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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh religiusitas
terhadap niat membayar zakat profesi ? pengaruh Norma Subjektif terhadap niat
membayar zakat profesi ? pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku terhadap niat
membayar zakat profesi ? pengaruh religiusitas terhadap Kepatuhan membayar
zakat profesi? pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan membayar zakat
profesi ? pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku terhadap Kepatuhan membayar
zakat profesi ?dan pengaruh niat membayar zakat terhadap Kepatuhan membayar
zakat profesi ? Responden dalam penelitian ini adalah dosen yang mengajar di
Uinissula
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory research
dengan pendekatan kuantitatif karena menjelaskan hubungan antara variabelvariabel dengan menggunakan kuesioner sebagai alat dalam pengumpulan data
untuk mengungkap data Religiusitas., Norma Subjektif , Persepsi Kontrol
Perilaku, niat membayar zakat, Kepatuhan membayar zakat profesi. Teknik
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier dengan
menggunakan alat bantu software SPSS versi 22.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh religiusitas
Norma Subjektif terhadap niat membayar zakat profesi dan Persepsi Kontrol
Perilaku terhadap niat membayar zakat profesi sedangkan religiusitas terhadap
Kepatuhan membayar zakat profesi. Terdapat pengaruh Norma Subjektif
terhadap Kepatuhan membayar zakat profesi. Terdapat pengaruh Persepsi Kontrol
Perilaku terhadap Kepatuhan membayar zakat profesi dan terdapat pengaruh niat
membayar zakat terhadap Kepatuhan membayar zakat profesi.
Kata kunci : Religiusitas , Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku, niat
membayar zakat, Kepatuhan membayar zakat profesi
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ABSTRACT
This study aims to determine: 1) the effect of religiosity on the intention
to pay zakat for the profession? the influence of Subjective Norms on the intention
to pay zakat for the profession? influence of Perception of Behavioral Control on
the intention to pay zakat for the profession? the effect of religiosity on the
obedience of paying zakat for the profession? the influence of Subjective Norms
on Compliance to pay professional zakat? the influence of Perception of
Behavioral Control on Compliance paying zakat for the profession? and the
influence of intention to pay zakat on Compliance paying zakat for the profession?
The respondents in this study were lecturers who taught at Uinissula
The research method used is explanatory research with a quantitative
approach because it explains the relationship between variables by using a
questionnaire as a tool in data collection to reveal data on religiosity. The
analysis technique used in this study is linear regression analysis using SPSS
software version 22.
The results of this study indicate that there is an influence of Subjective
Normality religiosity on the intention to pay for professional zakat and Behavioral
Control Perception of the intention to pay for professional zakat while religiosity
towards Compliance paying professional zakat. There is an effect of Subjective
Norms on Compliance to pay professional zakat. There is an influence of
Perception of Behavioral Control on Compliance to pay zakat for the profession
and there is an influence on intention to pay zakat on Compliance to pay zakat for
the profession.
Keywords: Religiosity, Subjective Norms, Perception of Behavioral Control,
intention to pay zakat, Compliance to pay professional zakat
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INTISARI

Menurut penelitian-penelitian terdahulu, terutama penelitian terkait zakat,
beberapa peneliti menemukan bahwa kepatuhan membayar zakat (zakah
compliance behaviour) dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain secara
signifikan, salah satunya ialah faktor religiusitas. Beberapa peneliti yang telah
menemukan signifikansi pengaruh faktor tersebut diantaranya adalah: Mukhlis &
Beik (2013) dan Mastura & Zainol (2015). Sementara itu dalam teori perilaku
terencana milik Ajzen (2006) diketahui tiga faktor internal individu yang dapat
mempengaruhi perilaku yakni sikap muzakki, norma subjektif, dan persepsi
kontrol perilaku.
Norma Subjektif
Fishbein & Ajzen (2010: 131) menjelaskan bahwa norma subjektif mengacu
pada persepsi atau keputusan perilaku tertentu. Persepsi seseorang bahwa orangorang yang penting bagi seseorang menginginkan, atau mengharapkan kinerja
atau perilaku tertentu. Persepsi ini disebut dengan norma subjektif karena persepsi
ini mungkin atau mungkin tidak mencerminkan apa yang paling penting, yang
menurut orang lain harus dilakukan. Hubungan norma subjektif terhadap perilaku
(dalam hal ini compliance behaviour) telah diteliti oleh beberapa peneliti
diantaranya oleh Ahmad et al. (2011), Hamdan (2011), Farida (2014), Azman &
Bidin (2015), Mastura & Zainol (2015), dan Bidin et al. (2017).
Persepsi Kontrol Perilaku
Perilaku kontrol yang dirasakan (perceived behavioural control) merujuk
pada
persepsi
masyarakat
terhadap
kemampuan
mereka
dalam
mengimplementasikan suatu perilaku (Ajzen, 2006). Berdasarkan penjelasan
tersebut, maka dapat dikatakan bahwa persepsi kontrol perilaku pada penelitian ini
adalah seberapa besar keyakinan individu bahwa faktor-faktor yang ada dapat
mempengaruhi perilakunya dalam menerapkan perilaku membayar zakat
penghasilan melalui Organisasi Pengelola Zakat.
Religiusitas
Religiusitas dapat disebut sebagai kepercayaan kepada Tuhan, yang ditandai
dengan kesholehan dan semangat keagamaan, sehingga semakin kuat
kepercayaannya kepada Tuhan, maka semakin tinggi pula tingkat ibadah seseorang.
Adapun pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan membayar zakat didukung oleh
hasil penelitian Mukhlis & Beik (2013), dan Mastura & Zainol (2015).
Niat
Niat dalam konteks ini ialah niat atau kecenderungan seseorang untuk
membayar zakat penghasilan melalui OPZ. Lebih lagi diketahui bahwa zakat
penghasilan memiliki perhitungan tertentu sehingga dalam menunaikan zakat
penghasilan pun perlu diawali dengan beberapa persiapan yang menunjukkan
bahwa muzakki berniat membayar zakat penghasilan melalui OPZ. Adapun dari sisi
Islami, niat merupakan awal atau dasar dari suatu perilaku, dan sangat
menentukan bagaimana implementasi suatu perilaku baik secara eksplisit maupun
secara batiniah (tujuan) muzakki.
Metodologi
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Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory research
dengan pendekatan kuantitatif karena menjelaskan hubungan antara variabelvariabel dengan menggunakan kuesioner sebagai alat dalam pengumpulan data
untuk mengungkap data Religiusitas., Norma Subjektif , Persepsi Kontrol
Perilaku, niat membayar zakat, Kepatuhan membayar zakat profesi. Teknik
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier dengan
menggunakan alat bantu software SPSS versi 22.
Hasil dan Kesimpulan
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh religiusitas
Norma Subjektif terhadap niat membayar zakat profesi dan Persepsi Kontrol
Perilaku terhadap niat membayar zakat profesi sedangkan religiusitas terhadap
Kepatuhan membayar zakat profesi. Terdapat pengaruh Norma Subjektif terhadap
Kepatuhan membayar zakat profesi. Terdapat pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku
terhadap Kepatuhan membayar zakat profesi dan terdapat pengaruh niat
membayar zakat terhadap Kepatuhan membayar zakat profesi.
Kata kunci : Religiusitas , Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku, niat
membayar zakat, Kepatuhan membayar zakat profesi
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kesuksesan dan kegagalan merupakan sebuah rangkaian yang tidak
dapat dipisahkan, karena sebelum mendapatkan kesuksesan pasti telah mengalami
kegagalan sebelumnya. Ketika anda merasa kegagalan demi kegagalan terus
menghampiri, jangan biarkan hal tersebut menyurutkan semangat anda. Jangan
pula merasa khawatir, karena dapat dipastikan bahwa anda adalah orang yang
sebenarnya sudah sangat dekat dengan sebuah kesuksesan dan sudah berada tepat
di jalan anda menuju kesuksesan.”

Do not hide behind the excuse of failure
Just seek way to achieve success

Loyalty by giving to god
What belongs god

Kupersembahkan kepada :
Mamaku tercinta dan tersayang yang tiada hentinya berdoa untukku
Bapakku yang selalu mensuport aku, kakaku dan adikku dan keluarga besarku
Almamaterku
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