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Abstract 

The aim of this research is, to know the factors that affecting traders interest in 

paying zakat of trading in Tungkal city. Therefore, the zakat collectors thencan take 

various steps in socializing about zakat of trading and provide understandingabout the 

importance of zakat of trading.The current research is using descriptive research, while the 

analysis is simple regression analysis method. Based on theresultsof the analysis, it has 

been obtained that the variable of income, knowledge aboutzakat,the level of faith or the 

level of worship and the level of study are somesignificant variable that affect on the 

payment of zakat of trading. 

Keywords: building material trader, zakat of trading 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

pedagang material dalam membayar zakat perdagangan di kota Kuala Tungkal. Dengan 

mempelajari perilaku dari pedagang  maka dapat dikenali ciri-ciri dan karakteristiknya 

sehingga para pengumpul zakat dapat mengambil berbagai langkah dalam 

mensosialisasikan zakat perdagangan terhadap para pedagang serta memberikan 

pemahaman kepada pedagang tentang pentingnya zakat perdagangan.Tipe penelitian yang 

digunakan adalah penelitian deskriptif sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi sederhana. Berdasarkan hasil analisis diperoleh temuan bahwa variable pendapatan,  

pengetahuan zakat, tingkat keyakinan atau tingkat ibadah dan tingkat pendidikan sangat 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat pedagang dalam membayar zakat 

perdagangan.  

Kata kunci: pedagang material, zakat perdagangan 

 

PENDAHULUAN 

Meningkatnya jumlah permintaan bahan bangunan yang ada dikota Kuala Tungkal 

ditandai dengan bermunculan pedagang-pedagang material yang memberikan lapangan 

pekerjaan sehingga mengurangibeban pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja, serta 

merupakan lumbung penerimaan zakat. Fakta tersebut menjadi suatu yang perlu 

diperhatikan bagi para pengumpul zakat, karena semakin banyaknya pedagang-pedagang 

material beermunculan maka akan semakin banyak pula zakat yang bisa di tarik. Zakat 

merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam. Perintah zakat bertujuan untuk 

keseimbangan ekonomi, yang mampu menggerakkan seluruh potensi dan optimalisasi 
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kekuatan ekonomi umat. Diwajibkannya zakat bukan sekadar ibadah. Dalam konteks 

ekonomi, zakat merupakan salah satu bentuk distribusi kekayaan (tauzi’u al-tsarwah) di 

antara manusia. Distribusi tanpa melalui transaksi ekonomi (Zayadi, 2009). Di bidang 

ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan 

merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara (Mannan, 

1997). Keyakinan terhadap tujuan diperintahkan zakat akan memberikan kesadaran kepada 

seseorang bahwa apa yang dia berikan dari sebagian hartanya tidak akan sia-sia, tapi akan 

memberikan manfaat bagi dirinya danorang lain. 

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyah yang memiliki posisi yang penting, strategis 

dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. 

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun dari rukun Islam yang lima, 

sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaanya dianggap 

ma’lum min addien biadldlaurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan 

bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang (Hafiduddin, 2002). Mekanisme distribusi 

pendapatan dalam Islam dilekatkan kepadakewajiban orang kaya (muzakki) dengan insentif 

yang sangat besar, baik di duniamaupun di akhirat. Allah menjamin bahwa dengan 

membayar zakat (sedekah)tidak akan membuat orang miskin, bahkan hartanya di sisi Allah 

akandilipatgandakan. Zakat maal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan 

harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Menurut Ibn al-Qayyim 

al-Jauziyyah bahwa zakat harta itu terbagi dalam empat kualifikasi. Kualifikasi pertama 

terdiri daritanam-tanaman dan buah-buahan. Kualifikasi kedua terdiri dari hewan ternak. 

Kualifikasiketiga terdiri emas dan perak. Kualifikasi keempat terdiri dari harta 

perdagangan.Sedangkan rikaz (harta temuan) sifatnya insidental atau sewaktu-waktu. 

AlQardhawi menyebutkan, pada era pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab selama 

10 tahun di berbagai wilayah (provinsi) yang menerapkan Islam, kaum muslimin 

menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Buktinya, tidak ditemukan seorang miskin pun 

yang berhak mendapatkan zakat. Demikian pula pada masa pemerintahan Khalifah Umar 

bin Abdul Aziz. Ibnu Abdil Hakam dalam kitabnya, Sirah Umar bin Abdul Aziz, telah 

mengungkapkan bahwa semua rakyat pada waktu itu berkecukupan (Al-Qardhawi,1993). 

Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu 

kedurhakaan, dan bila hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan pelbagai kedurhakaan 

dan kemaksitan yang lain (Muttaqin,1997). Keyakinan (belief) adalah gambaran pemikiran 

yang dianut seseorang  tentang gambaran sesuatu. Keyakinan orang tentang produk atau 

merek mempengaruhi keputusan pembelian mereka (Kotler, 2005-218). 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:1)Untuk mengetahui 

karakteristik pedagang material di Kota Kualatungkal; 2)Untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi pedagang matrial dalammembayar zakat perdagangan. 

 

METODE 

Metode penelitian adalah ilmu pengetahuan tentang berbagai cara atau metode atau 

tehnik yang dipergunakan dalam melaksanakan suatu penelitian ilmiah (Amir, Yulmardi 

dan Junaidi, 2009). Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data 

primer di Kota Kuala Tungkal Untuk menganalisiskarakteristik pedagang material di Kota 

Kualatungkal dilakukan secara deskriptif. Data primer adalah data yang langsung diperoleh 

dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2008). 
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Menurut Sugiyono (2011), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dampak dari penggunaan analisis 

regresi linear dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik atau menurunnya variabel 

dependen dan dapat juga dilakukan melalui menaikkan dan menurunkan keadaan variabel 

independen (Umar, 2003) Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang 

matrial dalammembayar zakat perdagangan digunakan model regresi linear berganda 

dengan unit individu pedagang material muslim. Penggunaan model regresilinear berganda 

dengan variabel terikat(dependentvariable) pedagang yang membayar zakat perdagangan 

Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan, 

tingkat ibadah, pendapatan dan tingkat Pendidikan 

 

Y  =  a + β1X1 + β2X2 + β3X3 +β4X4  +  e 

Dimana : 

Y =  Membayar Zakat Perdagangan (Rp) 

a  =  Konstanta 

β  =  Koofisien Regresi 

X1 =  Pengetahuan Zakat 

X2 =  Tingkat Keyakinan/ Ibadah 

X3 =  Pendapatan 

X4 =  Pendidikan 

e  =  Standar error 

Koefisien determinasi 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui besaran pengaruh variabel bebas ( X1, 

X2, X3, X4 ) yang diterangkan oleh variabel terikat (Y) dapat dilihat dari nilai R² (Koefisien 

Determinasi) dengan formula : 

     
   

      
 

Dimana R² berkisar 0 sampai 1, jika mendekati nilai 0 ini berarti kurang kuat hubungan 

antara variabel dependen dengan independen. Jika nilainya mendekati 1 atau mendekati 

100% maka ini menunjukkan semakin besarnya hubungan antara variabel tersebut. 

Uji hipotesis 

Pengujian hipotesis bertujuan untuk melihat ada tidaknya pengaruh variabel-

variabel bebas, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama terhadap variabel terikat 

dengan cara malakukan regresi linear dimana dari hasil regresi linear ini akan diperoleh 

besarnya koefisien masing-masing variabel. Dari besarnya koefisein masing-masing 

variabel ini dapat dilihat ada atau tidak adanya pengaruh antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan tahap-tahap 

berikut : 
Uji simultan ( uji f ) 

Pada kasus regresi linear uji F berfungsi untuk menguji signifikasi koefisien regresi 

secara bersama atau uji F menunjukkan signifikasi variabel-variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel terikat. Nilai F-hitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut : 
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Dimana : 

Fh :  F  hitung 

R² :  Koefisien Determinasi 

K :  Jumlah Variabel Bebas 

n :  Jumlah Sampel 

Untuk kriteria pengujiannya yaitu sebagai berikut : 

 Apabila F hitung ˃ F tabel, artinya variabel independen secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen. 

 Apabila F hitung < F tabel, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak 

mempengaruhi variabel dependen. 

Hipotesis yang digunakan dalam Uji – F adalah  

Ho : Yaitu Variabel- Variabel independen (pengetahuan zakat, keyakinan dan tingkat 

ibadah) tidak memiliki pengaruh secara serentak terhadap variable dependen (membayar 

zakat perdagangan) 

Ha : Yaitu Variabel- Variabel independen (pengetahuan zakat, keyakinan dan tingkat 

ibadah) memiliki pengaruh secara serentak terhadap variable dependen (membayar zakat 

perdagangan) 

 
Uji Parsial ( Uji t ) 

Merupakan pengujian signifikasi koefisien regresi parsial dengan kriteria t statistik. 

Uji dua arah dengan hipotesis sebagai berikut : 

   H0  =  β1  =  β2 

   Hα  =  β1  ≠  β2 

   t hitung  =
  

       
 

Dimana : 

T :  t – hitung 

β1 :  Koefisien regresi 

Se :  Standar error 

Dengan membandingkan t-hitung dan t-tabel pada tingkat keyakinan tertentu dapat diambil 

kesimpulan dengan kriteria sebagai berikut : 

 Jika t-hitung  ˃  t-tabel, yang berarti variasi variabel mampu menerangkan variasi 

variabel terikat. 

 Jika t-hitung  <  t-tabel, yang berarti secara individu variasi variabel bebas tidak 

mampu menjelaskan variabel-variabel terikat. 

H0 : Yaitu Variabel- Variabel independen (pengetahuan zakat, keyakinan dan tingkat 

ibadah) tidak  memiliki pengaruh secara parsial terhadap variable dependen (membayar 

zakat perdagangan) 
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Ha :Yaitu Variabel- Variabel independen (pengetahuan zakat, keyakinan dan tingkat 

ibadah) memiliki pengaruh secara parsial terhadap variable dependen (membayar zakat 

perdagangan). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristiksosial ekonomi pedagang material di kota kuala tungkal 

 Karakteristik responden dalam penelitian ini akan menggunakan pedagang material 

yang ada di kota Kuala Tungkal yang berjumlah 28 orang. Berdasarkan data ini pedagang 

material yang ada di kota Kuala Tuungkal dapat didefinisikan karakteristik responden 

berdasarkan jumlah usia, jenis Kelamin, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, 

jam kerja, Pengalaman Kerja. Secara rinci karakteristik sosial ekonomi menggunakan 

pedagang material yang ada di kota Kuala Tuungkal adalah sebagai berikut : 

 

Karakteristik responden berdasarkan usia 
Karakteristik responden berdasarkan usia yang menjadi pedagang material di kota 

Kuala Tungkal dapat di lihat sebagai berikut : 

Tabel 1.KarakteristikResponden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Responden Presentase (%) 

1 26-35 tahun 8 28,6 

2 36-45 tahun 5 17,9 

3 > 45 tahun 15 53,6 

    Total 28 100 

Sumber : Data diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 1 menjelaskan bahwa dari 28 responden pedagang material di 

kota Kuala Tungkal dengan usia 26-35 tahun sebanyak 8 orang atau 28,6%, sedangkan usia 

36-45 tahun sebanyak 5 orang atau 17,9% dan usia >45 tahun sebanyak 15 orang atau 

53,6%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah 

usia 45 tahun keatas. 

 

 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang menjadi pedagang material 

di kota Kuala Tungkal dapat di lihat sebagai berikut : 

Tabel 2.Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase (%) 

1 Laki-laki 25 89,3 

2 Perempuan 3 10,8 

                  Total 28 100 

Sumber : Data diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 2 menjelaskan bahwa dari 28 responden pedagang material di 

kota Kuala Tungkal berjenis kelamin laki-laki menunjukkan jumlah sebanyak 25 orang atau 

89%, sedangkan yang berjenis perempuan sebanyak 3 orang atau 10,8%. Hal ini 



6 
 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah jenis kelamin 

laki-laki.  

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan 
Karakteristik respon berdasarkan tingkat pendidikan yang menjadi pedagang 

material di kota Kuala Tungkal dapat di lihat sebagai berikut : 

Tabel 3.Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Responden Persentase (%) 

1 SD 2 7,1 % 

2 SLTP 7 25 % 

3 SLTA 13 46,4% 

4 S1 6 21,4 % 

Total 28 100 

Sumber : Datadiolah, 2017 

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa dari 28 responden pedagang material di kota 

Kuala Tungkal, pedagang yang memiliki pendidikan terakhir SD sebanyak 2 orang atau 

7,1%, SLTP sebanyak 7 orang atau 25%, SLTA sebanyak 13 orang atau 46,4% dan S1 

sebanyak 6 orang atau 21,4%. 

 

Karakteristik responden berdasarkan jumlah anggota keluarga 
Karakteristik responden berdasarkan jumlah anggota keluarga yang menjadi 

pedagang material di kota Kuala Tungkal dapat di lihat sebagai berikut : 

Tabel 4.Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga 

No Jumlah Anggota Keluarga 
Jumlah 

Responden 
Persentase (%) 

1 1 – 2 8 28,6 

2 3 – 4 5 17,9 

3 5 – 6 8 28,6 

4 7 – keatas 7 25 

Total 28 100 

Sumber : Data diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 4 menjelaskan bahwa dari 28 responden pedagang material di 

kota Kuala Tungkal dengan jumlah anggota keluarga 1-2  menunjukkan jumlah sebanyak 8 

orang atau 28,6%, sedangkan jumlah anggota keluarga 3-4  sebanyak 5 orang atau 17,9%,  

jumlah anggota keluarga 5-6  sebanyak 8 orang atau 28,6% jumlah anggota keluarga 7- 

keatas sebanyak 7 orang atau 25%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

dalam penelitian ini adalah jumlah anggota keluarga dengan 1-2 dan 5-6 orang. 
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Karakteristik responden berdasarkan jam kerja 

Karakteristik responden berdasarkan jam kerja yang menjadi pedagang material di 

kota Kuala Tungkal dapat di lihat sebagai berikut : 

Tabel 5.Karakteristik Responden Berdasarkan Jam Kerja 

No Jam Kerja  Jumlah Responden Persentase (%) 

1 7 jam/hari 14 50% 

2 8 jam/hari 13 46,4% 

3 9 jam/hari 1 3,6% 

Total 28 100 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 5 menjelaskan bahwa dari 28 responden pedagang material di 

kota Kuala Tungkal membuka toko selama kurang lebih 7 jam sebanyak 14 orang (50%), 

13 orang lain nya (46,4%) membuka toko selama kurang lebih 8 jam dan hanya 1 orang 

(3,6%) yang membuka toko selama kurang lebih 9 jam. 

 

Karakteristik responden berdasarkan pengalaman kerja 

Karakteristik responden berdasarkan pengalaman kerja yang menjadi pedagang 

material di kota Kuala Tungkal dapat di lihat sebagai berikut : 

Tabel 6.Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja 

No 
Pengalaman Kerja 

(Tahun) 
Jumlah Responden Persentase (%) 

1 1 – 3 10 35,7% 

2 4 – 6 11 39,3% 

3 7 – 10 7 25% 

Total 28 100 
Sumber : Data diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 6 menjelaskan bahwa dari 28 responden pedagang material di 

kota Kuala Tungkal yang memiliki pengalaman kerja 1 – 3 tahun sebanyak 10 orang atau 

35,7%, dan pengalaman kerja 4 - 6 tahun sebanyak 11 orang atau 39,3% sedangkan yang 

pengalaman kerjanya 7 - 10 tahun sebanyak 7 orang atau 25 %. 
 

Pengaruh pendapatan, pengetahuan zakat, tingkat ibadah, dan tingkat 

pendidikanterhadap minat membayar zakat perdagangan 

 Penelitian ini tentang analisis minat pedagang material dalam membayar zakat 

perdagangansebagai variabel dependen (Z) sedangkan variabel independennya adalah , 

pendapatan (V) , pengetahuan tentang zakat(W), tingkat ibadah (X) dan tingkat pendidikan 

(Y). Hasil dari pengolahan data dapat dilihat pada tabel berikut :  
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Tabel 7.Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Z 3.5307 .51821 28 

V 4.0702 .49392 28 

W 3.6175 .71978 28 

X 3.6561 .57956 28 

Y 3.6268 .49786 28 

Sumber : Data diolah, 2017 

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui variabel Z memiliki rata-rata 3.5307 dan standar 

deviasi 0,51821, variabel V memiliki rata-rata 4.0702 dan standar deviasi 0,49392,variabel 

W memiliki rata-rata 3.6175dan standar deviasi 0,71978, variabel X memiliki rata-rata 

3.6561dan standar deviasi 0,57956, sedangkan variabel Y memiliki rata-rata 3.6268 dan 

standar deviasi 0,49786. 

Tabel 8.Correlation 
 

 Z V W X Y 

Pearson Correlation 

Z 1.000 .179 .362 .589 .289 

V .179 1.000 .530 .476 .646 

W .362 .530 1.000 .536 .186 

X .489 .476 .536 1.000 .301 

Y .289 .646 .186 .301 1.000 

Sig. (1-tailed) 

Z . .181 .029 .004 .068 

V .181 . .002 .005 .000 

W .029 .002 . .002 .172 

X .004 .005 .002 . .060 

Y .068 .000 .172 .060 . 

N 

Z 28 28 28 28 28 

V 28 28 28 28 28 

W 28 28 28 28 28 

X 28 28 28 28 28 

Y 28 28 28 28 28 

Sumber : Data diolah, 2017 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, r hitung variabel V dan variabel Z (rvz) 

adalah 0,179. Angka ini menunjukkan korelasi yang tidak begitu kuat antara variabel V dan 

variabel Z, r hitung variabel W dan variabel Z (rwz) adalah 0,362 Angka ini menunjukkan 

korelasi yang tidak begitu kuat antara variabel W dan variabel Z, r hitung variabel X dan 

variabel Z (rxz) adalah 0,589. Angka ini menunjukkan korelasi yang kuat antara variabel X 

dan variabel Z dan r hitung variabel Y dan variabel Z (ryz) adalah 0,289. Angka ini 

menunjukkan korelasi yang tidak begitu kuat antara variabel Y dan variabel Z 
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Tabel 9.Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 Y, W, X, V
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: Z 

b. All requested variables entered. 

Sumber : Data diolah, 2017 

 

 Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa, Variables Entered yaitu variabel yang 

dimasukkan ke dalam persamaan  adalah variabel V, W,X dan Y sedangkan Variables 

Removedyaitu  variabel yang dikeluarkan dari persamaan tidak ada. 

 

Tabel 10.Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .587
a
 .344 .230 .45463 

a. Predictors: (Constant), Y, W, X, V 

b. Dependent Variable: Z 

Sumber : Data diolah, 2017 

 

Dari tabel diatas, diperoleh R yang merupakan koefisiensebesar 0,587, R Square atau  

koefisien determinasi sebesar  0,344. Artinya, besarnya pengaruh variabel V, W, X dan Y 

terhadap variabel Z adalah sebesar 34,4%. Adjusted R Square atau  R Square yang 

disesuaikan sebesar 0,230 danStd. Error of the Estimate yang  merupakan ukuran kesalahan 

standar dari penaksiran sebesar 0,4546 

Tabel 11.ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 2.497 4 .624 3.020 .039
b
 

Residual 4.754 23 .207   

Total 7.251 27    
a. Dependent Variable: Z 

b. Predictors: (Constant), Y, W, X, V 

Sumber : Data diolah, 2017 
 

Keterangan:  

Table ANOVA ini merupaka nilai Fhitung , yaitu sebesar 3,020. 

 df pembilang =  jumlah variabel – 1   = 5 – 1    = 4  

 df penyebut =  jumlah data - jumlah variabel  = 28 – 5  = 23  

 df total  =  df pembilang + df penyebut = 4  +  23  = 27 
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Tabel 12.Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.764 .798  2.211 .037 

V -.440- .280 -.419- -1.569- .130 

W .208 .160 .289 1.295 .208 

X .375 .186 .420 2.012 .046 

Y .395 .238 .379 1.658 .111 
a. Dependent Variable: Z 

Sumber : Data diolah, 2017 

 

Dari tabel diatas diperoleh Persamaan regresi yaitu Z = 1,764 – 0,440V + 0,280W + 

0,375X + 0,395Y. Konstanta sebesar 1,764 menyatakan jika tak ada kenaikan nilai dari 

variabel V, W, X dan Y, nilai variabel z adala 1,764.Koefisien regresi variabel V sebesar -

0,440 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai variabel V akan mengurangi skor 

sebesar 0,440. Koefisien variabel V tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap 

variabel Z. hal ini terlihat dari tingkat signifikansi variabel V sebesar 0,130 yang lebih 

besar dari 0,05.Koefisien regresi variabel W sebesar  0,208 menyatakan bahwa setiap 

penambahan satu nilai variabel W akan menambah skor sebesar 0,208 Koefisien variabel 

W tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel Z. hal ini terlihat dari tingkat 

signifikansi variabel W sebesar 0,208 yang lebih besar dari 0,05.Koefisien regresi variabel  

X sebesar  0,375 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai variabel X akan 

menambah skor sebesar 0,375 Koefisien variabel  X  mempengaruhi secara signifikan 

terhadap variabel Z. hal ini terlihat dari tingkat signifikansi variabel X sebesar 0,046 yang 

lebih kecil dari 0,05.Koefisien regresi variabel Y sebesar  0,395 menyatakan bahwa setiap 

penambahan satu nilai variabel Y akan menambah skor sebesar 0,395 Koefisien variabel Y 

tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel Z. hal ini terlihat dari tingkat 

signifikansi variabel Y sebesar 0,111 yang lebih besar dari 0,05. 

 

Interpretasi hasil 

Hasil uji signifikansi pada tabel ANOVA menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,039. 

Jika dibandingkan dengan α = 0,05, nilai Sig. lebih kecil dibanding α, maka hal ini 

menunjukkan bahwa Variabel V,W,X dan Y berpengaruh secara simultan dan signifikan 

terhadap variabel Z. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan karakteristik sosial ekonomi pedagang material di kota Kuala Tungkal, 

pengusaha material di dominasi oleh responden berusia 45 tahun keatas, jenis kelamin laki-

laki, tingkat pendidikan SMA dengan jumlah anggota keluarga terbanyak berkisar antara 1-

2 dan 5-6 anggota keluarga. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa secara 

simultan variabel tingkat pendidikan, pengetahuan tentang zakat, tingkat ibadah dan tingkat 

pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap minat pedagang material dalam 
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membayar zakat perdagangan. Secara parsial, tingkat ibadah memiliki pengaruh sedangkan 

tingkat pendidikan, pengetahuan tentang zakat, dan tingkat pendidikan berpengaruh tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap minat pedagang material dalam membayar 

zakat perdagangan pada tingkat signifikansi 5%. 

 

Saran 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi para pembacanya sehingga menambah 

wawasan tentang zakat perdagangan Disarankan pada penelitian selanjutnya yang akan 

meneliti tentang analisis minat pedagang material dalam membayar zakat perdagangan 

untuk mencari tempat penelitian yang baru dengan populasi yang lebih besar. 
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