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Pengaruh Pengetahuan Produk terhadap Keputusan Menjadi Donatur Baitul Maal 

Hidayatullah Cabang Kediri 
ISI : 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan produk yang 
meliputi pengetahuan produk sebagai seperangkat ciri, pengetahuan produk sebagai 
perangkat manfaat, dan pengetahuan produk sebagai pemuas nilai terhadap keputusan 
menjadi donatur Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kediri ditengah perkembangan 
Lembaga Amil Zakat di Indonesia.  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif.  
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling, yaitu teknik 
pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 
populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, Penarikan sampel dilakukan dengan 
menggunakan simple random sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 75 
orang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh persamaan regresi Y = 0,409 + 0,473 X1  +  
0,194 X2 + 0,214 X3. Pengetahuan produk secara simultan berpengaruh terhadap keputusan 
menjadi donatur Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kediri dengan R square sebesar 0,594. 
Pengetahuan produk yang meliputi pengetahuan produk sebagai seperangkat ciri, 
pengetahuan produk sebagai perangkat manfaat, dan pengetahuan produk sebagai pemuas 
nilai secara parsial berpengaruh terhadap keputusan menjadi donatur. Variabel 
pengetahuan produk sebagai seperangkat ciri yang dominan berpengaruh terhadap 
keputusan menjadi donatur. 

Saran bagi Baitul Maal Hidayatullah Cabang Kediri agar isi buletin yang 
disebarkan kepada para calon donatur dan donatur berisi informasi yang lengkap, 
informatif, dan edukatif mengingat media informasi yang berupa buletin disini memegang 
peranan yang penting. Untuk pemerintah hendaknya mendukung program sentralisasi 
zakat, agar dapat digunakan untuk kepentingan sosial dan pengentas kemiskinan di 
Indonesia, daripada terus menerus berhutang ke luar negeri. 
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