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ABSTRACT 
 

The Influence of Perception Muzakki of Behavior and Spending Zakat and The 
Increase Welfare of Muzakki in Palopo, South Sulawesi 

 
 The purpose of the study is to know the influence of perception and behavior 
of muzakki (people who give zakat) on the giving of Zakat and the increase of 
welfare in Palopo, South Sulawesi.  This study consists of 4 variables covering the 
variable of muzakki perception on zakat (X1) as an exogenous variable and the 
variable of muzakki behavior (Y1), the giving of zakat (Y2) and muzakki welfare 
(Y3) as endogenous variables respectively. 
 The study was conducted in Palopo, South Sulawesi.  The population of the 
study was muzakki who payed zakat to BAZ in Palopo as many as 1224 people with 
the number of sample as many as 297 people.  Data were analyzed using Partial 
Least Square (PLS).  
 The results of the quantitative analysis showed that muzakki perception 
regarding zakat had significant influence on muzakki behavior (t-statistics = 20.875), 
muzakki perception regarding zakat had significant influence on the giving of zakat 
(t-statistics = 3.819), muzakki behaviour regarding zakat did not have  significant 
influence on the giving of zakat (t-statistics = 0.153).  Whereas, muzakki behavior 
regarding zakat had significant influence on muzakki welfare (t-statistics = 2.593) and 
the giving of zakat did not have  significant influence on muzakki welfare (t-statistics = 
1.158).   
 Qualitative and intuitive/kasyf analysis gave description that the giving of 
zakat done by muzakki has not been based on good understanding of Qur’an and 
Sunnah (hadith) so that the amount of zakat collected is less than the existing 
potential.  Hence, the giving of zakat has not given a good welfare both for the 
beneficiaries and the giver (muzakki). 
 Theoretical contribution obtained from the results of the study was that it 
supported the theory of Ajzen and Fishbein (1980) as quoted by Azwar (2011:11) 
regarding “the theory of reasoned action”.  In this case, the giving of zakat by 
muzakki generally was only based on logical considerations and muzakki always 
calculated the profit and loss of setting aside one’s  wealth and possessions for zakat.  
In term of muzakki welfare, in paying zakat, muzakki has not based their actions on 
the comprehension of the substance why paying zakat is an obligation as stated in the 
Holy Qur’an, surah al – Baqarah verse 261 and the sunnah (hadith) form prophet 
Muhammad (peace be upon him).  Furthermore, moslem customer behavior theory 
states that maximum satisfaction can be reached not only by spending money on 
goods and services but also by giving the money for zakat. 
 
Keywords:  Muzakki perception, muzakki behavior, the giving of zakat, muzakki 

welfare. 
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  اإلختصار

  ة سوالويسي الجنوبيةحافظالرفاه فى مدينة فالوفو بم ارتفاعج الزكاة و ا ثر نظرة المزكي وسلوكه على إخر أ

هذا البناء اإلقتصادي يشعر . الرفاهية وتقدُّم مستويات معيسة اجملتمع رتفاعبناء اقتصاد املدينة تقصد كمحاولة ال

جة التعلق املوجودة يف اجملتمع الىت اليشعرها شخص معني بل هي إهتمامه عندما نعلم حقيقة زيادة احلاجات ودر 

  .عامةمسألة إجتماعية 

جمموعة الناس  احدىعلى  جمفهوم اإلقتصاد غري االسالمي ىف عصرنا احلاضر قد اظهر على حتقيق جتميع عوامل اإلنتا 

لوضع املنهج اإلقتصادي حيتاج  )تفكري(التفكري العميق  ،لذلك. و الفقراء اءحىت ابعد الفرق بني االغني) ِاْغَناء(

  .ة ظاهرا و باطنايمة اىل الرفاهل األايصااملتقدم لكي يستطيع 

ىف اإلقتصاد االسالمي شيء ممتع للبحث التصاله مبستويات معيشة )  ZIS( و الصدقة  اإلنفاقمفهوم الزكاة و 

عطي االسهام البني على ارتفاع تنبغي ان ت) السالمركن ا(كشريعة الدين   و الصدقة اإلنفاقالزكاة و  ، مبعىن أناجملتمع

و الصدقة  اإلنفاقالزكاة و ثبت على ان طاعة املزكي ىف دفع تعطي الصورة الواضحة و تترجى ان فضال . الرفاه العام

ة و الصدقة كمصدر متويل االمة املمكن اإلنفاقالزكاة و  ألن جوهر، ستؤثر على ارتفاع جودة احلياة ظاهرا و باطنا

  .   )املستحق(بناء إقتصاد االمة وبالفضل الفقراء منهم و املساكني  واتجعلها كأد

الدولية كانت او اإلقليمية او املدنية مل تدبر جيدا ومل تظهر  جلنة موكل الزكاةيف عصرنا احلاضر، احلال املوجود يف 

التنظيم و التشغيل يف  ةمشكل يف الداخل و حصل ذلك ألنّ . اجليد و الصدقة اإلنفاقالزكاة و انفتاح تنظيم تصرفات 

تفتح وسائل املعلومات ) مل(ؤسسات ال املو يف ناحية أخرى، تلك . و الصدقة اإلنفاقالزكاة و مؤسسات تصرفات 

لذلك يفهم أن والء ). املزكي(منهم  و الصدقة الكثرية اإلنفاقالزكاة و لب مصادر جتف و الواسعة للمجتمع لتعرّ 

  .درجة مثلى اىلمل يصل  موكل الزكاة جلنةاملزكي على 
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عدم كون الزكاة كاداة التسوية هو لعدم جتميع الزكاة  أن سبب) Hafidhuddin - )2002:2–الدين  قال حفيظ

اجليد يف مؤسسات جتميع الزكاة ألن معلومة اجملتمع و مفهومتهم على املال الواجب إخراج زكاته حمصورة على املصادر 

  .بشروط خمصوصة احلديثقرآن و التقليدية بّينها ال

و الصدقة على سلوكه يف مدينة فالوفو مبحافظة  اإلنفاقملعرفة نظرة املزكي عن الزكاة و ) 1: هدف هذه الدراسة هو

و الصدقة على إخراجها يف مدينة فالوفو مبحافظة  اإلنفاقملعرفة نظرة املزكي عن الزكاة و ) 2. اجلنوبيةسوالويسي 

و الصدقة على إخراجها يف مدينة فالوفو مبحافظة  اإلنفاقملعرفة سلوك املزكي عن الزكاة و ) 3. اجلنوبيةسوالويسي 

و الصدقة على رفاهية املزكي يف مدينة فالوفو مبحافظة  اإلنفاقملعرفة سلوك املزكي عن الزكاة و ) 4. اجلنوبيةسوالويسي 

لصدقة على رفاهية املزكي يف مدينة فالوفو مبحافظة و ا اإلنفاقملعرفة إخراج الزكاة و ) 5. اجلنوبيةسوالويسي 

صناف املستحقة للزكاة مع عالقته األعن مثانية  60أية ) 9(ملعرفة نظر القرآن سورة التوبة ) 6. اجلنوبيةسوالويسي 

 103أية ) 9(ملعرفة نظر القرآن سورة التوبة ) 7. اجلنوبيةبنظرة املزكي و سلوكه يف مدينة فالوفو مبحافظة سوالويسي 

عن واجبة إخراج الزكاة من بعض األموال اململوكة متعلقا بنظرة املزكي و سلوكه يف مدينة فالوفو مبحافظة سوالويسي 

عن وعد اهللا الذي سيضاعف أجر الذين ينفقون امواهلم، و  261أية ) 2(ملعرفة نظر القرآن سورة البقرة ) 8. اجلنوبية

متعلقا بنظرة املزكي و سلوكه يف مدينة " أّن الصدقة ال تنقص املال"القائل ب حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

  اجلنوبيةفالوفو مبحافظة سوالويسي 

 Proporsionalعينة البحث معينة بطريقة . استعملت هذه الدراسة منهج البحث الكمي و الكيفي و الكشفي

Random Sampling  معلومة . تناسب يف مجيع دائرة البحثمن املزكي املثبتة بطريقة م 297بعدد عينات

. معلومة كمية و كيفية جتمع بطريقة اإلستطالع و املراقبة و املقابلة منالبحث مأخوذة من املصادر األوىل و الثانوية 

املستندة  Partial Least Square Path Modeling (PLS-PM)حتليل املعلومة الكمية بطريقة 
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اما املعلومة الكيفية تستعمل ". Component Based"ى أيضا باو تسم). variance( " التفاوت"ب

  )Analysis Kasyf(التحليل الكيفي املزدوج بالتحليل الكشفي 

 ما علىهمتتأثر أثرا إجيابيا و  و الصدقة اإلنفاقالزكاة و نتيجة دراسة التحليل الكمي تدل على أّن نظرة املزكي عن 

و  اإلنفاقالزكاة و زاد خري نظرة املزكي عن  اذابتأويل . t-statistics  :20،8751قيمة  اهتدلّ  ،سلوك املزكى

ثرا أمرتفعا فتؤثر  و الصدقة اإلنفاقكانت جودة نظرة املزكي عن الزكاة و   إنبعبارة اخرى؛  .سلوكه عنها، زاد  الصدقة

  .قة فقّل ايضا سلوكه عنهاو الصد اإلنفاقالزكاة و نظرة املزكي عن  شرّ  اوقّل  إن ،وبالعكس .هبيا على سلوكاجيإ

 t-statistics :3،8185  قيمة اهتعلى إخراجها دلّ  مهماو  إجيابياو الصدقة تؤثر  اإلنفاقالزكاة و نظرة املزكي عن 

خرى اذا ارتفعت أبعبارة . و الصدقة فحسن إخراجها اإلنفاقالزكاة و نظرة املزكي عن  تحسن/ اكرب تأويل اذا الب

نظرة  شّرت/ وبالعكس اذا اقلّ . ثر املوجب على إخراجهاو الصدقة فتعطى األ اإلنفاقلزكاة و جودة نظرة املزكي عن ا

  .و الصدقة ، فاقّل ايضا إخراجها اإلنفاقالزكاة و املزكي عن 

بالتعبري  t-statistics : 0،1533بقيمة  هاو الصدقة ال يتأثر كثريا على إخراج اإلنفاقالزكاة و املزكي عن سلوك 

خرى اذا ارتفعت جودة سلوك أبعبارة . و الصدقة اإلنفاقخري سلوك املزكي اليتأثر اجيابيا على إخراج الزكاة و  /أن اكرب

  . و الصدقة اإلنفاقاملزكي فال يتأثّر اثرا جيدا على إخراج الزكاة و 

تأويل بال t-statistics: 2،5930و الصدقة يتأثر كثريا على رفاهية املزكي بقيمة  اإلنفاقالزكاة و املزكي عن سلوك 

فتؤثر اثرا حسنا على خرى اذا ارتفعت جودة سلوك املزكي أبعبارة  .تهاملزكي فاكرب ايضا رفاهيخري سلوك / اذا اكرب

  .تهرفاهي

/ بالتأويل اذا اكرب  t-statistics  :1،1583و الصدقة يتأثر كثريا على رفاهية املزكي بقيمة  اإلنفاقالزكاة و إخراج 

بكلمة اخرى اذا ارتفعت جودة إخراج . و الصدقة، ال يتأثر موجبا على رفاهية املزكي اإلنفاقلزكاة و حسن إخراج ا

  .ثر اثرا موجبا على رفاهية املزكيتؤ و الصدقة فال  اإلنفاقالزكاة و 
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على فهم حبسن ال يبدأو الصدقة الذى أّدىه املزكي مل  اإلنفاقالتحليل الكيفي و الكشفي يتصور أن إخراج الزكاة و 

اء الزكاة و دلذلك، اف. مكانية املوجودةو الصدقة اجملموعة اقّل من اإل اإلنفاقالزكاة و  مالالقران و السنة حىت مجلة 

  .ة على املستحق و املزكييو الصدقة مل يعط الرفاه اإلنفاق

كما  ;Fishbein) 1980(و فيشبني  (Ajzen)جزين أمث ميكن أن يعرض اّن نتيجة هذه الدراسة يؤّيد نظرية 

.  (Theory of Reasoned Action)" نظرية العمل املسبب " عن ) (Azwar: 2011; 11نقله ازور 

ندراجاتينينجروم إينتيجة هذه الدراسة يتناسب بنتيجة الدراسات املتقدمة الىت درسها موستيقاريين  أن و كذا

(Mustikorini Indrajatiningrum)  2005يف سنة )Nasution, dkk: 2006 ( سوتيكنو ،

(Sutikno) رملي(هذه الدراسة تصّحح نظرية سلوك املستهلك  نتيجةولكن ). 2011(صحاب و األ-

Ramly - 1997 :25 ( ّف كله للبضائع و اخلدمات و عربت أن غاية اإلرتياح حتصل حني كل ايراد صر

مبجرد استهالك البضائع و اخلدمات بل نظرية سلوك املستهلك املسلم تقول أّن أقصى غاية اإلرتياح ليست . اإلستثمار

  )و الصدقة اإلنفاقالزكاة و (بتصرف اإليراد لألغراض الصاحلة أيضا 

و  اإلنفاقأن أثر نظرة املزكي و سلوكه على إخراج الزكاة و  هيالنتيخة املتضمنة من نتيخة دراسة هذه األطروحة 

عامة تدل على أن سلوك املزكي و نظرته عن  اجلنوبيةيسي الصدقة و ارتفاع الرفاهية يف مدينة فالوفو مبحافظة سوالو 

و الصدقة جيد و لكن يف إخراجها مل يستند على حسن فهم القرآن و السنة حىت كون عدد أموال  اإلنفاقالزكاة و 

قة مل و الصد اإلنفاقلذلك أثر أداء الزكاة و . و الصدقة املوجودة أقل من عدد اإلمكانية املوجودة اإلنفاقالزكاة و 

  .ة على املستحق و املزكيييعط الرفاه
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 التَّْجرِْيدُ 

  ة سوالويسي الجنوبيةحافظالرفاه فى مدينة فالوفو بم ارتفاعج الزكاة و ا ثر نظرة المزكي وسلوكه على إخر أ

الرفاه ىف مدينة  ارتفاعو الصدقة و  اإلنفاقثر نظرة املزكى وسلوكه على إخراج الزكاة و أغرض هذه الدراسة هو ملعرفة 

 اإلنفاقعلى نظرة املزكى عن الزكاة و  يطتُبىن هذه الدراسة على اربعة متغريات حت. فالوفو مبحافظة سوالويسى اجلنوبية

املزكى ة ورفاهي) Y2(و الصدقة  اإلنفاقإخراج الزكاة و  ،)Y1(و سلوك املزكى  ،خارجية ةكمتغري ) X1(و الصدقة 

)Y3 (يةكل واحد كمتغريات داخل.  

تؤدي هذه الدراسة ىف مدينة فالوفو مبحافظة سوالويسى اجلنوبية و عدد السكان ىف هذه الدراسة هو املزكى الدافع 

ا  ،أشخاص 1,244مبدينة فالوفو بعدد ) BAZ( الزكاة موكل جلنة و الصدقة ىف اإلنفاقالزكاة و   297وعينا

  "Partial Least Square (PLS)"والبيانات حتلل ب. اشخاص

هما على مو الصدقة تؤثر أثرا إجيابيا  اإلنفاقنتيجة الدراسة من التحليل الكمِّي تدل على أن نظرة املزكى عن الزكاة و 

ال  هأن سلوك، مث )t-statistics  :3،819( هاتؤثر أثرا إجيابيا هاما على إخراج هاعن تهأن نظر ، مث سلوك املزكى

-t( تهيدل على أثر إجيايب هام على رفاهي هسلوك، بل )t-statistics  :0،153( هايؤثر أثرا هاما يف إخراج

statistics :2،593 ( تهعلى رفاهي ال يؤثر أثرا هاما هاإخراجو )t-statistics  :1،158 (  

فهم املزكى غري مستند على حسن  ىهو الصدقة ادّ  اإلنفاقن إخراج الزكاة و أالتحليل الكيفي و الكشفي يتصور على 

لذلك مل يعط . عدد االمكانية املوجودةو الصدقة اجملموعة أقّل من  اإلنفاقالزكاة و سنة، حىت عدد اموال القرآن و ال

  .الرفاهة على املستحق و املزكيو الصدقة  اإلنفاقالزكاة و اداء 

 جزينأاملزكي يدعم النظرية احضرها سهام النظري املمكن احضاره من نتيجة التحليل هو أن السلوك اظهره اإل
(Ajzen)  1980(و فيشبني (Fishbein;  كما نقله ازورAzwar: 2011; 11) ( نظرية العمل " عن

و  اإلنفاقالزكاة و املزكي  خراجإ ىف هذا احلال، كون. (Theory of Reasoned Action)" املسبب 
 ىف ،املزكيتصل برفاهة لو ا كما ،ط عمله بالربح و اخلسران املاديريالصدقة بسبب امليزان العقلي و مادام حيسب تو 

و الصدقة كما ذُكر ىف سورة البقرة  اإلنفاقالزكاة و  بالفهم على جوهر امر دعمو الصدقة ال ي اإلنفاقالزكاة و خراج إ
قصى غاية أن أاملستهلك املسلم عينت مث نظرية سلوك . صلى اهللا عليه و سلم حممد و حديث النيب 261آية ) 2(

الزكاة و (عمال الصاحلة يتصرف ايضا لغرض األ يرادضائع و اخلدمات فحسب بل اإلاالرتياح ليس باستهالك الب
  ).و الصدقة اإلنفاق

Keywords /املزكيرفاهة ، الزكاة  خراجاملزكي، إ نظرة املزكي، سلوك الكلمة املفتاح  
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