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INTISARI 

Penelitian ini mengungkapkan mengenai permasalahan utama yaitu 

bagaimana pengaruh transparansi finansial, akuntabilitas finansial, dan reputasi 

finansial terhadap kepercayaan muzkki, dimana reputasi berperan sebagai variabel 

yang menjebatani pengaruh transparansi finansial dan akuntabilitas finansial 

terhadap kepercayaan.  Kepercayaan merupakan perasaan seseorang yang bersedia 

menggantungkan dirinya pada pihak lain dengan resiko tertentu.Kepercayaan 

adalah faktor yang paling penting dalam keberlangsungan lembaga zakat karna 

akan berpengaruh pada tingkat pemasukan lembaga zakat. Berdasarkan kajian 

terori, terdapat 5 hipotesis yaitu sebagai berikut : a) transparansi finansial 

berpengaruh positif signifikan terhadap reputasi finansial, b) akuntabilitas 

finansial berpengaruh positif signifikan tehadap reputasi finansial, c) transparansi 

finansial berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan, d) akuntabilitas 

finansial berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan, e) reputasi finansial 

berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan. Penelitian ini menggunakan data 

primer dalam bentukkuesioner yang dibagikan kepada 100 responden yang 

bertempat tinggal di Kabupaten Demak, waktu persebaran kuesioner dilakukan 

pada tanggal 25 september 2019 s/d 20 Oktober 2019. Metode dalam pengambilan 

sambel dengan cara snowball sampling. Pengujian penelitian ini menggunakan 

teknik analisis regresi linier berganda, sobel test dan Crosstab.  

Berdasarkan hasil pengujian Crosstab menggunakan aplikasi SPSS 16 

dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di kampung nelayan 

cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap BAZNAS 
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dibandingkan dengan daerah perkotaan dan pertanian hal ini pengaruhi oleh jarak 

yang jauh, dan budaya masyarakat yang berbeda. Hasil uji hipotesi dapat 

disimpulkan bahwa transparansi finansial, akuntabilitas finansial dan reputasi 

finansial berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan muzzaki, dan 

variabel reputasi terbukti mampu memediasi pengaruh transparansi finansial dan 

akuntabilitas finansialterhadapkepercayaan muzzaki  


