <    = 0,05, maka     ditolak  dan    diterima 

Atau 

Jika t hitung    t  tabel, maka     ditolak artinya signifikan dan  

T hitung   t tabel,    diterima artinya tidak signifikan.
113

 

 

Teknik tersebut dimaksudkan untuk menguji hubungan antara 

masing-masing variabel independent dengan varibel dependennya. 

Analisis data yang dimaksudkan dengan menggunakan fasilitas 

Computer program SPSS for Windows 17 Version.
114

 

Setelah uji prasarat analisis didapatkan maka selanjutnya uji 

dilakukan dengan bantuan program SPSS for Windows 17 Version. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Dinas Pendidikan Indragiri Hilir 

1. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan 

Dinas pendidikan adalah organisasi Teknis/Fungsional dari tugas-

tugas Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dibawah 

Mentri Pendidikan dan Kebudayaan dan saat itu Dinas Pendidikan berada 

langsung dibawah Bupati. Kemudian telah dirancang sebuah Undang-

undang No. 22 Tahun 1999, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

diubah menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir. Seiring 

berjalannya waktu Dinas Pendidkan Kabupaten Indragiri Hilir kemudian 

diubah lagi menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Indragiri Hilir. 

Pada masa peralihan peleburan Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir kemudian 

diubah menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Indragiri Hilir, hingga sampai saat ini berdiri dan berada ditengah-tengah 

masyarakat serta menjalani dan melayani setiap hal-hal yang berkaitan 

dengan masalah kedinasan. 

Berikut ini nama-nama yang pernah duduk dan menjabat sebagai 

Pimpinan/Kepala Dinas di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Indragiri Hilir : 

1) Pada tahun 1960-1965 

Yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga yang dikepalai oleh MHD.QUSUF sampai tahun yang telah 

ditentukan 

2) Pada tahun 1965-1970 

Yang menjabat sebagi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga yang dikepalai oleh A. JAILANI sampai pada tahun yang telah 

ditentukan 
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3) Pada tahun 1970-1975 

Yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga yang dikepalai oleh MASRIL sampai tahun yang telah 

ditentukan 

4) Pada tahun 1975-1980 

Yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga yang dikepalai oleh SAHUMUS sampai pada tahun yang telah 

ditentukan 

5) Pada tahun 1982-2002 

Yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga dikepalai oleh Drs. SOEJATTA dan digantikan oleh Drs. H. 

ZAINI M. NOOR, M.Pd. 

6) Pada tahun 2002-2005  

Dikepalai oleh H. M. WARDAN, MP. 

7) Pada tahun 2005-2006 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dikepalai oleh H. 

YULIZEN YUNAL, SIP namun masa beliau menjabat sebagai 

pimpinan tidak berakhir pada waktu yang telah ditentukan, kemudian 

pada saat itu digantikan oleh Drs. SYAMSURIZAL AWI, MP. 

8) Pada tahun 2006-2007 

Yang menjabat  sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga ialah Drs. MOHAMMAD ISA, M.Si. 

9) Pada tahun 2007-2012 

Sampai pada tahun ini Dinas Pendidkan, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Indragiri Hilir dikepalai oleh Drs. H. PAHROLROZY, MM. 

10) Pada tahun 2012 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dibaur menjadi dua 

kantor/dinas yang fungsinya hampir sama, yaitu Dinas Pendidikan dan 

Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dikepalai 

oleh Drs. ANUAR AWANG, MH 
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11) Pada tahun 2012-2014 

Dikepalai oleh H. FAUZAR,SE,MP 

12) Pada tahun 2014 

Dinas pendidikan pada tahun ini di kepalai oleh Drs. H. 

HELMI.D.M.Pd 

13) Pada tahun 2016 

Dikepalai oleh Drs. H. SYAIFUDDIN, MP 

14) Pada Tahun 2017 sampai sekarang 

Dikepalai Oleh Drs. H. RUDIANSYAH, M.Si 

2. Visi Dan Misi Dinas Pendidikan 

a. Visi 

“Terwujudnya Lembaga Pendidikan Dikabupaten Indragiri Hilir Yang  

Mampu Melahirkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Beriman 

Dan Bertaqwa, Berakhlak Mulia Menguasai Ilmu Pengetahuan Dan 

Teknologi, Beretos Kerja Mandiri, Berbudaya Dan Memiliki Daya Saing 

Pada Tahun 2020”. 

b. Misi 

1) Meningkatkan Keimanan Dan Ketaqwaan Dalam Kehidupan 

Berbangsa Dan Berbudaya. 

2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan 

Dan Teknologi Serta Mampu Bersaing. 

3) Menciptakan Sistem Dan Iklim Pendidikan Dan Pengajaran Yang 

Demokratis Transparan Dan Merata. 
 

3. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan 

a. Kepala Dinas. 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian. 
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c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari : 

1. Seksi Kurikulum, Kesiswaan SD, Pendidikan Kesetaraan Paket A, dan 

Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus SD; 

2. Seksi Kurikulum, Kesiswaan SMP, Pendidikan Kesetaraan Paket B, 

dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus SMP; 

3. Seksi Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Dasar. 

d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari : 

1. Seksi Kurikulum, Kesiswaan SMA, Pendidikan Kesetaraan Paket C, 

dan Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus SMA; 

2. Seksi Kurikulum, Kesiswaan SMK, Pendidikan Kesetaraan Paket C, 

dan Kejuruan, dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus SMK; 

3. Seksi Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pendidikan Menengah. 

e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, terdiri 

dari: 

1. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan; 

2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; 

3. Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan 

Anak Usia Dini. 

f. Bidang Sarana Pendidikan, terdiri dari: 

1. Seksi Sarana Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal; 

2. Seksi Sarana Pendidikan Dasar; 

3. Seksi Sarana Pendidikan Menengah. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
 

4. Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas 

a. Kepala Dinas 

1) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah di Bidang Pendidikan lingkup Pendidikan Dasar, 

Pendidikan Menengah, Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan 
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Informal, serta Sarana dan Prasarana Pendidikan berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan. 

2) Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakn tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1, menyelenggarakan fungsi : 

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan lingkup 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini 

non formal dan informal, serta sarana dan prasarana pendidikan; 

b) Perumusan kebijakan teknis lingkup urusan kesekretariatan; 

c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

bidang pendidikan lingkup pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, pendidikan anak usia dini non formal dan informal, 

serta sarana dan prasarana pendidikan; 

d) Penetapan perencanaan pembiayaan, pengkoordinasian, 

pembinaan, pengawasan, pemindahan pendidik dan tenaga 

kependidikan pegawai negeri sipil (PNS) untuk pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini non formal dan 

informal, serta sarana dan prasarana pendidikan; 

e) Penyediaan, pemanfaatna dan pengawasan standar nasional sarana 

dan prasarana pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan 

anak usia dini non formal dan informal; 

f) Pengawasan penggunaan buku-buku pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, pendidikan anak usia dini non formal dan informal; 

g) Pengaturan dan pengawasan penerimaan siswa baru, keuangan, 

ketatalaksanaan, alat-alat dan perlengkapan, pembangunan gedung, 

ijazah/surat tanda tamat belajar (STTB) ujian akhir, perpustakaan, 

tenaga pendidik dan tenaga fungsiopnal; 

h) Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pencapaian standar pendidikan dan ujian nasional dan 

ujian sekolah pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan 

anak usia dini non formal dan informal; 
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i) Pengawasan, koordinasi, evaluasi dan monitoring pelaksanaan BOS 

dan pendidikan bersubsidi, beasiswa; 

j) Pemberian rekomendasi izin pendirian serta pencabutan izin 

penyelenggaraan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

pendidikan anak usia dini non formal dan informal; 

k) Penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini non formal dan 

informal bertaraf nasional dan internasional; 

l) Pemberian rekomendasi izin pendirian serta pencabutan izin satuan 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini 

non formal dan informal berbasis keunggulan lokal; 

m) Penyelenggaraan pengelolaan satuan pendidikan dasar dan 

menengah/kejuruan berbasis keunggulan lokal; 

n) Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan 

perguruan tinggi; 

o) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan 

administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, kehumasan dan 

kesisteman, serta pendokumentasian dan kepustakaan; 

p) Pembinaan administrasi dan aparatur di lingkungan Dinas 

Pendidikan; 

q) Pelaporan Kinerja Dinas, Laporan Akuntabilitas Instanasi 

Pemerintahan (LAKIP), LKPJ, LPPD, serta Laporan Pelaksanaan 

Program dan Kegiatan Dinas; dan 

r) Penyelenggaraan tugas pemerintah umum lainnya yang diberikan 

oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

b. Sekretaris 

1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Dinas Pendidikan di Bidang Kesekretariatan lingkup urusan 
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Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan, serta 

Perencanaan dan Pengendalian. 

2) Untuk melaksanakn tugas poko sebagaimana dimaksud pada ata (1), 

Sekretaris mempunyai fungsi : 

a) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

bidang kesekretariatan; 

b) Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan dinas; 

c) Penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan 

kesekretariatan; 

d) Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan administrasi 

kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, 

keuangan dan perlengkapan, dan kehumasan/protokoler, serta 

perencanaan dan pengendalian; 

e) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; 

f) Penyelenggaraan oembinaan dan pengendalian SDM Aparatur; 

g) Pengoordinasian penyelenggaraan monitoring, pengawasan dan 

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas; 

h) Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan kesekretariatan; 

i) Pengoordinasian penyusunan pelaporan yang meliputi Laporan 

Kinerja Dinas, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 

(LAKIP), LKPJ, LPPD, serta Laporan Pelaksanaan Program dan 

Kegiatan Dinas; 

j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan lingkup tugasnya. 

 

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas poko 

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum 

dan kepegawaian. 
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2) Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai 

berikut: 

a) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian berdasarkan pada renstra dan prioritas 

target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan kegiatan; 

b) Membagi tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis 

agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

c) Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun 

tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas; 

d) Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan 

antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan 

hasil kerja; 

e) Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai 

baahn dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

f) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 

lainnya yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian; 

g) Memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris tentang 

langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam 

pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik 

secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam rangka 

pemecahan masalah; 

h) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan 

pelakasanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta 

menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah; 

i) Mengonsep naskah dinas yang berhubungan dengan bidang tugas 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan disposisi atasan 

agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan; 
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j) Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian berdasarkan capaian pelaksanaan 

kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya; 

k) Melaksanakan tugas-tugas teknis, antara lain; 

1. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, 

bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan lingkup 

urusan umum dan kepegawaian. 

2. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi lingkup urusan umum 

dan kepegawaian. 

3. Menghimpun data dan informasi berkaitan dengan urusan umum 

dan kepegawaian. 

4. Melaksanakn dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait 

tentang penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian. 

5. Ketatalaksanaan, keprotokolan, kehumasan, pengelolaan surat-

menyurat, penataan kearsipan, penyelenggaraan rumah tangga, 

administrasi perjalanan dinas, seta administrasi kepegawaian. 

6. Pengumpulan data dan informasi kepegawaian. 

7. Absensi kehadiran pegawai dan pelaporan absensi kehadiran 

pegawai. 

8. Perekaman dan validasi data kepegawaian. 

9. Pelayanan dan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, 

KGB, LP2D, cuti, SKP, daftar urutan kepangkatan, model C, 

karis/karsu, usulan pensiun, usulan kebutuhan PNS, usulan 

CPNS ke PNS, pemindahan, pemberhentian, mutasi, formasi 

pegawai, pendidikan dan latihan, ujian dinas, pembinaan karier 

pegawai, dan surat-surat umum dan kepegawaian lainnya. 

10. Penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan data kepegawaian. 

11. Analisa kebutuhan data kepegawaian. 

12. Pengendalian dan evaluasi data kepegawaian. 

13. Penyelnggaraan sistem informasi kepegawaian. 
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14. Menindak lanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan 

urusan umum dan kepegawaian. 

15. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi 

dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah lingkup urusan 

umum dan kepegawaian. 

16. Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan 

umum dan kepegawaian. 

17. Mengikuti rapat-rapat koordinasi teknis lingkup urusan umum 

dan kepegawaian. 

18. Melaksanakan tugas-tugas teknis lainnya sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya. 

l) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis untuk dipergunakan 

sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan; dan 

m) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris dengan 

bidang tugas dan fungsinya. 

 

d. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 

1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas 

melakasanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan keuangan 

dan perlengkapan. 

2) Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai 

berikut: 

a) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian 

Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan pada renstra dan prioritas 

target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

kegiatan; 

b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan 

dan Perlengkapan baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera 

diproses lebih lanjut; 



57 
 

c) Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian 

Keuangan dan Perlengkapan baik secara lisan maupun tertulis untuk 

menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 

d) Memeriksa hasil pekerjaan bawahan di lingkungan Sub Bagian 

Keuangan dan Perlengkapan dengan membandingkan antara hasil 

kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan kerja; 

e) Menilai kinerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan 

Perlengkapan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan dalam 

pembinaan dan peningkatan karier; 

f) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 

lainnya yang berhubungan dengan urusan Keuangan dan 

Perlengkapan; 

g) Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-

langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas 

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan baik secara tertulis maupun 

lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan; 

h) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta 

menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah; 

i) Mengonsep naskah dinas yang berhubungan dengan bidang tugas Sub 

Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan disposisi atasan agar 

tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan; 

j) Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Sub Bagian 

Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan capaian pelaksanaan 

kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya; 

k) Melaksanakan tugas-tugas teknis, antara lain : 

1. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, 

bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan lingkup 

urusan keuangan dan perlengkapan. 
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2. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi lingkup urusan keuangan 

dan perlengkapan. 

3. Menghimpun data dan informasi berkaitan dengan urusan 

keuangan dan perlengkapan. 

4. Melaksanakan dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait 

tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup urusan 

keuangan dan perlengkapan. 

5. Pembuatan administrasi SPJ, SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU 

serta menyiapkan SPM. 

6. Pembuatan usulan dan pengelolaan Gaji dan Tunjangan PNS. 

7. Pengelolaan, pengamanan dan pengendalian keuangan. 

8. Penerapan sistem informasi data keuangan, barang dan aset. 

9. Pemerikasaan dan pembuatan berita acara pemeriksaan kas 

keuangan. 

10. Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta 

pendistribusian ATK, peralatan kantor, jasa, barang cetakan dll 

kebutuhan perlengkapan. 

11. Pengadministrasian penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan 

pemeliharaan peralatan kantor, barang, dan aset termasuk 

Inpentarisir barang yaang baik dan yang rusak serta barang yang 

akan dihapus. 

12. Memeriksa, menganalisa dan memverifikasi seluruh dokumen 

perencanaan anggaran, pengeluaran anggaran maupun revisi 

anggaran termasuk dana luncuran yang dikelola. 

13. Melaksanakan dan mengkoordinasikan sekaligus menindaklanjuti 

laporan hasil pemerikasaan (LHP) dari aparat pengawas fungsional. 

14. Menindak lanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan 

keuangan dan perlengkapan. 

15. Evaluasi dan pelaporan keuangan, barang dan aset. 

16. Mengumpulkan, mengelola dan memeriksa kebenaran serta 

memaraf atau menandatangani setiap dokumen/bukti pengeluaran 
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keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

17. Mengevaluasi hasil pencatatan dan pengarsipan dokumen/bukti 

pengeluaran keuangan, pendistribusian barang dan aset sesuai 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

18. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi 

dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah lingkup urusan 

keuangan dan perlengkapan. 

19. Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan 

keungan dan perlengkapan. 

20. Mengikuti rapat-rapat koordinasi teknis lingkup urusan keuangan 

dan perlengkapan. 

21. Melaksanakn tugas-tugas teknis lainnya sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 

l) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan 

Perlengkapan baik secara lisan maupun tertulis untuk dipergunakan 

sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan; dan 

m) Melaksanakn tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

bidang tugas dan fungsinya. 

 

e. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian 

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup perencanaan dan 

pengendalian. 

2) Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai 

berikut; 

a) Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian 

Perencanaan dan Pengendalian berdasarkan pada renstra dan prioritas 

target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

kegiatan; 



60 
 

b) Membagi tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis 

agar tugas segera diproses lebih lanjut; 

c) Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis 

untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan 

tugas; 

d) Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan menbandingkan antara 

hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja; 

e) Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai 

bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; 

f) Memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-

langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas 

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian baim secara tertulis maupu 

lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengmabilan keputusan; 

g) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan berkaitan dengna 

pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalianserta 

menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah; 

h) Mengonsep naskah dinas yang berhungan dengan bidang tugas Sub 

Bagian Perencanaan dan Pengendalian berdasarkan disposisi atasan 

agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan; 

i) Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Sub Bagian 

Perencanaan dan Pengendalianberdasarkan capaian pelaksanaan 

kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya; 

j) Melaksanakn tugas-tugas teknis, antara lain : 

1. Menghimoun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, 

bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan lingkup 

urusan perencanaan dan pengendalian. 

2. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi lingkup urusan 

perencanaan dan pengendalian. 

3. Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan 

rencana program kerja dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah. 
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4. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan 

pembahasan rencana strategi (renstra) Badan Kepegawaian Daerah. 

5. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan 

pembahasan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan 

(RKA/RKA KL), penyusunan dan pembahasan revisi DPA/DIPA 

Dinas. 

6. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan 

Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Fisik dan 

Keuangan SKPD. 

7. Mempersiapkan bahan-bahan dan mengikuti musrenbang RKPD 

Kecamatan. 

8. Menindak lanjuti surat-surat yang masuk berkaitan dengan 

perencaan dan pengendalian kegiatan program kerja kecamatan, 

kelurahan dan desa. 

9. Monitoring dan evluasi usulan dan pelaksanaan program dan 

kegiatan bidang-bidang. 

k) Melaporakan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan 

Pengendalian baik secara lisan maupun tertulis untuk bahan 

pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan; dan 

l) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

bidang tugas dan fungsinya. 
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B. BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir  

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir 

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir berdiri pada 

tahun 1998, yang merupakan hasil musyawarah beberapa tokoh agama dan 

masyarakat Kabupaten Inhil hasil musyawarah tersebut memutuskan  bapak 

Jailani Sabrah sebagai pimpinan pada saat itu. Pada tahun 1998-1999 kantor 

Badan Amil Zakat Daerah berkantor di Mesjid Raya Al-Huda di Jalan 

Sudirman dan kemudian tahun 2000 kantor Badan Amil Zakat Daerah 

pindah  ke Jalan M.Boya No.282 sampai saat ini.   

Sejak pertama berdiri  hingga sekarang  BAZNAS Kabupaten 

Indragiri Hilir telah 5 kali berganti pimpinan yaitu:  

1) Tahun 1998-2003 di Pimpin oleh Drs.H.Jailani Sabrah  

2) Tahun 2003-2005 di Pimpin oleh Drs.H.M.Wardan,MP  

3) Tahun 2005-2011 di Pimpin oleh H.Syofyan Sulaiman,SE. MM  

4) Tahun 2011-2017 di Pimpin oleh Drs.H.Syamsurizal Awi,MP  

5) Tahun 2017 sampai sekarang di Pimpin oleh H.M.Yunus 

Hasby,S.Ag.,M.Ag.,MH.   

Tahun 2014 merupakan tahun konsolidasi zakat nasional. Perbaikan 

fundamental dilakukan agar lembaga BAZNAS mampu menjadi lembaga 

yang terdepan dan menjadi sentral pengelolaan zakat nasional. Perubahan 

kepengurusan, penggunaan IT menjadi prioritas untuk mengangkat 

BAZNAS agar menjadi lembaga independen dan dipercaya. 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga negara yang 

pembentukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Zakat, berdasarkan undang-undang tersebut maka 

BAZNAS dikukuhkan sebagai lembaga negara nonstruktural yang  bersifat 

mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. 

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka BAZNAS bersama 

Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang 

berdasarkan: syariat Islam, Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian 

hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. 
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BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Surat 

Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts.175/III/HK-2017 Tentang 

Penunjukan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri 

Hilir Periode 2017–2022 dengan susunan perangkat organisasi adalah 

sebagai berikut:  

1) Ketua H.M. Yunus Hasby, S.Ag.,M.Ag.,M.H.   

2) Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan H. Subagio, Lc,   

3) Wakil Ketua II Bidang Pendistibusian Amaruddin, S.Ag.,M.A dan   

4) Wakil Ketua IV Bidang Kesekretariatan, SDM, dan Umum Firmansyah 

A.Ma.  

Pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten 

Indragiri Hilir dilakuan berdasarkan 5 (lima) program orang berzakat 

peduli:  

1) Peduli dhuafa yang sakit (bantuan langsung)  

2) Peduli dhuafa cerdas & berakhlaq (beasiswa)  

3) Peduli dhuafa menuju kesejahteraan (pola konsuntif & produktif)  

4) Peduli dhuafa korban musibah bencana  

5) Peduli dhuafa ilallah (kerjasama para da’i)  

Kelima program ini diberikan berdasarkan asnaf 8 (delapan) yang 

menjadi acuan dalam pendistirbusian dan pendayagunaan zakat. 

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir 

telah memberikan semangat yang cukup antusias dikalangan umat Islam 

khususnya dikaitkan dengan kesadaran umat Islam dalam menjalankan 

rukun Islam yang ke-4. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pengumpulan 

zakat dari tahun ke tahun. Namun perolehan tersebut belum seberapa bila 

dibandingkan dengan potensi zakat umat Islam atau para muzakki 

sesungguhnya yang ada di kabupaten Indragiri Hilir. Inilah tantangan yang 

sangat berat yang dihadapi oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Indragiri 

Hilir. 

Penggalian potensi ini memerlukan kerja keras semua pihak yang 

terlibat didalamnya, tentunya diharapkan adanya dukungan pemerintah 
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seperti diamanatkan dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 dan UU Nomor 23 

Tahun 2011, yang demikian itu akan berdampak pada terjadinya 

peningkatan dibidang kesejahteraan hidup, juga akan menambah jumlah 

Umat Islam yang mampu untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah, 

manakala peningkatan kesadaran untuk melaksanakan ajaran Islam 

khususnya rukun Islam yang ke empat yaitu menegeluarkan zakat baik itu 

zakat maal maupun zakat fitrah. 

 

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir  

Adapun Visi da Misi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai 

berikut:  

a. Visi 

“Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir 

sebagai lembaga yang Profesional, Amanah, Menabur Rahmat dan 

Menebar Manfaat”.  

b. Misi  

1) Proaktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan 

Zakat, Infaq, Shadaqah dan dana lainnya sesuai syariat Islam dan 

peraturan Perundang-undangan.  

2) Melaksanakan program dengan prinsip keterbukaan, kejujuran serta 

bertanggung jawab melalui Sistem Manajemen Informasi Baznas 

(SIMBA) dan berpegang teguh pada ketentuan syariat Islam.  

3) menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu 

pelayanan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, 

Infaq dan Shadaqah.   

4) Memberikan pelayanan dan bimbingan yang terbaik terhadap 

Muzakki dan  

5) Mustahiq.  

6) Membina dan mengupayakan agar Mustahiq menjadi Muzakki  
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3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir  

1) Ketua : H.M. Yunus Hasby, S.Ag.,M.Ag.,MH  

2) Wakil Ketua I : H.Subagio, Lc ( Bidang Pengumpulan)  

3) Wakil Ketua II : Amaruddin, S.Ag.,MA (Bidang Pendistribusian dan 

Pendayagunaan)  

4) Wakil IV : Firmansyah, A.Ma (Bidang Administrasi, Sumber Daya 

Manusia dan Umum)  

5) Direktur : H.Said Ismail, S.Ag  

6) Sekretaris : Zulhaqman Al Ibrahim, SH  

7) Auditor Syariah : Drs.H.Mukrin  

8) Auditor Keuangan : Hasniati, SE  

9) Staf Pengumpulan : Irlis Haryanto, S.Sos  

10) Staf Akad : Hartawan, S.Pd  

11) Staf Pendistribusian dan Survei : Adi Mulyadi, SE dan Safri, S.Ag  

12) Staf Perencanaan : Mahdawati, SE.Sy  

13) Staf Operator Simba dan Bendahara Amil : Marlinda Audina, SE  

14) Staf Umum : Febriansyah  

15) Kebersihan : Ayu Lestari  

 

4. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir  

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir dikukuhkan, 

dibina dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 

Pembentukannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 pasal 

1 ayat 2, selanjutnya menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada 

Pemda Inhil. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir 

bertugas membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang berada 

dikawasan yuridikasinya. Sementara hubungan antara Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten Indragiri Hilir dan kecamatan hanya bersifat informasi, 

komunikatif dan koordinatif, demikian halnya ketingkat provinsi dan pusat.   
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5. Azaz dan Tujuan Pengelolaan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir  

Adapun azaz dan tujuan pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten Indragiri Hilir adalah:  

a. Azaz  

1) Iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum  

b. Tujuan   

1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat 

sesuai dengan tuntutan syariat Islam  

2) Meningkatkan fungsi, peranan dan pranata keagamaan dalam upaya 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial 

3) Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tingkat religiusitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan 

Indragiri Hilir memiliki tingkat korelasi yang sangat rendah terhadap 

kesadaran membayar zakat profesi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,000 < 0,182 dengan taraf signifikansi p = 0,000 

(p < 0,05) dan artinya Ha diterima sedangkan H0 ditolak. 

2. Berdasarkan akumulasi jawaban responden dapat dipahami bahwa indikator 

(sub variabel) yang paling dominan berkonstribusi membentuk kesadaran 

membayar zakat profesi adalah X5 (konsekuensi) terhadap Y2 (motif 

sosial) dengan nilai sebesar 0,305 atau 30,5%. Sedangkan untuk indikator 

variabel yang memiliki pengaruh paling rendah adalah indikator X3 

(pengalaman) terhadap Y1 (dorongan dalam diri individu) dengan nilai 

sebesar -0, 360 atau -36%. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat religiusitas para ASN 

di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki korelasi yang sangat rendah terhadap 

kesadaran membayar zakat profesi. 

 

B. Saran 

Berkenaan dengan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan agar dapat 

menghindari kesalahpahaman dalam memahami isi penelitian ini, maka 

penulis memberikan beberapa alternatif rekomendasi, yaitu: 

1. Bagi lembaga zakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir hendaknya selalu 

aktif untuk melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada 

masyarakat setempat, agar masyarakat memiliki pengetahuan serta dapat 

mengintrospeksi kedalaman tingkat religiusitas mereka, karena tidak dapat 

dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan 

mengerti perihal kewajiban berzakat ini, terkhusus zakat profesi yang 

masih dalam kategori zakat harta di era kontemporer. 
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2. Bagi masyarakat, perlu bagi kita untuk lebih memahami kewajiban 

berzakat dan mengikuti berbagai anjuran-anjuran baik yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah, berkenaan dengan isi penelitian ini misalnya terkait 

dengan himbauan membayar zakat melalui lembaga zakat setempat yang 

tujuannya adalah agar pendistibusiannya dapat disalurkan secara merata 

kepada mereka yang membutuhkan. Selain pendistribusiannya merata, kita 

juga ikut membantu merealisasikan program-program yang telah dibentuk 

oleh pemerintah. 

3. Untuk Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan semoga dapat memberikan 

motivasi ataupun inspirasi kepada Aparatur Sipil Negara dari dinas-dinas 

lainnya agar bisa membentuk kesadaran dalam dirinya untuk melakukan 

kewajiban pembayaran zakat profesi juga seperti yang telah mereka 

terapkan. 

4. Perlu dilakukan penelitian selanjutnya agar kita dapat mengetahui sejauh 

mana perkembangan setiap lembaga zakat dalam menjalankan program-

program yang telah dicanangkan pemerintah dan mengetahui bagaimana 

progres dari kesadaran membayar zakat profesi dari masyarakat setempat. 

5. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat menelaah faktor-faktor lain yang 

dapat membentuk kesadaran dalam diri individu untuk membayar zakat 

profesi, misalnya pengetahuan, tingkat pendapatan atau kemapanan sosial, 

kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor lainnya, sehingga makin banyak 

individu yang sadar akan kewajiban membayar zakat profesi tersebut. 
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Lampiran 1 : 

 

 
 

 

 

 
 

Pengurusan Surat Riset di KESBANGPOL (Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten 

Indragiri Hilir di Tembilahan 

 

Kantor BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir, Tempat Dinas Pendidikan Menyetorkan 

Zakat Profesi 



 

 

  



 

 

 

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir 



 

 

 

Keadaan di Dalam Ruangan Dinas Pendidikan 

Bapak Abdul Rahman, S.Pd,M.A Selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 



 

 

 

Saat Meminta Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dengan Salah Satu Staf 

Arsip 

Kak Nelsi Putri Dayanti, SE. Guru SMP Kec. Tempuling 



 

 

 

 

Afrina, S.Sy Selaku Sekretaris DI Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir 

Kak Lili, S.Sos.,M.Si, Guru SMK 1 Sungai Batang 



 

 

 

Febriansyah, S.Ip, Staf Bagian Perencanaan dan Pengendalian 

Kak Eka Wahyuningsih, S.Pd, Staf Bagian Keuangan dan Perlengkapan 



LAMPIRAN 2 

ANGKET INSTRUMEN PENELITIAN 

“KORELASI ANTARA TINGKAT RELIGIUSITAS DAN KESADARAN MEMBAYAR 

ZAKAT PROFESIDI KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DINAS 

PENDIDIKAN INDRAGIRI HILIR” 

A. Profil Responden 

Silahkan isi titik-titik di bawah ini sesuai dengan keadaan Anda yang sebnar-benarnya: 

Nama : ............................................................(boleh disamarkan) 

Umur : ...........tahun 

Jenis Kelamin : L/P 

Pekerjaan : ...................................................... 

Alamat : ................................................................................. 

   ................................................................................. 

Pendidikan Terakhir :        SMP SMA D3 S1         S2 

Penghasilan : <Rp. 3.000.000 

    Rp. 3.000.000-Rp. 5.000.000 

  >Rp. 5.000.000 

 

B. Tata Cara Mengisi Angket 

1. Jawablah tiap pertanyaan dengan jujur 

2. Berilah tanda ceklis (√) pada alternatif jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Sdr/i paling 

sesuai dengan yang telah dilaksanakan. 

 

Keterangan : 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

N : Netral 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

 

 



Tingkat Religiusitas 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1 

Saya akan menunaikan zakat karena saya 

mengetahui bahwa zakat adalah kewajiban bagi 

setiap muslim dan masuk pada salah satu rukun 

Islam 

          

2 

Saya menunakan zakat dengan penuh 

keikhlasan atas dasar kesadaran diri saya 

pribadi. 

          

3 
Saya merasa senang jika sudah menunaikan 

kewajiban berzakat 
          

4 
Saya merasa berdosa jika tidak menunaikan 

zakat 
          

5 
Saya mengetahui bahwasanya zakat profesi 

memiliki ketentuan kadar dan nishab 
          

6 
Saya yakin bahwa zakat yang saya tunaikan 

akan diganti berlipatganda oleh Allah SWT 
          

7 

Motivasi lain saya menunaikan zakat ialah 

sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah 

SWT atas segala nikmat yang diberi-Nya. 

          

8 
Saya mengetahui bahwa zakat profesi adalah 

bagian dari zakat harta 
          

9 

Jika mayoritas ASN Dinas Pendidikan di 

Indragiri Hilir patuh terhadap prosedur 

pemotongan gaji setiap bulan, maka saya juga 

akan bersikap hal yang sama. 

          

10 
Saya menyadari bahwasanya di dalam harta 

yang saya miliki ada hak orang lain 
          

11 
Jika saya tidak menunaikan zakat, saya merasa 

harta saya tidak ada keberkahan di dalamnya. 
          

 



Kesadaran Membayar Zakat 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1 

Saya secara rutin membayar zakat profesi tiap 

bulannya melalui sistem pemotongan gaji secara 

langsung           

2 

Saya secara rutin membayar zakat profesi dengan 

nishab 2,5% tiap bulannya melalui lembaga zakat 

yang ada di Indragiri Hilir           

3 
Saya akan membayar zakat profesi dengan 

mengharap balasan pahala dari Allah SWT saja           

4 

Saya akan membayar zakat karena ingin membantu 

orang yang membutuhkan 
          

5 
Saya membayar zakat ke lembaga karena ingin 

pendistribusian zakat lebih merata           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 3 

REKAPITULASI DATA JAWABAN KUESIONER 

No. 

Resp 

Pernyataan Total 

Skor Tingkat Religiusitas (X) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

1 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 48 

2 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 47 

3 5 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 47 

4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 44 

5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 49 

6 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 47 

7 5 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 45 

8 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 47 

9 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 50 

10 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 50 

11 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 47 

12 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 49 

13 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 5 47 

14 5 5 5 4 4 3 4 5 4 5 4 48 

15 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 46 

16 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 48 

17 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 47 

18 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 52 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 45 

20 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 52 

21 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 48 

22 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 47 

23 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 49 

24 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 49 

25 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 46 

26 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 54 

27 4 4 5 3 5 4 4 3 5 5 5 47 

28 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 54 

29 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 51 

30 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 52 

31 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 48 

32 4 4 5 4 5 4 4 5 5 3 5 48 

33 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 51 



34 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 49 

35 5 4 4 4 5 3 5 3 5 4 4 46 

36 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 52 

37 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 51 

38 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 52 

39 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 50 

40 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 4 49 

41 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 51 

42 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 50 

43 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 5 45 

44 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 47 

45 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 45 

46 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 49 

47 4 5 4 3 5 2 5 5 5 5 5 48 

48 4 5 4 3 4 3 5 4 4 5 4 45 

49 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 50 

50 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 49 

51 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 51 

52 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 53 

53 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 50 

54 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 49 

55 4 4 4 5 5 2 4 3 5 5 4 45 

56 5 4 5 5 3 5 4 5 5 4 5 50 

57 5 4 4 5 3 4 4 3 5 4 5 46 

58 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 5 49 

59 5 4 3 5 3 2 5 5 5 5 4 46 

60 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 46 

  

No. Resp 

Pernyataan 

Total Skor Kesadaran Membayar Zakat Prefesi (Y) 

1 2 3 4 5 

1 4 5 5 5 4 23 

2 3 4 5 5 5 22 

3 3 2 5 5 3 18 

4 5 4 5 2 5 21 

5 4 3 4 4 4 19 

6 2 3 4 3 4 16 

7 4 3 5 2 3 17 

8 5 5 5 5 4 24 

9 3 3 5 4 5 20 



10 4 4 4 4 5 21 

11 5 4 4 4 3 20 

12 2 3 4 4 4 17 

13 5 5 4 3 4 21 

14 4 3 4 3 3 17 

15 5 5 4 3 3 20 

16 3 2 5 4 5 19 

17 2 3 4 4 4 17 

18 3 2 5 5 5 20 

19 5 5 5 4 5 24 

20 4 4 5 5 3 21 

21 4 3 5 5 5 22 

22 2 5 5 4 4 20 

23 4 3 5 4 5 21 

24 5 5 5 5 3 23 

25 4 3 5 4 5 21 

26 3 2 5 5 5 20 

27 3 4 5 4 3 19 

28 5 3 5 4 4 21 

29 4 4 5 4 5 22 

30 5 3 4 4 3 19 

31 4 4 4 3 3 18 

32 4 5 5 5 5 24 

33 5 5 5 5 5 25 

34 5 5 5 5 3 23 

35 5 4 4 4 4 21 

36 5 4 5 5 3 22 

37 5 4 5 4 5 23 

38 5 5 5 5 4 24 

39 5 5 5 4 5 24 

40 5 5 5 5 4 24 

41 5 5 5 5 4 24 

42 5 5 5 4 5 24 

43 5 5 5 4 4 23 

44 5 4 4 4 4 21 

45 4 5 5 5 4 23 

46 4 4 5 5 5 23 

47 4 4 4 4 5 21 

48 4 5 5 5 5 24 

49 4 5 5 5 4 23 



50 4 5 4 4 4 21 

51 5 4 4 4 5 22 

52 5 5 5 5 4 24 

53 5 5 5 4 4 23 

54 5 5 4 4 5 23 

55 4 4 5 4 5 22 

56 4 5 4 4 4 21 

57 5 4 5 3 5 22 

58 5 4 4 3 5 21 

59 4 5 3 3 5 20 

60 4 4 3 3 5 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UJI VALIDITAS 

Nilai Validitas Variabel X (Tingkat Religiusitas) 

 

CORRELATIONS   /VARIABLES=item_1 item_2 item_3 item_4 item_5 item_6 item_7 

item_8 item_9 item_10 item_11 total_skor   /PRINT=TWOTAIL NOSIG   

/MISSING=PAIRWISE. 

 

 
Correlations 

 

Correlations 

  item_

1 

item_

2 

item_

3 

item_

4 

item_

5 

item_

6 

item_

7 

item_

8 

item_

9 

item_

10 

item_

11 total_skor 

item_

1 

Pearson Correlation 1 .032 -.040 .348
**
 -.060 .042 .124 .158 .284

*
 -.009 -.172 .366

**
 

Sig. (2-tailed)  .811 .763 .006 .647 .747 .345 .227 .028 .944 .189 .004 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

item_

2 

Pearson Correlation .032 1 .208 .030 .074 .025 -.017 .239 -.114 -.057 -.125 .301
*
 

Sig. (2-tailed) .811  .111 .818 .572 .849 .897 .066 .387 .668 .343 .019 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

item_

3 

Pearson Correlation -.040 .208 1 .132 .242 .403
**
 -.044 .119 -.057 .008 .026 .530

**
 

Sig. (2-tailed) .763 .111  .316 .063 .001 .737 .363 .666 .953 .842 .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

item_

4 

Pearson Correlation .348
**
 .030 .132 1 .008 .157 .051 .137 .238 -.009 -.152 .460

**
 

Sig. (2-tailed) .006 .818 .316  .950 .231 .699 .295 .067 .946 .248 .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

item_

5 

Pearson Correlation -.060 .074 .242 .008 1 .132 .218 -.087 .142 .108 -.074 .421
**
 

Sig. (2-tailed) .647 .572 .063 .950  .316 .095 .507 .280 .411 .572 .001 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

item_

6 

Pearson Correlation .042 .025 .403
**
 .157 .132 1 -.010 -.040 .085 .050 .014 .556

**
 

Sig. (2-tailed) .747 .849 .001 .231 .316  .941 .760 .517 .706 .918 .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

item_

7 

Pearson Correlation .124 -.017 -.044 .051 .218 -.010 1 .045 .041 .185 -.051 .333
**
 

Sig. (2-tailed) .345 .897 .737 .699 .095 .941  .735 .758 .156 .699 .009 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 



item_

8 

Pearson Correlation .158 .239 .119 .137 -.087 -.040 .045 1 .154 -.170 .099 .414
**
 

Sig. (2-tailed) .227 .066 .363 .295 .507 .760 .735  .241 .195 .453 .001 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

item_

9 

Pearson Correlation .284
*
 -.114 -.057 .238 .142 .085 .041 .154 1 -.007 -.093 .374

**
 

Sig. (2-tailed) .028 .387 .666 .067 .280 .517 .758 .241  .957 .480 .003 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

item_

10 

Pearson Correlation -.009 -.057 .008 -.009 .108 .050 .185 -.170 -.007 1 -.182 .215 

Sig. (2-tailed) .944 .668 .953 .946 .411 .706 .156 .195 .957  .165 .099 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

item_

11 

Pearson Correlation -.172 -.125 .026 -.152 -.074 .014 -.051 .099 -.093 -.182 1 .061 

Sig. (2-tailed) .189 .343 .842 .248 .572 .918 .699 .453 .480 .165  .642 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

total_

skor 

Pearson Correlation .366
**
 .301

*
 .530

**
 .460

**
 .421

**
 .556

**
 .333

**
 .414

**
 .374

**
 .215 .061 1 

Sig. (2-tailed) .004 .019 .000 .000 .001 .000 .009 .001 .003 .099 .642  

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nilai Validitas Variabel Y (Kesadaran Membayar Zakat Profesi) 

 

CORRELATIONS   /VARIABLES=item_1 item_2 item_3 item_4 item_5 total_skor   

/PRINT=TWOTAIL NOSIG   /MISSING=PAIRWISE. 

 
Correlations 
 

Correlations 

  item_1 item_2 item_3 item_4 item_5 total_skor 

item_1 Pearson Correlation 1 .520
**
 .054 -.014 -.049 .626

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .680 .914 .711 .000 

N 60 60 60 60 60 60 

item_2 Pearson Correlation .520
**
 1 .030 .144 -.029 .694

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .822 .273 .826 .000 

N 60 60 60 60 60 60 

item_3 Pearson Correlation .054 .030 1 .504
**
 .069 .496

**
 

Sig. (2-tailed) .680 .822  .000 .600 .000 

N 60 60 60 60 60 60 

item_4 Pearson Correlation -.014 .144 .504
**
 1 .000 .546

**
 

Sig. (2-tailed) .914 .273 .000  1.000 .000 

N 60 60 60 60 60 60 

item_5 Pearson Correlation -.049 -.029 .069 .000 1 .338
**
 

Sig. (2-tailed) .711 .826 .600 1.000  .008 

N 60 60 60 60 60 60 

total_skor Pearson Correlation .626
**
 .694

**
 .496

**
 .546

**
 .338

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .008  

N 60 60 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 



 

  



  



  



  



  



  



  



  



 



Biografi Penulis 

 
Nurhadi Riska Kurnia lahir di Prt. Senang Hati, 

03 April 1998 M atau 05 Dzulhijjah 1418 H, yang 

memiliki arti cahaya petunjuk riski karunia. Anak 

keenam dari enam bersaudra. Anak dari pasangan Husni 

dan Hartini. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di 

Sekolah Dasar Negeri 021 Tagaraja pada tahun 2010. 

Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah 

pertama di Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah 

Sungai Guntung dan tamat pada tahun 2013. 

Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah 

Swasta Tarbiyah Islamiyah Sungai Guntung dan dinyatakan lulus pada tahun 

2063. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen 

Dakwah untuk meraih gelar Sarjana dalam jenjang Strata Satu (S1). 

Pada Tahun 2019, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 

Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Siak selama 50 hari. Kemudian pada tahun 

yang sama penulis juga melaksanakan Praktek Kerja Profesi (Job Training) yang 

dilaksanakan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 

Indragiri Hilir, Riau. 

 Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Indragiri Hilir dengan judul 

Korelasi Antara Tingkat Religiusitas dan Kesadaran Membayar Zakat Profesi di 

Kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri 

Hilir. Kemudian di ACC oleh Pembimbing pada tanggal 05 Juli 2019 tepatnya 

dua hari menjelang KKN. Pada hari senin tanggal 23 Desember 2019 penulis 

dinyatakan ‘’Lulus’’ dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui 

sidang Munaqasah dengan Predikat Cumlaude Prodi Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 


	1. COVER.pdf
	2. SCAN SURAT DEPAN.pdf
	3. PERSEMBAHAN.pdf
	4. ABSTRAK-DAFTAR GAMBAR.pdf
	5. BAB I-IV.pdf
	7. BAB VI.pdf
	8. DAFTAR PUSTAKA.pdf
	9. Lampiran 1 Dokumentasi.pdf
	10. LAMPIRAN 2 LAINNYA.pdf
	11. LAMPIRAN SURAT.pdf
	21. BIOGRAFI PENULIS.pdf

