
 

 

ix 
 

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA 

PROGRAM STUDI : EKONOMI ISLAM 
                DAFTAR No            :……......................... 

               

ABSTRAK 
SKRIPSI SARJANA EKONOMI ISLAM 

NAMA   : RIFKI FAJAR SUBEKHI 

NIM    : 041311433141 

TAHUN PENYUSUNAN  : 2017 

JUDUL : 

Pengaruh Tingkat Religiusitas dan Theory of Planned Behaviour Terhadap Niat 
Berinfaq Pedagang Muslim Pasar Tradisional di Kecamatan Tandes Kota 
Surabaya 

ISI : 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat religiusitas 
dan Theory of Planned Behaviour terhadap niat berinfaq pedagang muslim pasar 
tradisional di kecamatan Tandes kota Surabaya. Pengambilan data primer dalam 
penelitian ini menggunakan kuisioner dengan sampel penelitian 50 pedagang 
muslim di pasar yang berada di kecamatan Tandes kota Surabaya. Karakteristik 
pedagang adalah pedagang yang beragama muslim dan secara aktif serta menetap 
berjualan di pasar tradisional kecamatan Tandes kota Surabaya. Teknik 
pengambilan sampel adalah non propability sampling dengan accidental dan 
purpossive sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
analisis regresi linier berganda. Variable endogen dalam penelitian ini adalah niat 
berinfaq, sedangkan variable eksogen yang digunakan yaitu tingkat religiusitas 
dan bagian dari Theory of Planned Behaviour yang terdiri dari sikap, norma 
subyektif, dan Perceived Behaviour Control. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial 
tingkat religiusitas, sikap, Perceived Behaviour Control, dan norma subyektif 
berpengaruh signifikan terhadap niat berinfaq pedagang muslim pasar tradisional 
di kecamatan Tandes kota Surabaya. Saran bagi penelitian selanjutnya agar 
menambah lingkup subyek penelitian seperti pengusaha muslim atau wirausaha 
muslim yang bergerak di bidang perdagangan dan menggunakan variabel lain 
diluar variabel penelitian karena patut diduga masih ada beberapa variabel lain 
yang dapat mempengaruhi niat berinfaq seperti kepercayaan dan motivasi. 
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