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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembicaraan tentang zakat tidak dapat dilepaskan dari konsep harta menurut Al-Qur’an, 

terutama tentang konsep kepemilikan yang akan meringankan si pemilik harta untuk 

mengeluarkan sebagian hartanya sesuai dengan ketentuan pemilik hakiki yaitu Allah SWT. 

Kemudian Allah mengizinkan manusia untuk menguasai harta tersebut dengan cara-cara yang 

telah ditetapkan. Artinya, jika manusia mendapatkan atau menguasai harta tersebut dengan 

mengabaikan aturan Allah, maka ia pada hakikatnya tidak berhak untuk memilikinya. Inilah 

konsep kepemilikan dalam Islam yang membedakan dengan konsep kepemilikan dalam aturan 

lain. Sehingga harus disadari betul bahwa pada harta yang dimiliki seseorang ada kewajiban 

yang ditetapkan (Leli, 2020).  

Indonesia merupakan Negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang banyak 

dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Agama Islam mewajibkan setiap umatnya untuk 

membayar atau mengeluarkan zakat bagi muzaki (pembayar zakat) kepada mustahik (penerima 

zakat). Hal tersebut sesuai dengan Rukun Islam yang ketiga, yaitu membayar zakat. Zakat 

dikeluarkan oleh muzaki sebagai cara untuk menyucikan harta yang mereka miliki. 

Diilustrasikan, bagaimana aliran zakat mengalir, mustahik akan menerima zakat dan 

teringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Maka kesenjangan 

sosial pun akan terminimalisir dengan adanya pembayaran dan penerimaan zakat (Fitriani et 

al., 2020). 

Potensi zakat nasional sendiri sangat besar. Berdasarkan indikator pemetaan potensi zakat 

(IPPZ), per tahun 2019, potensi zakat Indonesia tercatat senilai Rp233,8 triliun atau setara dengan 

1,72% dari PDB tahun 2018 yang senilai Rp13.588,8 triliun. Tahun 2019, zakat perusahaan 

memiliki potensi sebesar Rp6,71 triliun. Adapun kemudian di tahun 2020 potensi zakat 

perusahaan mencapai angka Rp144,5 triliun. Dengan kata lain, total potensi zakat di Indonesia 

pada tahun 2020 adalah Rp327,6 triliun (Puskasbaznas, 2020). Berikut adalah potensi lengkap 

dana zakat nasional Indonesia berdasarkan sumber objek zakat yang akan dijelaskan pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 1.1 Potensi Zakat Nasional 

No Objek Zakat Potensi Zakat (Triliun Rupiah) 

1  Zakat Pertanian  19,79 

2  Zakat Peternakan  9,51 
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3  Zakat Uang  58,76 
4  Zakat Penghasilan dan Jasa  139,07 

5  Zakat Perusahaan  144,5* 

Total Potensi Zakat 327,6 

Sumber: (Puskasbaznas, 2020) 

Fenomena masih rendahnya penerimaan zakat di Indonesia disebabkan oleh berbagai 

faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nashwan et al. 

(2016) menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab penghimpunan dana zakat di Indonesia 

masih belum optimal disebabkan oleh masalah dari muzaki itu sendiri. 

Selain itu, masalah yang paling mempengaruhi proyeksi penghimpunan dana zakat 

sepanjang tahun 2020 ini adalah disebabkan oleh penyebaran wabah corona virus (covid-19). 

Covid-19 memberikan domino effect yang sangat besar pada kehidupan manusia secara global. 

Krisis kesehatan yang pada awalnya terjadi pada akhirnya menciptakan krisis lainnya seperti 

krisis sosial, ekonomi, dan budaya. Krisis tersebut pada akhirnya memberikan perubahan yang 

membutuhkan adaptasi atau sebuah kebiasaan baru untuk memulihkan keadaan. Hal ini tentunya 

juga berlaku pada ekosistem zakat di Indonesia (Mahmuddin, 2020). 

Dalam ruang lingkup donasi secara umum, Indonesia memiliki keunggulan sebagai negara 

paling dermawan menurut Charities Aid Foundation (CAF) dalam World Giving Index pada 

tahun 2018. Selain itu, perilaku berdonasi di Indonesia selama krisis ekonomi mengalami 

peningkatan. Kemudian, dalam ruang lingkup donasi zakat secara khusus, telah terjadi 

peningkatan ekstrem pengumpulan zakat di Indonesia saat awal krisis moneter tahun 1998 dan 

semakin melandai seiring dengan pemulihan ekonomi. Hal ini juga terjadi pada krisis lainnya 

seperti krisis bencana Tsunami Aceh tahun 2004 dan krisis covid-19. Fenomena tersebut 

menunjukkan bahwa krisis dapat meningkatkan perilaku zakat dengan syarat informasi krisis 

tersebut diketahui oleh masyarakat dengan baik sehingga memengaruhi psikologi untuk 

berdonasi. 

 

Pengumpulan zakat secara umum dipengaruhi oleh besarnya harta masyarakat yang telah 

mencapai nisab (Puspitasari, 2020). Krisis ekonomi yang terjadi akibat covid-19 sangat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia (Iskandar et al., 2020). Lebih lanjut, 

pertumbuhan ekonomi yang negatif secara makro menggambarkan penurunan mayoritas 

pendapatan masyarakat Indonesia (Nurhidayat, 2020). Menurut survei dari Tahliani (2020), 

sebanyak 48,4 persen muzaki mengalami penurunan pendapatan. Kondisi tersebut tentunya akan 

mempengaruhi harta yang dapat dizakatkan, terutama dari zakat penghasilan yang memiliki basis 
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zakat berdasarkan pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar 

syariah (Hambari et al., 2020). 

Hal ini juga diperparah dengan kondisi Covid-19 yang membuat organisasi pengelola zakat 

(OPZ) mengalami kesulitan dalam melakukan pengumpulan zakat secara konservatif dengan 

membuka gerai-gerai di pusat keramaian dan perbelanjaan. Kanal-kanal pengumpulan tersebut 

yang sebelumnya dapat dimanfaatkan tidak dapat digunakan secara maksimal akibat kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau protokol kesehatan Covid-19. Kedua, hal ini dapat 

memberikan pengaruh negatif terhadap pengumpulan zakat di Indonesia (Nurhidayat, 2020). 

Selain itu, menurut Hidayat (2020), mengungkapkan bahwa salah satu bidang ekonomi 

yang ikut terdampak oleh pandemi Covid-19 adalah pengelolaan zakat oleh lembaga zakat. Hal 

ini tidak lain karena pendapatan para muzaki mengalami penurunan, sehingga berpengaruh 

terhadap pengumpulan zakat yang dilakukan. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau 

social distancing di masa pandemi telah membatasi gerak masyarakat. Hal ini tentunya 

berpengaruh kepada pendapatan mereka. Dengan demikian, jumlah pengumpulan zakat yang 

tersalurkan ke lembaga keuangan zakat akan berkurang (Damayanti, 2020). 

Lebih lanjut, selama periode pandemi covid-19 itu sendiri, dari total 12 juta muzaki di 

Indonesia hampir sebanyak 50 persen muzaki tidak mampu membayar zakat. Hal ini tentunya 

akan mempengaruhi proyeksi penghimpunan dari dana zakat itu sendiri. Selain itu, persentase 

perilaku muzaki ketika membayar zakat dominan dilakukan pada masa bulan Ramadhan 

dibandingkan masa haulnya, tentunya mempresentasikan lebih jauh bahwa muzaki di masa 

pandemi covid-19 ini masih belum bisa membayar zakat secara optimal (Puskasbaznas, 2020). 

Berikut adalah gambar diagram yang menjelaskan persentase dari muzaki yang sudah 

membayar zakat di masa pandemi ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Persentase Responden yang sudah 

dan belum Berzakat 

Sumber: Puskasbaznas (2020) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Preferensi Waktu Pembayaran 

Zakat 

Sumber: Puskasbaznas (2020 



Ardi Tsany Gandara, 2021 
PERILAKU MUZAKI MEMBAYAR ZAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19: BERDASARKAN THEORY OF PLANNED 
BEHAVIOUR 
Universitas Pendidikan Indonesia, repository.upi.edu, perpustakaan.upi.edu 

Berdasarkan hal tersebut, pembuat kebijakan zakat ataupun organisasi pengelola zakat 

(OPZ) itu sendiri perlu membuat strategi penghimpunan di masa pandemi covid-19 ini agar dana 

zakat yang akan dihimpun mampu diperoleh secara maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut, 

dalam ruang lingkup donasi zakat secara khusus, Iskandar et al. (2020) mengungkapkan bahwa 

krisis ekonomi yang disebabkan oleh badai covid-19 dapat meningkatkan perilaku muzaki untuk 

mengetahui tentang zakat, hal itu dibuktikan dengan data pencarian di google yang menunjukkan 

tren pencarian kata zakat beberapa kali pernah meningkat sepanjang pandemi covid-19 di tahun 

2020 khususnya pada bulan april dan mei dimana tren peningkatan covid-19 yang meningkat 

sejalan dengan perilaku membayar zakat dari muzaki. Berikut adalah gambar dari tren tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Tren Pembayaran Zakat Selama Periode Pandemi Covid-19 

Sumber: (Iskandar et al., 2020) 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi krisis ekonomi 

akibat covid-19, para muzaki tetap menunjukkan perilaku berzakat dengan tetap membayar zakat 

khsususnya di bulan april-mei selama periode pandemi ini. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

juga bahwa mengetahui perilaku muzaki dalam membayar zakat selama pandemi menjadi hal 

penting karena akan memberikan manfaat bagi pengelola zakat ataupun OPZ dalam merancang 

strategi penghimpunan dana zakat yang akan dilakuan di kondisi pandemi seperti sekarang ini 

(Puspitasari, 2020). 

Selanjutnya, menurut Nashwan et al. (2016), mengungkapkan bahwa pengumpulan zakat 

tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya perilaku muzaki atau donator. Lebih 

lanjut, masyarakat Indonesia memiliki tingkat indeks kedermawanan yang tinggi sehingga 

selama terjadinya pandemi ini, perilaku berdonasi masyarakat Indonesia harusnya meningkat 

juga. Oleh karena itu, penting kiranya mengetahui perilaku berzakat muzaki di Indonesia guna 

meningkatkan donasi ataupun penghimpunan dana zakat di Indonesia. Sehingga melakukan 

penelitian dalam bidang zakat terkait perilaku seorang muzaki membayar zakat di masa covid-

19 adalah hal yang hakiki untuk dilakukan. 
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Untuk mengetahui perilaku seseorang membayar zakat di masa pandemi covid-19, maka 

dapat diketahui melalui beberapa variabel prediksi dari beberapa teori perilaku yang telah ada 

diantaranya yaitu, The Theory Planned Behaviour (TPB). Teori ini merupakan teori umum yang 

digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu perilaku dapat terbentuk (Bachmid, 2012). 

Daud et al. (2011) menjelaskan pula bahwa model proses kognisi juga dapat digunakan untuk 

menjelaskan bagaimana suatu perilaku dapat terbentuk. Kedua model tersebut memiliki asumsi 

yang sama yaitu perilaku yang dimaksud adalah perilaku yang dilakukan secara sadar atau 

dalam kasus ini bukan merupakan impulsive buying.  

Sehingga dapat dinyatakan bahwa proses pengambilan keputusan dalam membayar zakat 

diawali dengan adanya informasi yang dimiliki oleh muzaki yang kemudian diinterpretasikan 

pada kognisi, yaitu attention dan comprehension. Attention merupakan kognisi dimana 

informasi yang diperlukan sedangkan comprehension merupakan kognisi konsumen 

menentukan makna subjektif yang menciptakan pengetahuan dan keyakinan (beliefs). Attitude 

menggambarkan hasil evaluasi terhadap suatu entitas (objek maupun perbuatan) apakah dia 

suka atau tidak suka (Ajzen, 1991). Seseorang akan cenderung memiliki niat untuk melakukan 

sesuatu jika kegiatan tersebut adalah hal yang disukai. Niat tersebut akan membentuk seseorang 

untuk membentuk perilaku seseorang (Heikal, 2014). 

Selanjutnya, adanya perbedaan/gap dari hasil penelitian sebelumnya menyebabkan 

penelitian dalam mengetahui perilaku membayar zakat ini masih menarik untuk dilakukan. 

Dimulai dari Leli (2020) mengungkapkan bahwa setidaknya ada beberapa faktor yang bisa 

digunakan yaitu motivasi dan sikap. Lebih lanjut, seorang muzaki dalam membayar zakat 

adalah untuk memenuhi kebutuhan yang muncul dari dorongan fisiologis dan kebutuhan 

psikologis. Kebutuhan fisik misalnya untuk kebersihan diri, kesehatan dan estetika. Kebutuhan 

psikologis misalnya untuk aktualisasi diri dan ingin dihargai (Rizkia et al., 2014). Selain itu, 

beberapa penelitian menunjukan adanya hubungan positif antara religiustitas dengan perilaku 

konsumen diantaranya Dakhori (2019) menjelaskan bahwa agama berpengaruh besar terhadap 

perilaku konsumen. Abdullah & Sapiei (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

religiositas dapat dimasukan ke dalam salah satu faktor yang membentuk perilaku seseorang 

dalam membayar zakat. 

Berdasarkan beberapa penelitian lainnya tentang perilaku seseorang, seperti penelitian 

dari Azman & Bidin (2015); Mohd Rahim et al. (2011); Mastura et al. (2015); Asri et al. (2017); 

Azman (2011) menjelaskan bahwa penggunaan theory of planned behavior masih menjadi 

pilihan sebagai dasar untuk mengukur seberapa besar niat yang muncul, dan juga untuk 
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mengetahui pengaruh dari beberapa faktor yang menjadi anteseden dari teori tersebut, yaitu 

seperti sikap, norma subjektif, dan kontrol dalam berperilaku. Menurut Ajzen (1991) bahwa 

theory of planned behavior sangat terbuka untuk ditambah variabel prediktor lain dalam 

memprediksi niat dan perilaku tentang objek yang diteliti. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba menganalisis terkait faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku seseorang dalam membayar zakat khususnya dalam kondisi covid-19 

ini. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan variabel yang terdapat di theory of planned 

behaviour dan beberapa variabel predictor lain seperti variabel prediksi dari konsep teori 

perilaku konsumen diantaranya variabel motivasi serta variabel tambahan, yaitu religiositas. 

Selanjutnya, peneliti akan memilih muzaki yang pernah membayar zakat di masa pandemi 

covid-19 untuk dijadikan responden dalam penelitian ini. Diharapkan dari hasil penelitian ini 

mampu mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku muzaki di Indonesia 

membayar zakat di masa covid-19. Sehingga, judul penelitian skripsi yang diajukan adalah 

“Perilaku Muzaki Membayar Zakat di Masa Pandemi Covid-19: Berdasarkan Theory of 

Planned Behaviour”. 

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas terdapat beberapa identifikasi masalah 

penelitian ini, yaitu: 

1. Dampak pandemi covid-19 yang berkepanjangan telah memberikan efek yang cukup 

signifikan terhadap penurunan jumlah muzaki selama hampir separuh periode di tahun 

2020 (Damayanti, 2020).  

2. Selama periode pandemi ini telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-

besaran yang menyebabkan pendapatan dari muzaki berkurang. Sehingga terjadi juga 

penurunan zakat di sektor tersebut. (Puskasbaznas, 2020). 

3. Berkurangnya perilaku muzaki untuk membayar zakat sepanjang tahun 2020 ini 

disebabkan oleh kebijakan pemerintah dengan melakukan pembatasan sosial berskala 

besar (PSBB) dan physical distancing (Mahmuddin, 2020). 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka berikut adalah 

pertanyaan penelitian yang diajukan: 
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1. Bagaimana tingkat sikap, tingkat norma subjektif, tingkat kontrol perilaku, tingkat 

motivasi, tingkat religiositas dan tingkat perilaku muzaki membayar zakat di masa 

pandemi covid-19? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat sikap terhadap perilaku muzaki membayar zakat di masa 

pandemi covid-19? 

3. Bagaimana pengaruh tingkat norma subjektif terhadap perilaku muzaki membayar zakat 

di masa pandemi covid-19? 

4. Bagaimana pengaruh tingkat kontrol perilaku terhadap perilaku muzaki membayar zakat 

di masa pandemi covid-19? 

5. Bagaimana pengaruh tingkat motivasi terhadap perilaku muzaki membayar zakat di masa 

pandemi covid-19? 

6. Bagaimana pengaruh tingkat religiositas terhadap perilaku muzaki membayar zakat di 

masa pandemi covid-19? 

1.4 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, rumusan masalah 

dan pertanyaan penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam membayar zakat khususnya dalam 

kondisi covid-19 melalui beberapa variabel yaitu, sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, 

motivasi dan religiositas muzaki. 

1.5 Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai aspek di antaranya 

sebagai berikut : 

1. Teoritis  

Manfaat penelitian ini secara teoritis yaitu untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan, 

baik bagi penelitian selanjutnya serta bagi masyarakat yang membacanya dan khususnya 

bagi penulis terkait perilaku muzaki membayar zakat di masa pandemi/krisis. 

2. Praktis  

Secara praktis, manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

referensi bagi pembaca mengenai bagaimana menerapkan kebijakan yang harus 

dilakukan dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana zakat di masa pandemi 

melalui pendekatan perilaku muzaki. 

 


