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ABSTRAK 

Nama  :  Miska Sundari 

Jurusan :  Manajemen Dakwah  

Judul :  Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Minat Karyawan 

Perumahan Kelapa Sawit (Pks) PT Murini Sam-Sam Dalam 

Membayar Zakat Profesi di LAZ Ibadurrahman Desa 

Sungai Meranti 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari tingkat 

pendapatan, terhadap minat karyawan PKS PT Murini Sam-sam dalam Membayar 

zakat profesi di LAZ Ibadurahman Desa Sungai Meranti. Pendapatan merupakan 

salah satu faktor yang terpenting  dalam mempengaruhi seseorang untuk 

membayar zakat, khususnya zakat profesi yang baru saja marak di era 

kontemporer. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan metode 

pendekatan kuantitatif. Populasi berjumlah sebanyak 620 orang dan pengambilan 

sampelnya menggunakan  teori Suharsimi Arikunto dengan mengambil sampel 

sebesar 10% dari jumlah populasi sehingga mendapat jumlah sampelnya sebanyak 

62 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 Pendapatan Karyawan berpengaruh signifikan 

terhadap Minat Membayar Zakat Profesi. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

       >      ((5.065>2,000) yang berarti    diterima dan    ditolak. Dari nilai 

koefisien korelasi juga menyatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat 

antara pendapatan karyawan dengan minat membayar zakat profesi dengan nilai 

yang diperoleh 0,547, dengan tingkat singnifikan sebesar 0,000<0,01 yaitu berada 

pada interval 0,80-1,000. Dalam analisis regresi sederhana juga menunjukkan 

pendapatan karyawan (X) berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat 

profesi (Y). Artinya, jika setiap kali variabel pendapatan karyawan (X) bertambah 

satu, maka variabel minat membayar zakat profesi (Y) akan bertambah sebesar 

1.205. 

 

Kata Kunci : Pendapatan, Zakat Profesi, dan Karyawan PKS 
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ABSTRACT 

Name :  Miska Sundari 

Department :  Management of Dakwah  

Title :  The Effect of Income Level on the Palm Plantation Housing 

Employee’s Interest of (Pks) PT Murini Sam-Sam in Paying 

the Profession Zakat at LAZ (Zakat Agency) Ibadurrahman 

Desa Sungai Meranti 

This research was conducted to know the effect of income level on the interest of 

PT Murini Sam-sam employees in paying profession zakat at LAZ Ibadurahman 

Sungai Meranti Village. Income is one of the most important factors in 

influencing a person to pay zakat, especially profession zakat which has just 

emerged in the contemporary era. This research is a descriptive study with a 

quantitative approach method. The population was 620 people. The samples were 

taken based on Suharsimi Arikunto idea. 10% of the total population was taken so 

that the number of samples was 62 people. Data were collected from observation, 

questionnaires and documentation which were then analyzed quantitatively and 

descriptively using SPSS version 17. The results showed that Employee Income 

had a significant effect on their Interest in Paying Profession Zakat. This can be 

seen from the results of T_count> Ttable ((5.065> 2,000), which means Ha is 

accepted and H_0 is rejected. Based on the correlation coefficient value, it also 

states that there is a very strong relationship between employee income and their 

interest in paying profession zakat with a value of 0.547, with a significant level 

of 0.000 <0.01, which is in the interval 0.80-1,000. Based on simple regression 

analysis, it also shows that employee income (X) has a positive effect on the 

interest of employees in paying professional zakat (Y). It means that, if the 

employee income variable (X ) increases by one, then the interest in paying 

profession zakat variable (Y) will increase by 1.205. 

 

Keywords: Income, Profession Zakat, PKS Employees 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia termasuk negara berkembang, salah satu permasalahan yang 

sering dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah masalah ekonomi. 

Permasalahan ekonomi seringkali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial 

masyarakat seperti, kemiskinan dan pengangguran yang sering kali 

menimbulkan tindakan-tindakan kriminal. Oleh karena itu, untuk mengatasi 

problematika tersebut perlu adanya sebuah kebijakan untuk penanggulangan 

masalah kemiskinan. Sebagai negara yang penduduknya kurang lebih 90% 

beragama Islam, maka tuntunan dan kiat islam dalam mengantisipasi 

problematika kemiskinan umat menjadi penting untuk direalisasikan. 

Namun, permasalahan kemiskinan bukanlah hal yang mudah untuk 

diselesaikan, karena kemiskinan adalah bukti kekuasaan Allah bahwa dengan  

kemiskinan Allah ingin mengetahui sejauh mana kepedulian hamba-Nya yang 

di beri harta lebih untuk dapat berbagi dengan yang berkekurangan, Islam 

menenkankan adanya hubungan saling menolong di dalam lingkungan sosial 

umatnya. Bahkan Islam menggambarkan umat muslim sebagai satu batang 

tubuh yang semua anggota dan bagiannya berkaitan dengan bagian yang lain.
1
 

Islam adalah sebuah agama yang lengkap dan rahmatah Lil‟alamin, 

sebab agama Islam mengajarkan kepada umatnya bukan hanya untuk mencapai 

kebahagiaan hidup di akhirat, tetapi juga untuk mencari kebahagiaan hidup di 

dunia. 

Menurut konsep Islam harus terjadi keseimbangan antara hidup di dunia 

dengan hidup di akhirat. Oleh karena itu, hampir semua kegiatan keagamaan di 

kaitkan dengan kebahagiaan di dunia, seperti kesediaan harta yang memadai. 

Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya 

saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat 

bahwa di dalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka 

yang kurang beruntung dan terjerat dalam kemiskinan.
2
  

Di dalam Islam tidak hanya masalah Ibadah vertical disusun cara 

pelaksanaannya, Ibadah sosial pun mendapat tuntunannya. Salah satunya 

adalah masalah zakat. 

Zakat merupakan rukun Islam dan merupakan pilar penting dalam 

pembangunan kekuatan ekonomi Islam. Allah selalu menyandingkan antara 

                                                             
 

1
 Yusuf Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, Jakarta: Gema Insani Press, 

1995, 143 

 
2
 Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modren (Malang:UIN-Maliki Press, 2010),  2-3 
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zakat dengan shalat dalam beberapa ayat Al-Qur‟an dan memberikan dorongan 

dalam ayat-Nya kepada kaum mukminin untuk melaksanakannya, serta 

ancaman siksa bagi yang tidak menunaikannya.
3
  Sebagai mana firman Allah 

SWT dalam Al-Qur‟an surat At-Taubah (9) ayat 103 yang berbunyi : 

 ُ تََك َسَكٞن لَّهُۡمۗۡ َوٱّللَّ يِهم بِهَا َوَصلِّ َعلَۡيِهۡمۖۡ إِنَّ َصلَىَٰ لِِهۡم َصَدقَٗت تُطَهُِّزهُۡم َوتَُزكِّ  َس ٌِي   ُخۡذ ِمۡن أَۡمَىَٰ

 (٣٠١. )َعلِيم   
Artinya : 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersikan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka . 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan 

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
4
 

 

Posisi zakat dalam perekonomian Islam adalah sebagai bagian dari 

kebijakan fiskal Islam, zakat merupakan sendi utama dari system ekonomi 

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

Negara memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan zakat, di mana harta 

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

perekonomian Islam, zakat merupakan komponen utama dalam sistem 

keuangan publik yang berkaitan dengan prinsip keadilan sosial.
5
 

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. 

Mengenai zakat harta, Al-quran dan hadis  hanya menyebutkan secara eksplisit 

tujuh jenis harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya beserta keterangan 

tentang batas minimal harta yang wajib dizakati (nisab) dan jatuh tempo 

zakatnya (haul), yaitu emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang 

dagangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan.  

Pada zaman modern saat ini, kehidupan masyarakat sudah berkembang 

ke hal lain, dan bahkan perkembangan modern sulit diukur dengan apa yang 

terjadi di zaman awal Islam, karena zakat bersifat dinamis terutama tentang 

materi zakatnya. Dengan demikian maka ketentuan zakat mengalami 

perkembangan secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan kehidupan 

dan perekonomian zakat modern. 
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Salah satu bentuk terobosan hukum yang harus dilakukan dalam bidang 

zakat ini adalah dengan mengembangkan hukum zakat itu sendiri yang salah 

satunya adalah menjadikan penghasilan profesi sebagai salah satu hal yang 

wajib dikeluarkan zakatnya, sebab penghasilan profesi adalah salah satu 

sumber mata pencaharian umat manusia yang sangat potensial di zaman 

modern.
6
 

Zakat profesi yaitu zakat yang wajib di keluarkan dari penghasilan dari 

profesi-profesi tertentu yang ditekuni, seperti karyawan, pegawai negri, dokter, 

pengacara, dan sebagainya.  Karena kewajiban zakat atas gaji karyawan adalah 

kewajiban ijtihadi.  Maka yang dibangun adalah kesadaran dari seriap 

karyawan bahwa zakat itu memiliki tujuan yang sangat mulia. Selain sebagai 

pembersih jiwa dan harta, juga memiliki fungsi sosial yang sangat dalam, agar 

harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. 

Dalam kenyataannya karyawan yang memiliki kekayaan dan penghasilan 

besar tidak mengerti atau tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka adalah 

mizakki. Selain itu, kalau pun mereka menyadari kewajiban untuk membayar 

zakat, mereka tidak tau atau tidak mengerti bagaimana mencatat atau 

menghitung secara benar kekayaan dan penghasilan yang wajib dizakati itu. 

Pada satu sisi ada karyawan yang belum bayar zakat, namun pada sisi lain ada 

karyawan yang sadar membayar zakat tapi tidak percaya pada badan atau 

lembaga pengelolaan.
7
 Oleh karena itu, sejalan dengan memperluas 

pemahaman dan wawasan karyawan tentang fikih atau manjemen zakat, maka 

menjadi tugas pemerintah dan para ahli ekonomi untuk membuat dan 

mensosialisasikan konsep oprasionalisasi zakat yang baku sebagai instrument 

pengaman social (social security). 

Begitu besar potensi zakat mal khususnya zakat profesi/penghasilan 

apabila semua bisa terkumpul. Permasalahan secara umum yakni mengenai 

kesadaran 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 ditengah 

tingkat perekonomian saat ini.
8
 

Di Kecamatan Pinggir tepatnya di perumahan PKS PT Murni sam-sam 

kelapa sawit, zakat profesi sudah mulai berangsur diterapkan. Namun, masih 

banyak pula yang belum membayarnya, padahal rata-rata gaji karyawan 

tersebut sudah sampai nisabnya. Jumlah keseluruhan karyawan PT Murini 
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mencapai 620 karyawan. Dan karyawan membayar zakat di LAZ Ibadurahman 

tepatnya di Desa Sungai Meranti, yang cara pembayarannya setiap bulan Amil 

zakat datang dan mengutip uang zakat ke rumah-rumah karyawan tersebut. 

Dalam membayar zakat profesi, semua karyawan tidaklah memiliki minat yang 

sama. 

Salah satu faktor yang mendorong seseorang dalam membayar zakat 

adalah memiliki minat. Minat merupakan suatu kecenderungan hati kepada 

sesuatu. Minat timbul dari diri seseorang apabila sesuatu yang diminati itu 

bermanfaat, bisa dirasakan, dialami secara nyata, dan bila pihak luar juga 

mendorong kearah itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minat 

merupakan dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu 

dalam mewujudkan keinginannya. 

Dalam sebuah teori dikatakan bahwa apabila terdapat kenaikan pada 

pendapatan maka minat dalam melaksanakan zakat akan ikut meningkat.
9
 Dari 

hasil observasi yang peneliti lakukan, didapatkan data bahwasanya Perumahan 

Kelapa Sawit (PKS) PT. Murini Sam-Sam memiliki gaji rata-rata karyawan 

yang dominan tinggi. Maka dari itu, peneliti ingin melihat dan mengetahui 

apakah dengan gaji mereka yang dominan tinggi itu telah mempengaruhi dn 

mendorong para karyawan untuk membayar zakat profesi. Selain itu, minat 

karyawan untuk membayar zakat profesi melalui LAZ Ibadurahman Desa 

Sungai Meranti dapat diketahui dengan memperhatikan faktor yang 

mempengaruhi minat membayar zakat profesi, seperti faktor pendapatan. 

Dengan demikian pendapatan merupakan faktor penting dalam menentukan 

minat karyawan untuk membayar zakat profesi. 

Berdasarkan dari gejala-gejala yang timbul dari latar belakang di atas, 

maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dengan mengangkat 

permasalahan ini ke dalam suatu karya ilmiah dengan judul “Pengaruh 

Tingkat Pendapatan Terhadap Minat Karyawan Perkebunan Kelapa 

Sawit (PKS) PT Murini Sam-Sam Kec. Pinggir Dalam Membayar Zakat 

Profesi di LAZ Ibadurrahman Desa Sungai Meranti”. 

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 memehaminya, maka penulis 

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

judul proposal skripsi, yaitu “PENGARUH TINGKt PENDAPATAN 

                                                             
9
 Kiryanto & Khasanah, V.N.  2013. “Analisis Karakteristik Muzakki Dan Tata Kelola LAZ 

Terhadap Motivasi Membayar Zakat Penghasilan”. Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 2 No. 1 

Januari 2013, 51-64   
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TERHADAP MINAT KARYAWAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 

(PKS) PT MURINI SAM-SAM KEC. PINGGIR DALAM MEMBAYAR 

ZAKAT PROFESI DI LAZ IBADURAHMAN DESA SUNGAI 

MERANTI”. Berikut beberapa istilah yang penulis jelaskan : 

1. Pengaruh adalah daya yang timbul dari suatu (orang, benda) ikut 

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang
10

. Dalam hal ini 

muncul pengaruh antara penghasilan karyawan dengan minat karyawan 

membayar zakat.  

2. Pedapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui 

dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material seperti 

misalnya upah karyawan. 

3. Minat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan.
11

 

Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihan 

aktivitas. Pengaruh kondisi individual dapat merubah minat seseorang. 

Sehingga dikatakan minat sifatnya tidak stabil. 

4. Karyawan adalah sumbe rdaya manusia atau penduduk yang bekerja di 

suatu istitusi baik pemerintah maupun swasta (bisnis).
12

 Karyawan 

merupakan orang penjual jasa “pikiran atau tenaga” dan mendapat 

kompensasi yang besarnya telah ditetapkan telebih dahulu. 

5. Zakat Profesi yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seseorang yang 

berprofesi apabila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai 

negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan 

wiraswasta.
13

 

6. LAZ Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah suatu organisasi yang dibentuk 

oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat, di mana hasil 

pengumpulan zakat disetorkan ke BAZNAS Provinsi kabupaten atau kota. 

 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang masalah bahwa 

permasalahan pokok kajian ini adalah pengaruh dakwah Islamiah terhadap 

peningkatan pemahaman agama jama‟ah. Berdasarkan permasalah pokok 

                                                             
10

 Sulchan Yasyin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia ( Surabaya :1997), 375 
11

 Anton M. Moeliono dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1999,  
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 Ma‟ruf Abdullah,  Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan, Yogyakarta: Aswaja 

Pressindo, 2014, 6 

 
13

 Didin Hafidhuddudin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta, Gema Insani, 

2002, 95 
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tersebut, maka persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian ini sebagai 

berikut : 

a. Apakah Karyawan PKS PT Murini Sam-Sam Kec. Pinggir sudah 

memiliki Minat dalam membayar zakat profesi?  

b. Apakah ada pengaruh tingkat pendapatan karyawan PKS PT Murini 

Sam-Sam terhadap minat membayar zakat profesi? 

c. Apakah ada hubungan antara tingkat pendapatan karyawan PKS PT 

Murini Sam-Sam terhadap minat membayar zakat profesi? 

 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas. Subjek yang dijadikan 

responden yaitu karyawan PKS PT Murini Sam-Sam Kecamatan Pinggir 

Kabupaten Bengkalis, sedangkan objek penelitian, penulis membatasi 

permasalahan pada Pengaruh Pendapat Terhadap Minat Karyawan 

Membayar Zakat Profesi di LAZ.   

 

3. Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada 

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Minat Karyawan PT Murini 

Sam-Sam Dalam Membayar Zakat Profesi di LAZ Ibadurahman Desa 

Sungai Meranti?” 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengkaji secara mendalam  tentang Pengaruh Pendapatan 

terhadap minat karyawan pt murini sam-sam kec.pinggir dalam membayar 

zakat profesi di laz ibadurahman desa sungai meranti. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi analisis pengaruh 

pendapatan terhadap minat karyawan pt murini sam-sam kec.pinggir 

dalam membayar zakat profesi di laz ibadurahman desa sungai 

meranti, sehingga akan menjadi kajian lanjutan untuk para peneliti 

yang akan datang. 

2) Hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan kepada kita pengaruh 

pendapatan terhadap minat karyawan pt murini sam-sam kec.pinggir 

dalam membayar zakat profesi di laz ibadurahman desa sungai 

meranti 
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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. 

 

E. 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. 

BAB II  : KAJIAN TEORI 

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

konsep oprasional dan hipotesis. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, 

teknik pengumpulan data, validasi data, 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. Pengaruh Pendapatan 

a. Pengertian Pengaruh  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Pengaruh adalah daya 

yang ada atau timbul dari sesuatu (orang/benda) yang ikut membentuk 

watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang.”
14

 Pengaruh merupakan 

suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang 

maupun benda serta segala sesuatu yang ada dialam sehingga 

mempengaruhi apa-apa yang ada disekitarnya.
15

 

Pengaruh dibagi menjadi dua, ada yang positif ada pula yang 

negatif. Bila seseorang member pengaruh positif kepada masyarakat, ia 

bisa mengajak untuk menuruti apa yang ia inginkan. Namun bila 

pengaruh seseorang negatif, Maka masyarakat justru menjauhi dan tidak 

menghargainya. 

b. Pengertian Pendapatan 

Dalam kamus bahasa Indonesia pendapatan memiliki makna hasil 

kerja (usaha, dan lain sebagainya).Pendapatan juga dapat diartikan 

sebagai tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan 

bersifat tetap.
16

 

Pendapatan dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagaihasil berupa 

uang atau hal materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau 

jasa manusia bebas. Sedangkan pendapatan rumah tangga adalah total 

pendapatan dari setiap anggota rumah tangga dalam bentuk uang atau 

natura yang diperoleh baik sebagai gaji atau upah usaha rumah tangga 

atau sumber lain. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan 

konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang 

diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu 

tertentu.
17

                                                             
14

 Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional Balai Pustaka,2005), 849 
15

http://yosiabdiantidoan.blogspot.co.id/pengertian-pengaruh.html, diakses pada 26 Maret 

2018 pukul 14. 25 WIB 
16

 Yusuf Qardawi, op.cit.,, 1033. 
17

 Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, Makro Ekonomi, (Jakarta : Erlangga, 

1995), 255. 
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Dari beberapa pendapat di atas mengenai makna pendapatan, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pendapatan merupakan hasil dari usaha 

ataupun berupa materi yang dimiliki oleh seseorang. 

Menurut Kadariyah, pendapatan seseorang terdiri dari penghasilan 

berupa upah/gaji, bunga sewa, dividen, keuntungan, dan merupakan 

suatu arus uang yang diukur dalam suatu jangka waktu, umpamanya 

seminggu, sebulan atau setahun. 

Sumber pendapatan dapat bersifat material, sepertitanah atau non 

material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga pendapatan 

terbagi atas penghasilan, gaji/ upah dan keuntungan. Sebagaimana 

Mursyidi yang mengemukakan bahwa laba (profit) atau keuntungan 

dapat dikategorikan sebagai pendapatan.
18

 

Menurut Valerie J. Hull sebagaimana yang dikutip oleh Masri 

Singarimbun bahwa jumlah seluruh pendapatan dan kekayaan keluarga 

termasuk barang dan hewan peliharaan dipakai untuk membagi keluarga 

ke dalam tiga kelompok pendapatan yaitu pendapatan tinggi, pendapatan 

menengah dan pendapatan rendah. Dari jumlah pendapatan yang diterima 

dapat diketahui apakah pendapatan tersebut telah mencapai nishab atau 

belum. Selain itu, dari jumlah pendapatan yang diterima akan 

mempengaruhi jumlah zakat yang dibayarkan.
19

 

a) Unsur Pendapatan 

Unsur pendapatan adalah Quantity pendapatan. Quantity 

pendapatan adalah jumlah semua penghasilan yang dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan pendapatan tersebut dapat berupa 

pendapatan tetap dan pendapatan sampingan. Sumber pendapatan atau 

permintaan tiap tiap orang sangatlah berbeda. Ada bermacam-macam 

sumber pendapatan, antara lain seorang pengusaha mendapatkan 

penghasilan dari laba usaha, pegawai negeri mendapatkan penghasilan 

berupa gaji, buruh pabrik mendapatkan penghasilan berupa upah, dan 

petani mendapatkan hasil dari panennya. Pendapatan yang mereka 

peroleh, akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka 

ragam dan tidak terbatas jumlahnya. Akan tetapi yang menjadi 

masalah dalam pemenuhan kebutuhan adalah keterbatasan jumlah 

pendapatan yang mereka peroleh. Oleh karena itu banyaknya 

pendapatan sangat menentukan seseorang dapat menjadi Muzakki atau 

Mustahiq. 

                                                             
18

 Kadariyah, Analisa Pendapatan Nasional, (Jakarta: Bina Aksara, 1981). 26. 
19

 Masri Singarimbun, dkk., Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 1985),  24. 
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2. Minat Membayar Zakat 

a. Pengertian Minat 

Minat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai 

sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau 

keinginan.
20

 Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk 

menentukan pilihan aktivitas. Pengaruh kondisi individual dapat merubah 

minat seseorang, sehingga dikatakan minat sifatnya tidak stabil.
21

  

Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian, 

kecenderungan hati kepada sesuatu keinginan. Sedangkan menurut istilah 

ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari 

perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang 

mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.  

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk 

melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap 

minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya 

kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran 

mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, 

sedang perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendambakan 

kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai  pengingat  fikiran  dan  

perasaan  dalam  koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur 

sebaik-baiknya.
22

 

Minat berkaitan dengan perasaan suka atau senang dari seseorang 

terhadap suatu objek. Minat juga sebagai suatu rasa lebih suka dan rasa 

keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri 

sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut, semakin besar minat. 

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah 

dorongan kuat    bagi seseorang untuk melakukan  segala  sesuatu  dalam  

mewujudkan  pencapaian tujuan  dan  cita-cita  yang  menjadi  

keinginannya.  Selain  itu minat dapat timbul karena adanya faktor 

eksternal dan juga adanya  faktor  internal.
23

   

Minat  yang  besar  terhadap  suatu hal  merupakan  modal  yang  

besar  untuk  membangkitkan semangat  untuk  melakukan  tindakan  

                                                             
20

 Anton M. Moeliono dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 

225 
21

 Muhaimin, Korelasi Minat Belajar Pendidikan Jasmani terhadap Hasil Belajar 

Pendidikan Jasmani, (Semarang: IKIP, 1994). 4  
22

 Sukanto M.M., Nafsiologi, (Jakarta: Integritas Press, 1985), 120 
23

 Ibid,..26. 
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yang  diminati  dalam hal ini membayar zakat di UPZ Ibadurahman Desa 

Sungai Meranti Kec. Pinggir.  

 

b. Macam-Macam Minat  

1) Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif 

dan minat kultural. 

a) Minat primitif adalah minat   yang   timbul   karena   kebutuhan   

biologis   atau jaringan-jaringan   tubuh,   misalnya   kebutuhan   

akan makanan.  

b) Minat  kultural  adalah  minat  yang timbul karena proses belajar. 

2) Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik 

dan  ekstrinsik.   

a) Minat  intrinsik  adalah minat  yang  langsung  berhubungan  

dengan  aktivitas  itu sendiri,  ini  merupakan  minat  yang  lebih  

mendasar  atau asli.   

b) Minat ekstrinsik  adalah  minat  yang  berhubungan  dengan tujuan 

akhir dari kegiatan tersebut. 

3) Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat di bedakan menjadi 

empat yaitu:  

a) Expressedinterest Minat yang diungkapkan dengan cara meminta 

kepada subyek untuk menyatakan atau menuliskan semua kegiatan, 

baik yang disenangi maupun yang paling tidak disenangi. 

b) Manifest interest Minat yang diungkapkan dengan cara 

mengobservasi atau melakukan pengamatan secara langsung  

terhadap aktivitas yang dilakukan  subyek atau dengan mengetahui 

hobinya. 

c) Tested interest Minat yang diungkapkan dengan cara 

menyimpulkan hasil jawaban tes obyektif yang ada. 

d) Inventoried interest Minat yang diungkapkan dengan cara 

menggunakan alat-alat yang sudah distandarkan, berisi pertanyaan-

pertanyaan kepada subyek.
24

 

 

Semua minat mempunyai dua aspek yaitu; pertama, adalah aspek 

kognitif. Kedua, aspek afektif. Aspek kognitif didasarkan pada konsep 

yang dikembangkan seseorang mengenai bidang yang berkaitan dengan 

manusia. Sedang aspek afektif atau bakat emosional adalah aspek yang 

berkembang dari pengalaman pribadi dari sikap orang  penting missal 

                                                             
24

 Ibid,... 265. 
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orang tua, guru dan teman sebaya terhadap kegiatan yang berkaitan 

dengan minat tersebut.
25

 

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Minat 

Minat pada seseorang akan suatu obyek atau hal tertentu tidak akan 

muncul dengan sendirinya secara tiba-tiba dalam diri individu. Minat 

dapat timbul pada diri seseorang melalui proses. Dengan adanya 

perhatian dan interaksi dengan lingkungan maka minat tersebut dapat 

berkembang. Banyak faktor yang mempengaruhi minat seseorang akan 

hal tertentu.   

Miflen, FJ & Miflen FC, (2003:114) mengemukakan ada dua 

faktor yang mempengaruhi minat belajar peserta didik, yaitu :  

1) Faktor dari dalam yaitu sifat pembawaan  

2) Faktor dari luar, diantaranya adalah keluarga, sekolah dan masyarakat 

atau lingkungan.  

 

Menurut Crow and Crow yang dikutip (Dimyati Mahmud, 

2001:56) yang menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang mendasari 

timbulnya minat seseorang yaitu :  

1) Faktor dorongan yang berasal dari dalam. Kebutuhan ini dapat berupa 

kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan. 

2) Faktor motif sosial. Timbulnya minat dari seseorang dapat didorong 

dari motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dan 

lingkungan dimana mereka berada. 

3) Faktor emosional. Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang 

dalam menaruh perhatian terhadap sesuatu kegiatan atau obyek 

tertentu. 
26

 

Menurut Johanes yang dikutip oleh Bimo Walgito (1999:35), 

menyatakan bahwa “Minat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu minat 

intrinsik dan ektrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang timbulnya dari 

dalam individu sendiri tanpa pengaruh dari luar. Minat ekstrinsik adalah 

minat yang timbul karena pengaruh dari luar”. Berdasarkan pendapat ini 

maka minat intrinsik dapat timbul karena pengaruh sikap. Persepsi, 

prestasi belajar, bakat, jenis kelamin dan termasuk juga harapan bekerja. 

Sedangkan minat ekstrinsik dapat timbul karena pengaruh latar belakang 

status sosial ekonomi orang tua, minat orang tua, informasi, lingkungan 

dan sebagainya. 

                                                             
25

 Sukanto, op.cit,… 116-119 
26

 Ibid,... 65. 
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d. Fungsi Minat  

Nuckols dan Banducci dikutip oleh Elizabeth B.Hurlock menulis 

tentang fungsi   minat bagi kehidupan sebagai berikut:   

1) Minat mempengaruhi intensitas cita-cita.  

2) Minat sebagai tenaga pendorong yang kuat.   

3) Prestasi selalu dipengaruhi jenis dan intensitas minat.  

4) Minat yang terbentuk seumur hidup membawa kepuasan.
27

 

 

e. Aspek-Aspek Minat 

Lucas dan Britt menyatakan bahwa aspek-aspek yang terdapat 

dalam minat adalah sebagai berikut :
28

 

1) Ketertarikan (Interest) yang merupakan adanya pemusatan perhatian 

dan perasaan senang.  

2) Keinginan (Desire) ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk 

memiliki.  

3) Keyakinan (Cinviction) ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya 

diri individu terhadap kualitas, daya guna, dan keuntungan dari 

produk yang akan dibeli. 

 

f. Penentuan Minat 

Karena  pentingnya  peran  minat  dalam  kehidupan manusia,  

maka  minat  perlu  sekali ditemukan  dan  dipupuk. Ada  beberapa  

metode  untuk  menentukan  minat  seseorang antara lain:  

1) Pengamatan kegiatan   

2) Pertanyaan   

3) Membaca  

4) Keinginan  

 

Sebagaimana terkandung dalam Al-qur‟an, berkaitan dengan minat 

terdapat pada  surat pertama yang perintahnya adalah agar kita membaca. 

Bukan sekedar membaca  buku  atau  secara  tekstual,  tetapi  dalam  

semua aspek. Termasuk tuntunan membaca cakrawala dunia yang 

merupakan kebesaran-Nya, serta membaca potensi diri sehingga kita 

dapat memahami apa yang sebenarnya menarik minat kita dalam 

kehidupan ini.  Firman Allah SWT. 

                                                             
27

 Abdul Wahib, ibid,… 109-110 
28

 Kartika Mandasari, “Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen 

Dalam Memilih Jasa Perhotelan” (Skripsi, Universitas Diponegoro, 201), 15-16.   
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Artinya:  “Bacalah!  Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, 

yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan 

kepada manusia apa yang tidak diketahui-Nya”(Q.S. Al-Alaq: 3-5).
29

 

Jadi minat merupakan karunia terbesar yang dianugerahkan Allah 

SWT kepada kita semua. Namun demikian bukan berarti kita hanya 

berpangku tangan dan minat tersebut dapat berkembang dengan 

sendirinya. Tetapi kita harus ada upaya  mengembangkan anugerah Allah 

itu secara maksimal sehingga karunianya dapat berguna dengan baik 

pada diri dan lingkungan kita berada.
30

  

Ketidak percayaan ataupun kurang percaya masyarakat terhadap 

lembaga amil zakat membuat sebagian masyarakat lebih memilih 

menunaikan ibadah zakat langsung kepada mustahiq  zakat  dari  pada  ke  

lembaga zakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat oleh suatu lembaga 

amil zakat yang lebih profesional, amanah dan transparan  akan dapat 

menumbuhkan semangat masyarakat untuk menyalurkan zakatnya 

melalui lembaga tersebut. 

Tingkat pemahaman masyarakat muslim mengenai keagamaan 

khususnya  ibadah  zakat berpengaruh kuat terhadap semua aspek 

kehidupan manusia, khsusunya berdampak  pada kesadaran masyarakat 

membayar zakat. Termasuk ajaran Islam mengenai  pemerataan dan 

pendistribusian pendapatan yang memihak kepada rakyat miskin. 

Pendapatan berpengaruh terhadap   jumlah   zakat yang harus dibayarkan 

oleh muzakki.
31

 

 Dengan demikian, minat masyarakat merupakan faktor terpenting 

dalam menentukan  perilaku  masyarakat  untuk menunaikan zakat di 

lembaga amil zakat. Pengelolaan dana zakat yang lebih profesional akan 

menjadikan lembaga amil zakat  tersebut  sebagai  pilihan  utama  

masyarakat  dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan 

zakat. 

 

 

 

 

 

                                                             
29

 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur‟an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 

Jakarta: DEPAG ,1989,  939. 
30

 Abdul Rahman Saleh, op. cit, 272 
31

 Hikayah  Azizi, Journal  of  Islamic  Business  and  Economics,  Desember  2008,  Vol.  

3  No.2,  76-77 
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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.
32

 

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).
33

  

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 zakat karena 

yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan 

melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.
34

  

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.
35

 

 

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 

                                                             
32

 BAZNAS, Arsitektur Zakat Indonesia,… 18. 
33

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

1995), 83.  

34
 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), 35.  

35
 Hertina, Problematika Zakat Profesi dalam Produk Hukum di Indonesia, (Pekanbaru: 

Suska Press, 2013), 3. 
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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. 

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.
36

 

 

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.  

                                                             
36

 Ilyas Supena dan Darmuin, Manajemen Zakat, (Semarang: Walisongo Press, 2009),  22-
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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.
37

  

 

d. Tinjauan Umum Zakat Profesi 

Zakat Profesi yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan 

seseorang yang berprofesi apabila telah mencapai nisab. Profesi tersebut 

misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, 

artis, dan wiraswasta. Zakat profesi di tinjau dari perspektif sosiologi dan 

teoritik sebagai berikut : 

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.
38

 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.
39

 

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).
40

 Fungsionalitas koherensi 
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digunakan untuk melihat fungsi zakat produktif dan 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 di LAZ dan BAZ 

dalam bingkai hukum positif. 

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. 

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, upah dan bonus 

insentif tetap terhadap prajurit Islam.
41

 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.
42

 Selain itu, Imam Ahmad 

juga berpendapat bahwa harta kekayaan al-mustaghallat (pabrik, 
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kapal, pesawat, penyewaan rumah), jika dikembangkan dan hasil 

produksinya mencapai nisab, maka sudah wajib dikenakan zakat.
43

 

‟Umar bin Abd al-Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan 

zakat atas gaji, jasa honorarium, penghasilan dan berbagai jenis 

profesi.
44

 Jika dicermati melalui sudut pengamatan sejarah (tarikh 

tasyri‟), kesuksesan ‟Umar bin Abd al-Aziz, sebenarnya didukung 

oleh beberapa faktor, yaitu:
45

 

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 penyelewengan 

dan penyalahgunaan dana zakat yang mereka kumpulkan ke bayt 

al-mal.
46

 

 

Fakta ketiadaan literatur hukum kalasik (kitab fiqh) yang 

mengupas secara detail perihal “zakat penghasilan dan jasa” 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.
47

 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, 
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memungkinkan dapat terwujud dalam kehidupan umat Islam 

sekarang.
48

 

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah al-kasb, yaitu harta 

yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, 

akal fikiran maupun jasa.
49

 Definisi lain dari kata profesi dipopulerkan 

dengan term mihnah (profesi) dan hirfah (wiraswasta).
50

 Menurut 

Mustikorini Indrijatiningrum, bahwa salah 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.
51

 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 pemotong an gaji langsung untuk 

pembayaran zakat sesuai surat edaran Gubernur atau Bupati 

setempat.
52

 

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).
53

 Kedua, ulama yang berpendapat bahwa zakat profesi itu 

wajib dikeluarkan, dengan merujuk pendapat sejumlah ulama Mesir 
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semisal Abu 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.
54

 

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.
55

 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.
56

 

Dalam konteks in, implementasi zakat profesi, mendesak untuk 

memperoleh pemecahan secara menyeluruh mengingat perkembangan 

saat ini dalam bidang industrialisasi, jasa maupun profesi sedemikian 

rupa telahmengelobalisasi 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 harta 

yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dengan 

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

َن ٱۡۡلَۡرِضۖۡ  آَٰ أَۡخَزۡجنَا لَُكم مِّ ِت َما َكَسۡبتُۡم َوِم ٌَّ ْا أَنفِقُىْا ِمن طَيِّبََٰ أَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُىَٰٓ
َٰٓ  … ...يََٰ

“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…”
57
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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 public 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.
58

  

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 َحَسٗنا  ۚ   ةَ َوأَۡقِزُضىْا ٱّللَّ َكىَٰ ةَ َوَءاتُىْا ٱلزَّ لَىَٰ  َوأَقِي ٌُىْا ٱلصَّ
“dan dirikanlah sembahyang, tunaikan zakat dan berikanlah pinjaman 

kepada Allah pinjaman yang baik”. (Q.S Al-Muzammil:20).
59

 

 

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

turun pada periode Madinah adalah: 

ِكِعيَن   ةَ َوٱۡرَكُعىْا َمَ  ٱلزََّٰ َكىَٰ ةَ َوَءاتُىْا ٱلزَّ لَىَٰ  َوأَقِي ٌُىْا ٱلصَّ
 “dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku‟lah beserta orang-

orang yang ruku‟”. (Q.S Al-Baqarah:43)
60

 

 

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
61

 

Perintah zakat yang diturunkan pada periode Mekah baru sebatas 

anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang yang 
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membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode 

Madinah adalah perintah wajib secara mutlak yang dilakukan oleh umat 

Islam.
62

 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.
63

 

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 mencapai nisab 

sebagai milik orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan, 

kepemilikannya penuh dan mencapai haul.
64

 

Nisab zakat profesi terdapat perbedaan pendapat. Muhammad al-

Ghazali menyatakan nisab zakat profesi diqiyaskan dengan zakat 

pertanian, yaitu 563 atau 750 kg
65

 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”. 

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.
66

 

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 بَۡيَن ٱۡۡلَۡغنِيَآَِٰء ِمنُكۡم   ...  

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya 

saja di antara kamu”. (Q.S Al-Hashr:7).
67

 

 

Ayat tersebut merupakan fakta sejarah di mana Umar bin Khattab 

pernah menetapkan zakat penghasilan dari kharaj (sewa taah) 
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berdasarkan penafsiran dari ayat tersebut.
68

 Selain itu, Umar bin Abd 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. 

 

f. Teknik Perhitungan Zakat Profesi 

Dalam penetapan masa hawl zakat penghasilan (profesi) 

tergantungkan kepada qiyas (analogi) yang digunakan. Ada beberapa 

analogi yang digunakan diantaranya.
69

 

1) Zakat profesi bila dianalogikan kedalam zakat perdagangan, maka 

nishab, kadar dan hawl nisabnya 85 gram emas,kadar 2,5% dan hawl 

setelah setahun dikeluarkan setelah mencukupi kebutuhan pokok. Cara 

menghitung, misalnya harga emas 400.000,-/ gram berarti nisabnya 85 

gram x 400.000,- = 34.000.000,- jika si A berpenghasilan 10.000.000,-

/bulan, dan kebutuhan pokoknya 5.000.000,-/bulan. Berarti sisanya 

5.000.000.- x 12 = 60.000.000 (cukup nishab). Besar zakat yang 

dikelurkan adalan 2,5% x 5.000.000 = 1. 500.000,-/tahun atau 

125.000,-/bulan. 

2) Bila dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 652,8 

kg 
70

 padi atau gandum, kadar zakatnya 5% dan dikeluarkan pada 

setiap mendapat gaji/penghasilan. Contoh si A mendapatkan 

penghasilan 10.000.000,-/bulan biaya yang mendukung terselenggara 

dan kebutuhan usaha tersebut misalnya 4.000.000,- sisanya 

6.000.000,- (melebihi nisab bila asumsi harga makanan harga 

makanan pokok 8000,-/kg X 652,8 kg = 5.222.400) berarti sampai 
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nishab. Jadi si A berkewajiban mengeluarkan zakatnya, 6.000.000,-x 

5% = 300.000,-. 

3) Jika menggunakan metode qiyas syabah/ berdasarkan kemiripan, 

maka zakat profesi sama dengan hasil panen. 

4) Bias juga diqiyaskan dalam zakat harta (kekayaan simpanan) kadarnya 

2,5%. Contoh si A menghasilkan 10.000.000/bulan, dikurangi 

oprasional dan kebutuhan hidup misalnya 4.000.000,- sisanya 

6.000.000 x 2,5%  = 150.000,- harta yang harus dizakatkan. 

 

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 dan sama 

dengan penelitian ini adalah: 

1. Rujukan pertama 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 pada pengaruh pendapatan terhadap minat  

pembayaran zakat profesi dan objek nya karyawan PT, sedangkan pada 

Penelitian terdahulu mengambil objeknya adalah dari orang muslim yang 

masih dalam artian luas. 

2. Rujukan kedua yaitu Skripsi Muhammad Fakhruddin dengan judul 

“Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, 
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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 

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 tiga faktor yang mempengaruhi minat membayar zakat profesi 

para karyawan yaitu ketertarikan, keinginan, keyakinan. Selain itu, pada 

penelitian terdahulu metode yang digunakan adalah metode kualitatif 

sekaligus kuantitatif, sementara pada penelitian yang penulis lakukan hanya 

menggunakan metode kuantitatif. 

3. Rujukan ketiga 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. Sedangkan perbedaan dari jurnal dan penelitian 

ini ialah pada objek penelitian, pada jurnal ini menggunakan objek muzakki 

di BAZNAS Salatiga sedangkan peneliti menggunakan Karyawan PT 

Murini Sam-sam Kec. Pinggir sebagai objek penelitian. Selain itu, pada 

penelitian ini hanya menggunakan pendapatan sebagai faktor yang dapat 

menumbuhkan kesadaran seseorang dalam membayar zakat profesi. 

 

 

 

 

 

C. Konsep Operasional 
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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.
71

 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
72

. 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 

variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel bebas ditandai dengan 

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

pendapatan, sedangkan variabel Y adalah minat membayar zakat profesi. 

Gambar 2.1 

Konsep Operasional 

Variabel  

 (X) 

Valiabel  

(Y) 

Quantity 

1. Pendapatan tinggi 

2. Pendapatan sedang 

3. Pendapatan rendah 

1. Ketertarikan  

2. Keinginan  

3. Keyakinan  

 

                                                             
71
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Adapun indikator-indikator dari variabel X (Pendapatan) adalah sebagai 

berikut: 

1. Quantity 

Indikator ini berkaitan dengan jumlah semua penghasilan yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendapatan tersebut baik pendapatan 

hasil kerja tetap maupun pendapatan hasil kerja sampingan. Pada indikator 

ini, terbagi pada 3 poin yaitu: 

a. Pendapatan tinggi : > Rp. 6.000.000 

b. Pendapatan sedang :  Rp. 4.000.000 – Rp. 6.000.000 

c. Pendapatan rendah  :  < Rp. 4.000.000 

 

Sedangkan indikator-indikator dari variabel Y (Minat membayar zakat) 

dalam penelitian adalah : 

1. Ketertarikan 

Ketertarikan merupakan suatu proses yang dengan mudah dialami oleh 

setiap individu tetapi sukar untuk di terapkan. Kecenderungan untuk menilai 

seseorang atau kelompok secara positif, untuk mendekatinya, dan untuk 

berprilaku secara positif padanya. 

2. Keinginan  

Keinginan adalah sebuah kondisi dimana kita merasa mau memiliki, 

dipenuhi, pada hal-hal yang sekiranya dianggap kurang, namun keinginan 

tidak bersifat harus atau wajib. Pada dasarnya keinginan hanyalah sebuah 

tambahan dari hal-hal yang dikira kurang.  

3. Keyakinan  

Indikator ini berkaitan dengan  harapan-harapan di mana seseorang 

yang religius akan berpegang teguh pada suatu pandangan tertentu serta 

mengakui akan adanya kebenaran. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu dugaan sementara dari suatu yang harus 

dibuktikan kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Hipotesis dapat juga 

dikatakan kesimpulan sementara, dan merupakan suati konstruk yang masih 

perlu dibuktikan
73

. Ada beberapa kemungkinan hipotesis yang muncul terkait 

penelitian ini. 

Ho  = Tidak ada pengaruh antara pendapatan terhadap minat karyawan 

dalam membayar zakat profesi di laz ibadurahman desa sungai 

meranti. 

                                                             
73
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Ha  = Terdapat pengaruh antara pendapatan terhadap minat karyawa dalam  

membayar zakat profesi d laz ibadurahman desa sungai meranti. 

 



 

30 
 

 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. 

Menurut Sugiyono penelitian deskriptif digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum dan generalisasi.
74

  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu metode ilmiah 

yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-

hubungannya75 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.
76

 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.77 

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian lapangan (field 

research) dengan pendekatan kuantitatif yang melalui penyebaran angket 

dan kuesioner serta melakukan test secara langsung  kepada Karyawan 

PKS PT Murini Sam-sam Kec. Pinggir. 

 

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 

subyek (orang), kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, 

kejadian, atau kegiatan dan hasil pengujian-pengujian.78 Dalam 
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penelitian ini, peneliti meminta izin langsung kepada Bapak Wahyudi 

Ansory selaku Mandor dari Karyawan PKS PT Murini Sam-sam Kec. 

Pinggir melalui via telepon untuk mengetahui data-data para Karyawan 

yang sudah mempunyai minat untuk membayar zakat profesi dan yang 

belum mempunyai minat untuk membayar zakat profesi. Selain itu, 

peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada pengurus LAZ 

Ibadurahman Desa Sungai Meranti dengan maksud untuk menggali 

informasi tentang bagaimana prosedur pembayaran zakat profesi yang 

biasanya dilakukan oleh kalangan Karyawan PKS PT Murini Sam-sam 

Kec.Pinggir. 

 

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.79 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 Perumahan PKS PT Murini Sam-

sam kelapa sawit Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. 

Sedangkan untuk waktu penelitiannya dilaksanakan tanggal 1 maret 2020. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi didefinisikan sebagai keseluruhan jumlah dari objek yang 

seharusnya diteliti80. 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.
81

 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 
                                                             

79
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dimiliki subyek atau obyek itu. Adapun yang menjadi populasi dari 

penelitian ini adalah  Karyawan PT Murini Sam-sam Kec. Pinggir 

sebanyak 620 karyawan.
82

 

 

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.83 Jadi, dapat 

kita tarik kesimpulan bahwasanya sampel adalah suatu bagian dari 

populasi tertentu yang akan menjadi pusat perhatian dalam penelitian.84 

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.85 Elemen adalah subyek di mana pengukuran dilakukan, elemen-

elemen yang terpilih ini disebut sebagai sampel, cara memilih atau 

menyeleksinya disebut teknik sampling. 

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 

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

lebih, dengan berdasarkan pada beberapa aspek, yaitu:86 

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.87 

 

Berdasarkan teori tersebut, maka dalam penelitian ini populasinya 

berjumlah 620 responden, sampel yang penulis ambil dalam penelitian ini 

adalah 10% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 62 responden. Kemudian 
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untuk mengetahui sampel, penulis menggunakan purposive sampling 

(sampel bertujuan),88 yaitu pengambilan sampel dengan cara menetapkan 

ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik menentukan 

sample yaitu pendapatan responden, umur responden dan pendidikan 

responden. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data adalah sekumpulan informasi yang biasanya berbentuk bilangan 

yang dihasilkan dari pengukuran atau perhitungan89. 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 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 yaitu pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean 

perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organism, sesuai dengan 

tujuan empiris.
90

 Menurut Lary Cristensen, observasi diartikan sebagai 

pengamatan terhadap pola prilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk 

mendapatkan informasi fenomena yang diinginkan. 
91

 

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,92 

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.93 
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Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan cara 

menyebarkan kuesioner kepada responden. Responden dalam penelitian ini 

adalah Karyawan PKS PT Murini Sam-sam dibidang pengelolan sawit 

Kec.Pinggir. 

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-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda 

dan sebagainya.94 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.95 Oleh sebab itulah data yang diperoleh dari telaah 

dokumentasi ini klasifikasinya bukan data primer, melainkan masuk dalam 

klasifikasi data sekunder.96 

Teknik ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data atau 

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

kegiatan yang dilakukan oleh Karyawan ketika membayar Zakat Profesi. 

 

E. Instrumen Penelitian   

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data agar penelitian dan hasilnya mudah diolah.
97

 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.
98

 Skala ini menggunakan alternatif pilihan 1 sampai dengan 5 

jawaban pertanyaan dengan ketentuan Skala likert, dengan bobot score, yaitu :  

1. Sangat Tidak Setuju (STS) : 1 

2. Tidak Setuju (TS) : 2 

3. Cukup Setuju/Netral (N) : 3 

4. Setuju (S) : 4 

5. Sangat Setuju (SS) : 5 
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F. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian kuantitatif atau sering pula disebut kuantitatif deskriptif 

yang diterapkan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, untuk menganalisa 

datanyanya biasanya menggunakan alat bantu yang disebut statistik atau 

statitika.
99

  

Dalam konteks penelitian kuantitatif statistika yang dimaksud 

mempunyai dua model, yaitu statistika deskriptif dan statistika deferensial. 

Dan pada penelitian ini penulis menganalisis data dengan statistika deferensial 

yaitu yang bertujuan tidak saja mendeksripsikan keadaan gejala yang tampak, 

tetapi lebih jauh lagi inginm elihat hubungan-hubungan kausalitas antara 

gejala-gejala tersebut. 

Dalam penelitian kuantitatif ada beberapa metode analisis data yang 

biasa digunakan. Dan dalam penilitian ini penulis menggunakan metode 

analisis regresi. Analisis regresi adalah analisis yang berkenaan dengan 

ketergantungan satu variabel (variabel terikat) terhadap variabel lain (variabel 

bebas), yang merupakan variabel yang menjelaskan dengan menaksirkan nilai 

rata-rata (mean) atau rata-rata (populasi) variabel tak bebas, dipandang dari 

segi nilai yang diketahui atau tetap. 

Analisis regresi bertujuan untuk  mengetahui besrarnya pengaruh 

kuantitatif dari perubahan nilai X terhadap perubahan nilai Y. Dengan kata lain 

nilai variabel X dapat memperkirakan (memprediksi) nilai variabel Y.
100

 

Dari beberapa instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

(khususnya kuesioner) idealnya penelitian yang baik menguji keabsahan data 

yaitu dengan menggunakan (validitas, realibilitas, sensivitas, obyektivitas, dan 

fasibilitas) dan dalam pelaksanaan penelitian minimal dua yang harus diuji, 

yaitu validitas dan reliabilitas. Pengujian instrumen ini perlu dilakukan karena 

proses pengumpulan data itu memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang besar, 

sedangkan data yang diperoleh belum tentu berguna karena kuesioner yang 

digunakan mislanya tidak memiliki validitas dan relibilitas yang tinggi. Dari 

sinilah muncul pertanyaan “apakah instrumen yangdipersiapkan untuk 

mengumpulkan data penelitian itu benar benar mengkur apa yang akan 

diukur?”. Pertanyaan ini hanya bisa doijawab setelah dilakukan uji validitas 

dan reliabilitas instrumen. 

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

uji statistik koefisien korelasi
101

. Koefisien korelasi dipahami sebagai nilai 

hubungan (korelasi) antara dua atau lebih variabel yang diteliti. Nilai koefisien 
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korelasi sebagaimana juga tingkat signifikansi digunakan sebagai pedoman 

untuk menentukan suatu hipotesis penelitian dapat diterima atau ditolak. Nilai 

koefisien korelasi bergerak diantara dari 0 ≥ 1 atau ≤ 0.  Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini diantaranya ialah: 

 

1. Uji Validitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen 

dalam mengukur apa yang ingin diukur. Dikarenakan dalam penelitian 

ini penulis menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data, maka 

kuesioner yang disusun harus dapat mengukur apa yang diukur, dan 

untuk  memastikan itu sebelum instrumen penelitian itu digunakan perlu 

terlebih dahulu diuji validitasnya. 

Validitas yang akan diuji menurut beberapa ahli penelitian 

meliputi; validitas konstruksi, validitas isi, validitas eksternal, dan 

validitas prediktif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji 

baliditas konstruksi, yaitu suatu konsep yang akan diteliti hendaknya 

dapat diurai secara jelas konstruksi atau kerangkanya, kerangka dari 

suatu konsep hendaknya valid. 

Uji validitas diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor 

indikator dengan total skor indikator variabel. Kemudian hasil korelasi 

dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05. Pengukuran 

dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata dan benar. 

Berikut ini adalah kriteria pengujian validitas : 

1) Jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan valid). 

2) Jika r hitung < r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid).
102

 

 

b. Uji Realibilitas 

Uji realibilitas adalah untuk mengetahui konsisten alat ukur, apakah 

alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang. Bila alat ukur itu sudah dinyatakan valid, 

maka alat ukut tersebut harus diuji pula reliabilitasnya. Dalam penelitian ini 

berhubungan dengan gejala sosial, maka dalam mengukur gejala sosial 

tersebut harus selalu diperhitungkan unsur kesalahan pengukuran. 
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Hasil pengukuran gejala sosial merupakan kombinasi antara hasil 

pengukuran yang sesungguhnya (true score) dan penambahan kesalahan 

pengukuran, secara sistematis keadaan tersebut digambarkan dalam 

persamaan sebagai berikut : 

          

Di mana :  Xo =  Angka yang diperoleh (obtained score) 

  Xt  = Angka yang sebenarnya (True score) 

  Xe  =  Kesalahan pengukuran (measurment error) 

 

Semakin kecil kesalahan pengukuran, semakin reliabel alat pengukur 

tersebut, sebaliknya semakin besar kesalahan pengukuran semakin tidak 

reliabel dengan pengukur tersebut, besar kecilnya kesalahan pengukuran 

dapat diketahui antara lain dari nilai korelasi antara hasil pengukuran 

pertama dan kedua. Bila nilai korelasi (r) dikuadratkan, maka hasilnya 

disebut koefisien diterminasi yang merupakan petunjuk besar kecil hasil 

pengukuran yang sebenarnya.
103

 

Teknik-teknik pengukuran reliabilitas untuk penelitian ilmu-ilmu 

sosial ada beberapa macam yang dapat digunakan, seperti; Test and retest, 

Spearman Brown, K-R 20, K-R 21, Cronbach, dan Oservasi. Untuk uji 

reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji realibilitas 

Teknik Alpha Cronbach, dimana suatu instrument dapat dikatakan handal 

(reliable) bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau 

lebih. 

a. Analisis Regresi Linear Sederhana  

Analisis ini digunakan untuk menganalisis data penelitian 

mengenai pengaruh pendapatan terhadap minat karyawan pt murini Sam-

Sam dalam membayar zakat profesi di laz desa singai meranti. 

1) Koefisien Korelasi 

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 = 
          

√{{      –     }  {            } } 
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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: 

Tabel 3.1 

Interpretasi Koefisien Korelasi  

Product Moment
104

 

Interval Nilai r* Interpretasi 

0,00 – 0,199 Sangat tidak berkualitas 

0,20 – 0,399 Tidak berkualitas 

0,40 –0,599 Cukup berkualitas 

0,60 – 0,799 Berkualitas 

0,80 – 1,000 Sangat berkualitas  

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.
105

 

 

b. 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). Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan model chart 

(diagram pancar). 

2) Uji Normalitas 
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Uji Normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel 

dependen, independen atau keduana berdistribusi normal, mendekati 

normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, maka analisis 

parametik termasuk model regresi dapat digunakan. Mendeteksi 

apakah data berdistribusi atau tdak dapat diketahui dengan 

menggambarkan penyebaran data melalui grafik. 

 

c. Uji Signifikan Parsial (Uji t 

Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial/sendiri. 

Kriteria uji yang digunakan adalah jika thitung lebih besar dari nilai 

nilai ttable (thitung > ttable misalnya pada tingkat signifikansi (Level of 

Significancy) 5% maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak (reject) 

artinya variabel bebas secara individu mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai thitung lebih kecil 

dari ttable misalnya pada tingkat signifikan 5%, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada pengaruh secara parsial (individu) dari semua variabel 

bebas terhadap variabel terikat.
106
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. PKS PT Murini Sam-Sam 

1. Sejarah singkat PKS PT Murini Sam-Sam 

PT Murini Sam-sam merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

di bidang perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah Kecamatan 

Pinggir, Bengkalis, tepatnya berada di salah satu Desa pemekaran, yaitu 

Desa Pangkalan Libut. 

Wilmar International Limited adalah grup perusahaan agribisnis 

Singapura yang didirikan tahun 1991. Perusahaan ini merupakan salah satu 

perusahaan terdaftar terbesar menurut kapitalisasi pasar di Bursa Efek 

Singapura. Wilmar merupakan perusahaan holding investasi yang 

menyediakan jasa manajemen untuk lebih dari 400 anak perusahaannya.
 

Perusahaan ini menempati peringkat 252 dalam daftar Fortune Global 500 

pada tahun 2015. 

Aktivitas Wilmar meliputi perkebunan kelapa sawit, penyulingan 

minyak masakan, penggilingan biji minyak, pemrosesan dan pengepakan 

minyak masakan konsumsi, lemak, oleokimia, dan biodiesel, serta 

pemrosesan dan pengepakan gandum. Wilmar memiliki lebih dari 450 

pabrik dan jaringan distribusi di seluruh Cina, India, Indonesia, dan 50 

negara lainnya. Grup perusahaan ini memiliki kurang lebih 92.000 

karyawan dari berbagai negara.  

Sektor pemrosesan dan pengepakan Wilmar mencakup produk 

minyak sawit dan laurat; pemrosesan, penyulingan, dan penggilingan 

minyak sawit; dan pemrosesan dan penyulingan minyak masakan, biji 

minyak, gandum, dan kacang kedelai. Sektor produk konsumsinya 

mencakup pabrik botol minyak di Republik Rakyat Cina, Vietnam, dan 

Indonesia. Sektor perkebunan dan penggilingan sawitnya mencakup 

pembiakan dan penggilingan kelapa sawit. Sektor lainnya meliputi 

manufaktur dan distribusi pupuk dan jasa sewa kapal.  

Wilmar Group Dumai–Pelintung terdiri atas beberapa unit bisnis 

diantaranya adalah : 

1) PT. WILMAR NABATI INDONESIA 

2) PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA 

3) PT. KAWASAN INDUSTRI DUMAI 

4) PT. WILMAR BINERGI INDONESIA 

5) PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA

https://id.wikipedia.org/wiki/Agribisnis
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6) PT. WILMAR NABATI INDONESIA 

7) PT. PETRO ANDALAN NUSANTARA 

8) PT. ANTAR BENUA SEJATI 

9) PT. CITRA RAYA PERKASA ABADI 

 

2. Visi Dan Misi PT Murini Sam-sam  

Adapun  visi  dari  PT tersebut adalah  menjadi market  leader  di  

bidang  trading  TBS  menjadi  produsen  CPO,  PK yang  besar  diantara  

non  kebun  biaya  produksi  terendah,  adapun  misinya  yaitu mensuport 

penyediaan bahan baku CPO, PK  ke devisi refrinery dan crusing  menjadi 

sumber informais terhadap pengembangan produksi sawit di wilayah 

operasionalnya 40 ke traiding  departement  dan group  willmar.  Nilai-nilai  

dalam  pelaksanaan  visi  dan misi yaitu:  

1) Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku  

2) Menjunjung standar etika yang paling tinggi  

3) Memperlakukan karyawan sebagai mitra yang paling berharga 

4) Memelihara lingkungan yang sehat dan aman bagi karyawan mitra kerja 

dan keluarga.  

5) Menerapkan management mutu terpadu dalam kegiatan sehari-hari 

 

3. Susunan Organisasi PT Murini Sam-Sam 

a. Manager  

b. Sekretaris  

c. Bendahara  

 

B. LAZ Ibadurahman Desa Sungai Meranti 

1. Sejarah LAZ Ibadurahman Desa Sungai Meranti 

LAZ Ibadurahman Desa Sungai Meranti berdiri pada tahun 2008, 

yang merupakan hasil musyawarah beberapa tokoh agama dan masyarakat 

Desa Sungai Meranti, LAZ Ibadurahman merupakan cabang dari UPZ 

Ibadurahman Duri. Dari hasil musyawarah tersebut memutuskan bapak 

Hendra sebagai pimpinan pada saat itu. Pada tahun 2008-2014..   

Sejak pertama berdiri  hingga sekarang LAZ Ibadurahamn Desa 

Sungai Meranti  telah 3 kali berganti pimpinan yaitu:  

1) Tahun 2008-2014 di Pimpin oleh Ust. Hendra   

2) Tahun 2014-2019 di Pimpin oleh Ust. Abdul Qodir 

3) Tahun 2019 sampai sekarang di Pimpin oleh Ust. Asniardi Nst. SPd. I 
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Pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di LAZ sungai 

meranti dilakuan berdasarkan 5 (lima) program orang berzakat peduli:  

1) Sosial (Bedah rumah ) 

2) Pendidikan (Beasiswa)  

3) Kesehatan  Ambulan gratis, klinik geratis)  

4) Ekonomi (Bantuan konsumtif, produktif dan lanjut usia) 

5) Dakwah  (Da‟i plosok, sekolah seminar zakat)  

Kelima program ini diberikan berdasarkan asnaf 8 (delapan) yang 

menjadi acuan dalam pendistirbusian dan pendayagunaan zakat. 

Keberadaan Lembaga Amil Zakat di Desa Sungai Meranti 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 desa sungai meranti. Inilah tantangan yang 

sangat berat yang dihadapi oleh pengurus Laz sungai meranti. 

Penggalian potensi ini memerlukan kerja keras semua pihak yang 

terlibat didalamnya, tentunya diharapkan adanya dukungan pemerintah 

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 LAZ Ibadurahman Desa Sungai Meranti 

Adapun Visi dan Misi LAZ Ibadurahman Desa Sungai Meranti adalah 

sebagai berikut:  

a. Visi 

Menjadi Lembaga Amil Zakat yang transparan, amanah, professional 

dan menjadi referensi bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. 

b. Misi  

1) Mendayagunakan potensi Zakat, Infak, Shadaqoh untuk kemakmuran 

dan kesejahteraan masyarakat. 

2) Sebagai mediator dan fasilitator antar muzakki dan mustahik, 

Menghimpun, mengelola dan Mengoptimalkan Zakat, Infak dan 

Shadaqoh secara Transparan, Amanah dan Profesional. 
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3) Mengemban misi dakwah melalui program kerja LAZ untuk menuju 

Masyarakat Madani. 

4) Menjadikan Mandau dan Pinggirsebgai wilayah referensi LAZ yang 

diakui di Indonesia. 

5) Menjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka 

mengoptimalkan pemberdayaan Zakat, Infak dan Shadaqoh. 

6) Mengoptimalkan pemberdayaan potensi mustahik menjadi muzakki. 

   

3. Struktur Organisasi LAZ Ibadurahman Desa Sungai Meranti 

1) Ketua : Asniardi Nst, SPd.i 

2) Sekretaris : Nibukat Zaradan, ST  

3) Auditor dan pengawasan : H. Ediyus H Zubir, SE, AK Lc  

4) Team Manager : Citra Angelia (Bidang Fundraising dan bidang 

Khusus)  

5) Manager Oprasional : Adriyani, SE   

6) Koordinator Lembaga Nadzir Wakaf : Doli Mangtas, Amd 

7) Koordinator Mustahik : Zainal Arifin 

8) Staf Keungan : Lina Afrianti, SE 

9) Staf Sistem Informasi : Hartawan, S.Pd  

10) Staf Ambulan  : Bambang Suratno 

11) Staf MKM : Tutur Rasydi 

12) Staf Pembina Anak Cemerlang : Ermawati 

13) Staf Tiket, Tour : Lili Afrina, ST 

14) Staf Pelayanan Umum: Nuri Tit Cahyati 

15) Staf Kerumatanggaan : Safina 

16) Staf Pramedis : Nurazizah, Am, Keb 

17) Staf Kotak Infak : Paimo 

18) Staf Bengkel Kretif : Muslim 

19) Staf Pupuk Mart : Iwan Tanjung 
 

4. Tugas dan Fungsi LAZ Ibadurahman Desa Sungai Meranti 

LAZ Ibadurahman Desa Sungai Meranti dikukuhkan, dibina dan 

dilindungi oleh masyarakat Desa Sungai Meranti, selanjutnya 

menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada UPZ Ibaduraham 

Duri. Lembaga Amil Zakat Desa Sungai Meranti bertugas memberikan 

langsung bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan secara langsung 

dan merata. LAZ ibadurahman Desa Sungai Meranti memberikan peluang 

untuk siapa saja yang ingin membayar zakat langsung, dan masih banyak 

masyarakat yang memberikan uang bukan untuk zakat melainkan shodaqoh 
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5. Azaz dan Tujuan Pengelolaan LAZ Ibadurahman Desa Sungai 

Meranti 

Adapun azaz dan tujuan pengelolaan LAZ Ibadurahman Desa Sungai 

Meranti 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 penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pendapatan Karyawan berpengaruh signifikan terhadap Minat Membayar 

Zakat Prifesi. Hal ini dapat dilihat dari hasil        >      ((5.065>2,000) 

yang berarti    diterima dan    ditolak. Dari nilai koefisien korelasi juga 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara pendapatan 

karyawan dengan minat membayar zakat profesi dengan nilai yang 

diperoleh 0,547, dengan tingkat singnifikan sebesar 0,000<0,01 yaitu berada 

pada interval 0,80-1,000. Dalam analisis regresi sederhana juga 

menunjukkan pendapatan karyawan (X) berpengaruh positif terhadap minat 

membayar zakat profesi (Y). Artinya, jika setiap kali variabel pendapatan 

karyawan (X) bertambah satu, maka variabel minat membayar zakat profesi 

(Y) akan bertambah sebesar 1.205. 

2. Berdasarkan akumulasi jawaban responden dapat dipahami bahwa indikator 

(sub variabel) yang paling dominan berkonstribusi membentuk minat 

membayar zakat profesi adalah X5 terhadap Y10 dengan nilai sebesar 

0,478 atau 47,8%. Sedangkan untuk indikator variabel yang memiliki 

pengaruh paling rendah adalah indikator X3 terhadap Y5 dengan nilai 

sebesar -0,271 atau -27,1%. 

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, jika pendapatan karyawa 

semakin tinggi maka semakin baik minat membayar zakat profesi di LAZ 

Ibadurahman Desa Sungai Meranti.  

 

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. Diharapkan kepada PKS PT Murini Sam-sam Kec.Pinggir agar terus dapat 

mempertahankan sifat kekeluargaan antara pimpinan dengan staf maupun 

sesama staf didalam PT, sehingga terciptanya sistem koordinasi yang lebih 

baik lagi 

Bagi lembaga zakat yang ada di Desa Sungai Meranti hendaknya selalu 

aktif untuk melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada 

karyawan, agar karyawan memiliki pengetahuan serta dapat 

mengintrospeksi diri mereka, karena tidak dapat dipungkiri bahwa masih  



99 
 

99 
  

banyak karyawan yang kurang memahami dan mengerti perihal kewajiban 

berzakat ini, terkhusus zakat profesi yang masih dalam kategori zakat harta 

di era kontemporer. 

2. Bagi karyawan, perlu bagi kita untuk lebih memahami kewajiban berzakat 

dan 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 

lembaga tersebut.  

3. 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. 

berzakat ini, terkhusus zakat profesi yang masih dalam kategori zakat harta 

di era kontemporer. 

4. Bagi karyawan, perlu bagi kita untuk lebih memahami kewajiban berzakat 

dan 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 

lembaga tersebut.  

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 

 

 

Kantor Lembaga Amil Zakat Ibadurahman Desa Sungai Meranti 
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Ibu Cut Noni Rozita S.E Selaku Karyawan kantor PKS PT Murini 

 



 

 

Bapak Ade Selaku Karyawan kantor PKS PT Murini 

 

Bapak Kasriadi Selaku Karyawan lapangan PKS PT Murini 

 



 

 

 

 

Slip Gaji Karyawan PKS PT Murini Sam-sam Kec.Pinggir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2 

 

ANGKET INSTRUMEN PENELITIAN 

PENGARUH PENDAPATAN TERHADAP MINAT KARYAWAN PKS PT 

MURINI SAM-SAM KEC.PINGGIR DALAM MEMBAYAR ZAKAT 

PROFESI DI LAZ IBADURAHMAN DESA SUNGAI MERANTI 

  

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 :  SD             SMP           SMA          D3           S1           

S2  

Penghasilan :           <Rp. 4.000.000  

           Rp. 4.000.000-Rp. 6.000.000  

            >Rp. 6.000.000 

 

B. Tata Cara Pengisian 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 



 

 

Variabel X : Pendapatan 

No  Pernyataan Jawaban Alternatif 

 SS   S   N TS STS 

1. saya akan membayar zakat jika yakin 

pendapatan saya sudah cukup untuk 

mengeluarkan zakat 

     

2. Saya akan membayar zakat jika tarif hidup 

saya telah mencukupi 
     

3. Saya membayar zakat karena dipengaruhi oleh 

tingkat pendapatan (semakin banyak 

pendapatan maka semakin kuat keinginan 

untuk membayar zakat) 

     

4. Saya membayar zakat profesi karena gaji saya 

sudah mencapai nisab 
     

5. Saya akan membayar zakat jika taraf hidup 

saya telah meningkat 

 

     

 

Variabel Y : Minat Membayar Zakat Profesi 

No  Pernyataan Jawaban Alternatif 

 SS   S   N TS STS 

1. 

 

Saya secara rutin membayar zakat profesi tiap 

bulannya melalui amil zakat 
     

2. Saya  akan membayar zakat melalui LAZ 

untuk memudahkan kewajibannya membayar 

zakat. 

     

3. Saya akan membayar zakat pada LAZ 

Sungai Meranti jika sudah mengetahui tentang 

LAZ tersebut. 

     

4. Saya akan membayar zakat karena ingin 

membantu orang yang membutuhkan 
     

5. Saya membayar zakat ke lembaga karena ingin 

pendistribusian zakat lebih merata 
     

6 . Saya menyadari bahwasanya di dalam harta 

yang saya miliki ada hak orang lain 
     

7. Saya menunakan zakat dengan penuh 

keikhlasan atas dasar kesadaran diri saya 

pribadi. 

     

8. Saya membayar zakat karena saya tau bahwa 

zakat itu wajib bagi yang sudah mencapai 

nisab. 

     



 

 

9. Saya mengetahui bahwa zakat profesi adalah 

bagian dari zakat harta 
     

10. Saya  akan membayar zakat melalui LAZ 

Sungai Meranti sesuai arahan peraturan 

pemerintah agar target LAZ untuk pemerataan 

pembagian zakat dapat tercapai. 

     

11. Saya mengetahui bahwasanya zakat profesi 

memiliki ketentuan kadar dan nishab 
     

12. Saya  akan membayar zakat melalui LAZ agar 

perhitungan zakat yang ia keluarkan tepat 

sasaran. 

     

13. Saya membayar zakat di LAZ Sungai Meranti 

karena pengelolaan yang baik. 
     

14. Saya  akan membayar zakat melalui LAZ 

Sungai Meranti karena saya yakin bahwa LAZ 

akan menjadi lembaga yang profesional 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 3 

 

REKAPITULASI DATA JAWABAN KUESIONER 

No. 

Resp 

Pernyataan 

Pendapatan (X) 

Total 

Skor 

1 2 3 4 5 

1 4 3 4 5 3 19 

2 5 5 4 4 5 23 

3 4 5 4 3 4 20 

4 3 4 5 4 3 19 

5 5 4 5 4 5 23 

6 5 4 5 4 5 23 

7 4 3 4 4 4 19 

8 5 4 5 3 4 21 

9 5 4 4 5 4 22 

10 5 5 4 4 5 23 

11 4 3 5 4 4 20 

12 5 4 5 4 5 23 

13 4 3 5 4 4 20 

14 4 4 4 5 4 21 

15 5 4 3 5 4 21 

16 4 5 3 4 5 21 

17 5 4 5 4 5 23 

18 5 4 5 4 5 23 

19 5 5 5 5 4 24 

20 4 4 4 5 5 22 

21 4 5 4 4 4 21 

22 5 5 5 5 5 25 

23 5 5 4 5 5 24 

24 3 5 4 3 3 18 

25 4 3 5 3 4 19 

26 4 5 4 3 3 19 

27 5 5 4 3 3 20 

28 4 4 5 4 4 21 

29 3 4 3 5 4 19 

30 4 3 5 4 3 19 

31 4 4 5 4 4 21 

32 5 5 4 4 4 22 

33 4 4 3 4 3 18 

34 4 4 5 3 4 20 

35 4 4 5 5 4 22 

36 5 5 4 5 4 23 



 

 

37 5 4 4 5 5 23 

38 5 4 3 5 4 21 

39 4 4 4 4 4 20 

40 4 5 5 4 4 22 

41 5 5 4 5 4 23 

42 4 4 3 4 3 18 

43 5 5 4 4 3 21 

44 4 3 4 4 4 19 

45 4 4 3 5 5 21 

46 4 5 5 5 4 23 

47 5 3 4 3 3 18 

48 5 4 3 3 4 19 

49 4 4 4 4 5 21 

50 5 4 5 4 3 21 

51 4 5 3 3 3 18 

52 5 3 4 4 4 20 

53 5 5 5 5 5 25 

54 4 4 4 4 4 20 

55 4 5 4 5 4 22 

56 5 5 5 4 4 23 

57 5 5 5 5 4 24 

58 4 4 4 4 5 21 

59 4 4 4 5 5 22 

60 4 5 4 4 4 21 

61 5 5 5 5 5 25 

62 5 4 4 5 5 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No. 

Resp 

Pernyataan 

Minat Membayar Zakat Profesi (Y) 

Tot

al 

Sko

r 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 4 5 4 5 4 3 5 4 5 3 4 5 4 5 60 

2 4 4 3 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 60 

3 4 4 4 5 3 4 3 3 4 4 4 4  5 4 55 

4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 5 4 5 53 

5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 63 

6 4 5 4 5 4 5 4  5 4 5 4 4 5 4 62 

7 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 3 3 3 52 

8 3 5 4 5 4 5 4 3 4 5 3 4 4 5 58 

9 4 3 4 4 4 5 4 4 5 3 3 4 5 3 51 

10 4 5 3 4 5 4 3 5 3 5 4 3 4 5 57 

11 4 5 3 4 5 4 4 3 5 4 5 4 3 4 57 

12 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 63 

13 4 5 4 3 5 4 3 5 4 4 5 3 4 5 58 

14 4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 60 

15 3 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 3 5 4 58 

16 4 5 4 5 3 5 4 5 3 3 5 4 5 4 59 

17 4 4 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 62 

18 5 4 3 5 4 5 3 4 4 5 4 3 5 3 57 

19 4 4 3 5 4 4 3 5 3 4 4 4 4 5 56 

20 5 4 5 4 5 4 3 5 4 3 4 3 3 4 56 

21 4 3 4 5 3 4 3 5 4 3 4 4 5 4 55 

22 5 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 5 3 55 

23 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 57 

24 4 4 3 5 4 4 3 5 3 4 3 4 5 4 55 

25 4 5 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 54 

26 5 4 5 3 3 4 5 3 5 3 5 3 3 4 54 

27 3 4 4 3 3 4 3 5 4 4 5 4 3 5 54 

28 4 5 4 3 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 55 

29 4 5 4 3 3 4 5 4 3 3 4 4 5 4 55 

30 4 5 4 3 3 4 5 3 4 5 5 4 3 3 55 

31 5 4 4 4 4 4 5 3 5 3 5 5 4 3 58 

32 5 5 3 3 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 55 

33 4 4 4 3 3 3 4 5 4 3 4 5 3 5 54 

34 5 3 4 4 4 5 3 5 5 4 4 4 5 4 59 

35 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 57 

36 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 3 4 3 4 56 

37 4 5 3 3 4 5 5 3 3 3 4 5 3 3 53 

38 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 58 

39 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 3 3 4 58 

40 3 5 4 5 3 5 5 3 4 4 5 3 5 5 59 

41 3 4 5 4 3 4 4 3 3 3 5 3 5 4 53 



 

 

42 4 5 5 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 54 

43 4 4 3 3 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 56 

44 3 4 4 4 5 3 5 3 3 4 4 4 3 5 54 

45 4 4 5 3 5 4 3 3 3 3 3 4 3 5 52 

46 5 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 52 

47 4 3 4 3 4 4 5 5 3 3 5 4 3 3 53 

48 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 54 

49 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 3 60 

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

51 4 3 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 5 4 54 

52 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 5 5 4 4 57 

53 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 

54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 

55 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 62 

56 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 65 

57 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 68 

58 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 58 

59 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 61 

60 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 59 

61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 

62 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UJI VALIDITAS 

Variabel X 
Correlations 

 
 

Correlations 

 X1 X2 X3 X4 X5 X 

X1 Pearson Correlation 1 .189 .149 .159 .319
*
 .609

**
 

Sig. (2-tailed)  .141 .248 .218 .011 .000 

N 62 62 62 62 62 62 

X2 Pearson Correlation .189 1 -.055 .105 .111 .483
**
 

Sig. (2-tailed) .141  .669 .417 .390 .000 

N 62 62 62 62 62 62 

X3 Pearson Correlation .149 -.055 1 -.031 .145 .433
**
 

Sig. (2-tailed) .248 .669  .813 .262 .000 

N 62 62 62 62 62 62 

X4 Pearson Correlation .159 .105 -.031 1 .389
**
 .587

**
 

Sig. (2-tailed) .218 .417 .813  .002 .000 

N 62 62 62 62 62 62 

X5 Pearson Correlation .319
*
 .111 .145 .389

**
 1 .705

**
 

Sig. (2-tailed) .011 .390 .262 .002  .000 

N 62 62 62 62 62 62 

X Pearson Correlation .609
**
 .483

**
 .433

**
 .587

**
 .705

**
 1 

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

N 62 62 62 62 62 62 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Variabel Y 
Correlations 
 
 

Correlations 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y 

Y1 Pearson Correlation 1 -.013 .078 .038 .220 .098 .004 .266
*
 .394

**
 -.017 .099 .046 .008 -.237 .311

*
 

Sig. (2-tailed)  .919 .548 .771 .086 .447 .977 .037 .002 .894 .444 .721 .949 .064 .014 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

Y2 Pearson Correlation -.013 1 .092 .146 .029 .052 .229 -.045 .027 .308
*
 .263

*
 .137 .039 .224 .457

**
 

Sig. (2-tailed) .919  .476 .257 .825 .689 .074 .730 .835 .015 .039 .287 .761 .081 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

Y3 Pearson Correlation .078 .092 1 -.007 -.042 .211 .100 -.005 .066 -.062 .223 .029 .096 .027 .264
*
 

Sig. (2-tailed) .548 .476  .955 .744 .100 .440 .966 .611 .631 .082 .826 .456 .833 .038 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

Y4 Pearson Correlation .038 .146 -.007 1 .103 .134 .006 .272
*
 .178 .397

**
 .016 .063 .353

**
 .229 .555

**
 

Sig. (2-tailed) .771 .257 .955  .427 .297 .964 .032 .167 .001 .899 .625 .005 .073 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

Y5 Pearson Correlation .220 .029 -.042 .103 1 -.026 -.079 .111 .244 .336
**
 -.209 -.044 -.135 .148 .271

*
 

Sig. (2-tailed) .086 .825 .744 .427  .841 .541 .388 .056 .008 .103 .734 .295 .252 .033 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

Y6 Pearson Correlation .098 .052 .211 .134 -.026 1 .021 .062 .039 .232 .125 .154 .365
**
 .015 .398

**
 

Sig. (2-tailed) .447 .689 .100 .297 .841  .872 .634 .765 .069 .334 .233 .004 .909 .001 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

Y7 Pearson Correlation .004 .229 .100 .006 -.079 .021 1 -.220 .199 -.073 .328
**
 .406

**
 -.050 -.060 .302

*
 

Sig. (2-tailed) .977 .074 .440 .964 .541 .872  .085 .122 .572 .009 .001 .701 .642 .017 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

Y8 Pearson Correlation .266
*
 -.045 -.005 .272

*
 .111 .062 -.220 1 -.009 .170 .063 .129 .125 .189 .374

**
 

Sig. (2-tailed) .037 .730 .966 .032 .388 .634 .085  .944 .186 .627 .317 .331 .142 .003 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

Y9 Pearson Correlation .394
**
 .027 .066 .178 .244 .039 .199 -.009 1 .259

*
 .039 .078 .133 -.016 .428

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .835 .611 .167 .056 .765 .122 .944  .042 .763 .548 .301 .902 .001 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

Y1

0 

Pearson Correlation -.017 .308
*
 -.062 .397

**
 .336

**
 .232 -.073 .170 .259

*
 1 .090 .067 .120 .249 .587

**
 

Sig. (2-tailed) .894 .015 .631 .001 .008 .069 .572 .186 .042  .486 .604 .353 .051 .000 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

Y1

1 

Pearson Correlation .099 .263
*
 .223 .016 -.209 .125 .328

**
 .063 .039 .090 1 .126 -.008 .011 .378

**
 

Sig. (2-tailed) .444 .039 .082 .899 .103 .334 .009 .627 .763 .486  .328 .948 .930 .002 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

Y1 Pearson Correlation .046 .137 .029 .063 -.044 .154 .406
**
 .129 .078 .067 .126 1 .041 .162 .426

**
 



 

 

2 Sig. (2-tailed) .721 .287 .826 .625 .734 .233 .001 .317 .548 .604 .328  .750 .207 .001 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

Y1

3 

Pearson Correlation .008 .039 .096 .353
**
 -.135 .365

**
 -.050 .125 .133 .120 -.008 .041 1 .037 .372

**
 

Sig. (2-tailed) .949 .761 .456 .005 .295 .004 .701 .331 .301 .353 .948 .750  .775 .003 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

Y1

4 

Pearson Correlation -.237 .224 .027 .229 .148 .015 -.060 .189 -.016 .249 .011 .162 .037 1 .393
**
 

Sig. (2-tailed) .064 .081 .833 .073 .252 .909 .642 .142 .902 .051 .930 .207 .775  .002 

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

Y Pearson Correlation .311
*
 .457

**
 .264

*
 .555

**
 .271

*
 .398

**
 .302

*
 .374

**
 .428

**
 .587

**
 .378

**
 .426

**
 .372

**
 .393

**
 1 

Sig. (2-tailed) .014 .000 .038 .000 .033 .001 .017 .003 .001 .000 .002 .001 .003 .002  

N 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 

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

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