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BAB V
HASIL DAN ANALISA HASIL PENELITIAN
5.1

Data Hasil Penelitian

5.1.1
5.1.1.1

Gambaran Umum Objek Penelitian
LAZ Baitul Maal Hidayatullah

a. Profil BMH
Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Merupakan
lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, infaq, sedekah,
Wakaf dan Hibah berikut dana sosial kemanusiaan dan Corporate Social
Responsibility (CSR) perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program
pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan ekonomi secara nasional.
BMH hadir Kantor layanan LAZNAS BMH hadir di 30 Provinsi dengan unit
penghimpunan (UPP) zakat, infak dan sedekah mencapai 97 se Indonesia. Kami
wujudkan semua sebagai komitmen untuk menjadi perantara kebaikan, memberi
kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan ZISWAF menuju Indonesia yang
lebih bermartabat.
Kiprah program BMH dari hasil pengelolaan zakat telah melintasi berbagai
daerah di Indonesia, setidaknya 287 Pesantren telah eksis dan berkiprah, 5213 Dai
Tangguh telah meyebar seantero nusantara, ribuan keluarga dhuafa telah
terberdayakan dan mandiri, ribuan anak usia sekolah mendapatkan pendidikan yang
layak.
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Semua dedikasi dan kiprah BMH tersebut merupakan mahakarya dukungan
semua pihakyang telah mempercayakan ZIS nya melalui Baitul Maal Hidayatullah.
Tak heran jika Desember 2015, BMH resmi dikukuhkan kembali sebagai LAZNAS
oleh Kementrian Agama RI dengan SK No. 425 Tahun 2015 dan sesuai ketentuan UU
Zakat No. 23/2011.
b. Visi dan Misi
VISI
Menjadi Lembaga Amil Zakat Terdepan dan Terpercaya
MISI
1) Menjadi Lembaga Amil Zakat yang terdepan dalam penghimpunan dan fokus
dalam pendayagunaan
2) Melaksanakan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah sesuai dengan
manajemen modern yang transparan dan professional
3) Melakukan pemberdayaan ummat dengan meningkatkan kuantitas, kualitas
pendidikan dan dakwah
c. Sistem Kelembagaan
System kelembagaan Baitul Maal Hidayatullah, adalah berbasis pesantren,
yang diketuai oleh ketua umum, berkedudukan di kantor pusat Jakarta. Dalam
menjalankan tugas dan operasional jajajaran manajemen pusat yakni ketua umum
dibantu oleh sekretaris, bendahara dan 4 direktorat yang masing-masing dipimpin oleh
seorang

direksi

dalam

mengemban

tugas

keseharian.

Dalam

melakukan

penghimpunan dan pemberdayaan, Laznas BMH mempunyai 26 Kantor Perwakilan
yang tersebar diseluruh nusantara diantarnya adalah
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d. Struktur Organisasi

5.1.1.2

LAZ Dompet Dhuafa Republika

a. Tentang Dompet Dhuafa
Yayasan Dompet Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat
indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa
dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal
dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga).
Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak
berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya.
Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada
nasif dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar bagir, S. Sinansari Ecip,
dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompet Dhuafa
Republika.
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b. Dewan Syariah
Ketua Dewan Syariah

: Prof. M. Amin Suma

Anggota

: KH. Wahfiudin Sakam, S.E., MBA.
Dr. Izzudin Abdul Manaf.

Sekretaris
5.1.1.3

: Ustadz Ahmad Fauzi Qasim

LAZ Nurul Hayat

a. Sekilas LAZ Nurul Hayat
Awal berdiri Lembaga Nurul Hayat ini masih berupa panti asuhan. Tahun
2001 bermodalkan hasil usaha Ketua Yayasan, Bapak H. Muhammad Molik
menyisihkan sebagian rezeki untuk mengasuh anak-anak yatim. Panti Asuhan Nurul
Hayat disahkan oleh SK. Menteri Kehakiman RI tanggal 21 September 1999 No C1805. HT.03.02 – Th. 1999. Kemudian berkembang tidak hanya sebatas panti asuhan
saja, agar bisa bermanfaat lebih luas akhirnya dibentuklah sebuah Yayasan Nurul
Hayat sesuai SK. Menteri Hukum & HAM RI Nomor C-3242. HT.01.02 – Th. 2007.
Karena lembaga ini terus berkembang atas izin Allah, mulai membuka banyak
cabang untuk menebar kemanfaatan, akhirnya tahun 2015 mendapat izin sebagai
Lembaga Amil Zakat Nasional sesuai SK. Menteri Agama Nomor 244 tahun 2015 dan
di tahun 2020 kembali mendapatkan SK perpanjangan LAZNAS sesuai dengan SK.
Menteri Agama Nomor 903 tahun 2020. Sampai sekarang Nurul Hayat sudah
memiliki lebih dari 40 cabang tersebar di seluruh Indonesia.
b. Visi dan Misi
VISI : Mengabdi kepada Allah dengan Membangun Ummat
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MISI : Menebar Kemanfaatan dan Pemberdayaan di Bidang Sosial, Dakwah,
Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi

c. Susunan Manajemen
Direktur Eksekutif

: Bambang Heri Latief, SE.

Direktur Penghimpunan ZIS

: H. Ahmad Rifai Hatala, SE.

Direktur Pendayagunaan : Kholaf Hibatulloh, S.HI
Direktur Markom

5.1.1.4

: Wahyu Danang Priyanto, S.PI

Direktur Keuangan

: Suheni Ningsih, SE

Direktur Operasional

: Hj. Ratna Diana, ST

LAZNAS Yatim Mandiri

a. Sekilas LAZNAS Yatim Mandiri
Yatim Mandiri merupakan lembaga nonprofit yang melayani dalam
memberdayakan segala potensi anak yatim melalui pengelolaan dana sosial
masyarakat ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf) yang halal, baik
perseorangan, lembaga, institusi, maupun coorporate. Awalnya berasal dari gagasan
beberapa orang aktivis Islam. Mereka adalah Drs Hasan Sadzili, Syahid Haz, Bimo
Wahyu Wardoyo, dan Nur Hidayat yang ingin menyatukan panti-panti asuhan yatim
di Surabaya.
Maka pada 31 Maret 1994 dibentuklah Yayasan Pembinaan dan
Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS) sebagai lembaga
penghimpun dana dari masyarakat. Setelah mengalami perjalanan panjang selama 17
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tahun sejak berdirinya, berbagai catatan perjalanan telah terhimpun. Baik yang terkait
dengan legalitas maupun operasional kesehariannya.
Di antaranya sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang
yayasan batas toleransi penyesuaiannya adalah tahun 2005, sehingga demi
kepentingan publik yayasan harus melakukan pendaftaran ke Depkumham Jakarta. Di
sini ternyata menemui kendala. Nama YP3IS sudah digunakan pihak lain. Catatan
yang lain, begitu banyak pihak yang menyarankan, baik tenaga pelaksana internal
maupun masyarakat di eksternal, sehingga nama lembaga dana ini disederhanakan.
Alasannya, nama yang ada terlalu panjang, sehingga susah dipahami dan sulit diingat.
Maka untuk memberi kemudahan kepada semua pihak, pada awal 2008 diputuskan
untuk berubah nama menjadi Yayasan Yatim Mandiri, dengan akronim Yatim
Mandiri. Dan, dengan nama ini, telah terdaftar di Depkumham dengan nomor:
AHU2413.AH.01.02.2008.
Sebagai bentuk profesionalitas dan keamanahan, Yayasan Yatim Mandiri
mengembangkan Lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) yang
peruntukannya khusus untuk anak-anak yatim purna asuh (anak lulus SMU) dengan
biaya GRATIS / Nol rupiah. Lembaga pusdiklat yatim ini bernama MEC (Mandiri
Enterpreneur Center) yang mempunyai visi dan misi untuk mencetak jiwa-jiwa
enterpreneur pada diri anak-anak yatim yang menjadi binaannya. Disamping itu
Yayasan Yatim Mandiri juga mempunyai ruang usaha anak yatim dengan nama Mitra
Mandiri, sebagai tempat untuk aplikasi bisnis anak-anak yatim dari berbagai kota di
Indonesia yang menjadi binaan.
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b. Visi Misi
Sedangkan Visi dan Misi dari Yayasan Yatim Mandiri adalah: Visi dari Yatim
Mandiri yaitu “menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim.”
Adapun misi dari Yatim Mandiri yaitu: (1) Membangun nilai-nilai
kemandirian yatim, (2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumber
daya untuk kemandirian anak yatim, dan (3) Meningkatkan capacity building
organisasi. Tujuan dari Yatim Mandiri adalah sebagai berikut:
1. Mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun anak yatim.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing anak yatim
3. Membina anak yatim sampai mandiri.
c. Struktur Organisasi
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5.1.1.5

Lembaga Manajemen Infak

a. Sejarah Berdirinya LMI
Bermula dari gagasan alumnus STAN-PRODIP (Sekolah Tinggi Akuntansi
Negara Program Diploma) KEUANGAN Jakarta yang bekerja sebagai pegawai di
lingkungan Departemen Keuangan dan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan
Pembangunan) di wilayah Jawa Timur yang melihat perlunya pembentukan suatu
lembaga formal yang dapat memberikan solusi terpadu tentang masalah ekonomi dan
sosial di kalangan ummat Islam khususnya di Jawa Timur. Problem yang mendesak
adalah perlunya suatu lembaga yang mengakumulasi potensi Zakat, Infaq, dan
Shodaqoh (ZIS) dan selanjutnya melakukan pendistribusian dan pengelolaan secara
tepat. Maka pada 17 September 1994 bertempat di Turen, Malang para alumni sepakat
untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama Yayasan Lembaga Manajemen
Infaq Ukhuwah Islamiyah atau disingkat (LMI-UI) yang kemudian sekarang lebih
dikenal dengan nama LMI (Lembaga Manajemen Infaq)
Ada delapan personil yang terlibat dalam pertemuan di Turen, Malang
diantanya Agus Supartono, Muhammad Razikun, Helmy Afrul, Achmad Subagyo,
Chandra Hadi, Achmad Fauzi, Agung Mediawan, dan Taridi. LMI berdiri sebagai
sebuah Yayasan Sosial yang tercatat dengan Akta Notaris Abdurachim, S.H., No.11,
tanggal 4 April 1995 dengan nama Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah
Islamiyah. Dan kini, dengan SK gubernur No 451/1701/032/2005, Lembaga
Manajemen Infaq (LMI) disahkan sebagai LAZ propinsi Jawa Timur. Terus
berkembang LMI mempunyai kegiatan utama menghimpun, mengelola, dan
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menyalurkan zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) serta berusaha menciptakan iklim dan
sarana bagi berkembangnya ekonomi dan social ummat Islam. Awalnya Pusat
Kegiatan LMI pertama kali berada di jalan Pucang Anom Timur No Surabaya
kemudian sejak tahun 1997 ke Jalan Gubeng Jaya I/41A Surabaya Telp. (031) 503
8567 sampai tahun 2005. Setelah itu LMI mempunyai sekretariat di Jalan Nginden
Intan Raya No 12 Telp. (031) 5998484 Fax (031) 5920299 sampai dengan sekarang.
Kini, LMI telah berkembang dengan 18 cabang yang tersebar di seluruh Jawa Timur.
Dengan sejumlah program yang unik dan kreatif, LMI semakin menunjukkan
perannya dalam pemberdayaan masyarakat.
Demikian juga dengan sisi Sumber Daya Manusia (SDM) Yang terus
bertambah. Berawal dari hanya 1 (satu) orang SDM yang diberi amanah untuk fokus
sebagai pengelola lembaga. Pada tahun 2000 struktur kepengurusan LMI dirubah
dengan menambahkan Dewan Pengurus dan Dewan Direksi. LMI mengangkat
Firnawan Hendrayanto sebagai Direktur Harian pertama kali bulan Juli tahun 2002
dengan masa kerja sampai bulan Desember 2002. Kemudian pada bulan April 2003
mengangkat Agus Fathony sebagai direktur LMI yang kedua. Beliau bertugas sebagai
direktur LMI selama 1 bulan.
Kemudian pada bulan Mei 2003 Dewan Pengurus mengangkat Nurkholik
sebagai direktur LMI yang baru dengan masa kerja sampai dengan bulan Desember
2004. Dan di bulan Oktober 2008 Direktur LMI dipegang oleh wahyu Novyan, S.Sos,
sampai sekarang. Kini, seiring denga perjalanan waktu, SDM LMI menjadi 113 orang
di seluruh Jawa Timur. Jumlah ini belum termasuk relawan dengan semua tingkatan.
Kemudian, pada Rapat Kerja 2008 lalu, LMI memantapkan diri dengan tampil sebagai
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lembaga dana sosial yang tidak hanya mengelola dana ZIS, namun juga termasuk
wakaf, hibah dan dana sosial lainnya. Diharapkan dengan adanya pengembangan ini,
LMI semakin kokoh dalam mengutamakan ZISWAF dan menjadi semakin mengakar
di level lokal dan nasional
b. Visi dan Misi Lembaga Manajemen Infaq (LMI)
Visi
Menjadi lembaga dana sosial yang mengakar di Jawa Timur dan
berperan di tingkat nasional serta menjadi pelopor dalam mengutamakan,
menghimpun dan mendayagunakan zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah dan
dana sosial lainnya untuk pemberdayaan ummat.
Misi
Misi Lembaga Manajemen Infaq (LMI), yaitu:
1) Mengarus-utamakan zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah dan
dana sosial lainnya sebagai sumberdaya pemberdayaan ummat, melalui
sosialisasi pendidikan publik.
2) Menghimpun zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah dan dana sosial
lainnya secara profesional, transparan, akuntabel.
3) Mendayagunakan zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah dan dana
sosial lainnya secara tepat sasaran dan mengedepankan kemitraan
professional.
4) Melayani para pemangku kepentingan secara baik dan tepat
melalui peningkatan terus menerus tata kelola kelembagaan, penguatan
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budaya kepedulian, learning & growth, kekokohan proses internal, dan intime-delivery service.

5.1.1.6

LAZ Dana Sosial Al Falah Surabaya

a. Profil
Beramal lebih berhubungan dengan cara pandang manusia terhadap
kehidupan. Sekecil apapun yang kita berikan untuk kepentingan kemanusiaan,
kontribusi itu pasti tetap memiliki makna yang besar. Bahkan, kalaupun tidak
memiliki kekayaan materi, kita bisa menjadi penyantun lewat sumbangan pemikiran
dan tenaga.
Alangkah lebih ramah dan bermaknanya wajah dunia ini jika kita semakin
tergerak menjadi penyantun. Jika gerakan seperti ini kian meluas, niscaya kemiskinan,
ketertinggalan dan kebodohan di Bumi Pertiwi ini tidak terus menjadi-jadi.
Di tengah pergulatan melawan kemiskinan, ketertinggalan dan kebodohan,
ternyata masih ada setitik asa yang tersisa. Ada sebagian kita yang mau berbagi.
Mereka yang memiliki semangat menyisihkan sebagian miliknya untuk kalangan tak
berpunya.
Didirikan 1 Maret 1987, Yayasan Dana Sosial al Falah (YDSF) telah
dirasakan manfaatnya di lebih dari 25 propinsi di Indonesia. Paradigma prestasi YDSF
sebagai lembaga pendayagunaan dana yang amanah dan profesional, menjadikannya
sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) terpercaya di Indonesia.
Lebih dari 161.000 donatur dengan berbagai potensi, kompetensi, fasilitas,
dan otoritas dari kalangan birokrasi, profesional, swasta, dan masyarakat umum telah
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terajut bersama YDSF membentuk komunitas peduli dhuafa. Mereka, dengan segala
kemampuan terbaiknya, telah memberikan kontribusi, cinta, dan kepedulian dalam
membangun negeri ini.
YDSF yang dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional oleh
Menteri Agama Republik Indonesia dengan SK No.523 tanggal 10 Desember 2001
menjadi entitas yang menaruh perhatian mendalam pada kemanusiaan yang universal.
Melalui Divisi Penyaluran YDSF semakin meneguhkan pendayagunaan dana Anda
secara syar’i, efisien, efektif & produktif.
b. Visi dan Misi
VISI
Sebagai lembaga social yang benar-benar amanah serta mampu berperan
serta secara aktif dalam mengangkat derajat dan martabat umat islam.
MISI
Mengumpulkan dana masyarakat atau umat baik dalam bentuk zakat, infaq,
sadaqah, maupun lainya dan menyalurkannya dengan amanah. Serta secara efektif dan
efisien untuk kegiatan – kegiatan.
1.Meningkatkan kualitas sekolah-sekolah islam
2.Menyantuni dan memberdayakan anak yatim, miskin, dan terlantar
3.Memberdayakan operasional dan fisik masjid, serta memakmurkanya
4.Membantu usaha-usaha dakwah dengan memperkuat peranan para
dai, khususnya yang berada di pedesaan atau terpencil
5.Memberikan bantuan kemanusiaan bagi anggota masyarakat yang
mengalami musibah
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c. Susunan Pengurus
DEWAN PEMBINA
Ketua

: Prof. Dr. H. Moh Nuh, DEA

Anggota

: H. Moh. Farid Jahja
Fauzi Salim Martak

DEWAN PENGAWAS
Ketua

: Drs. Sugeng Praptoyo, Ak., MM., MH.

Anggota

: Drs. HM. Taufik AB
Ir. H. Abdul Ghaffar AS

DEWAN PENGURUS
Ketua

: Ir. H. Abdul Kadir Baraja

Sekretaris : Shakib Abdullah
Bendahara

: H. Aun Bin Abdullah Baroh

Direktur : Agung Wicaksono
DEWAN SYARIAH
Ketua

: Drs. H.M Taufiq A. B

Anggota

: Dr. H. Zainuddin MZ, LC, MA
Isa Saleh Kuddeh, M. Pd. I.
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5.1.1.7

LAZ Pesantren Islam Al-Azhar

c. Tentang Yayasan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar
Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar adalah satuan kerja yang dibentuk
oleh Yayasan Pesantren Islam Al Azhar yang bertujuan untuk memberdayakan
masyarakat dhuafa melalui optimalisasi dana Zakat, Infaq, Sedekah dan dana sosial
kemanusiaan lainnya yang dibenarkan oleh syariat agama & sumber daya yang ada di
masyarakat dan bukan berorientasi pada pengumpulan profit bagi pengurus
organisasi.
d. Visi Misi
Visi: Menjadi Lembaga Amil Zakat yang terpercaya dalam pengelolaan dana
Zakat, Infaq, Sedekah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat.
Misi:
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1. Mengembangkan edukasi Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf dan
layanan berkarakter berbasis teknologi.
2. Mengembangkan program yang komprehensif, terukur, dan
berkelanjutan untuk mendorong keberdayaan masyarakat berbasis
kearifan lokal.
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga melalui penguatan
sistem dan manajemen yang didukung oleh Sumber Daya Insani
yang profesional.
4. Membangun Kemitraan Berkelanjutan (Sustainable Partnership)
dengan kalangan ABCG (Academic, Business, Civil Society,
Goverment) dalam pelaksanaan program.

5.1.2.

Data dan Sumber Data Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data
kualitatif dari responden yang termuat ke dalam kuesioner dengan responden
objek penelitian sebanyak menggunakan sampel sebanyak 399 dari seluruh
donatur yang terdaftar di lembaga amil zakat yang memiliki kantor perwakilan
di surabaya. Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, melalui
pengumpulan jawaban yang diperoleh dari responden, maka diperoleh
gambaran mengenai karakteristik responden (jenis kelamin, status pernikahan,
usia, pendidikan terakhir, lama bekerja), dan juga gambaran jawaban responden
terhadap variabel-variabel penelitian. Pengumpulan data primer dalam
penelitian ini didukung dengan observasi, wawancara, dan kuesioner dengan
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responden, di mana pada kuesioner, responden diberikan suatu daftar
pertanyaan untuk dijawab, baik secara langsung untuk memperoleh jawaban
mereka maupun dengan panduan peneliti jika diperlukan.

5.1.3

Deskripsi Responden
Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, melalui pengumpulan
jawaban yang diperoleh dari responden, maka diperoleh gambaran mengenai
kondisi objek dari penelitian, sebagai berikut:

5.1.3.1 Berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan Tabel 5.1 terlihat bahwa responden berjenis kelamin lakilaki 59.8 % yaitu sebanyak 239 orang sedangkan wanita terdiri dari 40.2 % yaitu
sebanyak 160 responden.
Tabel 5.1
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin
Frequency
Percent (%)
Pria
239
59,8
Wanita
160
40,2
Total
399
100
Sumber: Distribusi Frekuensi Resp. (data diolah)
Hal ini menunjukkan responden pria lebih dominan dibandingkan jenis
kelamin wanita, yang berarti juga bahwa para responden yang mau memberikan
waktunya untuk mengisi kuesioner pada penelitian ini didominasi karyawan
laki-laki.
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5.1.3.2 Usia
Berdasarkan Tabel 5.2 terlihat bahwa responden berusia dibawah 20
Tahun berjumlah sebanyak 36 orang atau 9 %, responden yang berusia antara
21-30 Tahun sebanyak 89 orang atau 22.3 %, responden yang berusia antara 3140 Tahun berjumlah sebanyak 78 orang atau 19,5 %, responden yang berusia
antara 41-50 Tahun berjumlah sebanyak 104 orang atau 26,1 % dan responden
yang berusia > 50 tahun sebanyak 92 orang atau 23,1 %.
Tabel 5.2
Distribusi Responden Berdasarkan Usia
Usia
Frequency
< 20 Tahun
36
21 – 30 Tahun
89
31 – 40 Tahun
78
104
41 – 50 Tahun
92
>50 Tahun
Total
399
Sumber: Distribusi Frekuensi Resp. (data diolah)

Percent (%)
9,0
22,3
19,5
26,1
23,1
100

Hal ini menunjukkan responden yang berusia antara 20-30 tahun lebih
dominan dibandingkan responden yang berusia antara 31-40 tahun, responden
yang berusia antara 41-50 tahun dan responden yang berusia > 50 tahun, yang
berarti juga bahwa para responden yang mau memberikan waktunya untuk
mengisi kuesioner pada penelitian ini didominasi karyawan yang berusia antara
20-30 tahun dikarenakan rentan usia yang produktif ketertarikannya terhadap
sesuatu issue yang baru dan waktu yang luang lebih dominan.
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5.1.3.3 Pendidikan Terakhir
Berdasarkan Tabel 5.3 terlihat bahwa responden yang berpendidikan
SLTA berjumlah sebanyak 47 orang atau 11.7%, responden yang berpendidikan
Diploma 3 (D.3) sebanyak 86 orang atau 21.5%, responden yang berpendidikan
Sarjana (S.1) berjumlah sebanyak 89 orang atau 22.3%, responden yang
berpendidikan Pasca Sarjana (S.2) sebanyak 75 orang atau 18.7%, dan
responden yang berpendidikan Doktor (S.3) sebanyak 102 orang atau 25.6%,
Tabel 5.3
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Pendidikan
Frequency
Percent (%)
SLTA
47
11,7
Diploma 3 (D.3)
86
21,5
Sarjana (S.1)
89
22.3
Pasca Sarjana (S.2)
75
18.7
Doktor (S.3)
102
25.6
Total
399
100
Sumber: Distribusi Frekuensi Resp. (data diolah)
Hal ini menunjukkan responden yang berpendidikan Doktor (S.3) lebih
dominan dibandingkan responden yang berpendidikan SLTA, responden yang
berpendidikan Diploma 3 (D.3), responden yang berpendidikan Sarjana (S.1)
dan responden yang berpendidikan Pasca Sarjana (S.2), yang berarti juga bahwa
para responden yang mau memberikan waktunya untuk mengisi kuesioner pada
penelitian ini didominasi karyawan yang berpendidikan Doktor (S.3)
dikarenakan selain memiliki kemampuan dibidang akademik dan juga memiliki
skill dan keahlian dibidangnya secara ekonomi sudah memiliki penghasilan
tetap dan hidup berkecukupan.
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5.1.3.4 Jenis Pekerjaan
Berdasarkan Tabel 5.4 terlihat bahwa responden dengan jenis pekerjaan
pelajar/mahasiswa berjumlah sebanyak 97 orang atau 24,3 %, responden
dengan jenis pekerjaan pegawai negeri berjumlah sebanyak 105 orang atau 26,3
%, dan responden dengan jenis pekerjaan wiraswasta berjumlah sebanyak 197
orang atau 49,4 %.
Tabel 5.4
Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bekerja
Lama Bekerja
Frequency
Percent (%)
Pelajar/Mahasiswa
97
24,3
Pegawai Negeri
105
26,3
Wiraswasta
197
49.4
Total
399
100
Sumber: Distribusi Frekuensi Resp. (data diolah)
Hal ini menunjukkan responden dengan jenis pekerjaan wiraswasta lebih
dominan dibandingkan responden dengan pekerjaan pelajar/mahasiswa dan
responden dengan pekerjaan pegawai negeri, yang berarti juga bahwa para
responden yang mau memberikan waktunya untuk mengisi kuesioner pada
penelitian ini didominasi oleh wiraswasta atau pengusaha dikarenakan selain
memiliki waktu serta memiliki kemampuan finansial yang mencukupi.

5.2 Analisis Hasil Penelitian
Pengujian data hasil kuesioner formal perlu dilakukan karena sering kali
data tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dari pengujian data ini
diharapkan dapat meningkatkan mutu data yang hendak diolah dan dianalisis.
Tahap awal adalah melakukan pengecekan apakah data yang diinginkan sudah
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terisi semua atau ada beberapa yang kosong (tidak terisi). Pada penelitian ini
tidak diharapkan terjadinya kekosongan data sehingga jika terdapat maka, data
responden tersebut tidak bisa digunakan, dan apa bila hal ini terjadi maka
dilakukan pengambilan data ulang kelapangan agar jumlah data yang
diharapkan untuk diolah tetap.
Oleh karena itu data-data dalam suatu penelitian dapat dikumpulkan
dengan suatu instrumen. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data
haruslah memenuhi dua persyaratan penting yaitu validitas dan reliabilitas.

5.2.1 Hasil Uji Validitas
Validitas menunjukkan seberapa tepat sebuah instrumen mengukur
sebuah konsep tertentu yang harus diukur. Dengan kata lain, validitas
mempersoalkan apakah instrumen yang digunakan untuk mengukur suatu
antribut, betul-betul mengukur antribut yang dimaksud, sehingga dapat
diketahui instrumen itu berguna atau tidak.
Tabel 5.5
Hasil Uji Validitas Korelasi Pearson
Indikator
Kept. Membayar
Zakat
Y1.1
Y1.2
Y1.3
Y1.4
Y1.5
Y1.6

Korelasi
Pearson

Sig.

Sig α
(stardar)

Keteran
gan

0.841**
0.915**
0.819**
0.925**
0.864**
0.934**

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Lampiran: Hasil Uji Validitas (Lampiran 3)
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Tabel 5.5
Lanjutan Hasil Uji Validitas Korelasi Pearson
Indikator
Akuntabilitas
X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6
X1.7
X1.8
X1.9
Transparasi
X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6
X2.7
Efisiensi Operasional
X3.1
X3.2
X3.3
X3.4
X3.5
X3.6
X3.7
Ability
Z1.1
Z1.2
Z1.3
Z1.4
Z1.5
Z1.6
Z1.7
Z1.8
Z1.9

Korelasi
Pearson

Sig.

Sig α
(stardar)

Keteran
gan

0.854**
0.874**
0.841**
0.804**
0.857**
0.834**
0.883**
0.910**
0.876**

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

0.878**
0.852**
0.873**
0.913**
0.843**
0.826**
0.892**

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

0.836**
0.868**
0.871**
0.850**
0.866**
0.909**
0.881**

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

0.899**
0.759**
0.876**
0.886**
0.823**
0.844**
0.914**
0.859**
0.926**

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Lampiran: Hasil Uji Validitas (Lampiran 3)
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Tabel 5.5
Lanjutan Hasil Uji Validitas Korelasi Pearson
Indikator
Perc. Keuangan
Keluarga
Z2.1
Z2.2
Z2.3
Z2.4
Z2.5
Z2.6
Z2.7
Z2.8
Z2.9

Korelasi
Pearson

Sig.

Sig α
(stardar)

Keteran
gan

0.789**
0.798**
0.890**
0.835**
0.775**
0.911**
0.909**
0.875**
0.928**

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Lampiran: Hasil Uji Validitas (Lampiran 3)
Validitas berarti juga sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa
yang ingin diukur (Singarimbun dan Effendi, 2006). Cara mengukur validitas
dapat menggunakan konsistensi internal (internal conssistency) yaitu dengan
metode korelasi product moment Pearson. Jika hasil korelasi antara
masingmasing pertanyaan dengan skor total menunjukkan hasil yang signifikan
(signifikansi < 0,05), maka item pertanyaan tersebut valid yang berarti memiliki
validitas konstruk.
Hasil pengujian validitas menunjukkan signifikan (Tabel 5.5) untuk
seluruh indikator atau item pertanyaan, yang berarti indikator-indikator atau
itemitem pertanyaan untuk masing-masing variabel yang terdapat dalam
kuesioner telah memenuhi syarat validitas. Dari hasil korelasi product moment
Pearson, diketahui bahwa semua item pertanyaan pada kuesioner mempunyai
korelasi yang signifikan pada tingkat kesalahan sebesar 5 % (** < 0.05),
sehingga dapat dikatakan semua item pertanyaan adalah valid dan dapat diolah
lebih lanjut.
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5.2.2 Uji Reliabilitas
Reliabilitas

adalah

kemampuan

suatu

instrumen

menunjukkan

kestabilan dan kekonsistenan di dalam mengukur konsep. Hal ini berarti:
pertama bila mengukur sesuatu objek berkali-kali dengan instrumen yang sama,
seharusnya diperoleh hasil yang sama; kedua, reliabilitas juga berarti skor
responden yang diperoleh benar-benar merupakan skor yang sebenarnya dari
responden di dalam hal karakteristik atau traits yang diukur: ketiga, reliabilitas
juga diartikan sebagai seberapa banyak kesalahan pengukuran dalam instrumen
pengukuran.
Reliabilitas adalah ukuran mengenai konsistensi internal dari indikatorindikator sebuah konstruk yang menunjukkan derajat sampai dimana masingmasing indikator itu mengindikasikan sebuah konsruk/faktor laten yang umum
(Ferdinand, 2012:60). Pendekatan yang dianjurkan dalam menilai sebuah model
pengukuran (measurement model) adalah menilai besaran composite reliability
serta variance extracted dari masing-masing konstruk. Nilai batas yang
digunakan untuk menilai sebuah tingkat reliabilitas yang dapat diterima adalah
≥ 0.70 untuk composite reliability. Ukuran reliabilitas yang kedua adalah
variance extracted, yang menunjukkan jumlah varians dari indikator-indikator
yang dikembangkan. Nilai variance extracted yang tinggi menunjukkan bahwa
indikator-indikator itu telah mewakili secara baik konstruk laten yang
dikembangkan (Ferdinand, 2012: 61). Nilai yang direkomendasikan pada
tingkat paling sedikit 0.50.
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Pengukuran reliabilitas dapat juga menggunakan koefisien cronbach
alpha (α) yang menunjukkan seberapa bagus item pertanyaan berhubungan
positif dengan item pertanyaan yang lain. Jika koefisien cronbach alpha sebesar
0,6 atau lebih, maka data-data penelitian dianggap cukup baik atau reliable
untuk digunakan sebagai input dari analisis data (Hair et al., 2004; Maholtra,
2003: 55).
Tabel 5.6
Hasil Uji Reliabilitas dengan Cronbach alpha (α)
Koefisien
Standart
Variabel
alpha (α)
Alpha
Kept. Membayar Zakat
0.940
0.60
Akuntabilitas
0.955
0.60
Transparasi
0.938
0.60
Efisiensi Operasional
0.943
0.60
Ability
0.954
0.60
Perc. Keuangan Keluarga
0.953
0.60
Sumber: Hasil uji reliabilitas (Lampiran 4)

Kesimp
ulan
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Hair et al., (2004) juga menyatakan bahwa corrected item total
correlation minimal sebesar 0,3 supaya item pertanyaan tersebut dapat
digunakan dalam pengolahan data selanjutnya. Dalam penelitian ini uji
reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien cronbach alpha (α), dan
hasil uji reliabilitas dari variabel-variabel dalam penelitian ini disajikan pada
Tabel 5.6. Hasil uji reliabilitas dengan uji cronbach alpha (α) pada penelitian ini
menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian adalah reliable, karena seluruh
nilai koefisien alpha dari masing-masing variabel penelitian lebih besar dari
yang distandartkan (0,6), sehingga masing-masing item pertanyaan pada
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instrumen pengukuran dapat digunakan. Nilai dari corrected item total
correlation dari seluruh item pertanyaan lebih besar dari 0,3.
Deskripsi variabel penelitian menyajikan penilaian responden untuk
setiap butir pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner dan disajikan menurut
komponen variabel penelitian dengan mengunakan skala pengukuran 1 sampai
5. Untuk mendeskripsikan penilaian rata-rata responden mengenai variabelvariabel dalam penelitian, hasil jawaban responden disesuaikan dengan desain
skala pengukuran yang telah ditetapkan kemudian diformulasikan ke dalam 5
interval kelas (Sugiyono 2017:29). Rumus interval kelas adalah sebagai berikut:
Interval kelas =

Nilai tertinggi  nilai terendah
Jumlah kelas

Interval kelas =

5 1
 0,8
5

Berdasarkan interval kelas tersebut dapat diketahui rentang nilai masingmasing kelas sebagai dasar interpretasi jawaban responden penelitian terhadap
variabel penelitian yaitu, variabel kinerja karyawan, transformasional
leadership, etos kerja, empowerment, job enrichment, dan OCB dapat dilihat
pada tabel 5.8.
Tabel 5.8
Interpretasi Rentang Nilai Skor Variabel Penelitian
No

Rentang Skor

Interpretasi

1
1-1,80
Sangat Tidak Baik
2
> 1,80-2,60
Tidak Baik
3
> 2,60-3,40
Cukup Baik
4
> 3,40 - 4,20
Baik
5
> 4,20 - 5,00
Sangat Baik
Sumber: Perhitungan Mengacu pada Sugiyono (2016:29)
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5.2.3 Deskripsi Variabel Penelitian
Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent)
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan
untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2004: 20).
Variabel

akuntabilitas

ini

secara

operasional

diukur

dengan

menggunakan 9 (sembilan) indikator yaitu: anggaran program, penyusunan
anggaran, pembuatan anggaran, pengajuan anggaran, pelaksanaan
penyaluran, jumlah anggaran, evaluasi kinerja keuangan, evaluasi dalam
kinerja keuangan, dan laporan keuangan desa. Penilaian responden terhadap
variabel akuntabilitas disajikan pada Tabel 5.8.

No
1

2

3

4

Tabel 5.8
Penilaian Responden terhadap Variabel Akuntabilitas
Akuntabilitas
Rerata Keteran
gan
Lembaga Amil Zakat Nasional menyampaikan
anggaran program dalam setiap programprogram dan kegiatan yang direncanakan
Penyusunan anggaran program dalam setiap
program-program
dan
kegiatan
yang
direncanakan Lembaga Amil Zakat Nasional
dalam program anggaran yang akan dilakukan
Pembuatan anggaran program dalam setiap
program-program
dan
kegiatan
yang
direncanakan Lembaga Amil Zakat Nasional
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan
dan target sasaran peneriman manfaat
Pengajuan anggaran disertai
dokumen
perencanaan dan penganggaran yang diajukan

3.82

Baik

3.82

Baik

3.86

Baik

3.73

Baik
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sebagai dasar penyusunan program-program dan
kegiatan
Pelaksanaan penyaluran didasarkan pada prinsip
5 hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai
peraturan perundang-undangan
Jumlah anggaran kegiatan Lembaga Amil Zakat
6 Nasional merupakan batas tertinggi untuk setiap
penyaluran
Evaluasi kinerja keuangan memperhatikan
7 prinsip ekonomis, efektif dan efisien dari setiap
program
Evaluasi dalam kinerja keuangan dapat dilihat
membandingkan
anggaran
dengan
8 dari
realisasinya
Laporan keuangan desa diperiksa oleh auditor
internal dan auditor independen dalam
9 melakukan analisis laporan keuangan untuk
dapat mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan
anggaran
Skor Rata-rata

3.72

Baik

3.76

Baik

3.90

Baik

3.67

Baik

4.00

Baik

3.81

Baik

Sumber: Hasil pengujian deskriptif data diolah (Lampiran 6)
Hasil perhitungan deskriptif mendapatkan skor rata-rata akuntabilitas
sebesar 3.81, perolehan ini dalam skala jawaban 1 sampai dengan 5 merupakan
skor diantara 3.67 – 4.00. Dengan demikian perolehan 3.81 dapat dibaca sebagai
baik, yang menjelaskan bahwa responden menilai bahwa akuntabilitas di
Lembaga Amil Zakat Nasional sudah baik, dan masih berpotensi untuk
ditingkatkan.

5.2.3.1 Transparasi (X2)
Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan
prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi.
keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa
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informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada
semua pemangku kepentingan (Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana 2009).
Variabel

transparansi

ini

secara

operasional

diukur

dengan

menggunakan 7 (tujuh) indikator yaitu: pengumuman anggaran, informasi
yang diberikan kepada public, kemudahan untuk memperoleh informasi
anggaran, laporan tahunan yang terpublikasi, transparansi pelaksanaan
pemberdayaan, pengumuman laporan keuangan bisa didapat setiap waktu
tertentu, dan pengumuman laporan keuangan melalui media online.
Penilaian responden terhadap variabel transparasi disajikan pada Tabel 5.9.

No

Tabel 5.9
Penilaian Responden terhadap Variabel Transparasi
Transparasi
Rerata Keteran
gan

Pengumuman anggaran atau buget program
dalam setiap program-program dan kegiatan
1 yang direncanakan Lembaga Amil Zakat
Nasional
kepada
masyarakat
dapat
meningkatkan
Informasi yang diberikan kepada publik dapat
meningkatkan ransparansi anggaran atau buget
2 program dalam setiap program-program dan
kegiatan yang direncanakan Lembaga Amil
Zakat Nasional
Mudah untuk memperoleh informasi anggaran
atau buget program dalam setiap program3
program dan kegiatan yang direncanakan
Lembaga Amil Zakat Nasional
Laporan tahunan yang terpublikasi selalu tepat
4 waktu
Transparansi pelaksanaan pemberdayaan dapat
5 mengakomodasi usulan dari masyarakat
melalui rekomendasi
Pengumuman laporan keuangan bisa didapat
6
setiap waktu tertentu
Pengumuman laporan keuangan mudah
7 didapatkan oleh public melalui media online
Skor Rata-rata

Sumber: Hasil pengujian deskriptif data diolah (Lampiran 6)

3.95

Baik

3.67

Baik

3.85

Baik

3.52

Baik

3.93

Baik

3.69

Baik

4.03

Baik

3.81

Baik
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Hasil perhitungan deskriptif mendapatkan skor rata-rata transparasi
sebesar 3.81, perolehan ini dalam skala jawaban 1 sampai dengan 5 merupakan
skor diantara 3.67– 4.03. Dengan demikian perolehan 3.81 dapat dibaca sebagai
baik, yang menjelaskan bahwa responden menilai bahwa tranparasi di Lembaga
Amil Zakat Nasional sudah baik, dan masih berpotensi untuk ditingkatkan,
tapi belum pada posisi sangat baik, oleh karena itu, tranparasi ini masih
berpotensi untuk diperbaiki sehingga bersifat terbuka kepada publik untuk
kepentingan bersama.

5.2.3.2. Efisiensi Operasional (X3)
Konsep efisiensi berdasarkan teori konsumen mencoba untuk
mementingkan kepuasan dari sudut pandang individu, sementara teori
produsen mencoba untuk memaksimalkan laba atau meminimalkan biaya dari
sudut pandang produsen.
Tabel 5.10
Penilaian Responden terhadap Variabel Efisiensi Operasional
Efisiensi Operasional
Rerata Keteran
No
gan
1

2

3

4

Anggaran oprasional Lembaga Amil Zakat
Nasional dikelola secara efisien dengan
penggunaan
terendah
untuk
mencapai
penyaluran
Oprasional Lembaga Amil Zakat Nasional
dikelola secara efektif dimana semua program
yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah
ditetapkan
Oprasional Lembaga Amil Zakat Nasional
dikelola secara adil (equity) dan merata
(equality) dimana ada kesempatan sosial yang
sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang
berkualitas
Oprasional Lembaga Amil Zakat Nasional
dikelola
secara
merata
(equality)
dan

3.79

Baik

3.65

Baik

3.80

Baik

3.63

Baik
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5

penggunaan
dana
publik
tidak
hanya
terkonsentrasi pada kelompok tertentu
Oprasional Lembaga Amil Zakat Nasional selalu
digunakan secara efisien dan hemat dalam setiap
pelaksanaan kegiatan
Penerapan prinsip ekonomi, efisien, dan efektif
dalam penggunaan Oprasional Lembaga Amil
Zakat Nasional
Oprasional Lembaga Amil Zakat Nasional
dibawah 12,5%
dari penghimpunan total
tahunan

3.90

Baik

3.59

Baik

3.85

Baik

3.75
Skor Rata-rata
Sumber: Hasil pengujian deskriptif data diolah (Lampiran 6)

Baik

6
7

Variabel efisiensi operasional ini secara operasional diukur dengan
menggunakan 7 (tujuh) indikator yaitu: anggaran oprasional, oprasional
dikelola secara efektif, oprasional dikelola secara adil (equity), oprasional
dikelola secara merata (equality), oprasional digunakan secara efisien,
penerapan prinsip ekonomi, dan oprasional dibawah 12,5%

dari

penghimpunan total tahunan. Penilaian responden terhadap variabel efisiensi
operasional disajikan pada Tabel 5.10.
Hasil perhitungan deskriptif mendapatkan skor rata-rata efisiensi
operasional sebesar 3.75, perolehan ini dalam skala jawaban 1 sampai dengan 5
merupakan skor diantara 3.63 – 3.90. Dengan demikian perolehan 3.80 dapat
dibaca sebagai baik, yang menjelaskan bahwa responden menilai bahwa
efisiensi operasional di Lembaga Amil Zakat Nasional sudah baik sudah baik,
dan masih berpotensi untuk ditingkatkan.

5.2.3.3 Ability (Z1)
Ability adalah kecakapan atau potensi menguasai suatu keahlian yang
merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktek dan
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digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya
(Sari, 2017).
Variabel ability ini secara operasional diukur dengan menggunakan 9
(sembilan) indikator yaitu: pendapatan diatas UMR Surabaya, menyisihkan
pendapatan untuk kebutuhan zakat, memahami program Lembaga Amil
Zakat Nasional, besaran kebutuhan pemberdayaan, masyarakat sebagai
bagian dari pengentasan kemiskinan, mampu menghitung besaran
kewajiban zakat, mampu membayar zakat, mampu membayar zakat tepat
waktu, dan mampu membayar zakat secara rutin. Penilaian responden
terhadap variabel ability disajikan pada Tabel 5.11.
Tabel 5.11
Penilaian Responden terhadap Variabel Ability
Ability
Rerat
No
a
Pendapatan saya diatas upah minimum
1
3.95
regional Surabaya
Pendapatan saya masih dapat disisikan untuk
2
3.81
kebutuhan zakat
Saya dapat memahami program program
3
3.92
Lembaga Amil Zakat Nasional
Besaran kebutuhan pemberdayaan Lembaga
4 Amil Zakat Nasional besar, rutin dan
3.54
berkelanjutan
Masyarakat sebagai bagian dari kesuksesan
5 Lembaga Amil Zakat Nasional dalam
4.04
mencapai tujuan pengentasan kemiskinan
Anda mampu menghitung besaran kewajiban
6
3.74
zakat yang semestinya saya tunaikan
Saya mampu membayar zakat dengan
7
3.89
penghasilan saya
8 Saya mampu membayar zakat tepat waktu
3.66
9 Saya mampu membayar zakat secara rutin
3.86
Skor Rata-rata
3.82
Sumber: Hasil pengujian deskriptif data diolah (Lampiran 6)

Keteran
gan
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
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Hasil perhitungan deskriptif mendapatkan skor rata-rata ability sebesar
3.82, perolehan ini dalam skala jawaban 1 sampai dengan 5 merupakan skor
diantara 3.54 – 4.04. Dengan demikian perolehan 3.82 dapat dibaca sebagai
baik, yang menjelaskan bahwa responden menilai bahwa ability di Lembaga
Amil Zakat Nasional sudah baik, dan masih berpotensi untuk ditingkatkan.

5.2.3.4 Perencanaan Keuangan Keluarga (Z2)
Perencanaa keuangan keluarga adalah perilaku keuangan (financial
behavior) berhubungan dengan tujuan menggunakan produk dan upaya
mencapai tujuan keuangan. Perilaku keuangan seseorang akan tampak dari
seberapa bagus seseorang mengelola uang kas, mengelola utang, tabungan dan
pengeluaran – pengeluaran lainnya (Hilgert, 2003).
Variabel perencanaan keuangan keluarga ini secara operasional diukur
dengan menggunakan 9 (sembilan) indikator yaitu: perencanaan keuangan
dalam lingkungan keluarga, rencana keuangan keluarga disepakati,
penyimpanan dana keuangan keluarga, seluruh alokasi dana keuangan
keluarga tertata, memiliki alokasi dana cadangan, memasukan alokasi
dana zakat sesuai kewajiban, merencanakan dan menentukan lembaga
zakat, menentukan program yang di support dan menentukan zakat dalam
sekala prioritas. Penilaian responden terhadap variabel perencanaan keuangan
keluarga disajikan pada Tabel 5.12.
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Tabel 5.12
Penilaian Responden terhadap Variabel
Perencanaan Keuangan Keluarga
Perencanaan Keuangan Keluarga
Rerat
No
a
Perencanaan keuangan dalam lingkungan
1
3.77
keluarga adalah hal yang penting
Rencana keuangan keluarga disepakati oleh
2
3.71
suami istri dan tercatat
Penyimpanan dana keuangan keluarga
3
3.87
terpisah antara pos satu dan pos yang lainnya
Seluruh alokasi dana keuangan keluarga
4
semua tertata dan tertunaikan sesuai 3.67
perencanaan
Memiliki alokasi dana cadangan untuk
keadaan darurat yang tidak akan digunakan
5
3.88
dan menjadi tabungan tahunan bila tidak
terpakai
Memasukan alokasi dana zakat yang sesuai
6
kewajiban dalam perencanaan keuangan 3.61
keluarga
Merencanakan terlebih dahulu sebelum
7
menentukan lembaga zakat mana yang akan 3.91
dijadikankan mitra zakat
Menentukan program yang akan turut di
8
3.50
support sebelum menunaikan zakat
9
Menentukan zakat dalam sekala prioritas
3.91
Skor Rata-rata
3.76
Sumber: Hasil pengujian deskriptif data diolah (Lampiran 6)

Keteran
gan
Baik
Baik
Baik
Baik

Baik

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Hasil perhitungan deskriptif mendapatkan skor rata-rata perencanaan
keuangan keluarga sebesar 3.76, perolehan ini dalam skala jawaban 1 sampai
dengan 5 merupakan skor diantara 3.61 – 3.91. Dengan demikian perolehan
3.76 dapat dibaca sebagai baik, yang menjelaskan bahwa responden menilai
bahwa perencanaan keuangan keluarga untuk menentukan zakat di Lembaga
Amil Zakat Nasional sudah baik, dan masih berpotensi untuk ditingkatkan dari
segi pelaksanaanya dan program-program yang akan di prioritaskan.
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5.2.3.5 Keputusan Membayar Zakat (Y)
Keputusan membayar zakat adalah keputusan utuk menunaikan zakat
dari pemilihan yang terbaik bagi seseorang untuk menunaikan zakat
berdasarkan keinginan, kebutuhan, kondisi serta kemampuan seseorang untuk
menunaikan zakat (Wahyuny, 2016).
Variabel keputusan membayar zakat ini secara operasional diukur
dengan menggunakan 6 (enam) indikator yaitu: menunaikan zakat fitrah setiap
tahunnya, menghitung dan menunaikan zakat maal, lebih sering menunaikan
zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional, menunaikan zakat pada lembaga
yang memberikan detail program program, menunaikan zakat pada lembaga
yang memberikan laporan dokumentasi penyaluran, dan menunaikan zakat pada
lembaga yang operasioalnya lebih efisien. Penilaian responden terhadap
variabel keputusan membayar zakat disajikan pada Tabel 5.13.
Tabel 5.13
Penilaian Responden terhadap Variabel Keputusan Membayar Zakat
No
Keputusan Membayar Zakat
Rerata Keterangan
1 Menunaikan zakat fitrah setiap tahunnya
3.87
Baik
Menghitung dan menunaikan zakat maal yang
2
3.51
Baik
dicicil setiap bulan atau ditunaikan tahunan
Lebih sering menunaikan zakat pada
3 Lembaga Amil Zakat Nasional daripada
3.91
Baik
langsung ke mustahik
Menunaikan zakat pada lembaga yang
memberikan detail program program,
4
3.77
Baik
anggaran dan buget program, target sasaran
peneriman manfaat
Menunaikan zakat pada lembaga yang
5 memberikan
laporan
dokumentasi
3.75
Baik
penyaluran, laporan keuangan yang teraudit
Menunaikan zakat pada lembaga yang
6
3.81
Baik
operasioalnya lebih efisien
Skor Rata-rata
3.77
Baik
Sumber: Hasil pengujian deskriptif data diolah (Lampiran 6)
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Hasil perhitungan deskriptif mendapatkan skor rata-rata keputusan
membayar zakat sebesar 3.77, perolehan ini dalam skala jawaban 1 sampai
dengan 5 merupakan skor diantara 3.51 – 3.91. Dengan demikian perolehan
3.77 dapat dibaca sebagai baik, yang menjelaskan bahwa responden menilai
bahwa keputusan membayar zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional sudah
sesuai dengan keinginan dengan program-program yang diprioritaskan, untuk
itu masih berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan kedepannya dengan
beberapa perbaikan dari segi pelaksanaan dan program yang lebih baik lagi
kedepan.

5.2.4 Evaluasi Hasil Validitas Data
5.2.4.1 Evaluasi outer model atau measurement model
Sebelum membahas signifikansi pengaruh langsung masing-masing
variabel eksogen terhadap variabel endogen dalam model penelitian, terlebih
dahulu dibahas validitas model. Terdapat tiga kriteria didalam penggunaan
teknik analisis data dengan Smart PLS untuk menilai outer model yaitu
convergent validity, discriminant validity dan composite reliability (Ghozak.
2008).

5.2.4.2 Evaluasi Outlieritas
Penggunaan teknik analisis data dengan menggunakan Smart PLS. outer
model dinilai dengan cara melihat convergent validity (besarnya loading factor
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untuk masing- masing konstruk). Penelitian ini menggunakan batas minimal
loading factor yaitu sebesar 0,5.
Tabel 5.14
Outer Loadings
Variabel
Indikator
Variabel
X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6
X1.7
X1.8
X1.9
X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6
X2.7
X3.1
X3.2
X3.3
X3.4
X3.5
X3.6
X3.7
Y1.1
Y1.2
Y1.3
Y1.4
Y1.5
Y1.6

Kept.
Membayar
Zakat

Akuntabilit
as

Transpara
si

Efisiensi
Oprasional

0.770
0.709
0.771
0.725
0.727
0.674
0.771
0.671
0.788
0.777
0.702
0.732
0.720
0.758
0.689
0.814
0.765
0.657
0.757
0.718
0.793
0.682
0.773
0.830
0.749
0.862
0.762
0.696
0.800

Sumber : lampiran 6

Ability

Perencanaa
n
Keuangan
Keluarga
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Tabel 5.14
Lanjutan Outer Loadings
Variabel
Indikator
Variabel

Kept.
Membayar
Zakat

Akuntabil
itas

Transp
arasi

Efisiensi
Oprasion
al

Z1.1
Z1.2
Z1.3
Z1.4
Z1.5
Z1.6
Z1.7
Z1.8
Z1.9
Z2.1
Z2.2
Z2.3
Z2.4
Z2.5
Z2.6
Z2.7
Z2.8
Z2.9

Ability

Perenca
naan
Keuang
an
Keluarg
a

0.780
0.642
0.808
0.657
0.722
0.744
0.814
0.728
0.796
0.785
0.691
0.832
0.725
0.779
0.743
0.743
0.710
0.757

Sumber : lampiran 6
Hasil

pengolahan

sebagaimana

ditunjukkan

tabel

5.14

yang

memperlihatkan bahwa indikator keputusan membayar zakat, akuntabilitas,
transparasi, efisiensi operasional, ability, dan perencanaan keuangan keluarga
memiliki nilai outer loadings lebih dari 0,5. Transparasi merupakan ukuran
terkuat dari variabel keputusan membayar zakat karena memiliki nilai outer
loadings yang paling tinggi (0,814). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ke lima
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variabel ini merupakan variabel yang valid untuk mengukur variabel keputusan
membayar zakat.
5.2.5 Discriminant Validity
Discriminant validity dari model pengukuran dengan reflektif indikator
(faktor) dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika
korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk
lainya, maka hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran
pada blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. Hasil
pengukuran Discriminant validity seperti terlihat pada Tabel 5.15
Tabel 5.15 Discriminant Validity
Variabel

Koefisien AVE

Keterangan

Kept. Membayar Zakat

0.616

Valid

Akuntabilitas

0.540

Valid

Transparasi

0.552

Valid

Efisiensi Operasional

0.542

Valid

Ability

0.556

Valid

Perc. Keuangan Keluarga
Sumber: Lampiran 5

0.567

Valid

Data pada Tabel 5.15 dapat dijelaskan bahwa dari hasil ke enam variabel
memiliki nilai AVE di atas 0.50 dari koefisien korelasi antar satu variabel
dengan variabel lainnya sehingga dapat dikatakan data memiliki discriminant
validity yang baik.

5.2.6 Composite Reliability
Menurut Ghozali (2008:40) bahwa reliabilitas suatu konstruk dapat
dinilai dari composite reliability yang berfungsi untuk mengukur internal
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consistency yang nilainya harus di atas 0,60 dan membandingkan akar AVE
dengan korelasi antar konstruk dengan nilai harus di atas 0,50.
Tabel 5.16 Composite Reliability
No

Variabel

Composite Reliability

1

Kept. Membayar Zakat

0.905

2

Akuntabilitas

0.913

3

Transparasi

0.896

4

Efisiensi Operasional

0.892

5

Ability

0.918

6
Perc. Keuangan Keluarga
Sumber : lampiran 5

0.921

Tabel 5.16 tersebut menunjukkan bahwa nilai composite reliability dari
semua konstruk yaitu di atas 0.60 maka sudah memenuhi kriteria reliabel.
Berdasarkan dari hasil evaluasi secara keseluruhan, baik convergent,
discriminant validity, composite reliability. yang telah dipaparkan di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator sebagai pengukur variabel laten
merupakan pengukur yang valid dan reliable.

5.2.6.1 Pengujian model struktural (inner model)
Inner model menggambarkan hubungan antar inabel laten berdasarkan
pada substantive theory. Dalam menilai model dengan PLS. dimulai dengan
melihat R-squares untuk setiap variabel laten dependen. Hasil pengujian inner
model dapat melihat hubungan antar konstruk dengan dengan cara
membandingkan nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian (Ghozali,
2008:42).
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Tabel 5.17 Nilai R-Squares
No

Variabel Dependen

R Square

1

Kept. Membayar Zakat

0.839

2

Ability

0.884

3

Perc. Keuangan Keluarga

0.852

Sumber: lampiran 5
Nilai R-square variabel keputusan membayar zakat sebesar 0,839 pada
Tabel 5.17 dapat diintepretasikan bahwa 83,9 persen variabilitas konstruk
keputusan membayar zakat dijelaskan oleh variabel ability dan perencanaan
keuangan keluarga, sedangkan 16,1 persen variabel keputusan membayar zakat
dijelaskan oleh variabel di luar model. Demikian juga dengan variabel ability
88,4 persen variabilitasnya dijelaskan oleh keputusan membayar zakat dan
perencanaan keuangan keluarga sedangkan 11,6 persen variabel ability
dijelaskan oleh variabel diluar model. Demikian juga dengan variabel
perencanaan keuangan keluarga 85,2 persen variabilitasnya dijelaskan oleh
keputusan membayar zakat dan ability sedangkan 14,8 persen variabel
perencanaan keuangan keluarga dijelaskan oleh variabel diluar model.
Selain dengan menggunakan R-square. goodness of fit model juga diukur
dengan menggunakan Q-Square predictive relevance untuk model struktural,
mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi
parameternya.
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Nilai Q-square > 0 menunjukkan model memiliki predictive relevance;
sebaliknya jika nilai Q-Square ≤ 0 menunjukkan model kurang memiliki
predictive relevance. Perhitungan Q-Square dilakukan dengan rumus:
Q2 = 1- (1-R12) (1-R22) (1-R32)
dimana R12 , R22, R32 adalah R-square variabel endogen.
Besaran Q2 memiliki nilai dengan rentang 0 < Q2 < 1 dimana semakin
mendekati 1 berarti model semakin baik. Besaran Q2 ini setara dengan koefisien
determinasi total pada analisis jalur (path analysis). Perhitungan goodness of fit
model adalah sebagai berikut:
Q2 = 1-(1-R12) (1-R22) (1-R32)
= 1 - (1 - 0.839) (1 - 0.884) (1 - 0.852)
= 1 - (0.161) (0.116) (0.148)
= 1 -0.003
= 0.997
Berdasarkan perhitungan diatas 99.7 persen menghubungkan variabel
keputusan membayar zakat yang dijelaskan oleh variabel ability dan
perencanaan keuangan keluarga, sedangkan sisanya 0.3 persen dijelaskan oleh
variabel yang tidak masuk ke dalam model
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Gambar 5.1 Diagram Jalur Hasil Uji Hipotesis
Sumber: Lampiran 6 (Data diolah, 2021)
Model struktural tersebut disebut model refleksif dimana covariance
pengukuran indikator dipengaruhi oleh konstruk laten atau mencerminkan
variasi dari konstruk unidimensional yang digambarkan dengan bentuk elips
dengan beberapa anak panah dari konstruk ke indikator. Model ini
menghipotesiskan bahwa perubahan pada konstruk laten akan mempengaruhi
perubahan pada indikator.
Dalam model tersebut terdapat tiga variabel eksogen yaitu variabel
akuntabilitas, transparasi, dan efisiensi operasional, dua variabel mediasi yaitu
ability dan perencanaan keuangan keluarga serta variabel endogen keputusan
membayar zakat. Ke enam variabel tersebut memiliki indikator masing masing.
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5.2.6.2 Pengujian Hipotesis
Koefisien jalur pengaruh variabel pengaruh akuntabilitas, transparasi,
efisiensi operasional terhadap keputusan membayar zakat pada lembaga amil
zakat nasional di Surabaya dan peran mediasi ability dan perencanaan keuangan
keluarga terhadap pengaruh akuntabilitas, transparasi, efisiensi operasional
terhadap keputusan membayar zakat pada lembaga amil zakat nasional di
Surabaya, disajikan pada Tabel 5.18
Tabel 5.18 Result for Inner Model
Pengaruh
Langsung dan
Tidak Langsung
Akuntabilitas - Kep
membayar zakat
Akuntabilitas Ability -Kep
membayar zakat
Akuntabilitas Perencanaan - Kep
membayar zakat
Transparansi - Kep
membayar zakat
Transparansi - Ability
- Kep membayar
zakat
Transparansi Perencanaan - Kep
membayar zakat
Efisiensi - Kep
membayar zakat
Efisiensi - Ability Kep membayar zakat
Efisiensi Perencanaan - Kep
membayar zakat

Sumber : Lampiran 6

Original
Sample
(O)

Sample
Mean
(M)

Standard
Deviation
(STDEV)

T
Statistics
(|O/STDE
V|)

Keterangan

0.365

0.368

0.062

5.930

Signifikan

0.098

0.101

0.030

3.303

Signifikan

0.118

0.119

0.032

3.696

Signifikan

0.160

0.154

0.062

2.566

Signifikan

0.071

0.073

0.026

2.792

Signifikan

0.075

0.076

0.024

3.106

Signifikan

0.407

0.411

0.069

5.889

Signifikan

0.102

0.103

0.030

3.469

Signifikan

0.108

0.108

0.026

4.230

Signifikan
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Pada penelitian ini diperoleh nilai T-tabel dengan signifikansi 5%, Ttabel sebesar 1,96, dengan memperhatikan koefisien jalur pada Tabel 5.18,
ternyata nilai t statistik di atas 1,96 dapat diartikan dalam pengujian ini memiliki
pengaruh yang signifikan. Pembahasan masing-masing hipotesis disajikan pada
sub berikut ini.
Pengujian Hipotesis
Tabel 5.18, menunjukkan secara rinci hubungan pengaruh langsung,
pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total pada penelitian ini.
Hipotesis 1
Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar
zakat pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya. Tabel 5.18, menunjukkan
bahwa terdapat pengaruh dari akuntabilitas terhadap keputusan membayar zakat
pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya 0,365, dengan nilai t statistik
sebesar 5,930 lebih besar daripada T-tabel sebesar 1,96. Artinya akuntabilitas
yang tertata dengan baik, berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan
membayar zakat pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya sebesar 0,365.
Hal ini berarti hipotesis 1 diterima.
Hipotesis 2
Akuntabilitas terhadap keputusan membayar zakat melalui ability
sebagai variabel intervening pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya.
Tabel 5.18, menunjukkan bahwa variabel ability memediasi pengaruh
akuntabilitas terhadap keputusan membayar zakat pada lembaga amil zakat
nasional di Surabaya 0,098, dengan nilai t statistik sebesar 3,303 lebih besar
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daripada T-tabel sebesar 1,96. Artinya ability yang dimiliki setiap orang
memediasi pengaruh akuntabilitas signifikan positif terhadap keputusan
membayar zakat pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya sebesar 0,098.
Hal ini berarti hipotesis 2 diterima.
Hipotesis 3
Akuntabilitas terhadap keputusan membayar zakat melalui perencanaan
keuangan keluarga sebagai variabel intervening pada lembaga amil zakat
nasional di Surabaya. Tabel 5.18, menunjukkan bahwa variabel perencanaan
keuangan keluarga memediasi pengaruh akuntabilitas terhadap keputusan
membayar zakat pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya 0,118, dengan
nilai t statistik sebesar 3,696 lebih besar daripada T-tabel sebesar 1,96. Artinya
perencanaan keuangan keluarga yang dimiliki setiap orang memediasi pengaruh
akuntabilitas signifikan positif terhadap keputusan membayar zakat pada
lembaga amil zakat nasional di Surabaya sebesar 0,118. Hal ini berarti hipotesis
3 diterima.
Hipotesis 4
Transparasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar zakat
pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya. Tabel 5.18, menunjukkan bahwa
terdapat pengaruh dari transparasi terhadap keputusan membayar zakat pada
lembaga amil zakat nasional di Surabaya 0,160, dengan nilai t statistik sebesar
2,566 lebih besar daripada T-tabel sebesar 1,96. Artinya transparasi yang
diberikan kepada setiap anggota, berpengaruh signifikan positif terhadap
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keputusan membayar zakat pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya
sebesar 0,160. Hal ini berarti hipotesis 4 diterima.
Hipotesis 5
Tranparasi terhadap keputusan membayar zakat melalui ability sebagai
variabel intervening pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya. Tabel 5.18,
menunjukkan bahwa variabel ability memediasi pengaruh transparasi terhadap
keputusan membayar zakat pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya
0,071, dengan nilai t statistik sebesar 2,792 lebih besar daripada T-tabel sebesar
1,96. Artinya ability yang dimiliki setiap orang memediasi pengaruh transparasi
signifikan positif terhadap keputusan membayar zakat pada lembaga amil zakat
nasional di Surabaya sebesar 0,071. Hal ini berarti hipotesis 5 diterima.
Hipotesis 6
Tranparasi terhadap keputusan membayar zakat melalui perencanaan
keuangan keluarga sebagai variabel intervening pada lembaga amil zakat
nasional di Surabaya. Tabel 5.18, menunjukkan bahwa variabel perencanaan
keuangan keluarga memediasi pengaruh transparasi terhadap keputusan
membayar zakat pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya 0,075, dengan
nilai t statistik sebesar 3,106 lebih besar daripada T-tabel sebesar 1,96. Artinya
perencanaan keuangan keluarga yang dimiliki setiap orang memediasi pengaruh
transparasi signifikan positif terhadap keputusan membayar zakat pada lembaga
amil zakat nasional di Surabaya sebesar 0,075. Hal ini berarti hipotesis 6
diterima.
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Hipotesis 7
Efisiensi operasional berpengaruh signifikan terhadap keputusan
membayar zakat pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya. Tabel 5.18,
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari efisiensi operasional terhadap
keputusan membayar zakat pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya
0,407, dengan nilai t statistik sebesar 5,889 lebih besar daripada T-tabel sebesar
1,96. Artinya efisiensi operasional yang tertata dengan baik, berpengaruh
signifikan positif terhadap keputusan membayar zakat pada lembaga amil zakat
nasional di Surabaya sebesar 0,407. Hal ini berarti hipotesis 7 diterima.
Hipotesis 8
Efisiensi operasional terhadap keputusan membayar zakat melalui
ability sebagai variabel intervening pada lembaga amil zakat nasional di
Surabaya.

Tabel 5.18, menunjukkan bahwa variabel ability memediasi

pengaruh efisiensi operasional terhadap keputusan membayar zakat pada
lembaga amil zakat nasional di Surabaya 0,102, dengan nilai t statistik sebesar
3,469 lebih besar daripada T-tabel sebesar 1,96. Artinya ability yang dimiliki
setiap orang memediasi pengaruh efisiensi operasional signifikan positif
terhadap keputusan membayar zakat pada lembaga amil zakat nasional di
Surabaya sebesar 0,102. Hal ini berarti hipotesis 8 diterima.
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Hipotesis 9
Efisiensi operasional terhadap keputusan membayar zakat melalui
perencanaan keuangan keluarga sebagai variabel intervening pada lembaga
amil zakat nasional di Surabaya. Tabel 5.18, menunjukkan bahwa variabel
perencanaan keuangan keluarga memediasi pengaruh efisiensi operasional
terhadap keputusan membayar zakat pada lembaga amil zakat nasional di
Surabaya 0,108, dengan nilai t statistik sebesar 4,230 lebih besar daripada Ttabel sebesar 1,96. Artinya perencanaan keuangan keluarga yang dimiliki setiap
orang memediasi pengaruh efisiensi operasional signifikan positif terhadap
keputusan membayar zakat pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya
sebesar 0,108. Hal ini berarti hipotesis 9 diterima.

Hipotesis
Pertama

Ke dua

Ke tiga

Ke empat

Ke lima

Tabel 5.19
Hasil Uji Hipotesis Penelitian
Pernyataan
pengaruh akuntabilitas terhadap
keputusan membayar zakat pada lembaga
amil zakat nasional di Surabaya
pengaruh akuntabilitas terhadap
keputusan membayar zakat melalui
ability sebagai variabel intervening pada
lembaga amil zakat nasional di Surabaya
pengaruh akuntabilitas terhadap
keputusan membayar zakat melalui
perencanaan keuangan keluarga sebagai
variabel intervening pada lembaga amil
zakat nasional di Surabaya
pengaruh transparansi terhadap
keputusan membayar zakat pada lembaga
amil zakat nasional di Surabaya
pengaruh transparansi terhadap
keputusan membayar zakat melalui
ability sebagai variabel intervening pada
lembaga amil zakat nasional di Surabaya

Hasil
Diterima

Diterima

Diterima

Diterima

Diterima
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Tabel 5.19
Lanjutan Hasil Uji Hipotesis Penelitian
Hipotesis
Pernyataan
pengaruh transparansi terhadap
keputusan membayar zakat
melalui perencanaan keuangan
Ke enam
keluarga sebagai variabel
intervening pada lembaga amil
zakat nasional di Surabaya
pengaruh efisiensi operasional
terhadap keputusan membayar
Ke tujuh
zakat pada lembaga amil zakat
nasional di Surabaya
pengaruh efisiensi operasional
terhadap keputusan membayar
Ke delapan
zakat melalui ability sebagai
variabel intervening pada lembaga
amil zakat nasional di Surabaya
pengaruh efisiensi operasional
terhadap keputusan membayar
zakat melalui perencanaan
Ke Sembilan
keuangan keluarga sebagai
variabel intervening pada lembaga
amil zakat nasional di Surabaya

Hasil

Diterima

Diterima

Diterima

Diterima

