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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1.   Kerangka Proses Berfikir 

Kerangka proses berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada teori dan studi 

empirik. Teori-teori pada telaah pustaka yang dikemukakan bersifat universal yang 

berarti berlakun umum dimana saja tetapi dapat diterapkan untuk kasus-kasus 

spesifik. Dalam hal ini berarti kajian pada telaah pustaka menginspuasi untuk berpikir 

deduktif.  

Studi empirik yang dikaji dalam penelitian ini bertujuan untuk menambah dan 

melengkapi wawasan dalam menyusun disain penelitian ini. Studi empirik 

merupakan suatu proses generalisasi dari hal-hal yang sifatnya khusus atau spesifik 

menjadi kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya umum yang berarti kajian pada studi 

empirik menginspirasi untuk berpikir induktif.  

Kerangka proses berfikir yang digunakan dalam menentukan jalan fikir 

menuju penyusunan penelitian, digambarkan sebagai gambar 3.1: 
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Gambar 3.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 
 

Studi Teoritik:  Studi Empirik: 
1. Manajemen Keuangan Syariah (Husnan & 

Pudjiastuti, 2016; Weston dan Copeland, 
1992; Muhamad, 2003) 

2. Theory of planned behavior (Ajzen, 1991) 
3. Teori Keputusan (Van Horne & Wachowicz, 

2009; Yuliani, 2013; Farah 2017 dan Jayanto, 
2019) 

4. Akuntabilitas (Setiyono, 2014; Mardiasmo, 
2004; Hery, 2017; Warren, 2006) 

5. Transparansi Agoes dan Ardana 2009; Pan 
Suk Min, 2007; Renyowijoyo, 2010; 
Mardiasmo, 2009) 

6. Efisiensi  (Rusydiana, 2017; Andrianto, 2007) 
7. Ability (Sanderson, 2001; Damsar & 

Indrayani 2002; Walter 1995; Oktama, 2013) 
8. Financial behavior (Ida dan Dwinta, 2010; 

Hilgert, 2003; Wicaksono dan Divarda, 2015; 
Dew dan Xiao 2011) 

 1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Keputusan 
Membayar Zakat (Jayanto dan Munawaroh, 
2019;  Lu’liyatul Mutmainah 2015) 

2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Keputusan 
Membayar Zakat dengan Ability dan 
Perencanaan Keuangan Keluarga sebagai 
intervening (Ghoniyah, 2019) 

3. Pengaruh Transparansi terhadap Keputusan 
Membayar Zakat (Jayanto dan Munawaroh, 
2019; Pangestu & Jayanto 2017; Nurhayati et al. 
2014; Aedy, 2015) 

4. Pengaruh Transparansi terhadap Keputusan 
Membayar Zakat dengan Ability dan 
Perencanaan Keuangan Keluarga sebagai 
intervening (Ghoniyah, 2019) 

5. Pengaruh Efisiensi Operasional terhadap 
Keputusan Membayar Zakat (Ninda Ardiani, 
2019; Aam Slamet Rusydiana, Salman Al-Farisi 
2017; Ikka Nur Wahyuny, 2016; Akbar, 2009; 
Rusydiana dan Al Farisi; 2016) 

6. Pengaruh Efisiensi Operasional terhadap 
Keputusan Membayar Zakat dengan Ability dan 
Perencanaan Keuangan Keluarga sebagai 
intervening (Wahyuny 2016; Ghoniyah, 2019) 

7. Pengaruh Ability terhadap Keputusan Membayar 
Zakat (Dea 2017, Ida dan Cinthia Yohana 
Dwinta, 2010; Agus Zainul Arifin, 2017) 

8. Pengaruh Perencanaan Keuangan Keluarga 
terhadap Keputusan Membayar Zakat (Meliza, 
2013; Hunjra dan Rehman, 2016; Darmawan, 
Taufan., Nurwahidin, Saiful Anwar, 2019) 

9. Pengaruh Ability terhadap Perencanaan 
Keuangan Keluarga (Nurbayani Kasirang, 
Djoko Setyadi, Maryam Nadir 2018)  
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3.2.   Kerangka Konseptual 

Berdasarkan kerangka proses berfikir, maka kerangka konseptual penelitian 

ini seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.2.  

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisa faktor yang 

mempengaruhi keputusan menbayar zakat melalui lem baga amil zakat profesional. 

Untuk mencapai tujuan akhir tersebut, dilakukan pengkajian signifikansi pengaruh 

dari variabel-variabel yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap keputusan 

menbayar zakat yang meliputi Akuntabilitas, Transparansi, Efisiensi Operasional, 

Ability dan Perencanaan Keuangan Keluarga. 

Sehingga kerangka pikir yang terbentuk adalah sebagai berikut:  

 

Gambar 3.2 Kerangka konseptual (Conceptual Framework) 
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3.3. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian 

ini dapat diikhtisarkan sebagai berikut:  

3.3.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap keputusan membayar zakat 

 Semakin tinggi akuntabilitas dari sebuah Lembaga maka akan meningkatkan 

minat seseorang. Akuntabilitas dapat mempengaruh minat sesorang untuk membayar 

zakat. Dalam pelaksanaan akuntabilitas, manajemen diminta memberikan informasi 

kepada publik. Informasi yang dibutuhkan yaitu berhubungan dengan akuntansi 

karena didalamnya terdapat laporan keuangan yang menjadi acuan dalam 

pelaksanaan. Hal ini akan berdampak terhadap minat seseorang untuk memilih 

laporan keungan yang baik dan juga sekaligus sejalan dengan teori minat yaitu 

dorongan dalam diri seseorang atas dasar rasa ingin tahu. 

Penelitian oleh Sragen et al. (2021) mengemukakan minat muzakki 

dipengaruhi signifikan oleh akuntabilitas. Indri dan Asma (2016) menyatakan 

keputusan membayar zakat dipengaruhi oleh akuntabilitas. Intan (2021) dalam 

penelitiannya membuktikan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif untuk 

meningkatkan keputusan membayar zakat. Berdasarkan pendapat tersebut maka 

hipotesis ini adalah sebagai berikut. 

H1 : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat 

pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya. 
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3.3.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap keputusan membayar zakat dengan 

ability sebagai variabel intervening 

 Iman dan Wandy (2020) Akuntabilitas dimaknai sebagai keharusan yang 

memberi amanah menyajikan, melaporkan, pemberian tanggung jawab pengungkapan 

kegiatan yang ditanggungkan dengan mempunyai wewenang serta hak guna 

permintaan pertanggungjawabannya. Ghoniyah (2019) kontrol perilaku yang diterima 

tidak berpengaruh terhadap perilaku Meski begitu, edukasi dan sosialisasi kepada 

muzakki tetap diperlukan. 

Penelitian oleh Jumarni (2019) mengemukakan minat muzakki dipengaruhi 

signifikan oleh akuntabilitas dengan pengaruh ability. Sragen et al., (2021) 

menyatakan keputusan membayar zakat dipengaruhi oleh akuntabilitas dengan ability 

sebagai variabel intervening. Fitria (2021) dalam penelitiannya membuktikan bahwa 

akuntabilitas memiliki pengaruh positif untuk meningkatkan keputusan membayar 

zakat dengan ability sebagai intervening. Berdasarkan pendapat tersebut maka 

hipotesis ini adalah sebagai berikut. 

H2 : akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat 

dengan ability sebagai variabel intervening pada lembaga amil zakat 

nasional di Surabaya 

 

3.3.3 Pengaruh Akuntabilitas terhadap keputusan membayar zakat dengan 

perencanaan keuangan keluarga sebagai variabel intervening 

 Akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban dari organisasi pengelola 

zakat (OPZ) yaitu dengan memberikan laporan secara rutin kepada masyarakat 
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termasuk muzaki (Indri dan Asma, 2016). Laporan ini menjadi strategi dalam rangka 

meningkatkan akuntabilitas dengan adanya kecenderungan pola perencanaan 

keuangan yang dilakukan berdasarkan urutan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan 

transparansi kepada muzaki dan utamanya kepada Tuhan sehingga akan menimbulkan 

kepercayaan kepada muzaki (Fitria, 2021).  

Penelitian yang dilakukan oleh Sragen et al. (2021) mengemukakan minat 

muzakki dipengaruhi signifikan oleh akuntabilitas dengan adanya perencanaan 

keuangan keluarga yang baik. Indri dan Asma (2016) menyatakan keputusan 

membayar zakat dipengaruhi oleh akuntabilitas dengan perencanaan keuangan 

keluarga sebagai variabel intervening. Jumarni (2019) dalam penelitiannya 

membuktikan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif untuk meningkatkan 

keputusan membayar zakat dan perencanaan keuangan keluarga sebagai variabel 

intervening. Berdasarkan pendapat tersebut maka hipotesis ini adalah sebagai berikut. 

H3 : akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat 

dengan perencanaan keuangan keluarga sebagai variabel intervening pada 

lembaga amil zakat nasional di Surabaya 

 

3.3.4 Pengaruh Transparansi terhadap keputusan membayar zakat  

 Semakin tinggi transparansi dari sebuah lembaga maka akan meningkatkan 

kepercayaan seseorang. Transparansi dari sebuah Lembaga Pengelola Zakat akan 

memengaruhi minat muzakki. Hal ini dikarenakan adanya dorongan dalam diri 

seseorang untuk memilih Lembaga yang transparan. Sehingga hal ini sejalan dengan 
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teori minat yaitu motif sosial yang berarti membangkitkan untuk melakukan aktivitas 

tertentu. 

Penelitian oleh Sragen et al. (2021) mengemukakan minat muzakki 

dipengaruhi signifikan oleh transparasi. Indri dan Asma (2016) menyatakan keputusan 

membayar zakat dipengaruhi oleh transparasi. Intan (2021) dalam penelitiannya 

membuktikan bahwa transparasi memiliki pengaruh positif untuk meningkatkan 

keputusan membayar zakat. Berdasarkan pendapat tersebut maka hipotesis ini adalah 

sebagai berikut. 

H4 : transparansi berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat 

pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya 

 

3.3.5 Pengaruh Transparansi terhadap keputusan membayar zakat dengan 

ability sebagai variabel intervening 

 Secara teori dijelaskan pengertian dan beberapa ketentuan sehingga dapat 

dikaitkan yang pertama bahwa transparansi merupakan suatu bentuk perlindungan 

kepada muzakki dan mustahik dengan memampukan atau keterbukaan terhadap 

publik untuk mendapatkan akses informasi penting yang berkaitan dengan 

pembayaran zakat yang tentunya dengan ability yang dimiliki membantu muzaki 

dapat lebih memahami informasi dari institusi zakat yang meliputi keuangan 

membuktikan bahwa lembaga tersebut sah. 

Penelitian oleh Jumarni (2019) mengemukakan minat muzakki dipengaruhi 

signifikan oleh transparansi dengan pengaruh ability. Sragen et al., (2021) 

menyatakan keputusan membayar zakat dipengaruhi oleh transparansi dengan ability 
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sebagai variabel intervening. Fitria (2021) dalam penelitiannya membuktikan bahwa 

transparansi memiliki pengaruh positif untuk meningkatkan keputusan membayar 

zakat dengan ability sebagai intervening. Berdasarkan pendapat tersebut maka 

hipotesis ini adalah sebagai berikut. 

H5 : transparansi berpengaruh signifikan erhadap keputusan membayar zakat 

dengan ability sebagai variabel intervening pada lembaga amil zakat 

nasional di Surabaya 

 

3.3.6 Pengaruh Transparansi terhadap keputusan membayar zakat dengan 

perencanaan keuangan keluarga sebagai variabel intervening 

 Transparansi lembaga pengelolaan zakat bertujuan untuk membangun 

kepercayaan dan keyakinan terhadap lembaga pengolaan zakat, bahwa lembaga 

tersebut dipandang bersih, berwibawa dan profesional. Transparansi dibangun atas 

dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, 

informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh 

oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi dengan adanya perencanaan keuangan 

keluarga mengisyaratkan bahwa semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga atau perusahaan tersebut (Fitria, 2021). 

Penelitian oleh Sragen et al. (2021) mengemukakan minat muzakki 

dipengaruhi signifikan oleh transparansi dengan pengaruh perencanaan keuangan 

keluarga. Indri dan Asma (2016) menyatakan keputusan membayar zakat dipengaruhi 

oleh transparansi dengan perencanaan keuangan keluarga. Intan (2021) dalam 

penelitiannya membuktikan bahwa perencanaan keuangan keluarga mempengaruhi 
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hubungan transparansi secara positif untuk meningkatkan keputusan membayar zakat. 

Berdasarkan pendapat tersebut maka hipotesis ini adalah sebagai berikut. 

H6 : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat 

dengan perencanaan keuangan keluarga sebagai variabel intervening pada 

lembaga amil zakat nasional di Surabaya 

 

3.3.7 Pengaruh Efisiensi Operasional terhadap keputusan membayar zakat  

 Pengukuran efisiensi erat sekali dengan kinerja organisasi nirlaba seperti 

badan amil zakat. Efisiensi merupakan salah satu instrumen dalam mengukur kinerja 

lembaga yang memiliki laporan keuangan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan 

membandingkan input dengan output yang dihasilkan. Dengan adanya analisis 

efisiensi ini maka dapat mengetahui mana yang lebih efisien dalam hal penggunaan 

input dan pengeluaran output pada kinerja organisasi nirlaba seperti badan amil zakat 

(Fitria, 2021). 

Penelitian oleh Jumarni (2019) mengemukakan minat muzakki dipengaruhi 

signifikan oleh efisiensi operasional. Sragen et al., (2021) menyatakan keputusan 

membayar zakat dipengaruhi oleh efisiensi operasional. Fitria (2021) dalam 

penelitiannya membuktikan bahwa efisiensi operasional memiliki pengaruh positif 

untuk meningkatkan keputusan membayar zakat. Berdasarkan pendapat tersebut maka 

hipotesis ini adalah sebagai berikut 

H7 : efisiensi operasional berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar 

zakat pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya 
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3.3.8 Pengaruh Efisiensi Operasional terhadap keputusan membayar zakat 

dengan ability sebagai variabel intervening 

 Lembaga zakat harus menerapkan sistem pertanggung jawaban yang baik, 

dengan demikian tata kelola Lembaga zakat menjadi faktor penting dalam 

pengoptimalan sumber daya yang dimiliki lembaga pengelola zakat. Pemahaman 

Melalui metode analisis efisiensi ini maka dapat meningkatkan pengetahuan muzakki 

mengetahui OPZ mana yang telah efisien dalam hal penggunaan input dan 

pengeluaran output pada badan amil zakat (Jumarni, 2019). 

Penelitian oleh Indri dan Asma (2016) menyatakan keputusan membayar 

zakat dipengaruhi oleh efisiensi operasional dengan dengan pengaruh ability sebagai 

variabel intervening. Sragen et al. (2021) mengemukakan minat muzakki dipengaruhi 

signifikan oleh efisiensi operasional yang secara langsung dipengaruhi oleh ability 

sebagai variabel intervening. Intan (2021) dalam penelitiannya membuktikan bahwa 

ability sebagai variabel intervening mempengaruhi hubungan efisiensi operasional 

untuk meningkatkan keputusan membayar zakat. Berdasarkan pendapat tersebut maka 

hipotesis ini adalah sebagai berikut. 

H8 : efisiensi operasional berpengaruh signifikan erhadap keputusan membayar 

zakat dengan ability sebagai variabel intervening pada lembaga amil zakat 

nasional di Surabaya 
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3.3.9 Pengaruh Efisiensi Operasional terhadap keputusan membayar zakat 

dengan perencanaan keuangan keluarga sebagai variabel intervening 

Bagi Organisasi Pengelola Zakat milik pemerintah maupun swasta, efisiensi 

menjadi hal penting. Sehingga semakin efisien suatu Organisasi Pengelola Zakat, 

maka semakin besar dampak positif pada pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan 

distribusi zakat (Sragen et al., 2021). Efisiensi mutlak diperlukan bagi organisasi 

pengelola zakat guna mewujudkan maslahat yang lebih besar bagi umat. Untuk meraih 

efisiensi, yang perlu diperhatikan bagi muzakki adalah perencanaan keuangan 

keluarga sehingga dapat mengetahui manfaat yang akan didapatkan dengan proporsi 

biaya yang dikeluarkan. 

Penelitian oleh Intan (2021) dalam penelitiannya membuktikan bahwa 

perencanaan keuangan keluarga sebagai variabel intervening mempengaruhi 

hubungan efisiensi operasional untuk meningkatkan keputusan membayar zakat. 

Sragen et al. (2021) mengemukakan minat muzakki dipengaruhi signifikan oleh 

efisiensi operasional yang secara langsung dipengaruhi oleh perencanaan keuangan 

keluarga sebagai variabel intervening. (Jumarni, 2019) menyatakan keputusan 

membayar zakat dipengaruhi oleh efisiensi operasional dengan pengaruh perencanaan 

keuangan keluarga sebagai variabel intervening. Berdasarkan pendapat tersebut maka 

hipotesis ini adalah sebagai berikut. 

H9 : Efisiensi operasional berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar 

zakat dengan perencanaan keuangan keluarga sebagai variabel intervening pada 

lembaga amil zakat nasional di Surabaya  


