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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Organisasi Pengelola Zakat 

a. Definisi 

Organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah sebuah organisasi 

yang tugasnya untuk mengelola zakat, infaq dan shadaqah. 

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 “pengelolaan zakat adalah 

kegiatan perencanaa, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam 

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.”
1
 

Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis organisasi pengelola 

zakat. Pertama, Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu organisasi 

pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Dan kedua, 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu lembaga yang dibentuk oleh 

masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial 

dan kemaslahatan umat tetapi tetap dibawah pengawasan 

pemerintah. 

 

 

                                                           
1
 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 
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b. Asas Organisasi Pengelola Zakat 

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa asas-asas- 

organisasi pengelola zakat adalah sebagai berikut:
2
 

1) Syariah Islam. Organisasi pengelola zakat dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya harus sesuai syariah Islam, dari cara 

merekrut pegawai sampai pendistribusian zakat harus sesuai 

dengan syariat. 

2) Amanah. Sebagai organisasi pengelola zakat yang mengelola 

zakat dari masyarakat haruslah dapat dipercaya. 

3) Kemanfaatan. Harus memberikan manfaat bagi mustahik. 

4) Keadilan. Harus selalu bertindak adil dalam mendistribusikan 

zakat. 

5) Kepastian hukum. Dalam proses pengelolaan zakat, muzakki 

dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum. 

6) Terintegrasi. Dalam upaya meningkatkan kinerja pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pengelolaan zakat 

harus dilakukan secara hierarkis. 

7) Akuntabilitas. Pengelolaan zakat harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada msyarakat dan dapat diakses 

dengan mudah oleh masyarakat ataupun pihak lain yang 

berkepentingan. 

                                                           
2
 Ibid., 
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c. Tujuan Pengelolaan Zakat 

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan 

zakat adalah:
3
 

1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam 

pengelolaan zakat. 

Pengelolaan zakat yang baik tentu akan membantu 

memudahkan sebuah organisasi pengelola zakat untuk 

melakukan optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan 

efektif maka organisasi pengelola zakat dapat memanfaatkan 

zakat yang diperoleh dengan maksimal. 

2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar zakat yang 

terkumpul dapat benar-benar disalurkan tepat sasaran dan 

mampu menyalurkan zakat yang produktif, sehingga mampu 

meningkatkan kesejahteraan di masyakarat. Penyaluran zakat 

produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, 

melalukan pelatihan home industry, mendirikan sekolah gratis 

dan lain sebagainya. 

 

 

                                                           
3
 Ibid., 
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2. Zakat 

a. Definisi Zakat 

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa 

arti, yaitu al-barakatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan dan 

perkembangan), ath-thaharatu (kesucian), dan ash-shalahu 

(keberesan). Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama 

mengemukakannya dengan redaksi yang sedikit berbeda antara 

satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa 

zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, 

yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk 

diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan 

tertentu pula.
4
 

Zakat dari istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang 

diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di 

samping berarti mengeluarkan jumlah itu sendiri. Jumlah yang 

dikeluarkan itu sendiri disebut zakat karena yang dikeluarkan itu 

menambah banyak, memuat lebih berarti dan melindungi kekayaan 

itu dari kebinasaan. Ibnu Taimiyah berkata, “Jiwa orang yang 

                                                           
4
 Hafidhuddin, Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2004, Cet.3, hlm. 7. 
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berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: 

bersih dan bertambah maknanya.”
5
 

Menurut Imam Malik zakat adalah mengeluarkan sebagian 

yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai 

nisab kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan 

catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul, bukan barang 

tambang dan bukan pertanian.
6
 

Adapun menurut Imam Hanafi, zakat adalah menjadikan 

sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik 

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

dapat diartikan bahwa zakat merupakan sebagian harta yang 

diambil dari harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang 

yang membutuhkan yang ditentukan oleh syariah Islam. Menurut 

Imam Syafi’i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta 

atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus. Sedangkan menurut 

Imam Hambali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta 

yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.
7
 Berdasarkan 

pendapat tentang zakat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

                                                           
5
 Qardawi, Yusuf, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan 

Qur’an dan Hadis, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin dkk dari “Fiqhuz Zakat”, Jakarta: Pustaka 

Litera Antar Nusa, 2011, Cet. 12, hlm. 34-35. 
6
 Al-Zuhaily, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islam Adilatul, diterjemahkan oleh Agus Effendi, et.al., Zakat 

Kajian Berbagai madzhab, Bandung: PT. remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 83. 
7
 Ibid., hlm. 84. 
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zakat adalah sebagian harta yang kita miliki yang wajib kita 

keluarkan untuk orang yang berhak dengan syarat tertentu. 

b. Landasan Hukum 

Zakat merupakan kewajiban bagi umas Islam yang telah 

memenuhi syarat-syarat terrtentu yang ditentukan oleh syariat. 

Dasar dari perintah menunaikan zakat adalah: 

1) Al-Quran 

Kata zakat dalam bentuk ma’rifah (definisi) disebut tiga 

puluh kali di dalam Al-Quran, di antaranya dua puluh kali 

disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali 

disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak 

di dalam satu ayat.
8
 Dalam Al-Quran kata zakat disebutkan 

dalam rangkaian kata yang beriringan dengan salat sehingga 

zakat memiliki kedudukan yang sama dengan salat, tidak 

seperti kewajiban lainnya seperti puasa dan haji.
9
 

Dasar hukum tentang perintah menunaikan zakat dalam 

Al-Quran adalah sebagai berikut: 

a) Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43 

                    

                                                           
8
 Qardawi, Yusuf, Ibid., hlm. 39. 

9
 Kurnia, Hikmah dan A. HIdayat, Panduan Pintar Zakat, Jakarta: Qultum Media, 2008, hlm. 6. 
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Artinya: “Dirikanlah salat, tunaikan zakat dan ruku’lah 

bersama orang-orang yang ruku’.”
10

 

 

b) Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 277 

                      

                   

       

Artinya: “Sungguh, orang-orang yang beriman, 

mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat 

dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan 

pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut 

pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”
11

 

 

 

c) Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103 

                          

                 

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka guna 

membersihkan dan menyucikan mereka dan 

berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu 

(menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
12

 

 

2) Hadis 

Selain Al-Quran, dasar hukum perintah menunaikan 

zakat adalah hadis. Yaitu sebagai berikut: 

                                                           
10

 Al-quranul Karim, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009. 
11

 Ibid., 
12

 Ibid., 
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a) Hadis Ibnu Umar yang dikutip oleh Yusuf Qardawi dalam 

bukunya Fiqhuz Zakat, Rasulullah bersabda: 

ُ اَلإلَهَ َشَهادَةِأَْن  دًا َوأَنه إالهاَّلله ِ َرُصْىُل ُمَحمه :َوإقَاِم ،اَّلله ُم اإل بُنَِي َخْمٍش َعَل ْصلَ  َصبِْيًل إلَْيِه اْصتَطاَع  .

َلةِ، َكاةِ، َوإِْيتَاِء الصه  لَِمِه اْلبَْيِت َوَحّخِ َرَمَضاَن، وَصْىِم الزه

Artinya: “Islam didirikan di atas lima dasar: mengikrarkan 

bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan 

Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan 

shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan 

Ramadhan dan berhaji bagi siapa yang mampu.”
13

 

 

b) Hadis Ibnu Umar yang dikutip oleh Yusuf Qardawi dalam 

bukunya Fiqhuz Zakat, Rasulullah bersabda: 

ِ، َرُصْىُل ُمَحمه   ُ، إاله الَإلَهَ أَْن يَْشَهدُْوا َحتهى النهاَس أُقَاتَِل أَْن أُِمْرتُ اَّلله دًا َوأَنه اَّلله  

َلةَ،  َويُِقْيُمْىا. َكاةَ َويُْؤتُْىا الصه  الزه

Artinya: “Saya diinstruksikan memerangi manusia kecuali 

bila mereka mengikrarkan syahadat bahwa tidak 

ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul 

Allah, mendirikan salat dan membayar zakat.”
14

 

c. Syarat Wajib Zakat 

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat syahnya. 

Menurut kesepakatan para ulama, syarat wajib zakat yaitu:
15

 

 

 

 

                                                           
13

 Qardawi, Yusuf, Ibid., hlm. 73 
14

 Ibid., hlm 75 
15

 Al-Zuhaily, Wahbah, Ibid., hlm. 98-106. 
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1) Merdeka 

Zakat dibebankan kepada setiap orang yang bebas/merdeka, 

menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib bagi orang 

yang tidak memiliki hak milik/tidak merdeka. 

2) Muslim 

Zakat tidak diwajibkan bagi orang kafir karena zakat 

merupakan ibadah mahdah yang suci. 

3) Balig dan berakal 

Seperti halnya salat dan puasa, zakat juga hanya diwajibkan 

kepada seseorang yang sudah balig dan berakal. Zakat tidak 

diwajibkan bagi anak kecil dan orang-orang gila. 

4) Kepemilikan harta yang penuh 

Harta yang akan dizakatkan harus benar-benar harta milik 

pribadi tanpa adanya campur tangan kepemilikan orang lain. 

5) Mencapai nisab 

Nisab merupakan batasan untuk menentukan apakah harta 

tersebut wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak sesuai dengan 

ketentuan syariah. Apabila zakat sudah mencapai nisab maka 

wajib dikeluarkan zakat atas harta tersebut. 

6) Mencapai haul 

Haul merupakan jangka waktu untuk menentukan apakah harta 

tersebut wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak. Apabila harta 
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tersebut sudah mencapai satu tahun maka harta tersebut wajib 

dikeluarkan zakatnya. 

d. Mustahik 

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. 

Terdapat delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, 

sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Al-Quran surat 

At-Taubah ayat 60 sebagai berikut: 

                                   

                        

       

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang 

fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya 

(mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk 

(membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah 

dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai 

kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.”
16

 

 

e. Macam-macam Zakat 

Terdapat dua macam zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal. 

Zakat fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur 

(berbuka puasa) pada bulan Ramadan. Disebut pula dengan 

sedekah fitrah.
17

 Zakat fitrah juga diartikan sebagai sejumlah harta 

yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang Islam, baligh 

                                                           
16

 Al-quranul Karim 
17

 Qardawi, Yusuf, Ibid., hlm. 920. 
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dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya 

dengan syarat-syarat tertentu, dan kewajiban menunaikannya 

ketika bulan Ramadan berakhir dan sebelum dilaksanakannya 

shalat idul fitri.
18

 

Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta atau 

kekayaan serta penghasilan yang dimiliki oleh seorang muslim 

yang telah mencapai nisab dan haulnya. Zakat mal (harta) berupa 

emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-

bijian) dan barang perniagaan.
19

 

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat pada pasal 4 ayat 2 dijelaskan tentang harta 

yang wajib dikenakan zakat yaitu:
20

 

1) Emas, perak dan logam mulia lainnya. 

2) Uang dan surat berharga lainnya. 

3) Perniagaan. 

4) Pertanian, perkebunan dan perhutanan. 

5) Peternakan dan perikanan. 

6) Pertambangan 

7) Perindustrian. 

                                                           
18

 Madani, El, Fiqh Zakat Lengkap, Yogyakarta: Diva Press, 2013, hlm. 139-140. 
19

 Ash-Shiddieqy, M. Hasby, Pedoman Zakat, Edisi Ketiga, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, hlm. 

7-8. 
20

 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 
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8) Pendapatan dan jasa. 

9) Rikaz. 

Harta yang wajib dizakati tidak hanya harta kekayaan yang 

dimiliki seperti emas, perak, ternak, perniagaan dan rikaz saja, 

tetapi harta kekayaan lain yang menambah harta seseorang seperti 

dari pendapatan profesi atau pun pendapatan saham atau investasi 

lainnya. Nisab untuk harta-harta tersebut disamakan seperti nisab 

emas sebesar 85 gram. Untuk kadar zakatnya juga disamakan 

yaitu sebesar 2,5%. 

3. Minat  

a. Definisi Minat 

Menurut kamus bahasa Indonesia, minat diartikan sebagai 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, atau 

keinginan. 
21

 Menurut istilah minat adalah suatu perangkat mental 

yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, 

prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu 

kepada suatu pilihan tertentu.
22

 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah “minat adalah 

kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa aktifitas. Seseorang yang berminat terhadap 

                                                           
21

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002. 
22

 Mappiare, Andi, Psikologi Remaja, Surabaya: Usaha Nasional, 1997, hlm. 62. 
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aktifitas akan memperhatikan aktifitas itu secara konsisten dengan 

rasa senang.”
23

 

Sedangkan menurut Slameto “minat adalah suatu rasa lebih 

suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktifitas, tanpa ada 

yang menyuruh.”
24

  

Berdasarkan makna di atas dapat disimpulkan bahwa minat 

adalah suatu keinginan yang mucul karena motivasi dari dalam diri 

sendiri atau pun dari luar. 

Menurut Keller, “minat konsumen adalah seberapa besar 

kemungkinan konsumen membeli suatu merk atau seberapa besar 

kemungkinan konsumen untuk berpindah dari satu merk ke merk 

lainnya.”
25

 

Konsumen atau muzzaki di mana pun dan kapan pun akan 

dihadapkan dengan sebuah keputusan pembelian untuk melakukan 

transaksi, di mana konsumen atau muzakki akan membandingkan 

atau mempertimbangkan satu lembaga amil zakat dengan lembaga 

amil zakat yang lainnya untuk melakukan transaksi zakat, infak 

dan sedekah.  

 

                                                           
23

 Djamarah, Syaiful Bahri, Psikologi Belajar, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008, hlm. 132. 
24

 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, hlm. 

180. 
25

 Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran, Erlangga: Jakarta, 2007, hlm. 157. 
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b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat 

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi minat, yaitu:
26

 

1) Dorongan dari dalam diri individu 

Muzakki yang selalu melaksanakan perintah agama pasti 

paham akan kewajiban membayar zakat dan berusaha untuk 

membayar zakat setiap tahun atas hartanya. 

2) Motif sosial 

Dorongan dari keluarga atau orang terdekat, banyak 

masyarakat di lingkungan sekitar yang membayar zakat dan 

perasaan ingin membantu orang lain menjadi faktor muzakki 

membayar zakat. 

3) Faktor emosional 

Minat memiliki hubungan yang erat dengan emosi. Muzakki 

mengeluarkan zakatnya karena berharap mendapat balasan dari 

Allah SWT. 

c. Sifat dan Karakter Khusus Minat 

Minat memiliki sifat dan karakter khusus yaitu:
27

 

1) Minat bersifat bribadi. 

2) Minat dapat menimbulkan efek diskriminatif. 

                                                           
26

 Lestar D. Crow dan Alice Crow, Psikologi Pendidikan, di terjemahkan oleh Abd. Ranchman Abror 

dari “Educational Psychology”, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1989, hlm. 303-304. 
27

 Jahja, Yudrik, Psikologi Perkembangan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 63-64. 
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3) Memiliki hubungan erat dengan motivasi yaitu mempengaruhi 

dan dipengaruhi motivasi. 

4) Minat merupakan sesuatu yang dapat dipelajari dan bukan 

merupakan bawaan lahir. Minat dapat berubah tergantung pada 

kebutuhan, pengalaman dan mode. 

4. Pendapatan 

Menurut kamus bahasa Indonesia pendapatan memiliki makna 

hasil kerja (usaha dan lain sebagainya).
28

 Pendapatan merupakan 

tambahan harta yang didapatkan dari sumber yang jelas dan bersifat 

tetap. Pendapatan sendiri terbagi atas penghasilan, gaji/upah dan 

keuntungan. 

Pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa dari suatu 

produksi atas pengorbanan dalam proses produksi. Seperti tanah 

memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja 

memperoleh balas jasa dalam bentuk gaji/upah dan keahlian 

memperoleh balas jasa dalam bentuk laba/keuntungan. 

Menurut Sadono Sukirno “pendapatan adalah semua jenis 

pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan 

                                                           
28

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002. 
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sesuatu kegiatan apa pun, yang diterima oleh penduduk sesuatu 

negara.”
29

 

Sedangkan menurut Ujang Sumarwan “pendapatan merupakan 

imbalan yang diterima oleh seorang konsumen dari pekerjaan yang 

dilakukan untuk mencari nafkah.”
30

 

Pendapatan juga dapat diartikan sebagai tambahan harta yang 

diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber 

pendapatan dapat bersifat material seperti tanah atau non material 

seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya, sehingga pendapatan terbagi 

atas penghasilan, gaji/upah dan keuntungan.
31

 

Tinggi rendahnya pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu:
32

 

1. Tingkat upah dan gaji di pasaran 

Perusahaan dalam memberikan upah atau gaji akan melihat dan 

mengacu pada besarnya upah atau gaji yang dibayarkan di 

perusahaan-perusahaan lain terutama yang beroperasi pada sector 

yang sama. Perusahaan dapat memberikan upah atau gaji yang 

                                                           
29

 Sukirno, Sadono, Makro Ekonomi: Teori Pengantar, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004, hlm. 47. 
30

 Sumarwan, Ujang, Prilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran, Bogor: Penerbit 

Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 204. 
31

 Qardawi, Yusuf, Ibid., hlm. 1033-1034. 
32

 S. Ruky, Achmad, Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan, Jakarta: 

Gramedia, 2006, hlm. 110-113. 
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lebih tinggi atau lebih rendah dari perusahaan lain tergantung pada 

startegi dan kemampuan. 

2. Ketetapan pemerintah  

Perusahaan juga berpegang pada ketentuan dari pemerintah 

mengenai Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum 

Sektoral Regional (UMSR) untuk tingkat patokan gaji di 

perusahaannya. 

3. Kualifikasi sumber daya manusia yang digunakan  

Tingkat kualifikasi sumber daya manusia yang digunakan sebuah 

perusahaan ditentukan oleh tingkat teknologi yang digunakan dan 

segmen pasar di mana perusahaan tersebut bersaing. 

4. Kemampuan perusahaan  

Kemampuan perusahaan dalam hal financial merupakan acuam 

utama mampu atau tidaknya perusahaan membayar upah atau gaji 

perkerjanya. 

5. Tuntutan pekerjaan  

Tuntutan pekerjaan sangat menentukan tingkat upah atau gaji yang 

harus dibayarkan oleh perusahaan. Besar kecilnya upah atau gaji 

atas tuntutan pekerjaan yang diberikan akan didiskusikan dengan 

cara musyawarah. 
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6. Kemauan perusahaan  

Dalam konteks menentukan upah atau gaji perusahaan tidak 

memperdulikan harga pasar atau pun faktor lainnya, perusahaan 

hanya berpegang pada apa yang menurut mereka wajar. 

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan 

zakat atas pendapatan. Sebagai contoh adalah kewajiban zakat atas 

pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan 

dari hasil pekerjaan bebas, termasuk di dalamnya gaji/upah, 

honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan 

dan usaha.
33

  

Dengan demikian pendapatan sangat berpengaruh terhadap 

zakat, karena pendapatan yang sudah memenuhi nisab dan haul wajib 

untuk dikeluarkan zakatnya. Selain itu, besar kecilnya pendapatan juga 

berpengaruh terhadap jumlah zakat yang akan dikeluarkan. 

5. Kepercayaan 

Kepercayaan amatlah penting dalam membina hubungan 

khususnya hubungan bisnis jasa yang penuh dengan resiko. Menurut 

Sirdeshmukh mengungkapkan bahwa “the excpectation held by the 

consumer that the service provider is dependable and can berelied on 

to deliver on its promises” yang artinya “kepercayaan adalah harapan 
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yang dipegang oleh konsumen bahwa penyedia jasanya dapat 

dipercaya dan dapat diandalkan untuk memberikan apa yang telah 

dijanjikan.”
34

 

Menurut Morgant dan Hunt bahwa “kepercayaan di satu pihak 

dapat timbul manakala pihak pertama memiliki rasa percaya diri 

bahwa mitra pertukarannya dapat diandalkan dan memiliki 

integritas.”
35

 

Kepercayaan merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain 

atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. 

Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian 

terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan. Keyakinan ini 

muncul dari persepsi yang berulang dengan adanya pembelajaran dan 

pengalaman.
36

 

Menurut Mayer dalam Abdillah mengatakan bahwa faktor yang 

membentuk kepercayaan seseorang terhadap yang lain ada tiga, 

yaitu:
37
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a. Kemampuan (Ability) 

Dengan mampu menunjukkan kompetensi dan katakteristik 

yang baik maka akan timbul kepercayaan. Dalam konteks ini, 

bagaimana LAZISMU mampu melayani muzakki yang akan 

menyalurkan zakat, mengelola zakat dan melaporkan tentang 

zakat yang diperolehnya kepada muzakki. 

b. Kebaikan Hati (Benevolence) 

Interaksi yang dilakukan untuk mendapatkan ketertarikan 

seseorang sehingga dapat menimbulkan sebuah kepercayaan. 

Dalam konteks ini, bagaimana LAZISMU mampu 

memberikan manfaat yang saling menguntungkan dengan 

muzakki agar menciptakan kepercayaan muzakki tersebut. 

c. Integritas (Integrity) 

Dilihat dari konsistensi antara ucapan dan perbuatan dengan 

nilai-nilai diri seseorang. Bagaimana sikap dan perilaku 

seseorang apakah dapat dipercaya atau tidak. Dalam konteks 

ini, bagaimana LAZISMU memberikan informasi yang 

transparan tentang penghimpunan, pengelolaan dan 

pendistribusian zakat kepada muzakki setiap tahunnya. 
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Untuk membangun sebuah kepercayaan diperlukan tujuh core 

values, yaitu sebagai berikut:
38

 

a. Keterbukaan 

Untuk membangun trust building perlu adanya 

keterbukaan antara kedua pihak agar dapat menciptakan 

sebuah kepercayaan di antara keduanya. 

b. Kompeten 

Suatu kemampuan untuk memberikan pengetahuan 

dan keterampilan berdasarkan pengalaman serta 

pembelajaran di bidang tertentu. 

c. Kejujuran 

Merupakan elemen terpenting dalam membangun 

kepercayaan. Kejujuran merupakan keselarasan antara yang 

disampaikan dengan kenyataan dan kebenaran yang terjadi. 

d. Integritas 

Keselarasan antara niat, pikiran, perkataan dan 

perbuatan dapat dilihat dari konsistensi antara ucapan dan 

perbuatan dengan nilai-nilai diri seseorang. 
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e. Akuntabilitas 

Dorongan seseorang untuk mempertanggungjawabkan 

sesuatu yang dikerjakan kepada lingkungannya atau orang 

lain. 

f. Sharing 

Pengakuan atau ungkapan diri kepada orang lain untuk 

berbagi sesuatu agar dapat meringankan masalah. Sharing 

penting untuk membangun kepercayaan karena dapat 

membantu membangun hubungan yang lebih baik antara 

satu sama lain. 

g. Penghargaan 

Respek dan saling menghargai antara satu sama lain 

dapat menimbulkan sebuah kepercayaan di antara masing-

masing pihak. 

Kepercayaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemauan 

muzakki mengandalkan lembaga amil zakat dalam menyalurkan 

zakatnya karena muzakki beranggapan bahwa lembaga amil zakat 

bekerja secara profesional, amanah dan transparan. Karena tumbuhnya 

rasa kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga amil zakat, maka dana 

zakat yang terkumpul akan lebih optimal dalam pemanfaatannya. 

Dengan demikian, muzakki akan lebih berkomitmen dengan lembaga 
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amil zakat dan menjadikannya sebagai pilihan utama sebagai tempat 

menyalurkan zakatnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


