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ABSTRAK 

 

 

MODEL E-CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (E-CRM) 

DALAM MEMBANGUN LOYALITAS PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT 

DI INDONESIA 

 

Oleh 

 

INDAH PURNOMOWATI 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi e-CRM dalam membangun 

loyalitas pengguna zakat online pada lembaga amil zakat di Indonesia. Penelitian 

ini menggunakan teori pertukaran sosial, teori perilaku konsumen, dan theory of 

reason action untuk mengetahui sikap masyarakat muslim dalam membangun 

loyalitas penggunaan layanan e-zakat. Penentuan sampel menggunakan purposive 

sampling dengan 742 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan tiga dimensi pada electronic customer relationship management yaitu 

pre-service, at-service, dan post-service membangun sikap masyarakat muslim 

dalam mempercayai layanan e-zakat users sehingga mereka menjadi loyal untuk 

melakukan pembayaran zakat melalui media elektronik. Di sisi lain, religiusitas 

memperkuat trust terhadap e-zakat users, sedangkan risk perceived juga 

memperkuat attitude terhadap e-zakat users. Penelitian ini memberikan implikasi 

pada para penyedia layanan elektronik zakat untuk memperhatikan keamanan 

sistem dan transparansi sehingga memudahkan masyarakat muslim untuk 

bertransaksi pembayaran zakat menggunakan layanan e-zakat. Nilai keaslian dan 

kebaruan penelitian ini terdapat pada kajian peran variabel religiosity sebagai 

pemoderasi hubungan antara trust terhadap e-zakat users pada Lembaga Amil 

Zakat.  

 

 

Kata kunci: e-CRM, trust, attitude, religiosity, risk perceived, e-zakat users, 

                   satisfaction, loyalty 
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ABSTRACT 
 

 

THE ROLE OF E-CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (E-

CRM) MODEL IN BUILDING LOYALTY  TO  AMIL ZAKAT 

INSTITUTIONS IN INDONESIA 

 

By 

 

INDAH PURNOMOWATI 

 

 

This study aims to identify the role of e-CRM in building online zakat users’ 

loyalty to Amil Zakat Institutions in Indonesia. This study uses social exchange 

theory, consumer behavior theory, and reason-action theory to identify the Muslim 

community's attitude in building loyalty to the use of e-zakat services. 742 

respondents were selected as samples by using purposive sampling method. The 

findings show that using three dimensions in e-CRM, namely pre-service, in-

service, and post-service, builds Muslim communities' trust in e-zakat use services 

so that they become loyal to pay zakat via electronic media. On the other hand, 

religiosity increases trust in e-zakat users, while perceived risk increases attitudes 

toward e-zakat users. This study has implications for zakat electronic service 

providers to pay attention to system security and transparency in order to make it 

easier for Muslim communities to pay zakat via e-zakat services. The novelty of 

this study is religiosity as a moderator of the relationship between trust and e-

zakat users in Amil Zakat Institution. 

 

Keywords: e-CRM, trust, attitude, religiosity, perceived risk, e-zakat users, 

                   satisfaction, loyalty 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa terdapat dua 

organisasi pengelola zakat di Indonesia yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang 

dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh 

masyarakat yang terhimpun dalam organisasi masyarakat atau yayasan. 

Selanjutnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga 

pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat nasional sampai 

kecamatan. Organisasi BAZNAS pada semua tingkatan bersifat koordinatif, 

konsultatif, dan informatif (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013).  

Karim dan Syarief (2009) mencatat bahwa faktor yang mempengaruhi 

pesatnya pertumbuhan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) disebabkan oleh faktor 

penarik (pull factor) dan faktor pendorong (push factor). Adapun faktor penarik 

pertumbuhan OPZ di Indonesia, yaitu 1) Semangat menyadarkan umat atas 

penting dan perlunya berzakat, 2) Semangat melayani secara profesional, 3) 

Semangat berinovasi membantu mustahiq, dan 4) Semangat memberdayakan 

masyarakat. Lebih lanjut, faktor pendorong lainnya adalah 1) Penghimpunan dana 

zakat yang besar, 2) Regulasi yang mulai mendukung, 3) infrastruktur IT yang 

menunjang, dan 4) tingkat kesadaran masyarakat yang semakin meningkat. 

Meskipun demikian, pertumbuhan pesat OPZ belum diimbangi dengan realisasi 

penghimpunan dana zakat yang semakin pesat.  

Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya realisasi 

penghimpunan dana zakat nasional sebagai berikut. 

1) Masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

sehingga terdapat tanggapan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) berafiliasi 

dengan partai politik dan lembaga (Departemen Agama) yang memiliki citra 

negatif (korupsi), Lembaga Amil Zakat (LAZ) belum memiliki database 



  

2 

 

mustahiq yang akurat, dan kemanfaatan Lembaga Amil Zakat (LAZ) belum 

dirasakan oleh masyarakat secara konkrit. Oleh karena itu, ketidakpercayaan 

tersebut mengakibatkan masyarakat mengeluarkan zakatnya langsung kepada 

mustahiq (kelompok penerima). 

2) Masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara 

menghitung zakat, dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan. 

3) Lemahnya kerangka aturan dan institusional zakat seperti tidak adanya sanksi 

apapun bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, berbeda dengan pajak 

yang dikenakan sanksi apabila tidak melakukan pembayaran. 

4) Masih rendahnya efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana zakat di 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang kurang berinovasi. 

Ada 3 faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pengumpulan zakat di 

Indonesia, pertama rendahnya kesadaran muzakki, serta rendahnya kepercayaan 

muzakki pada organisasi lembaga zakat, kedua, basis zakat hanya terkonsentrasi 

pada jenis zakat tertentu seperti zakat fitrah dan zakat profesi. Ketiga, masih 

rendahnya terobosan untuk menggali zakat lebih optimal (Ascarya dan Diana, 

2018). 

 Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 1970-2018 

menunjukkan bahwa angka kemiskinan Indonesia tahun 2018 berada pada angka 

9,66% yang dikategorikan rendah sepanjang sejarah. Pada September 2017, terjadi 

penurunan jumlah penduduk yang hidup di garis kemiskinan sebesar 0,46% yakni 

dari 26,6 juta jiwa menjadi 25,7 juta jiwa per september 2018 (BPS, 2018). Selain 

itu, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 untuk 

pengentasan kemiskinan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, 

pendidikan, dan kesehatan) sebesar Rp 283,8 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemerintah memberikan dukungan pada masyarakat yang berpendapatan rendah 

dengan memperkuat program perlindungan sosial penanggulangan kemiskinan 

sesuai dengan nominal yang telah dianggarkan. 

Di sisi lain, penyaluran zakat, infak dan sedekah (ZIS) diyakini mampu 

memberikan kontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Kontribusi tersebut 

berbentuk dukungan dari orang yang mampu untuk mengeluarkan hartanya dan 

diberikan kepada yang membutuhkan. Akan tetapi, selama ini zakat masih di 
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pandang sebelah mata bagi sebagian orang, padahal zakat mempunyai peran yang 

sangat penting bagi upaya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.  

Zakat memiliki fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

dibayarkan oleh mereka yang mampu dan memiliki penghasilan sesuai dengan 

nisabnya yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Penyaluran zakat ini dilakukan 

melalui badan yang disebut dengan amil zakat dan disalurkan untuk orang-orang 

yang berhak menerimanya (mustahiq). Selain itu, penyaluran zakat dapat dilakukan 

dengan sistem online menggunakan metode e-payment, e-commerce, 

crowdfunding dan sistem payroll (pemotongan langsung terhadap penerimaan gaji 

bersih pegawai). 

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Zakat Indonesia Pada Tahun 2014-2018 

Tahun Realisasi Penerimaan 

2014 3.100.000.000.000 

2015 3.650.369.012.604 

2016 5.017.293.126.950 

2017 6.224.371.269.471 

2018 8.117.597.683.267 

Sumber: Laporan Penerimaan Zakat BAZNAS 2014-2018 

 

Hasil perhitungan dan realisasi penerimaan zakat pada tahun 2014-2018 

menunjukkan terjadinya ketimpangan yang cukup signifikan antara potensi 

penerimaan zakat dan realisasi dana zakat yang diterima hanya berkisar 0,2 - 1% dari 

potensi zakat sebesar 217 triliun yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 1. Grafik Potensi dan Realisasi Zakat Tahun 2014-2018 

 

 Meskipun dana zakat yang diterima setiap tahun mengalami peningkatan 

yang konsisten, namun nilainya masih kurang dari 0,2 - 1% dari besaran potensi 

zakat sepanjang periode 2014-2018. Khamis et al. (2014) menyatakan bahwa 
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orang muslim lebih memperhatikan pembayaran zakat fitrah, akan tetapi tidak 

untuk zakat maal. Ketimpangan antara potensi zakat dan realisasi zakat yang 

diterima bertolak belakang dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara 

dengan penduduk muslim terbesar di dunia. 

Firdaus et al. (2012) berpendapat bahwa potensi zakat di Indonesia sekitar 

217 triliun rupiah pada tahun 2017 dihitung dari berbagai sumber penghasilan dan 

perusahaan. Besar potensi ini setara dengan 3,4% PDB Indonesia pada tahun 

2010, sedangkan potensi penghimpunan zakat dapat mencapai 3,4% dari total 

PDB apabila zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak (Sudibyo, 2018). Namun, 

besaran potensi tersebut pada kenyataannya belum dapat terealisasi secara optimal 

disebabkan ketimpangan yang terjadi pada potensi zakat. Hal ini dibuktikan 

dengan banyaknya muzakki di Indonesia yang membayarkan zakat tanpa melalui 

lembaga zakat, melainkan langsung kepada mustahiq sehingga menyebabkan 

pembayaran data dari muzakki tidak terdata oleh pengelola zakat (Uzaifah, 2007). 

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga pengelola zakat resmi sehingga diperlukan solusi yang tepat 

untuk pengelolaan zakat yang dapat terpublikasi secara transparan. 

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan didukung inovasi 

digital telah membawa perubahan dinamis pada lingkungan bisnis dunia. 

Kecanggihan teknologi merubah segala transaksi pembayaran yang dilakukan 

secara tunai menjadi transaksi non tunai atau elektronik. Kecanggihan tersebut 

juga menjadi salah satu inovasi lembaga BAZNAS dan LAZNAS untuk 

menyediakan pembayaran zakat secara elektronik dengan menggunakan layanan 

via SMS banking, mobile banking, internet banking dan kartu ATM. 

Kim et al. (2010) mendefinisikan pembayaran elektronik (e-payment) 

sebagai transfer nilai pembayaran elektronik dari pembayar ke penerima 

pembayaran melalui mekanisme pembayaran elektronik. Layanan pembayaran 

elektronik (e-payment) sebagai antar muka pengguna berbasis web 

memungkinkan seseorang untuk mengakses dan mengelola rekening bank dan 

transaksi dari jarak jauh (Lim, 2008; Weir et al., 2006). Hasil riset yang dilakukan 

oleh Wahab dan Rahman (2013) menyatakan bahwa pembayaran zakat secara 

elektronik dapat meningkatkan pengumpulan zakat dan wakaf sehingga dapat 
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mempengaruhi efisiensi lembaga zakat. Riset tersebut juga didukung oleh temuan 

Abdullah et al. (2012) bahwa warga Malaysia lebih suka melakukan pembayaran 

zakat menggunakan kartu ATM dan internet banking. 

Dengan adanya pembayaran elektronik mulai dibangun e-commerce yang 

didasarkan pada perspektif online dari bisnis yang dijalankan. E-commerce 

menjadi komponen utama operasi bisnis bagi banyak perusahaan, dan pembayaran 

elektronik menjadi salah satu isu kritis untuk bisnis dan layanan keuangan yang 

sukses (Kim et al., 2010; Chou et al., 2004; Peha dan Khamitov, 2004; Stroborn 

et al., 2004; Hsieh, 2001). Dibandingkan dengan metode pembayaran tradisional, 

teknik pembayaran elektronik memiliki beberapa karakteristik yang 

menguntungkan termasuk keamanan, keandalan, skalabilitas, anonimitas, 

akseptabilitas, privasi, efisiensi, dan kenyamanan (Kim et al., 2010; Kousaridas et 

al., 2008; Tsiakis dan Sthephanides, 2005; Chou et al., 2004; Stroborn et al., 

2004).  

Sejak tahun 2016, Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia menerima 

zakat menggunakan fasilitas digital dalam menghimpun dana zakat. Himpunan 

dana melalui layanan digital tersebut mengalami peningkatan mulai tahun 2017 

sebesar 5%, tahun 2018 sebesar 8%, dan tahun 2019 mencapai 13% dari dana 

yang terhimpun. Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) melalui penerapan aktivitas 

electronic customer relationship management atau e-CRM sangat dibutuhkan 

untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan menuju peningkatan 

kualitas hidup kesejahteraan. Hal ini akan membuat lembaga zakat menjadi 

institusi ekonomi strategis dan lebih produktif yang dapat menguntungkan bagi 

komunitas. 

Electronic Customer Relationship Management atau e-CRM didefinisikan 

sebagai pemasaran hubungan yang berpusat pada teknologi dan keuntungan 

dengan menggabungkan taktik manajemen hubungan pelanggan (CRM) 

tradisional dan aplikasi pasar bisnis elektronik yang digunakan oleh organisasi 

untuk menjaga hubungan dengan pelanggan (Salehi et al., 2015; Dubihlela dan 

Molise-Khosa, 2014; Harrigan dan Choudhury, 2012; Keshvari et al., 2012; Kim-

soon dan Zulkifli, 2012). Teknologi berbasis web menggunakan internet 

memungkinkan organisasi menarik pelanggan baru, menganalisis preferensi dan 
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perilaku mereka, menyesuaikan layanan dukungan sambil meningkatkan layanan 

dan menghargai manfaat, memertahankan pelanggan, dan membuat taktik untuk 

mendorong loyalitas (Zeynep Ata dan Toker, 2012). E-CRM digunakan pada 

semua tingkat bisnis yang memungkinkan untuk berinteraksi dengan pelanggan 

secara elektronik (Tauni et al., 2014; Lau et al., 2013). 

Popularitas e-CRM sebagai alat komunikasi dan platform pembangunan 

hubungan memfasilitasi realisasi peluang baru (Lam et al., 2013). Ini 

memungkinkan berbagai penawaran layanan tanpa gangguan kepada pelanggan 

sesuai kenyamanan mereka. e-CRM memiliki tiga dimensi utama dalam tingkat 

pengalaman layanan yang berbeda yaitu pre-service sale, at-service sale, dan 

post-service sale (Khalifa dan Shen, 2009), yang bersama-sama memperkuat 

hubungan melalui internet sambil meningkatkan kepuasan pelanggan secara 

keseluruhan. E-CRM dengan dimensi pre-service ditandai dengan kebutuhan 

pelanggan untuk mencari dan bertukar informasi tentang suatu produk atau 

layanan (Abdulfattah, 2012). E-CRM dengan dimensi at-service mencakup fitur-

fitur yang mempengaruhi keputusan pelanggan untuk menyelesaikan transaksi 

online, sedangkan e-CRM dengan dimensi post-service memerlukan layanan 

bantuan online untuk semua masalah korespondensi pelanggan terkait dengan 

layanan atau produk disalurkan sehingga menciptakan interaksi 'pribadi' dengan 

organisasi (Olupot dan Mayoka, 2013). 

Mang’unyi et al. (2018) menyatakan bahwa e-CRM digunakan oleh 

sebagian besar penyedia layanan keuangan, di dorong oleh penetrasi internet, dan 

diperkirakan akan meningkat secara signifikan dalam waktu dekat. Berdasarkan 

hasil literature review yang dilakukan oleh Kumar dan Mokha (2021) 

menunjukkan bawa penelitian e-CRM dengan menggunakan dimensi pre-service, 

at-service, dan post-service ditemukan memiliki hubungan positif memengaruhi 

variabel lainnya pada sektor jasa profit. Namun, penelitian e-CRM dengan 

dimensi tersebut belum terdapat pada sektor jasa non profit seperti lembaga 

BAZNAS. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Mang’unyi et al. 

(2018) memberikan implikasi bahwa peneliti selanjutnya dapat mengembangkan 

e-CRM dengan mengembangkan pre-service, at-service, dan post-service. Oleh 
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karena itu, penulis akan meneliti pre-service, at-service, dan post-service terhadap 

sikap pada sektor jasa non profit. 

Teknologi internet dan web memfasilitasi implementasi e-CRM sebagai 

platform interaksi berbasis web antara institusi dan pelanggan mereka (Küster et 

al., 2016; Dolly dan Pruthi, 2014; Boghdadi et al., 2012; Grover et al., 2011). 

Fitur yang membentuk e-CRM sangat penting untuk mengelola hubungan dengan 

pelanggan secara online dan memertahankan loyalitas pelanggan. Hasil riset yang 

dilakukan oleh Salehi et al. (2015); Zeynep Ata dan Toker (2012); Azila dan Noor 

(2011) menyatakan bahwa banyak keuntungan bisnis yang diperoleh dari 

penerapan e-CRM sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas 

pelanggan. Dengan demikian, hubungan dengan pelanggan tidak dapat 

diwujudkan melalui internet tanpa e-CRM yang efektif untuk mencapai 

keberhasilan manajemen hubungan. 

Gummesson (2002) telah mempertimbangkan bagaimana e-CRM dapat 

dibuat lebih sukses dengan mengakui bahwa pengetahuan, sikap, dan perilaku 

manusia digabungkan dengan teknologi berbasis Internet untuk menentukan 

keberhasilan akhir e-CRM dalam suatu organisasi. Pendapat tersebut 

menunjukkan bahwa sikap memainkan peran penting dalam e-CRM. Hasil riset 

oleh Ajzen (1991) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara sikap terhadap 

perilaku yang dilandasi oleh niat. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan 

beberapa hasil penelitian pada bidang kepatuhan pajak yang menunjukkan bahwa 

sikap memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan membayar pajak seperti  

Wanjohi et al. (2010); Kasipillai dan Abdul-Jabbar (2006); Trivedi et al. (2005); 

Ghosh dan Crain (1995); Hite (1988). 

Hasil riset yang dilakukan oleh Sapingi et al. (2011) dalam konteks zakat 

menyatakan bahwa sikap berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan 

berzakat. Kamil (2002) mengatakan bahwa hukum zakat, kualitas layanan, sikap, 

eksposur promosi, pengetahuan, kualitas layanan dan religiosity merupakan 

variabel yang signifikan mempengaruhi pembayaran zakat di kalangan pegawai 

negeri di Kedah. Hal tersebut juga didukung oleh Zainol (2008) bahwa sikap dan 

religiosity merupakan faktor penting pembentuk niat perilaku kepatuhan zakat. 
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Di sisi lain, sebagian besar studi yang dilakukan tentang zakat berfokus 

pada berbagai bidang termasuk akuntansi (Rahman, 2003), teoritis (Tarimin, 

1995), kesadaran Muslim dan perilaku pembayaran (Ahmad et al., 2005; Nor et 

al., 2004; Ayob, 2002) dan hukum dan kepatuhan (Idris et al., 2003). Hal ini 

menunjukkan bahwa hanya sedikit studi yang meneliti terkait kinerja lembaga 

zakat. Selanjutnya, Nor et al. (2001) melakukan studi tentang privatisasi dan 

kinerja lembaga zakat, sedangkan Norazlina dan Abdul Rahim (2013) fokus pada 

efisiensi penyelenggaraan zakat dalam konteks Malaysia. Beberapa fokus pada 

perilaku kepatuhan (Saad et al., 2014; Ahmad et al., 2011; Bidin, 2009; Kamil, 

2002). Namun pembahasan tentang e-CRM, sikap, kepercayaan terhadap e-zakat 

users dengan menggunakan religiosity sebagai variabel moderator masih terbatas 

di lingkungan zakat dan belum ditemukan dalam literatur. 

Religiosity memainkan peran penting dalam mempengaruhi etika 

masyarakat dan juga kehidupan masyarakat (Khraim, 2010; Tiliouine dan 

Belgoumidi, 2009). Spiritualitas ditemukan memiliki korelasi positif yang 

signifikan dengan kepuasan hidup (Anderson dan Costello, 2009). Hal ini 

didukung oleh Tiliouine et al. (2009) bahwa religiosity meningkatkan kepuasan 

masyarakat terhadap kehidupan. Selain itu, religiosity juga ditemukan mampu 

mencegah remaja terlibat dalam perilaku berisiko yang ditemukan oleh Krauss et 

al. (2005) yang mencoba membangun Indeks Pribadi Religiosity Muslim (MRPI) 

dan memberikan bukti empiris yang menunjukkan bahwa religiosity mencegah 

remaja untuk terlibat dalam perilaku berisiko. 

Pope dan Mohdali (2010) meneliti peran religiosity dan menyimpulkan 

bahwa agama memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat. Semua agama pada umumnya memiliki tujuan yang sama dalam 

mempromosikan perilaku baik dan mencegah perilaku buruk. Oleh karena itu, 

religiosity pada gilirannya mempengaruhi cara orang melakukan perilaku tertentu 

(Idris et al., 2012). Namun, temuan tersebut dibantah oleh Kurpis et al. (2008) 

yang memelajari hubungan antara komitmen untuk perbaikan diri moral, 

religiosity, pengenalan masalah etika, dan niat. Meskipun hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa komitmen terhadap peningkatan diri moral berhubungan 

positif dengan religiosity, akan tetapi ditemukan bahwa religiosity bukanlah 
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prediktor yang baik persepsi pentingnya etika, pengenalan masalah etika, dan niat 

perilaku etis. 

Raihana (2012) menemukan bahwa religiosity berpengaruh positif 

terhadap kesediaan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan di 

Malaysia. Dukungan lebih lanjut dari temuan tersebut diberikan oleh Palil et al. 

(2013) bahwa religiosity merupakan faktor yang signifikan yang membuat wajib 

pajak bertanggung jawab atas kepatuhan pajak. Kemudian, Torgler (2003) 

menemukan bahwa ada korelasi yang kuat antara religiosity dan moral pajak yang 

menunjukkan bahwa religiosity meningkatkan moral pajak. 

Hasil studi Idris et al. (2012) menunjukkan bahwa religiosity berpengaruh 

signifikan positif terhadap kepatuhan hukum zakat di kalangan pemilik usaha. 

Namun, Kamil (2002) membantah temuan tersebut bahwa religiosity berpengaruh 

negatif terhadap pembayaran zakat pada pegawai negeri di negara bagian Kedah. 

Di sisi lain, Zainol (2008) menemukan bahwa religiosity merupakan salah satu 

faktor signifikan yang berhubungan positif dengan niat berperilaku kepatuhan 

zakat. Saad (2010) mengatakan bahwa religiosity sebagai variabel moderasi 

berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara norma subjektif dan niat. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa religiosity dapat berperan sebagai 

pemoderasi hubungan trust (kepercayaan) terhadap e-zakat users yang perlu 

diteliti lebih lanjut. 

Feinberg dan Kadam (2002) memerhatikan kurangnya riset pada bidang e-

CRM dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, Feinberg dan Kadam (2002) 

melakukan riset dan menyimpulkan bahwa perusahaan seharusnya hanya 

mengintegrasikan fitur e-CRM yang penting di situs web untuk kepuasan 

pelanggan sehingga dengan cara ini perusahaan dapat memangkas biaya. Hal ini 

menunjukkan bahwa kurangnya hubungan antara fitur e-CRM dapat menjadi 

penyebab kegagalan implementasi e-CRM. Selain itu, kurangnya literatur yang 

menunjukkan berapa banyak fitur e-CRM harus tersedia di situs web dapat 

menyebabkan perusahaan mengisi halaman web dengan fitur sebanyak mungkin 

dan mereka dapat menghabiskan banyak uang untuk fitur yang tidak penting atau 

tidak relevan bagi pelanggan. 
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Kemudian, Shih dan Fang (2004); Wixom dan Todd (2005) meneliti faktor-

faktor seperti kemudahan penggunaan dan kegunaan sebagai penentu kepuasan 

dalam konteks online. Devaraj et al. (2002) berpendapat bahwa kegunaan dan 

kemudahan penggunaan belanja online diikuti oleh biaya ekonomi yang rendah 

dan kualitas layanan merupakan faktor yang memengaruhi kepuasan konsumen 

dan akibatnya menentukan preferensi saluran mereka. 

Isu metodologis pada riset ini berfokus pada religiosity sebagai variabel 

pemoderasi hubungan antara trust (kepercayaan) dan e-zakat users sesuai 

implikasi riset oleh Zainol (2008) bahwa religiosity merupakan salah satu faktor 

signifikan yang berhubungan positif dengan niat berperilaku kepatuhan zakat. 

Saad (2010) berpendapat bahwa religiosity dapat memoderasi hubungan antara 

norma subjektif dan niat. Demikian pula, Pope dan Mohdali (2010) menyatakan 

bahwa agama memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat.  

Semua agama pada umumnya memiliki tujuan yang sama dalam 

mempromosikan perilaku baik dan mencegah perilaku buruk. Oleh karena itu, 

religiosity pada gilirannya memengaruhi cara orang melakukan perilaku tertentu 

(Idris et al., 2012). Di sisi lain, Kamil (2002) membantah temuan tersebut dan 

menyatakan bahwa religiosity berpengaruh negatif terhadap pembayaran zakat 

pada pegawai negeri di negara bagian Kedah. Selanjutnya, Kurpis et al. (2008) 

mengatakan bahwa komitmen terhadap peningkatan diri moral berhubungan 

positif dengan religiosity dan ditemukan bahwa religiosity bukanlah prediktor 

yang baik pada persepsi pentingnya etika, pengenalan masalah etika, dan niat 

perilaku etis. 

Kemudian, penulis juga meneliti risk perceived sebagai variabel 

pemoderasi hubungan antara sikap terhadap e-zakat users. Menurut Hampton-Sosa 

dan Koufaris (2005) bahwa risiko yang dirasakan adalah hasil dari ketidakpastian 

yang berkaitan dengan potensi atau hubungan yang ada membutuhkan 

kepercayaan pada sebuah situs web. Pavlou (2003) menemukan bahwa ketika 

subjek melihat bahwa terdapat sedikit ketidakpastian perilaku dan lingkungan, 

maka dapat merasakan kontrol yang lebih besar atas transaksi online dalam 

meningkatkan penggunaan saluran online.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Memerhatikan inkonklusi hasil riset variabel anteseden religiosity 

terhadap pada niat menggunakan e-zakat pada Lembaga Amil Zakat sesuai hasil 

studi sebelumnya oleh Pope dan Mohdali (2010); Saad (2010); Zainol (2008); 

Kurpis et al. (2008); Kamil (2002). Kemudian, gap kontekstual dalam penelitian 

ini yaitu besarnya potensi zakat di Indonesia, namun realisasinya masih rendah 

masyarakat yang berzakat melalui Lembaga Amil Zakat. Berikut ini perumusan 

masalah pada riset ini yaitu: 

1. Apakah pre-service berpengaruh terhadap attitude? 

2. Apakah at-service berpengaruh terhadap attitude? 

3. Apakah post-service berpengaruh terhadap attitude? 

4.  Apakah trust berpengaruh terhadap attitude? 

5. Apakah trust berpengaruh terhadap e-zakat users yang dimoderasi religioisty? 

6. Apakah trust berpengaruh terhadap e-zakat users? 

7. Apakah attitude berpengaruh terhadap e-zakat users? 

8. Apakah attitude berpengaruh terhadap e-zakat users yang dimoderasi risk 

perceived? 

9. Apakah e-zakat users berpengaruh terhadap satisfaction? 

10. Apakah satisfaction berpengaruh terhadap loyalty? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menguji pengaruh pre-service terhadap attitude. 

2. Menguji pengaruh at-service terhadap attitude. 

3. Menguji pengaruh post-service terhadap attitude.  

4. Menguji pengaruh trust (kepercayaan) terhadap attitude. 

5. Menguji pengaruh trust terhadap e-zakat users yang dimoderasi religiosity. 

6. Menguji pengaruh trust terhadap e-zakat users. 

7. Menguji pengaruh attitude terhadap e-zakat users. 

8. Menguji pengaruh attitude terhadap e-zakat users yang dimoderasi risk 

perceived. 

9. Menguji pengaruh e-zakat users terhadap satisfaction. 
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10. Menguji pengaruh satisfaction terhadap loyalty. 

1.4 Keaslian dan Kebaruan Penelitian 

Keaslian dan kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel 

religiosity sebagai pemoderasi hubungan antara trust terhadap e-zakat users pada 

Lembaga Amil Zakat. Kebaruan ini didukung dengan hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Abror et al. (2020); Akhtar et al. (2020); Atal et al. (2020); 

Memon et al., (2020); Farouk et al., (2018); Bhuian & Sharma (2017). Kemudian, 

keaslian dan kebaruan kedua pada penelitian ini mengkaji electronic customer 

relationship management (e-CRM) dengan dimensi pre service, at service, dan 

post service terhadap sikap sesuai dengan implikasi hasil riset yang dilakukan oleh 

Mang’unyi et al. (2018). Penelitian ini memiliki perbedaan dalam hal metodologi 

dengan yang dilakukan oleh Mang’unyi et al. (2018). Penelitian sebelumnya 

mengkaji electronic customer relationship management (e-CRM) dengan dimensi 

pre service, at service, dan post service pada bidang perbankan atau sektor publik-

profit, sedangkan penelitian ini mengkaji pada bidang ilmu fikih Islami atau sektor 

nonpublik-nonprofit.  

1.5 Kontribusi Penelitian 

Kontribusi dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga sebagai berikut. 

1. Kontribusi Praktikal 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara praktikal 

kepada Lembaga Amal Zakat untuk dapat mengkaji pemanfaatan teknologi 

yang digunakan sebagai media pembayaran zakat sehingga hal ini dapat 

menarik hati para masyarakat Muslim untuk dapat melakukan pembayaran 

zakat dengan mudah. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi pada 

pengelola e-zakat untuk mengutamakan keamanan dalam proses transaksi 

pembayaran zakat secara online. 

2. Kontribusi Teoritikal 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian 

selanjutnya dalam mengembangkan konsep electronic customer relationship 

management dengan tiga dimensi yaitu pre-service, at-service dan post-

service yang diimplikasikan pada pemasaran jasa. Selain itu, hasil riset ini 
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diharapkan dapat menguatkan konsep relationship marketing dalam perilaku 

konsumen yang terjadi pada e-zakat users. 

3. Kontribusi Metodologi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara metodologi 

dalam penggunaan variabel religiosity dan risk perceived sebagai variabel 

pemoderasi yang dapat kembali dilakukan pengujian lebih lanjut pada 

konteks penelitian yang berbeda. 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 

 

 

2.1 Landasan Teori dan Kerangka Pikir 

2.1.1 Teori Pertukaran Sosial 

Pertukaran adalah pusat studi pemasaran sebagai disiplin ilmu (Lambe et 

al., 2001). Setidaknya sejak penelitian Bagozzi (1975), Hunt (1976), dan Kotler 

(1972) definisi proses pemasaran difokuskan pada tindakan pertukaran antar 

pihak. Teori pertukaran sosial dapat ditelusuri ke “salah satu teori tertua dari 

perilaku sosial” setiap interaksi antara individu adalah pertukaran sumber daya 

(Homans, 1958). Ada sumber yang dipertukarkan mungkin tidak hanya berwujud, 

seperti barang atau uang, tetapi juga tidak berwujud seperti fasilitas sosial atau 

persahabatan. Asumsi dasar Teori pertukaran sosial adalah bahwa pihak-pihak 

masuk dan memelihara hubungan dengan harapan bahwa hal itu akan memberi 

manfaat (Blau, 1968; Homans, 1958). 

Homans (1958) “mengembangkan teori sistematis pertama yang berfokus 

pada perilaku sosial sebagai ... [pertukaran]” (Blau 1968). Namun, Blau (1964) 

mungkin yang pertama menggunakan istilah “teori pertukaran sosial” untuk 

menggambarkan konseptualisasi “interaksi sosial sebagai proses pertukaran”. 

Lebih lanjut, kontribusi utama Emerson (1962) untuk teori pertukaran sosial 

mungkin ditemukan dalam penelitiannya tentang efek kekuasaan dan 

ketergantungan pada hubungan pertukaran. Dia berteori bahwa 

ketidakseimbangan kekuatan menyebabkan hubungan menjadi tidak stabil dan 

dengan demikian, saling ketergantungan sangat penting untuk kelangsungan 

hubungan pertukaran sosial. 

Meskipun teori pertukaran sosial awalnya berurusan dengan hubungan 

interpersonal, temuannya juga dapat digunakan untuk menganalisis hubungan 

pertukaran antara pembeli dan penjual (Harris et al., 2003). Literatur pertukaran 

sosial dapat membantu mengembangkan pemahaman tentang apa yang 
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memotivasi pemasok untuk melayani pelanggan terpilih dengan lebih baik 

daripada yang lain. Ini memberikan informasi tentang perilaku evaluasi pelanggan 

pemasok dan faktor-faktor yang memprovokasi pemasok untuk bekerja sama 

secara intensif dan pada akhirnya untuk memberikan status pelanggan pilihan 

(Schiele et al., 2012). 

2.1.2 Teori Perilaku Konsumen 

Teori perilaku konsumen umumnya dikembangkan oleh Engel dan Karpati 

(1968) sebagai tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha 

memperoleh dan menggunakan barang dan jasa ekonomi termasuk proses 

pengambilan keputusan yang mendahului menentukan tindakan-tindakan tersebut. 

Studi ini menemukan prinsip-prinsip perilaku konsumen untuk dapat memperoleh 

implikasi praktis dan saran untuk memprediksi dan memengaruhi keputusan 

konsumen. Selanjutnya, penelitian perilaku konsumen menunjukkan dua 

pandangan yang berbeda dalam melihat proses keputusan konsumen yaitu 

behavioristik dan neobehavioristik. Sementara behavioristik fokus pada konstruksi 

yang diamati merangsang aspek dan tanggapan dalam proses keputusan 

konsumen, sedangkan neobehavioristik memperluas penelitian pada konstruksi 

teoritis dan hipotesis perantara antara rangsangan dan tanggapan (Kröber-Riel dan 

Weinberg, 1996). 

Selanjutnya, terdapat tiga langkah struktur dalam penelitian 

neobehavioristik untuk membangun perilaku konsumen yang menjelaskan 

perilaku wisatawan selama proses pengambilan keputusan (Middleton dan Strick, 

1994; Swarbrooke dan Horner, 1999). Rangsangan dalam konteks ini terdiri dari 

faktor endogen dan eksogen menunjukkan keputusan karakteristik yang relevan 

dari konsumen. Ini termasuk pengguna teknologi baru bagi konsumen serta 

variabel yang menggambarkan lingkungan sosial dan ekonomi. Tanggapan 

menunjukkan reaksi konsumen pada rangsangan ini, berarti pembelian produk 

atau merek khusus, pilihan saluran distribusi atau intensitas pengguna. Mengikuti 

tradisi penelitian neobehaviouristik, proses rangsangan yang menyebabkan 

tanggapan dijelaskan dengan melihat konstruksi di antaranya. Mereka menjadi 

perantara membangun muncul sebagai kognitif, dan mengaktifkan aspek 
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gabungan. Aspek kognitif dapat digambarkan sebagai niat dan preferensi 

pembelian, mengaktifkan konstruksi meliputi emosi, sikap dan motivasi. 

Menggabungkan mereka dalam aspek keterlibatan dan kepercayaan juga dilihat 

sebagai perantara konstruksi. 

2.1.3 Theory of Reasoned Action (TRA) 

Theory of reasoned action (TRA) yang dikembangkan oleh Fishbein dan 

Ajzen (1975) memformulasikan bahwa kecenderungan individu untuk berperilaku 

merupakan faktor utama dari perilaku seseorang. Niat berperilaku tergantung pada 

sikap seseorang terhadap tindakan dan norma subjektif. Sikap terhadap perilaku 

didefinisikan sebagai perasaan positif atau negatif tentang perilaku yang menjadi 

target. Norma subjektif diartikan sebagai persepsi seseorang yang berpikir bahwa 

ia seharusnya atau tidak seharusnya melakukan perilaku tertentu. Theory of 

reasoned action (TRA) sering dijadikan sebagai teori dasar yang penting bagi 

model-model berikutnya seperti theory of planned behaviour (TPB) dan 

technology acceptance model (TAM). Theory of reasoned action (TRA) 

mengasumsikan bahwa pada saat seseorang menunjukkan kecenderungan 

berperilaku, maka ia akan melakukannya tanpa hambatan. Asumsi tersebut 

merupakan keterbatasan dari theory of reasoned action (TRA), karena pada 

praktiknya perilaku itu dibatasi oleh waktu, kemampuan, kebiasaan tanpa sadar, 

batasan organisasi atau lingkungan. 

Penelitian ini mengadopsi theory of reasoned action untuk melihat sikap 

muslim yang dipengaruhi oleh electronic customer relationship management 

sebagai faktor subjective norms dan kepercayaan sebagai faktor belief. Sesuai 

dengan theory of reasoned action bahwa sikap seseorang dapat dipengaruhi oleh 

subjective norms dan belief. 

2.1.4 Konsep Relationship Marketing 

Relationship marketing merupakan suatu konsep yang mendasarkan diri 

pada teori pertukaran sosial yang mulai banyak didiskusikan dan diteliti pada 

tahun 1980an. Berry (1983) mengemukakan bahwa relationship marketing 

merupakan strategi untuk menarik, memelihara, dan mempererat hubungan 
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dengan pelanggan dan mitra lain dengan keuntungan dapat terwujud dari masing-

masing pihak terkait (Morgan dan Hunt, 1994). Meskipun demikian, hubungan 

manusia juga diatur ajaran islam dalam berbagai aspek sosial/muamalah 

(perdagangan, leasing, utang, dll). Oleh karena itu, keterampilan komunikasi 

sosial dan argumentasi dalam menyampaikan informasi tentang keberadaan, 

fungsi dan peran Islam dalam mengatur hubungan manusia dalam kehidupan 

adalah tanggung jawab bersama setiap individu Muslim sesuai dengan 

kemampuan dan keahlian ekonomi dan sosial mereka. Selain itu, ekonomi dan 

tatanan sosial terdapat pada lembaga keuangan Islam dalam transaksi ekonomi di 

bawah konsep kepercayaan/keyakinan. Artinya kepercayaan dan keyakinan hanya 

dapat terwujud apabila tercipta sebuah hubungan baik antara kedua belah pihak.  

Relationship marketing melibatkan kegiatan yang bertujuan untuk 

mengembangkan hubungan jangka panjang antara organisasi dan pelanggan untuk 

saling menguntungkan (Lovelock dan Wright, 2002). Konsep interaksi pemasaran 

menjelaskan bahwa bisnis dapat membangun hubungan dengan satu atau beberapa 

jenis ikatan, yaitu ikatan keuangan, ikatan sosial, dan ikatan struktural (Zeithaml 

et al., 2018). Penelitian ini mengadopsi konsep relationship marketing untuk 

melihat sejauh mana hubungan yang terbangun antara umat muslim dengan 

Lembaga Amil Zakat. Hubungan yang terjalin dengan baik dan dilandasi rasa 

kepercayaan akan meningkatkan loyalitas para muslim untuk melakukan 

pembayaran zakat dengan menggunakan layanan elektronik. 

2.1.5 Konsep Zakat 

Wajib bagi Muslim yang memiliki kekayaan dalam Islam untuk 

melakukan zakat dalam menyelesaikan ibadahnya kepada Allah. Menjadi kaya 

berarti memiliki nisab yang tingkat kekayaannya melebihi kebutuhan seseorang 

dan keluarganya. Zakat diberikan kepada orang miskin dan melarat untuk 

membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan. Namun, 

orang yang harus diberikan zakat apabila mereka merasa membutuhkan dan 

memiliki kebutuhan yang lebih banyak lagi. Mereka harus diberikan dari zakat 

setelah memenuhi kebutuhan fakir miskin dan orang miskin (Korayem dan 

Mashhour, 2014). Sejak zakat merupakan salah satu rukun Islam, komunitas 



  

18 

 

Muslim global memiliki peran penting untuk turut serta dalam menyikapi 

ketidakadilan kemiskinan global melalui zakat (Ali dan Hatta, 2014). 

2.1.4.1 Dasar Hukum Zakat 

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang 

berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban 

mengeluarkan zakat adalah: 

a. Al-Baqarah : 43 

 

Artinya: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-

orang yang rukuk.” 

 

b. At-Taubah : 103 

 

 

 

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk 

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 

bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

 

c. Al-Baqarah : 267 

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu 

memilih yang buruk buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, 
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padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah 

Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” 

 

Selain dasar hukum Al- Qur’an terdapat hadis dari Ibnu abbas ra., bahwa 

rasulullah ketika mengirim Mujaz ibn Jaba ke negeri Yaman, bersabda: 

 

 

 

 

 

 

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a., sesungguhnya rasulullah telah mengutus Mu’adz 

bin Jabal ke negeri Yaman. Nabi Muhammad SAW bersabda: Serulah 

(ajaklah) mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah 

dan bahwa saya (Muhammad)adalah utusan Allah. Jika mereka telah 

menerima itu maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan shalat 

lima waktu dalam sehari semalam. Jika hal ini telah mereka taati, 

sampaikanlah bahwa Allah ta’ala mewajibkan atas mereka zakat yang 

diambil dari orang-orang mereka, dan diberikan kepada orang fakir 

mereka.” 

Terdapat dua jenis zakat sebagai berikut. 

1. Zakat al-fitr adalah zakat yang pembayarannya dilakukan sekali dalam 

setiap tahun kalender Islam Hijriah, umumnya setiap saat selama Ramadan 

(sebelum shalat Idul Fitri). Muslim diwajibkan membayar ini, tanpa 

memandang usia, status atau kekayaan (kecuali mereka tidak memiliki 

cukup makanan untuk dimakan). Jumlah zakat al-fitr yang dibayarkan 

adalah setara dengan sekitar 3 kg dari makanan pokok di negara yang 

bersangkutan atau jumlah uang yang setara dengan harga makanan. 

2.  Zakat al-mal adalah zakat yang dihitung berdasarkan pada jumlah kekayaan 

atau harta yang dimiliki oleh individu Muslim atau organisasi yang telah 

menyelesaikan persyaratan nisab (jumlah minimum kena pajak) dan Haul 

(satu Muslim Hijriah tahun kalender). Zakat al-mal dapat dibagi lagi 

menjadi zakat pada bisnis, sewa pendapatan, pendapatan pribadi, tabungan, 
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emas, perak, saham, ternak, tanaman, dll. Dapat zakat al-mal terkait dengan 

uang yang disimpan, sedangkan zakat al-fitr adalah dibayar oleh kepala 

rumah tangga atas nama anggota keluarga (Ismail et al., 2012).   

 Zakat dalam Islam, efektif dalam pengurangan kemiskinan jika zakat 

berintegrasi dengan strategi pembangunan keseluruhan dan program masing-

masing negara dan menggunakan persentase lebih besar dari hasil zakat untuk 

produktif yang akan memungkinkan untuk meningkatkan penggunaan zakat dalam 

pengurangan kemiskinan. Perlu dicatat bahwa eksplorasi ajaran Islam tentang 

keuangan dan keadilan menunjukkan bahwa Islam harus mendorong serangkaian 

program sistemik alternatif yang berbeda untuk pengurangan kemiskinan yang 

dapat menghambat eksploitasi kaum miskin dan memastikan distribusi kekayaan 

yang lebih adil. Program ini harus fokus pada konsep pembangunan sosial dan 

ekonomi yang lebih luas untuk kelangsungan kesejahteraan manusia. 

2.1.6 Customer Relationship Management (CRM) 

 Customer relationship management (CRM) didasarkan pada 

pengembangan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Customer 

relationship management (CRM) dipandang sebagai strategis yang berorientasi 

pada proses, lintas fungsi dan menciptakan nilai bagi pembeli dan penjual, serta 

sarana untuk mencapai kinerja keuangan yang unggul (Bohling et al., 2006; 

Boulding et al., 2005; Payne dan Frow, 2005). Zablah et al. (2004) 

mendefinisikan customer relationship management (CRM) sebagai strategi aspek 

yang sangat luas, filosofi, dan kemampuan yang diperlukan untuk implementasi 

customer relationship management (CRM) yang sukses. Selanjutnya, Bruhn 

(2003) menunjukkan bahwa customer relationship management (CRM) harus 

dicapai selama siklus hidup pelanggan untuk mencapai tujuannya yaitu untuk 

mengoptimalkan nilai pelanggan. Menurut Bradshaw dan Brash (2001) bahwa 

customer relationship management (CRM) adalah pendekatan manajemen untuk 

mengidentifikasi, menarik, mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang 

sukses dari waktu ke waktu untuk meningkatkan retensi pelanggan yang 

menguntungkan. 

Dari pengertian di atas secara garis besar definisi customer relationship 
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management (CRM) berfokus pada hubungan antara perusahaan dan pelanggan 

serta menunjukkan bahwa tujuannya pada akuisisi dan retensi pelanggan. 

Fayerman (2002) berpendapat bahwa ada tiga bidang utama customer relationship 

management (CRM), yaitu: 1) Customer relationship management (CRM)  

operasional mendukung proses front-office, mis. staf di call center; 2) Customer 

relationship management (CRM) Analitik dibangun berdasarkan Customer 

relationship management (CRM)  operasional dan menetapkan informasi tentang 

segmen pelanggan, perilaku, dan nilai, menggunakan metode statistik; 3) 

Customer relationship management (CRM)  kolaboratif berkonsentrasi pada 

integrasi pelanggan menggunakan campuran saluran interaksi yang terkoordinasi 

(manajemen multi-channel).  

 
2.1.5.1 Manfaat Customer Relationship Management (CRM) 

Krueger dan Casey (2000) menyatakan bahwa tujuan utama customer 

relationship management (CRM) adalah untuk membangun hubungan jangka 

panjang dengan pelanggan dan untuk meningkatkan nilai saham untuk kedua 

belah pihak. Organisasi yang mengadopsi customer relationship management 

(CRM) dapat melakukannya untuk berbagai manfaat, terutama meningkatkan 

retensi pelanggan dan loyalitas pelanggan. Menurut Swift (2001) bahwa 

perusahaan dapat memperoleh banyak manfaat dari implementasi customer 

relationship management (CRM). Manfaat umumnya yaitu biaya lebih rendah 

untuk merekrut pelanggan, profitabilitas pelanggan yang lebih tinggi, peningkatan 

retensi pelanggan loyalitas, pengurangan biaya penjualan dan evaluasi 

profitabilitas pelanggan. 

Secara khusus, pelanggan mendapat manfaat dari keyakinan bahwa mereka 

menghemat waktu dan uang serta menerima informasi yang lebih baik dan 

perlakuan khusus. Lebih lanjut, terlepas dari saluran atau metode yang digunakan 

untuk menghubungi perusahaan, apakah itu internet, pusat panggilan, perwakilan 

penjualan atau pengecer, pelanggan menerima layanan yang konsisten dan efisien 

yang sama. Customer relationship management (CRM) memungkinkan 

perusahaan untuk mengumpulkan dan mengakses informasi tentang sejarah 

pembelian pelanggan, preferensi, keluhan, dan data lainnya, sehingga mereka 

dapat lebih mengantisipasi apa yang diinginkan pelanggan. Kemudian, Bygstad 
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(2003) menyatakan bahwa customer relationship management (CRM) juga 

berorientasi pada proses dan fokus pada perubahan dramatis dan mendasar. 

Dengan demikian, customer relationship management (CRM) adalah filosofi 

bisnis yang memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan dan 

persyaratan pelanggan berdasarkan sejarah dan preferensi mereka yang akan 

membantu perusahaan untuk mengantisipasi perilaku masa depan mereka. 

2.1.5.2 Komponen pada CRM  

Customer relationship management (CRM) adalah kombinasi proses, 

orang, teknologi, dan manajemen yang berupaya memahami pelanggan 

perusahaan. Adapun komponen sistem Customer relationship management 

(CRM) sebagai berikut :  

1. Faktor Teknologi 

Aplikasi teknologi customer relationship management (CRM)  

menghubungkan fungsi front-office, misalnya: penjualan, pemasaran dan 

layanan pelanggan dan fungsi back-office, misalnya: keuangan, operasi, 

logistik, dan sumber daya manusia dengan titik sentuh pelanggan perusahaan 

(Fickel, 1999). Titik sentuh perusahaan dapat mencakup internet, email, 

penjualan, surat langsung, operasi pemasaran jarak jauh, pusat panggilan, 

iklan, faks, toko, dan kios. Titik sentuh ini dikendalikan oleh sistem informasi 

yang terpisah (Eckerson dan Watson, 2000). Aplikasi customer relationship 

management (CRM) mendapatkan manfaat penuh dari teknologi informasi 

(TI) dengan kemampuan mereka untuk mengumpulkan dan menganalisis data 

pada pola pelanggan, menafsirkan perilaku pelanggan, mengembangkan 

model prediksi, merespons dengan komunikasi khusus yang tepat waktu dan 

efektif serta memberikan nilai produk dan layanan kepada masing-masing 

pelanggan. Dorongan menuju teknologi customer relationship management 

(CRM) yang lebih baik adalah hasil alami dari pencarian oleh bisnis untuk 

produktivitas dan efisiensi yang lebih besar dalam operasi yang dihadapi 

pelanggan seperti penjualan, pemasaran, layanan pelanggan dan dukungan. 
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2. Proses Bisnis 

Customer relationship management (CRM) adalah model bisnis yang 

berpusat pada perusahaan dan pelanggan yang harus dibangun di sekitar 

pelanggan. Ini adalah upaya berkelanjutan yang membutuhkan pendesainan 

ulang proses bisnis inti mulai dari perspektif pelanggan dan melibatkan 

umpan balik pelanggan. Dalam pendekatan yang berpusat pada pelanggan, 

tujuannya menjadi mengembangkan produk dan layanan untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Mengoptimalkan hubungan pelanggan membutuhkan 

pemahaman lengkap dari semua pelanggan; menguntungkan serta tidak 

menguntungkan, dan kemudian mengatur proses bisnis untuk memperlakukan 

pelanggan secara individual berdasarkan kebutuhan dan nilai-nilai mereka. 

Untuk mewujudkan perubahan proses yang efektif, suatu perusahaan pertama-

tama perlu memeriksa seberapa baik proses bisnis yang dihadapi pelanggan 

yang ada bekerja. Kemudian perusahaan perlu mendesain ulang atau 

mengganti proses yang rusak atau tidak optimal dengan yang telah dibuat 

dan/atau disepakati secara internal. 

3. Orang 

 Meskipun teknologi dan proses bisnis sangat penting untuk inisiatif 

customer relationship management (CRM) yang berhasil, namun karyawan 

merupakan blok bangunan hubungan pelanggan. Setiap karyawan harus 

memahami tujuan customer relationship management (CRM) dan perubahan 

yang akan terjadi (Chen dan Popovich, 2003). Rekayasa ulang model bisnis 

yang berfokus pada pelanggan membutuhkan perubahan budaya dan 

partisipasi semua karyawan dalam organisasi. Implementasi customer 

relationship management (CRM) yang sukses berarti bahwa beberapa 

pekerjaan akan berubah secara signifikan. 

 Manajemen puncak harus menunjukkan komitmennya terhadap program 

pendidikan dan pelatihan di seluruh perusahaan yang sedang berlangsung. 

Selain meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, pendidikan 

meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan serta mengurangi resistensi 

karyawan. Selain itu, manajemen harus memastikan bahwa evaluasi 
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pekerjaan, program kompensasi, dan sistem imbalan dimodifikasi atas dasar 

yang memfasilitasi dan menghargai orientasi pelanggan. 

4. Manajemen 

 Komitmen manajemen puncak adalah elemen penting untuk membawa 

inovasi online dan memastikan pengiriman manfaat yang dijanjikan. Ini harus 

menetapkan tahap dalam inisiatif customer relationship management (CRM) 

dalam kepemimpinan, arahan strategis, dan penyelarasan visi dan tujuan 

bisnis (Galbreath dan Rogers, 1999). 

2.1.7 Electronic Customer Relationship Management (e-CRM) 

Munculnya teknologi baru telah menyebabkan pergeseran dari CRM ke e-

CRM mengakibatkan peningkatan pada penetrasi global internet sehingga e-CRM 

menjadi alat komunikasi yang lebih populer dan platform pembangunan 

hubungan. Oleh karena itu, banyak organisasi tertarik untuk menyebarkan 

berbagai jenis strategi e-CRM untuk menarik, mempertahankan, dan 

meningkatkan hubungan pelanggan, yang berkontribusi terhadap kesetiaan dan 

keberhasilan organisasi (Yun dan Good, 2007). Namun, manajemen hubungan 

adalah inisiatif yang membutuhkan komitmen, prinsip CRM, strategis dan pola 

pikir yang benar agar bisa berhasil. 

Kotorov (2002) mendefinisikan e-CRM sebagai aplikasi teknologi 

informasi dan komunikasi untuk meningkatkan skala dan cakupan layanan 

pelanggan. Selanjutnya, Blery dan Michalakopoulos (2006) menyatakan bahwa e-

CRM adalah suatu istilah yang mencakup metodologi dan perangkat lunak yang 

dapat membantu perusahaan untuk mengelola hubungan secara jangka panjang 

dengan pelanggan, yang memiliki segala informasi mengenai pelanggan dan dapat 

diakses oleh semua bagian di dalam perusahaan, serta dapat diakses secara mobile. 

Chaffey et al. (2009) mengatakan bahwa e-CRM tidak dipisahkan dari CRM, 

sehingga mengharuskan CRM dan e-CRM untuk selalu terintegrasi antara satu 

dengan yang lainnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa e-CRM 

merupakan CRM dengan menggunakan teknologi dan perangkat lunak yang 

terintegrasi untuk mengelola hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan 

pelanggan. 

Kemudian, infrastruktur yang terdapat pada e-CRM dapat memberikan 
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dukungan kepada pelanggan yang berharga untuk tetap loyal, karena informasi 

yang disimpan dalam database e-CRM membantu organisasi untuk melihat biaya 

aktual untuk menarik dan memertahankan pelanggan. Perusahaan juga dapat 

mengakses pelanggan internasional baru dan menyita data berharga yang penting 

untuk daya saing dan pangsa pasar perusahaan (Harrigan et al., 2008). 

Selanjutnya, Azila dan Noor (2011) menyatakan bahwa hubungan antara e-CRM 

dan loyalitas pelanggan berarti semakin banyak pelanggan puas, maka mereka 

akan melakukan pembelian berulang dan menyebarkan informasi positif dari 

mulut ke mulut. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa loyalitas akan terus 

memainkan peran penting dalam daya saing dan profitabilitas organisasi (I. 

Rahman et al., 2006). Lebih lanjut, hasil riset yang dilakukan oleh beberapa 

peneliti menunjukkan bahwa e-CRM berpengaruh terhadap loyalitas (Gorondutse 

et al., 2014; Khan dan Fasih, 2014; Olupot dan Mayoka, 2013; Hayes Jr et al., 

2008). 

Alhaiou (2011) yang memelajari hubungan antara fitur-fitur e-CRM dan e-

loyal pada pembeli online pada berbagai tahap siklus transaksi berpendapat bahwa 

penggunaan e-CRM dalam membangun hubungan konsumen mempengaruhi 

kepuasan dan kesetiaan konsumen online. Selanjutnya, Boghdadi et al. (2012) 

menyelidiki efek dari berbagai fitur e-CRM pada berbagai tahapan siklus transaksi 

pada kepuasan pelanggan di situs web bank dan menunjukkan bahwa e-CRM 

mempengaruhi hubungan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan 

online dan kualitas layanan. Kemudian, Alim dan Ozuem (2014) menyimpulkan 

bahwa e-CRM efektif dalam memperkuat hubungan dengan pelanggan dan 

mempromosikan pengembangan komunitas virtual yang menarik, yang semakin 

meningkatkan kepuasan. 

 
2.1.7.1 Manfaat Electronic Customer Relationship Management (e-CRM) 

Menurut Chaffey et al. (2011) bahwa manfaat e-CRM sebagai berikut: 

1. Menargetkan biaya yang lebih efektif (Targeting more cost-effectively) 

Perusahaan dapat membangun hubungan dengan pengunjung pada situs web 

dan bagi pengunjung yang berminat terhadap produk yang tersedia dapat 

melakukan registrasi terlebih dahulu. 
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2. Mencapai masa dari kustomisasi pesan pemasaran (Achive mass 

customization of the marketing messages). Penggunaan teknologi 

memungkinkan untuk mengirim mail langsung yang sesuai dengan pelanggan 

dengan biaya yang rendah dan dapat menyediakan web page untuk kelompok 

pelanggan kecil. 

3. Meningkatkan kedalaman dan memperluas sifat alami dari hubungan tersebut 

(Increase depth, breadth and nature of relationship). 

4. Hubungan pembelajaran dapat dicapai dengan menggunakan alat yang 

berbeda di seluruh siklus hidup pelanggan. (A learning relationship can be 

achieved using different tools throughout the customer lifecycle). 

5. Biaya lebih sedikit (Lower cost).  

Dengan cara menghubungkan pelanggan dengan email atau web page 

memiliki biaya yang jauh lebih murah. 

Dengan adanya e-CRM membuat pekerjaan perusahaan lebih efektif dan efisien 

serta membuat perusahaan lebih dekat dengan pelanggannya dalam arti 

mempunyai nilai lebih yang membuat hubungan jangka panjang dengan para 

pelanggan. 

 
2.1.7.2 Aktivitas Manajemen pada e-CRM  

Chaffey et al. (2011) berpendapat bahwa tantangan dan aktivitas e-CRM 

yang memerlukan manajemen lebih spesifik sebagai berikut. 

1. Menggunakan situs web untuk pengembangan pelanggan dimulai dari 

memberikan petunjuk hingga pengubahan penjualan online atau offline 

dengan menggunakan e-mail dan informasi berbasis web untuk mendorong 

pembelian. 

2. Mengelola kualitas daftar e-mail (mencakup alamat e-mail dan integrasi 

informasi profil pelanggan dari database lain untuk memungkinkan targeting). 

3. Menerapkan pemasaran melalui e-mail untuk mendukung up-sell dan cross-

sell. 

4. Data Mining untuk meningkatkan penargetan. 

5. Situs web dengan fasilitas personalization atau mass customization untuk 

secara otomatis merekomendasikan produk terbaik berikutnya. 
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6. Menyediakan fasilitas pelayanan pelanggan online (seperti frequently asked 

question atau FAQ, telepon dan dukungan chat) yang dapat membantu 

pelanggan. Ini dapat dipicu secara otomatis sehingga pengunjung ke situs 

yang menunjukkan niat tinggi atau kesusahan melalui kunjungan beberapa 

halaman dapat diminta untuk dimasukkan ke sesi chat atau callback. 

7. Mengelola kualitas jasa online untuk meyakinkan pembeli yang baru pertama 

kali agar mendapatkan pengalaman yang baik sehingga mendorong mereka 

untuk membeli lagi. 

Mengelola beberapa jalur pengalaman pelanggan sebagai pelanggan yang 

menggunakan media berbeda sebagai bagian dari proses pembelian dan siklus 

pelanggan. 

2.1.7.3 Fitur E-CRM dalam Siklus Transaksi 

Fitur E-CRM sangat penting untuk mengelola hubungan pelanggan secara 

online dan umumnya disebut sebagai fungsionalitas situs web atau alat konkret 

(Khalifa dan Shen, 2005). Mereka diperlukan untuk menyesuaikan, 

mempersonalisasi, dan berinteraksi dengan pelanggan. Tanpa fitur E-CRM, CRM 

tidak dapat direalisasikan di internet. Pelanggan biasanya berinteraksi 

menggunakan E-CRM dengan tujuan yang terkait dengan transaksi, misalnya 

yaitu pencarian informasi, pembuatan/pembangunan pemesanan, pembayaran 

online dan mengatur pengiriman, yang mengikuti suatu urutan atau siklus. Asumsi 

di balik urutan ini bahwa pada setiap tahap proses pembelian, pelanggan perlu 

menggunakan fitur E-CRM tertentu (Khalifa dan Shen, 2005; Feinberg dan 

Kadam, 2002). 

Pada e-CRM terdapat tiga tingkat pengalaman layanan, yaitu pre-service  

(pra-layanan), at service (selama penjualan layanan) dan post-service (setelah 

layanan) yang membantu memperkuat hubungan sekaligus meningkatkan 

kepuasan pelanggan secara keseluruhan (Khalifa dan Shen, 2009). Menurut 

Transaction Cycle Framework (TCF) terdapat tiga fitur dalam e-CRM, yaitu pra-

transaksi, selama transaksi dan pasca-transaksi yang ditemui oleh pelanggan 

selama pembelian layanan, pada saat pembelian, dan setelah pembelian (Belch 

dan Belch, 2010). Siklus transaksi memperkuat hubungan tiga tahap sekaligus 
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meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Perilaku konsumen yang 

berkaitan dengan layanan memungkinkan pemasar untuk menetapkan posisi 

produk atau layanan, sehingga dapat meningkatkan konsumsinya (Belch dan 

Belch, 2010), serta menghargai proses pembelian (Siwach dan Dahiya, 2009). 

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa e-CRM bergantung pada pemahaman 

tentang perilaku pembelian konsumen. 

Fitur transaksi pra-layanan mencakup kemampuan masuk atau masuk, 

kustomisasi informasi dan personalisasi, dan kemampuan pencarian informasi, 

termasuk beberapa item, misalnya, kustomisasi situs, mesin pencari lokal, dan 

obrolan di pra-pembelian. tahap akan mengarah pada lalu lintas situs, kepuasan 

pra-pembelian, kepercayaan dan retensi (Peštek dan Lalović, 2012). Personalisasi 

komunikasi sekaligus membuatnya efisien antara penjual dan pembeli, serta 

produk atau layanan, akan menarik pelanggan ke arah perusahaan (Lam et al., 

2013; Mogharabi et al., 2014), karena mereka dapatkan pengalaman yang baik 

(Nikhashemi et al., 2013; Wells et al., 2011) dan mendukung keputusan 

pembelian akhir mereka (Wilson et al., 2012).  

Menurut Wilson et al. (2012) bahwa efisiensi informasi online disebut 

sebagai kualitas layanan elektronik, karena pelanggan yang puas dengan layanan 

elektronik dapat membeli produk atau layanan. Oleh karena itu, organisasi akan 

dapat memperoleh lebih banyak informasi tentang pelanggan dan mengemas 

informasi ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Peringatan yang 

disesuaikan sebagai fitur pra-transaksi dapat memungkinkan pelanggan untuk 

menentukan sebelumnya dan secara otomatis menerima informasi tentang layanan 

baru, yang dirilis oleh bank. 

Fitur e-CRM yang berbeda selama tahap transaksi dapat memengaruhi 

keputusan pelanggan untuk menyelesaikan transaksi online. Pendidikan pelanggan 

sangat penting pada saat ini (Khalifa dan Shen, 2009). Pendidikan pelanggan 

mencakup panduan yang diberikan tentang prosedur untuk membeli layanan atau 

produk, kriteria yang perlu dipertimbangkan, dan cara mengevaluasi mereka. Pada 

tahap inilah penyedia layanan dan pelanggan menyepakati kondisi transaksi 

mereka berdasarkan negosiasi mereka, dan, kemudian, transaksi selesai. Dengan 
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demikian, keamanan dan privasi perlu dipertimbangkan untuk mengurangi risiko 

yang dirasakan (Olupot dan Mayoka, 2013).  

Alat pemasaran seperti email, personalisasi situs, skema loyalitas, 

informasi harga, dan skema penghargaan memperkuat hubungan antara 

perusahaan dan pelanggan (Yoon et al., 2008). Survei online membantu dalam 

penilaian sikap dan kemungkinan evaluasi perilaku pelanggan yang signifikan 

untuk kustomisasi situs web (Park et al., 2012). Dengan demikian, organisasi 

berkewajiban untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi 

pembelian. 

Fitur e-CRM pasca-layanan terdiri dari pertanyaan yang sering diajukan 

(FAQ), pemecahan masalah dan umpan balik online (Khalifa dan Shen, 2009), 

yang pada dasarnya memerlukan layanan pelanggan. Biasanya meja bantuan 

didirikan, dimana semua masalah korespondensi pelanggan yang berkaitan dengan 

layanan atau produk disalurkan dengan demikian, menciptakan 'interaksi pribadi' 

dengan organisasi (Peštek dan Lalović, 2012). Alat teknologi baru seperti Internet, 

komunikasi nirkabel, pengenalan suara, dan organisasi bantuan video digunakan 

untuk mengintegrasikan semua interaksi pelanggan pada platform pusat. 

Beberapa peneliti, misalnya, Olupot dan Mayoka (2013) telah menekankan 

komponen seperti FAQ, fitur kemampuan pengaduan, fitur pemecahan masalah 

(fungsi bantuan mandiri online), saluran umpan balik, pelacakan pesanan dan 

komunitas online. Karena kepuasan pelanggan adalah pengalaman pasca-

pembelian (Assouad dan Overby, 2016), fitur-fitur yang disebutkan di atas sangat 

penting untuk meningkatkan kepuasan pasca-pembelian pelanggan melalui 

komunikasi dari mulut ke mulut dan dukungan dari situs web perusahaan. Oleh 

karena itu, kualitas layanan elektronik akan dinilai berdasarkan kompetensi dan 

antusiasme penyedia layanan untuk menanggapi masalah pelanggan setelah 

pembelian dan kesediaan mereka untuk menginformasikan pelanggan tentang 

penawaran khusus dan layanan atau produk pelengkap. Kualitas layanan 

elektronik yang baik pada tahap pasca e-CRM diyakini dapat meningkatkan 

loyalitas pelanggan online (Alim dan Ozuem, 2014; Lam et al., 2013). 



  

30 

 

2.1.8 Attitude 

Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) bahwa sikap berkembang secara wajar 

dari kepercayaan yang dipegang orang-orang tentang objek sikap. Dalam kasus 

sikap terhadap perilaku, masing-masing keyakinan menghubungkan perilaku 

dengan hasil tertentu. Selain itu, Baron dan Byrne (2000) menyatakan bahwa 

sikap adalah faktor penting untuk dipelajari karena sikap merupakan pengaruh 

yang kuat pada pemikiran sosial dan dianggap memiliki dampak yang signifikan 

terhadap perilaku seseorang.  

Amin dan Chong (2011) telah membenarkan hubungan yang signifikan 

antara sikap dan niat. Organisasi, sikap, kesadaran dan pengetahuan adalah faktor 

yang memiliki hubungan yang signifikan terhadap sikap dan faktor kesadaran 

yang mempengaruhi niat. Fishbein dan Ajzen (1975) membuktikan bahwa sikap 

terdiri dari dua komponen yang terdiri dari keyakinan terhadap suatu perilaku dan 

probabilitas output jika perilaku tersebut diberlakukan. Hal ini disebabkan oleh 

pengetahuan bahwa kepercayaan adalah pendahuluan dari sikap dan diharapkan 

mempengaruhi sikap. Di bidang zakat, beberapa penelitian telah dilakukan untuk 

menyelidiki hubungan antara sikap dan perilaku kepatuhan pembayaran zakat. 

Raedah et al. (2011) dalam studi mereka tentang faktor-faktor yang relevan yang 

memengaruhi niat untuk membayar zakat menemukan bahwa sikap adalah faktor 

yang paling penting dan memberikan pengaruh yang signifikan pada niat untuk 

membayar zakat di kalangan akademisi. 

2.1.9 Trust 

Trust atau kepercayaan merupakan salah satu elemen terpenting dalam 

penciptaan hubungan jangka panjang dengan pelanggan, terutama dalam 

kaitannya dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan klien dan 

komitmen untuk menyediakan layanan/produk terbaik dari waktu ke waktu. 

Kepercayaan umumnya terbentuk antara organisasi dan pelanggannya melalui 1) 

efisiensi, artinya kompetensi dalam memberikan layanan, dan 2) perhatian minat 

pelanggan (Singh dan Sirdeshmukh, 2000). Lebih lanjut, kepercayaan dalam 

lingkungan online didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan berbeda dalam 

integritas, kebajikan, dan kemampuan seseorang (Gefen et al., 2003).  
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Menurut McKinney et al. (2002) bahwa e-trust tergantung pada jaminan 

keamanan, reputasi, pencarian web, pemenuhan (misalnya: keinginan untuk 

menyesuaikan), presentasi (misalnya: kualitas web), teknologi, dan interaksi 

(misalnya:  e-forum). Sebuah studi oleh Kao dan Lin (2016) yang menguji 

hubungan antara kepercayaan dan loyalitas menunjukkan bahwa loyalitas 

memiliki hubungan positif dengan kepercayaan, dan kepercayaan itu memberikan 

dampak positif pada loyalitas. Beberapa penulis seperti Ghane et al. (2011); 

Ribbink et al. (2004) telah mengklaim bahwa e-trust tidak hanya memiliki 

dampak langsung pada e-loyalty, tetapi juga memiliki pengaruh tidak langsung 

pada e-loyalty melalui e-satisfaction. Dapat diasumsikan bahwa e-trust memiliki 

pengaruh tidak langsung pada e-loyalty melalui e-satisfaction. Singh dan 

Sirdeshmukh (2000) berpendapat bahwa dalam hubungan pembeli-penjual, 

evaluasi kepercayaan pembeli sebelum episode pertukaran tertentu memiliki 

pengaruh langsung pada kepuasan pasca-pembelian pembeli. 

 
2.1.10 Religiosity 

Menurut Stark dan Glock (1968) bahwa religiosity atau religiusitas adalah 

tingkat konsepsi seseorang terhadap agama dan tingkat komitmen seseorang 

terhadap agamanya. Tingkat konseptualisasi adalah tingkat pengetahuan seseorang 

terhadap agamanya, sedangkan yang dimaksud dengan tingkat komitmen adalah 

sesuatu hal yang perlu dipahami secara menyeluruh, sehingga terdapat berbagai 

cara bagi individu untuk menjadi religius. Religiosity adalah suatu kesatuan unsur 

yang komprehensif yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang yang 

beragama, dan bukan sekedar mengaku mempunyai agama.  

Religiosity meliputi pengetahuan agama, pengalaman agama, perilaku 

(moralitas) agama, dan sikap sosial keagamaan. Dalam Islam, religiosity pada 

garis besarnya tercermin dalam pengamalan akidah, syari’ah dan akhlak atau 

dengan ungkapan lain: iman, islam dan ihsan. Bila semua unsur di atas telah 

dimiliki oleh seseorang, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut merupakan 

insan beragama yang sesungguhnya. 

Lindridge (2005) menyatakan bahwa religiosity dapat diukur dengan 

kehadiran lembaga keagamaan dan pentingnya agama dalam kehidupan sehari-

hari. Religiosity sebagai keberagaman memiliki arti adanya unsur internalisasi 
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agama itu dalam diri individu. Religiosity adalah kedalaman seseorang dalam 

meyakini suatu agama disertai dengan tingkat pengetahuan terhadap agamanya 

yang diwujudkan dalam pendalaman nilai-nilai agama yakni dengan mematuhi 

aturan-aturan dan menjalankan kewajiban-kewajiban dengan keikhlasan hati 

dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan ibadah. 

Religiosity sebagai keberagamaan meliputi berbagai macam sisi atau 

dimensi yang bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual 

(beribadah), akan tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh 

kekuatan supranatural. Dapat diartikan bahwa religiosity adalah seberapa mampu 

individu melaksanakan aspek keyakinan agama dalam kehidupan beribadah dan 

kehidupan sosial lainnya. Berdasarkan uraian di atas, religiosity dapat 

disimpulkan sebagai kedalaman seseorang meyakini suatu agama disertai dengan 

tingkat pengetahuan terhadap agamanya yang diwujudkan dalam kehidupan 

sehari-hari melalui pengamalan nilai-nilai agama dengan menjalankan kewajiban-

kewajiban dan mematuhi aturan-aturan dengan keikhlasan hati. 

Menurut Baron dan Kenny (1986) bahwa variabel moderasi adalah 

variabel ketiga yang diperkenalkan untuk memengaruhi hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini, religiosity digunakan 

sebagai moderator dalam hubungan antara sikap dan niat untuk membayar zakat 

dan juga antara norma subjektif dan niat untuk membayar zakat. Ini karena zakat 

bukan hanya alat yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial, 

tetapi terutama ibadah keuangan (ibadah).  

Di Indonesia, hukum agama dapat dibuat tetapi tidak dapat ditegakkan 

karena itu adalah negara multi agama di mana setiap orang memiliki kebebasan 

untuk bergabung, berlatih dan keluar dari agama apa pun atas kehendaknya 

sendiri. Oleh karena itu, untuk menguji niat perilaku menggunakan religiosity 

sebagai moderator memerlukan dukungan teori yang menekankan pada kepatuhan 

sukarela. Faktor ibadah (religiosity/praktik keagamaan) adalah salah satu motivasi 

utama dan penentu niat untuk melaksanakan tugas keagamaan seperti zakat. 

Dalam Islam, niat seseorang untuk membayar zakat sebagai kewajiban agama 

sangat bergantung pada kekuatan keyakinan dan komitmen seseorang terhadap 

agama itu sendiri. 
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2.1.11 Risk Perceived 

Menurut deskripsi Cox dan Rich (1964) bahwa risiko adalah fungsi dari 

jumlah yang dipertaruhkan dan subjek pastian hasil. Untuk setiap keputusan 

pembelian, maka konsumen akan memiliki seperangkat tujuan pembelian, atau 

hasil yang diharapkan dari pembelian tersebut. Oleh karena itu, risk perceived 

adalah ukuran ketidakpuasan yang mungkin atau diharapkan terhadap pembelian, 

berdasarkan tujuan pembelian konsumen (Pires et al., 2004). Lebih lanjut, risiko 

didefinisikan sebagai frekuensi kemungkinan dan besarnya kemungkinan kerugian 

di masa mendatang. Perilaku seseorang dalam menghadapi risiko dipengaruhi oleh 

dua hal,  yaitu: sikap terhadap risiko (risk attitude) dan persepsi terhadap risiko 

(risk perception). 

Risk attitude mencerminkan kecenderungan umum dari konsumen dalam 

mengambil risiko dengan cara yang konsisten. Risk attitude  merupakan  sebuah  

fungsi  kegunaan  yang  mendasari pilihan seseorang. Weber dan Milliman (1997) 

mendefinisikan bahwa risk preference (attitude) adalah sebuah rangkaian dari 

menghindari risiko (risk avoiding) sampai mencari  risiko  (risk seeking).  Ciri-ciri 

yang mendasari kecenderungan risiko dan penghindaran risiko, yaitu dengan 

kehati-hatian. 

Lebih lanjut, persepsi risiko (risk perception) adalah mencerminkan  

interpretasi konsumen dari kesempatan untuk terkena isi risiko dan dapat  

didefinisikan  sebagai  penilaian  konsumen  terhadap risiko yang melekat pada  

situasi tertentu (Pennings dan Wansink, 2004).  Kemudian,  Rohrmann (2008) 

menyatakan bahwa risk perception mengacu pada penilaian seseorang dan    

evaluasi bahaya yang (fasilitas atau lingkungan) mereka mungkin 

terkena/terimbas. Premananto (2004) menambahkan bahwa risk perception  

merupakan  perkiraan  seseorang  atas risiko  yang  mungkin akan menimpanya 

dari suatu hal atau produk. 

2.1.12 E-zakat Users 

Niat menggunakan mengacu pada kesiapan seseorang untuk melakukan 

perilaku atau tindakan tertentu (Ajzen, 1991). Dalam Theory of Reason Action 

bahwa intensi dianggap sebagai variabel dependen jika tujuan penelitian hanya 
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untuk memprediksi niat. Namun bila tujuannya adalah untuk memprediksi niat 

serta perilaku aktual (kepatuhan), maka niat menjadi variabel mediasi antara sikap 

dan norma subyektif. Di sisi lain, niat sebagai variabel independen dan perilaku 

aktual sebagai variabel dependen. 

Penggunaan zakat online adalah platform untuk memfasilitasi penyumbang 

zakat untuk memperbarui akunnya hanya dengan mendaftar sebagai pengguna di 

portal dan pengguna online dapat memeriksa informasi pembayaran zakat selama 

setahun, mencetak laporan zakat, memperbarui informasi pribadi, dan memenuhi 

zakat. kewajiban langsung melalui pembayaran e-zakat. Definisi tersebut 

didukung oleh Paizin (2014), dimana portal zakat memungkinkan pengguna 

mendapatkan banyak informasi dan melakukan pembayaran langsung dengan 

menggunakan portal tersebut. Berkenaan dengan urusan zakat, ditemukan tiga 

kemajuan teknologi yang berbeda di lembaga zakat yaitu sistem pembayaran zakat 

(ZPS), situs web operasional (WEB) dan sistem zakat terkomputerisasi (CZS) 

(Wahab dan Rahman, 2013). Melalui pantauan acak dari beberapa situs lembaga 

zakat di Malaysia, lembaga-lembaga tersebut telah memperkenalkan berbagai 

jenis pembayaran online sebagai alternatif bagi para pembayar zakat untuk 

menjalankan kewajiban agamanya (Rahman et al., 2015). 

2.1.13 Satisfaction 

Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, 

keinginan dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan 

terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. Faktor yang paling 

penting untuk menciptakan kepuasan konsumen adalah kinerja dari agen yang 

biasanya diartikan dengan kualitas dari agen tersebut. Produk jasa berkualitas 

mempunyai peranan penting untuk membentuk kepuasan pelanggan (Kotler dan 

Armstrong, 1996).  Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan, maka 

kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan semakin tinggi. Bila kepuasan 

pelanggan semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi badan 

usaha tersebut. Pelanggan yang puas akan terus melakukan pembelian pada 

badan usaha tersebut. Demikian pula sebaliknya jika tanpa ada kepuasan, dapat 

mengakibatkan pelanggan pindah pada produk lain. 
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Tingkat  kepuasan  adalah  fungsi  dari  perbedaan  antara  kinerja  yang  

dirasakan  dengan harapan (Kotler, 1997). Dengan demikian, harapan pelanggan 

melatar belakangi mengapa dua organisasi pada jenis bisnis yang sama dapat 

dinilai berbeda oleh pelanggannya. Dalam konteks kepuasan pelanggan, umumnya 

harapan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan 

diterimanya. Harapan mereka dibentuk oleh pengalaman pembelian dahulu, 

komentar teman dan kenalannya serta janji dari perusahaan tersebut.   Harapan-

harapan pelanggan ini dari waktu ke waktu berkembang seiring dengan semakin 

bertambahnya pengalaman pelanggan. 

2.1.14 Loyalty 

Loyalitas dapat dipahami sebagai sebuah konsep yang menekankan pada 

runtutan pembelian (Olson dan Jacoby, 1971). Pengertian loyalitas pelanggan 

menekankan pada runtutan pembelian, proporsi pembelian maupun 

probabilitas pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas bersifat 

operasional dan bukan teoritis. Untuk memperkuat pemahaman substansial 

tentang loyalitas diperlukan tinjauan secara teoritis tentang konsep itu yang   

juga ditujukan untuk memperkuat basis pemahaman dalam penelitian. Pengertian 

loyalitas pelanggan yang didasarkan pada pendekatan keperilakuan (behavioural 

approach) masih belum memadai untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa 

loyalitas merek dikembangkan dan/atau dimodifikasi.   

Terdapat beberapa indikator loyalitas pelanggan (Griffin, 2005), yakni : 

• Pembelian Berulang: Pelanggan setia akan membeli kembali produk atau 

layanan perusahaan secara konstan. 

• Pembelian melintasi Lini Produk: Pelanggan yang loyal akan membeli lini 

produk lain dari perusahaan. 

• Rujuk Orang Lain: Pelanggan setia akan merekomendasikan atau merujuk 

orang lain. 

• Kekebalan: Konsumen yang loyal akan menolak untuk membeli produk 

pesaing. 

Loyalitas konsumen adalah komitmen pelanggan bertahan secara mendalam 

untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa 
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terpilih secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan 

usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi menyebabkan perubahan perilaku. 

Griffin dan Hauser (1993) berpendapat bahwa seorang pelanggan dapat dikatakan 

setia atau loyal, apabila pelanggan tersebut menunjukkan pembelian secara teratur 

atau terdapat suatu kondisi dimana mewajibkan pelanggan membeli paling sedikit 

dua kali dalam selang waktu tertentu. Dalam konteks ilmu psikologi, loyalitas 

berkembang mengikuti empat aspek yang biasanya pelanggan menjadi setia lebih 

dulu pada aspek kognitifnya, kemudian pada aspek afektif, dan akhirnya pada 

aspek konatif. Ketiga aspek tersebut sejalan meskipun tidak semua kasus 

menbgalami hal yang sama, berikut aspek-aspek loyalitas (Mardalis, 2005).  

1. Loyalitas Kognitif Loyalitas yang mempunyai aspek pertama ini 

menggunakan informasi keunggulan suatu produk atas produk lainya. 

Loyalitas kognitif lebih didasarkan karakteristik fungsional, terutama biaya, 

manfaat dan kualitas. 

2. Loyalitas Afektif Sikap merupakan fungsi dari kognisi pada periode 

pembelian (masa sebelum konsumsi) dan merupakan fungsi dari sikap 

sebelumnya ditambah dengan kepuasan di periode sebelumnya (masa setelah 

konsumsi). Munculnya Loyalitas afektif ini di dorong oleh faktor kepuasaan 

yang menimbulkan kesukaan dan menjadikan objek sebagai preferensi. 

Kepuasaan pelanggan berkorelasi tinggi dengan niat pembelian ulang di 

waktu mendatang. Pada loyalitas afektif, kerentanan pelanggan lebih banyak 

terfokus pada tiga faktor, yaitu ketidakpuasan dengan merek yang ada, 

persuasi dari pelanggan merek lain, dan upaya pada produk lain.  

3. Loyalitas Konatif menunjukkan suatu niat komitmen untuk melakukan 

sesuatu. Niat merupakan fungsi dari niat sebelumnya (pada masa sebelum 

konsumsi) dan sikap pada masa setelah konsumsi. Maka loyalitas konatif 

merupakan suatu loyalitas yang mencakup komitmen mendalam untuk 

melakukan pembelian. 

Dari beberapa teori yang dikemukakan para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa loyalitas pelanggan adalah kesetiaan pelanggan atau komitmen pelanggan 

untuk berlangganan atau melakukan pembelian ulang minimal dua kali terhadap 

suatu merek secara konsisten dimasa yang akan datang. Dalam penelitian ini, akan 
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diteliti mengenai pengelolaan hubungan pelanggan yang dapat memengaruhi 

loyalitas pelanggan. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Hasil penelitian/artikel terkait model e-CRM dalam membangun loyalitas 

pelanggan pada lembaga amil zakat terlihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2. Penelitian Terdahulu 

Peneliti Tujuan dan 

Objek Penelitian 

Dasar Teori dan 

Variabel Utama 

Hasil Penelitian Implementasi 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Kurniati et al. 

(2015) 

Menganalisis 

pengaruh CRM 

dan Kualitas 

Layanan 

terhadap Citra 

Perusahaan, 

Nilai, Kepuasan, 

dan Loyalitas 

terhadap 

Pelanggan Bank 

Syariah 

(1) CRM terhadap 

citra perusahaan; (2) 

kualitas layanan 

terhadap citra 

perusahaan; (3) CRM 

terhadap nilai-nilai 

pelanggan; (4) 

kualitas layanan 

terhadap nilai 

pelanggan; (5) CRM 

terhadap nilai-nilai 

pelanggan; (6) 

kualitas layanan 

terhadap kepuasan 

pelanggan; (7) CRM 

terhadap loyalitas 

pelanggan; (9) citra 

perusahaan terhadap 

nilai-nilai pelanggan; 

(10) citra perusahaan 

terhadap kepuasan 

pelanggan; (12) nilai 

pelanggan terhadap 

loyalitas pelanggan; 

(13) nilai pelanggan 

terhadap loyalitas 

pelanggan; dan (14) 

kepuasan pelanggan 

terhadap loyalitas 

pelanggan. 

Indikator CRM 

terkuat adalah 

komunikasi, 

indikator kualitas 

layanan terkuat 

adalah jaminan, 

indikator citra 

perusahaan 

terkuat adalah 

fitur produk, 

indikator nilai 

terkuat adalah 

manfaat, 

indikator 

kepuasan terkuat 

adalah kepuasan 

pada keseluruhan 

layanan, indikator 

loyalitas 

pelanggan terkuat 

adalah pelanggan 

mendukung 

produk atau setia. 

Penekanan pada 

CRM, Kualitas 

Layanan, Citra 

Perusahaan, 

Nilai Pelanggan, 

Kepuasan 

Pelanggan, 

Loyalitas 

Pelanggan, dan 

Perbankan 

Syariah di 

Indonesia 

Mang’unyi 

(2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menguji peran 

mediasi kepuasan 

pelanggan dalam 

e-CRM pada 

loyalitas 

pelanggan  

 

 

 

 

 

Terdapat 3 variabel 

yaitu: e-CRM, 

customer satisfaction 

dan customer loyalty 

 

 

 

 

 

 

 

Intraksi antar fitur 

transaksi e-CRM 

dan customer 

satisfaction si 

customer  

signifikan dan 

meprediksi 

customer loyalty 

 

 

 

Efek penting 

dari e-CRM 

pada customer 

satisfaction. Ada 

kebutuhan untuk 

memahami e-

CRM dengan 

dampaknya 

terhadap CS dan 

e-loyalitas untuk 

membangun dan 
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Peneliti Tujuan dan 

Objek Penelitian 

Dasar Teori dan 

Variabel Utama 

Hasil Penelitian Implementasi 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mencapai 

keunggulan 

kompetitif di 

sektor 

perbankan.  

Menggunakan 

informasi 

khusus produk  

Mir 

(2014) 

Mengidentifikasi 

pengaruh 

motivasi 

pencarian pre 

purchase  pada 

sikap pemgguna 

terhadap SNS 

Terdapat 2 variabel 

yang mempengaruhi 

ad-clicking behavior 

yaitu, pre purchase 

dan attitude 

 

Hasil 

menunjukkan 

adanya efek 

positif dari PSM 

pada sikap 

pengguna 

terhadap SNS. 

Dalam iklan 

spanduk SNS 

akan 

mempengaruhi 

sikap konsumen. 

Ghazali et al. 

(2016) 

Menguji trust 

terhadap lembaga 

zakat di antara 

pemilik bisnis 

Muslim 

Terdapat empat faktor 

yang mempengaruhi 

trust, yaitu, shared 

values (nilai-nilai 

bersama), komunikasi, 

perilaku non-

oportunistik dan 

persepsi pada 

distribusi 

Nilai-nilai 

bersama, 

komunikasi, 

perilaku non-

oportunistik dan 

persepsi pada 

distribusi adalah 

factor yang 

mempengaruhi 

trust terhadap 

lembaga zakat  

Penekanan pada 

trust, shared 

values bersama), 

komunikasi, 

perilaku non-

oportunistik dan 

persepsi pada 

distribusi di 

Malaysia 

Handriana 

(2016) 
Menyelidiki 

peran 

kepercayaan 

donor dan 

komitmen 

hubungan dalam 

sebuah organisasi 

non-profi 

Nilai-nilai bersama, 

investasi hubungan 

pemasaran, trust dan 

komitmen 

(1) nilai-nilai 

bersama 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepercayaan; (2) 

investasi 

hubungan 

pemasaran 

memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

kepercayaan; (3) 

kepercayaan 

memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

komitmen 

hubungan; dan 

(4) kepercayaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap niat 

masa depan. 

Memperluas 

aplikasi dari 

teori pertukaran 

sosial dan 

konsep 

pemasaran 

hubungan, yang 

cocok tidak 

hanya untuk 

organisasi yang 

berorientasi 

profit, 

 

 

Zainal et al. 

(2016) 

Menguji faktor-

faktor yang 

Terdapat tiga faktor 

yaitu reputasi, 

Reputasi, 

kepuasan, dari 

Penekanan pada 

reputasi, 
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Peneliti Tujuan dan 

Objek Penelitian 

Dasar Teori dan 

Variabel Utama 

Hasil Penelitian Implementasi 

(1) (2) (3) (4) (5) 

mempengaruhi 

kepercayaan 

pemangku 

kepentingan di 

lembaga zakat 

kepuasan distribusi 

zakat, dan kualitas 

layanan 

pendistribusian 

zakat dan kualitas 

layanan 

mempengaruhi 

kepercayaan 

(trust) 

kepuasan, dari 

pendistribusian 

zakat dan 

kualitas layanan 

di Malaysia 

Hamid et al. 

(2016) 

Mengidentifikasi 

persepsi dan 

hambatan untuk 

implementasi 

Sistem CRM 

zakat 

Critical Factor 

Success (CSF) 

merupakan isu yang 

terkait yang perlu 

ditangani dalam 

proses implementasi 

sistem CRM 

Sistem Zakat 

CRM yang 

efisien, 

sistematis, dan 

berintegritas 

tinggi akan 

menghasilkan 

kepuasan 

pelanggan yang 

tinggi yang 

menghasilkan 

produktivitas 

pengumpulan dan 

distribusi yang 

lebih tinggi 

Penekanan pada 

implementasi 

CRM pada 

sistem zakat di 

Malaysia 

Esso dan Dibb 

(2004) 

Meneliti 

pengaruh agama 

pada pilihan 

konsumen dan 

didasarkan pada 

proposisi bahwa 

kepatuhan 

terhadap 

keyakinan agama 

tertentu secara 

signifikan 

mempengaruhi 

perilaku belanja 

Religious Affiliation, 

Religiosity dan 

Shopping Behaviour 

Ada pengaruh 

afiliasi 

keagamaan pada 

perilaku 

konsumen 

Penekanan pada 

Religious 

Affiliation, 

Religiosity dan 

Shopping 

Behaviour di 

Mauritania 

Abioyea et al. 

(2011) 

Meneliti perilaku 

kepatuhan 

membayar zakat 

di lembaga zakat 

Teori ketergantungan 

sumber daya, teori 

legitimasi, dan 

literatur kepercayaan 

donor 

Persepsi board 

capital, 

manajemen 

legitimasi dan 

orientasi 

pemangku 

kepentingan 

penting untuk 

menentukan 

kepercayaan 

pembayar zakat. 

Penekanan pada 

Trust, Board 

capital, 

Legitimacy 

management, 

Stakeholders’ 

orientation, 

Zakat payers di 

Nigeria 

Azman dan 

Bidin (2015) 

Meneliti 

variabel-variabel 

yang 

mempengaruhi 

individu dalam 

membayar zakat 

pada tabungan 

Hubungan antara 

variabel-variabel 

sikap, kelompok 

referensi, religiusitas 

dan persepsi 

kredibilitas 

perusahaan dengan 

perilaku kepatuhan 

zakat dalam 

menabung 

Semua variabel 

sikap, kelompok 

referensi, 

religiusitas dan 

persepsi 

kredibilitas 

perusahaan 

dengan perilaku 

kepatuhan zakat 

dalam menabung 

Penekanan pada 

sikap, kelompok 

referensi, 

religiusitas dan 

persepsi 

kredibilitas 

perusahaan 

dengan perilaku 

kepatuhan zakat 

dalam 



  

40 

 

Peneliti Tujuan dan 

Objek Penelitian 

Dasar Teori dan 

Variabel Utama 

Hasil Penelitian Implementasi 

(1) (2) (3) (4) (5) 

secara signifikan 

mempengaruhi 

perilaku 

kepatuhan zakat 

pada tabungan 

menabung di 

Malaysia 

Idris et al. 

(2012) 

Meneliti ukuran 

kuantitatif 

keagamaan dari 

perspektif Islam 

dan menentukan 

komponen 

ukurannya 

berkait dengan 

perilaku 

mematuhi 

tuntutan zakat 

Religiosity dan 

pengaruh Religiosity 

terkait perlaku 

membayar zakat 

Pembayar zakat 

yang mempunyai 

nilai keagamaan 

yang tinggi lebih 

cenderung untuk 

mematuhi 

undang-undang 

zakat. 

Penekanan pada 

nilai keagamaan 

dalam 

mempengaruhi 

perilaku 

kepatuhan zakat 

di Kedah 

Othman et al. 

(2017) 

Menguji peran 

religiusitas Islam, 

sikap dan 

kewajiban moral 

pada niat untuk 

membayar zakat 

pendapatan 

Islamic Religiosity 

dan Moral Obligation 

Islamic 

Religiosity dan 

Moral Obligation 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap niat 

untuk membayar 

zakat 

Penekana pada 

ketaatan Islam 

dan kewajiban 

moral di Kedah 

Ghani et al. 

(2018) 

Menguji apakah 

manajemen 

lembaga dan 

model 

pemerintah dapat 

mempengaruhi 

kepercayaan 

pembayar zakat 

pada lembaga 

zakat 

Pembayar zakat, 

tingkat kepercayaan, 

manajemen lembaga, 

model pemerintah dan 

institusi zakat 

Manajemen 

lembaga 

mempengaruhi 

kepercayaan 

pembayar zakat 

pada lembaga 

zakat. Sebaliknya, 

model pemerintah 

tidak 

mempengaruhi 

kepercayaan 

pembayar zakat 

terhadap lembaga 

zakat 

Penekanan pada 

manajemen 

lembaga dan 

model 

pemerintah di 

Malaysia 

Xu dan Du 

(2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengintegrasika

n teori 

keberhasilan 

sistem informasi 

model 

penerimaan 

teknologi, dan 

teori afinitas 

untuk 

mengidentifikasi 

fakto-faktor yang 

mempengaruhike

puasan dan 

loyalitas 

pengguna 

perpustakaan 

digital 

Teori afinitas dan teori 

loyalitas. Loyalitas, 

kepuasan , kemudahan 

menggunakan, dan 

afinitas DL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas 

informasi, 

kualitas sistem, 

dan layanan 

secara signifikan 

mempengaruhi  

persepsi 

kemudahan, 

manfaat yang 

dirasakan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

pengguna, 

sehingga 

mempengaruhi 

Bagi 

pustakawan dan 

penyedia 

layanan untuk 

meningkatkan 

kualitas 

perpustakaan 

digital. 
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Peneliti Tujuan dan 

Objek Penelitian 

Dasar Teori dan 

Variabel Utama 

Hasil Penelitian Implementasi 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

 

 

 

 

loyalitas 

pengguna 

 

 

Indah 

Purnomowati 

Mengidentifikasi 

e-CRM dalam 

membangun 

loyalitas 

pengguna zakat 

online pada 

lembaga amil 

zakat di 

indonesia. 

Teori  pertukaran 

sosial,teori prilaku 

konsumen, TRA. 

Variabel yang di 

gunakan 

pre-service, at-

service, post-service, 

attitude, trust, 

religiosity, risk 

perceived, usage e-

zakat satisfaction, 

loyalty. 

Penggunaan tiga 

dimensi e-CRM 

membangun sikap 

masyarakat 

muslim dalam 

mempercayai 

layanan ezakat 

sehingga mereka 

menjadi loyal, 

disisi lain 

religiusitas 

memperkuat trist 

terhadap e-zakat 

users,sedangkan 

risk percived 

memperkuat 

attitude terhadap 

e-zakat users 

Para penyedia 

layanan 

elektronik zakat 

untuk 

memperhatikan 

keamanan 

sistem dan 

transparansi 

sehingga 

memudahkan 

masyarakat 

muslim untuk 

bertransaksi 

pembayaran 

zakat 

menggunakan 

layanan e-zakat 

 

Abror et al. 

(2021) 

Makalah ini 

bertujuan untuk 

menguji dampak 

religiusitas 

terhadap kinerja 

destinasi ramah 

Muslim, 

keterlibatan 

pelanggan, dan 

kepuasan 

pelanggan; 

dampak mediasi 

kinerja destinasi 

ramah Muslim, 

keterlibatan 

pelanggan dan 

kepuasan 

pelanggan pada 

hubungan antara 

religiusitas dan 

word of mouth 

(WOM); dan 

dampak moderat 

dari religiusitas 

pada hubungan 

antara pariwisata 

ramah Muslim, 

keterlibatan 

pelanggan dan 

kepuasan 

pelanggan. 

Teori Pertukaran 

Sosial. 

Religiusitas, 

Kepuasan wisatawan, 

Tourist Engagement, 

word of mouth 

Penelitian ini 

menemukan 

bahwa religiusitas 

merupakan 

anteseden yang 

signifikan dari 

pariwisata ramah 

Muslim, 

keterlibatan 

pelanggan, dan 

kepuasan 

wisatawan. Studi 

ini 

mengungkapkan 

bahwa pariwisata 

ramah Muslim, 

keterlibatan 

pelanggan dan 

kepuasan 

wisatawan secara 

signifikan 

memediasi 

hubungan antara 

religiusitas dan 

WOM. Penelitian 

ini juga 

menemukan 

bahwa religiusitas 

secara signifikan 

memoderasi 

pengaruh 

pariwisata ramah 

Muslim terhadap 

kepuasan 

wisatawan. 

Studi ini 

mengusulkan 

hubungan 

langsung antara 

religiusitas dan 

pariwisata 

ramah-Muslim, 

hubungan 

religiusitas-

keterlibatan 

pelanggan dan 

hubungan 

religiusitas-

kepuasan turis. 

Penelitian ini 

telah 

mengungkapkan 

efek mediasi 

pariwisata 

ramah Muslim, 

kepuasan dan 

keterlibatan 

pada hubungan 

antara 

religiusitas dan 

WOM. Kajian 

ini juga 

mengungkap 

dampak 

religiusitas 

dalam 

memperkuat 

kaitan antara 

wisata halal dan 

kepuasan 
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Peneliti Tujuan dan 

Objek Penelitian 

Dasar Teori dan 

Variabel Utama 

Hasil Penelitian Implementasi 

(1) (2) (3) (4) (5) 

wisatawan yang 

sebelumnya 

terbatas. 
 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Electronic Customer Relationship Management pada  

Attitude 

 

Hasil penelitian Paliouras et al. (2017) menunjukkan bahwa customer 

relationship management memiliki pengaruh positif terhadap attitude. 

Selanjutnya, Harrigan dan Choudhury (2012) menyatakan bahwa hasil dari 

implementasi CRM bersama dengan model keterlibatan pelanggan dan teknologi 

di media sosial mengarah pada peningkatan kepercayaan (trust), loyalitas merek 

(brand loyalty), penciptaan bersama (co-creation) dan pemberdayaan 

(empowerment). Perkembangan teknologi yang semakin canggih 

memperlihatkan perkembangan customer relationship management yang dapat 

dibangun secara elektronik dengan media sosial. Hal ini didukung dengan 

penelitian yang dilakukan Mang’unyi et al. (2018) bagaimana electronic 

customer relationship management (e-CRM) yang memiliki tiga dimensi yaitu 

pre-service, at-service, dan post-service dapat mempengaruhi kepuasan 

pelanggan. 

Studi yang dilakukan oleh Mang’unyi et al. (2018) mengungkapkan 

bahwa interaksi antara fitur-fitur transaksi e-CRM dan Customer Satisfaction 

secara statistik signifikan dan diprediksi Customer Loyalty. Namun, interaksi 

tersebut tidak menyebabkan perbedaan yang lebih signifikan daripada hanya fitur 

e-CRM dan Customer Satisfaction. Analisis lain mengungkapkan kurangnya efek 

mediasi potensial yang signifikan dari Customer Satisfaction pada hubungan 

antara e-CRM dan Customer Loyalty. 

Ross (2005) menyebutkan bahwa alat komunikasi yang diaktifkan web 

antara pelanggan dan penyedia layanan telah membuat proses pemesanan yang 

disederhanakan untuk pelanggan. Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa pelanggan 

diberikan pengalaman membeli yang panjang dengan memberi mereka 

kesempatan layanan 24 jam sehari 7 kali dalam seminggu dan 365 hari dalam 
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setahun. Menurut Anderson dan Kerr (2001), internet digunakan untuk 

mengirimkan produk dan layanan kepada pelanggan. Mereka mengungkapkan 

bahwa internet dapat memberikan informasi yang berguna tentang produk dan 

layanan dari suatu organisasi kepada pelanggan saat ini dan yang potensial. 

Mereka percaya bahwa halaman web berbasis informasi akan mempengaruhi 

pelanggan dan pelanggan potensial untuk cenderung mengunjungi dan 

menemukan informasi dengan mudah dan dapat melakukan transaksi bisnis 

dengan perusahaan.  

Kemudian, Feinberg dan Kadam (2002) menyatakan pembelian online 

sebagai fitur di mana pengunjung situs web dapat membeli layanan atau produk 

online. Khalifa dan Shen (2005) menambahkan bahwa fitur metode pembayaran 

memungkinkan pelanggan untuk memilih metode pembayaran yang disukai, 

misalnya, kartu kredit, cash on delivery dan cash elektronik. Dimana fitur belanja 

komparatif adalah fasilitas yang diberikan kepada pelanggan di mana ia dapat 

membandingkan produk-produk alternatif dengan atribut yang dipilih. 

Swan dan Oliver (1989); Bearden dan Teel (1983) berpendapat bahwa 

kepuasan pelanggan yang utama dapat digambarkan dari pengalaman pasca-

pembelian. Feinberg dan Kadam (2002) penyediaan kolom keluhan dari situs web, 

yang menyediakan area spesifik bagi pelanggan di mana mereka dapat 

mengajukan keluhan mereka, sementara Feinberg dan Kadam (2002) dan Khalifa 

dan Shen (2005) mendukung ketersediaan fitur penyelesaian masalah di mana 

pengunjung dapat memecahkan masalah mereka dengan produk atau layanan 

sendiri dengan bantuan fungsionalitas self-help online. 

Gagasan tentang kepuasan pra-pembelian (pre-purchase/e-CRM) 

tampaknya secara umum didukung dengan baik dalam literatur, yang memandang 

kepuasan pra-pembelian sebagai anteseden logis untuk membeli karena jika 

pelanggan tidak mengalami perasaan positif terhadap pembelian suatu produk, 

kecil kemungkinannya bahwa pembelian akan dilakukan. Oliver dan Linda (1981) 

berpendapat bahwa tingkat kepuasan pada tahap pra-pembelian (pre-purchase/e-

CRM) akan berdampak pada perilaku pembelian dan kepuasan konsumen 

selanjutnya terhadap pemanfaatan produk atau jasa. Selanjutnya, Gardial et al. 

(1994) mengemukakan bahwa pemikiran konsumen dan kriteria evaluatif dalam 
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tahap pra-pembelian berbeda dari yang ada di tahap pasca-pembelian. 

Berdasarkan teori yang disebutkan sebelumnya, hipotesis berikut adalah 

diusulkan: 

Hipotesis 1: Pre-service berpengaruh positif pada attitude 

Hipotesis 2: At-service berpengaruh positif pada attitude 

Hipotesis 3: Post-service berpengaruh positif pada attitude 
 

2.3.2 Pengaruh Trust pada attitude dan e-zakat users yang di moderasi oleh 

Religiosity 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saad dan Haniffa (2014) 

mengungkapkan bahwa sikap berhubungan positif dengan Zakat pada perilaku 

kepatuhan bisnis. Selain itu, wacana dengan mengidentifikasi variabel paling 

penting yang berkorelasi dengan konstruk sikap telah berlangsung lama. 

Penelitian lain dilakukan oleh Abashah et al. (2018) yang menunjukkan bahwa 

sikap dan norma subjective sangat berpengaruh terhadap perilaku membayar zakat 

di Malaysia. Temuan dari hasil tersebut mengklaim bahwa sikap dan norma 

subjektif berpengaruh secara langsung terhadap perilaku zakat. Selain itu, 

kurangnya penegakan dan tingkat kesadaran di antara pembayar zakat 

berkontribusi pada hasil penelitian ini. Oleh karena itu, lembaga zakat harus 

mengambil tindakan dan mengembangkan rencana tindakan komprehensif pada 

situasi tertentu untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan kesadaran di 

kalangan komunitas muslim untuk manfaat sosial-ekonomi. 

Noor dan Saad (2016) menemukan bahwa pembayar zakat akan memenuhi 

kewajiban zakat mereka ke lembaga zakat ketika mereka percaya dana zakat 

dikelola secara efisien. Selain memenuhi kewajiban mereka, pembayar zakat juga 

dapat membantu meningkatkan mata pencaharian penerima zakat dan 

menanamkan kebiasaan meminjamkan uluran tangan kepada orang lain dalam 

rangka menciptakan masyarakat yang peduli dan toleran. Kemudian, Wahid dan 

Ahmad (2014) dalam memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

kepercayaan distribusi zakat di Selangor. Sementara itu, Htay dan Salman (2014) 

menunjukkan bahwa kepercayaan  dari pembayar zakat pada proses pengumpulan 

dan distribusi zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat adalah penting untuk 

meningkatkan pengumpulan zakat. Penelitian ini akan mengambil pendekatan lain 
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dalam menguji variabel kepercayaan sebagai moderator antara sikap dan kualitas 

layanan yang dirasakan dengan perilaku kepatuhan zakat. 

  Hasil penelitian tersebut dengan  hipotesis yang  dirumuskan untuk 

menguji hubungan langsung antara religiusitas dan variabel dependen, niat untuk 

mematuhi, sementara dua hipotesis lainnya dikembangkan untuk menguji 

hubungan tidak langsung. Semakin tinggi pengaruh religiusitas seseorang 

terhadap variabel independen TRA, maka semakin kuat niatnya untuk 

melaksanakan ZEI sebagai tanggung jawab agama. Kemudian, Studi oleh Khamis 

et al. (2014) yaitu faktor pemujaan (religiusitas/praktik keagamaan) merupakan 

salah satu motivasi utama dan penentu niat untuk menjalankan kewajiban agama 

seperti zakat. Karena itu, hipotesis berikut akan diuji. 

Hipotesis 4a   : trust berpengaruh positif terhadap attitude 

Hipotesis 4b : religiusitas memoderasi hubungan antara trust terhadap e-zakat 

  usage 

Hipotesis 4c  : trust berpengaruh positif terhadap e-zakat users 

 

2.3.3 Pengaruh Attitude terhadap e-zakat users yang dimoderasi oleh Risk 

Perceived 

 

Mowen dan Minor (2002) menyatakan bahwa sikap seseorang akan 

dipengaruhi oleh faktor eksternal, hal ini berlaku sebagai kerangka referensi dari 

penilaian individu. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Schiffman dan 

Kanuk (2001) bahwa “Consumer attitude is strongly influenced by personal 

experience, by family and friends, direct marketing and by exposure to the mass 

media”. Assael (1998) juga menambahkan bahwa sikap berkembang dari waktu 

ke waktu melalui proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh keluarga, kelompok 

sebaya, informasi, pengalaman, dan kepribadian. 

Sikap didefinisikan sebagai “kecenderungan yang dipelajari untuk 

merespons dengan cara yang secara konsisten menguntungkan atau tidak 

menguntungkan sehubungan dengan objek yang diberikan” (Fishbein dan Ajzen, 

1975). Dalam penelitian ini, sikap didefinisikan sebagai perasaan positif atau 

negatif individu terhadap penggunaan layanan internet banking. Fishbein dan 

Ajzen (1975) pertama kali memperkenalkan sikap di TRA dan kemudian Davis 
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(1989) menggunakan sikap sebagai konstruk dalam TAM dan memajukan bahwa 

sikap mempengaruhi niat individu. Terlepas dari aspek pribadi, sosial, psikologis, 

dan utilitarian yang secara konstan berinteraksi dan membentuk hasil perilaku 

individu, aspek perilaku seperti persepsi, sikap dan keyakinan tentang atribut 

layanan elektronik memainkan peran penting dalam adopsi atau penolakan 

penggunaan layanan elektronik. Dalam konteks adopsi Internet banking 

menunjukkan bahwa sikap menjadi lebih umum, karena internet banking secara 

langsung melibatkan transaksi moneter dan karenanya keyakinan konsumen yang 

mendasari tentang risiko dan keamanan membentuk sikap konsumen. Apalagi 

sikap dianggap sebagai fungsi sosial (Nunnally dan Bernstein, 1994). Hal ini 

menular di mana orang-orang mempengaruhi sikap satu sama lain dengan 

menegaskan atau menentang mereka melalui interaksi dan pengalaman bersama. 

Keputusan individu untuk mengadopsi sistem informasi baru terutama 

didasarkan pada sikapnya terhadap sistem yang merupakan fungsi dari kemudahan 

penggunaan yang dirasakan dan kegunaan yang dirasakan (Davis, 1989; Davis et 

al., 1989). Sikap merupakan konsekuensi dari perasaan positif atau negatif 

terhadap sistem dan membentuk keinginan untuk menggunakan sistem informasi 

(Karjaluoto et al., 2002; Davis, 1989). Dalam konteks e-banking, sikap nasabah 

bervariasi dalam hal persepsi mengenai pemberian layanan, portofolio layanan, 

kompleksitas atau kemudahan penggunaan, keuntungan atau kegunaan relatif, 

risiko yang terlibat, keamanan dan privasi, personalisasi dan daya tarik visual. 

Sikap terbentuk berdasarkan keyakinan karakteristik dan persepsi 

pentingnya karakteristik tersebut dalam pengambilan keputusan untuk 

mengadopsi (Adesina dan Ayo, 2010). Telah diakui secara luas bahwa sikap 

individu memiliki dampak besar pada penggunaan teknologinya. Berbagai 

penelitian telah dilakukan dengan menggunakan sikap pelanggan sebagai 

konstruksi dasar untuk memprediksi adopsi dan penggunaan teknologi. Peneliti 

seperti Akinyemi et al. (2013); Adesina dan Ayo (2010); Ndubisi dan Sinti 

(2006); Karjaluoto et al. (2002); Davis (1989) telah menemukan dukungan untuk 

hubungan positif antara sikap dan niat untuk menggunakan. 

Taylor-Gooby (2004) mengungkapkan bahwa sikap yang terkait dengan 

sensitivitas risiko akan menjelaskan sebagian besar persepsi terhadap risikonya. 
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Hal itu dimaksudkan bahwa persepsi seseorang terhadap risiko tergantung 

bagaimana sikap seseorang tersebut dalam menilai risiko. Pennings dan Garcia 

(2010) menguatkan dalam penelitiannya bahwa sikap seseorang terhadap risiko 

dapat mempengaruhi persepsi orang tersebut terhadap risiko. Selanjutnya, 

Senkondo (2000) menemukan  hubungan yang signifikan terhadap  kedua  

variabel  tersebut.  Maka hal ini dapat menjadi landasan hipotesis dalam 

penelitian ini. 

Hipotesis 5a : attitude berpengaruh positif terhadap e-zakat users  

Hipotesis 5b : risk perceived memoderasi hubungan antara attitude terhadap  

e-zakat users. 

2.3.4 Pengaruh e-zakat users pada Satisfaction 

 

 Penggunaan zakat online adalah platform untuk memfasilitasi 

penyumbang zakat untuk memperbarui akunnya hanya dengan mendaftar sebagai 

pengguna di portal dan pengguna online dapat memeriksa informasi pembayaran 

zakat selama setahun, mencetak laporan zakat, memperbarui informasi pribadi, 

dan memenuhi zakat. kewajiban langsung melalui pembayaran e-zakat. Definisi 

tersebut didukung oleh Paizin (2014), dimana portal zakat memungkinkan 

pengguna mendapatkan banyak informasi dan melakukan pembayaran langsung 

dengan menggunakan portal tersebut. 

Untuk mempertahankan kinerja zakat, kepuasan distribusi harus 

ditingkatkan untuk mendorong umat Islam untuk membayar zakat melalui 

lembaga zakat (Lateff dan Palil, 2011). Menurut Ayob (2002) bahwa 

ketidakpercayaan terhadap lembaga zakat, terutama dalam hal transparansi dan 

ketidakefisienan manajemen distribusi menyebabkan ketidakpatuhan. Semakin 

tinggi kepuasan terhadap lembaga zakat, semakin tinggi kepatuhan zakat. 

Konsisten dengan argumen di atas, diharapkan bahwa pemangku kepentingan 

yang memiliki tingkat kepuasan tinggi pada distribusi zakat akan berkontribusi 

pada kepercayaan yang lebih besar pada lembaga zakat dan sebaliknya. 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian, hipotesis berikut diusulkan: 

Hipotesis 6:  E-zakat users berpengaruh positif terhadap satisfaction 
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2.3.5 Pengaruh Satisfaction pada Loyalty 

Kepuasan pelanggan merupakan kunci dalam menciptakan loyalitas 

pelanggan. Banyak manfaat yang diterima oleh perusahaan dengan tercapainya 

tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi, yakni selain dapat meningkatkan loyalitas 

pelanggan tapi juga dapat mencegah terjadinya perputaran pelanggan, mengurangi 

sensitivitas pelanggan terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan pemasaran, 

mengurangi biaya operasi yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan, 

meningkatkan efektivitas iklan, dan meningkatkan reputasi bisnis (Fornell, 1992). 

Menurut Reichheld dan Sasser (1990) bahwa loyalitas pelanggan memiliki 

korelasi yang positif dengan performa bisnis (Beerli dan Martin, 2004). Loyalitas 

pelanggan tidak hanya meningkatkan nilai dalam bisnis, tetapi juga dapat menarik 

pelanggan baru (Beerli dan Martin, 2004). Pada jangka pendek, memperbaiki 

loyalitas pelanggan akan membawa profit pada penjualan. Profit merupakan motif 

utama konsistensi bisnis, karena dengan keuntungan maka roda perputaran bisnis 

dari variasi produk dan jasa yang ditawarkan maupun perluasan pasar yang 

dilayani. Dalam jangka panjang, memperbaiki loyalitas umumnya akan lebih 

profitabel, yakni pelanggan bersedia membayar harga lebih tinggi, penyediaan 

layanan yang lebih murah dan bersedia merekomendasikan ke pelanggan yang 

baru. 

Angelova dan Zekiri (2011) menemukan bahwa memberikan layanan 

berkualitas tinggi adalah kunci untuk keunggulan kompetitif berkelanjutan. 

Kepuasan pelanggan memiliki efek positif pada profitabilitas organisasi. 

Pelanggan yang puas membentuk dasar dari setiap bisnis yang sukses karena 

kepuasan pelanggan mengarah pada pembelian berulang, loyalitas merek, dan dari 

mulut ke mulut yang positif. Berdasarkan teori dan hasil penelitian, hipotesis 

berikut diusulkan:  

Hipotesis 7: satisfaction berpengaruh positif terhadap loyalty  
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2.4 Desain penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif menggunakan kuesioner 

untuk menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian untuk tujuan 

memberikan bukti empiris untuk menerima atau menolak hipotesis penelitian. 
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Gambar 2. Model Penelitian
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3.1 Desain Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan 

sifat kausalitas, yaitu penelitian yang didesain untuk menggambarkan karakteristik 

dari variabel dan mengungkap tentang penyebab dari satu atau lebih masalah 

(Sekaran dan Bougie, 2010). Berhubungan dengan itu, metode penelitian yang 

digunakan adalah survei dengan kuesioner. Metode ini merupakan metode 

pengumpulan data dari sebuah sampel yang diambil dari sebuah populasi dan 

menggunakan kuesioner sebagai alat (instrumen) pengumpulan data. Secara 

spesifik penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel melalui 

pengujian hipotesis. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Sebelum menentukan cara pemilihan sampel, terlebih dahulu perlu 

mengetahui karakteristik populasi pada riset ini. Populasi merupakan suatu nama 

kelompok di mana peneliti akan mengambil sampel sebagai representasi dari 

kelompok populasi (Neuman, 2000). Malhotra (2007) menyatakan populasi 

merupakan sekumpulan dari keseluruhan elemen yang menyumbangkan 

sekumpulan karakteristik. Berarti informasi tentang suatu parameter dapat 

diperoleh dengan mengambil suatu sampel atau populasi sensus. Populasi dalam 

penelitian ini adalah masyarakat muslim yang melakukan pembayaran zakat dengan 

menggunakan layanan zakat online.  

Pemilihan sampel merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah 

penelitian. Karena tidak semua data dan informasi akan diproses dan tidak semua 

orang atau benda akan diteliti melainkan cukup dengan menggunakan sampel yang 

mewakilinya. Sampel adalah bagian dari populasi yang mencerminkan bagian yang 

terpilih dari populasi, atau dengan kata lain beberapa elemen dari populasi yang 

membentuk sampel (Sekaran dan Bougie, 2016).  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability 
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sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang tidak berdasarkan probabilitas atau 

tidak dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk di pilih sebagai 

sampel penelitian, yang didasarkan oleh faktor kebetulan dan kemudahan yang 

dijumpai pada subjek tersebut. Dalam semua sampling non-probabilitas, 

kemungkinan atau peluang setiap anggota populasi untuk menjadi anggota sampel 

tidak sama atau tidak di ketahui. Teknik sampling yang dipakai adalah purposive 

sampling dimana orang-orang atau peristiwa tertentu dipilih dengan sengaja untuk 

memberikan informasi penting yang tidak dapat diperoleh dari pihak lain. 

Sampel dalam penelitian ini adalah pengguna internet yang pernah 

membayar zakat dengan menggunakan aplikasi e-zakat dan memiliki kriteria : 1) 

tahu aktivitas aplikasi e-zakat; 2) tahu dan pernah menggunakan produk atau jasa 

perusahaan pelaku aplikasi e-zakat; 3) memiliki pendidikan minimal SMA. 

Pemilihan sampel dengan kriteria tersebut dilakukan karena bersesuaian dengan 

tujuan penelitian, yaitu untuk menguji efek E-CRM terhadap sikap, kepercayaan, e-

zakat users, kepuasan, loyalitas, religiusitas, dan risk perceived. Pengukuran e-zakat 

users menjadi faktor utama dalam menentukan populasi dan kriteria sampel berupa 

calon pembayar zakat. 

Penentuan jumlah sampel minimal pada penelitian ini mengacu pada 

pernyataan Kline (2005) dan Foster et al. (2006) bahwa jumlah sampel minimum 

yang harus dipenuhi untuk estimasi SEM adalah > 200. Hair et al. (2014) 

berpendapat bahwa ukuran sampel yang representatif untuk menggunakan 

Structural Equation Modeling (SEM) sebanyak minimal 5 atau 10 kali jumlah 

parameter yang diestimasi sehingga diperoleh jumlah sampel minimal sebesar 742 

responden. 

3.3 Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner melalui google 

form. Dikirimkan ke beberapa mailing list (kelompok diskusi di internet) atau 

media sosial yang bias disebut media daring serta menggunakan media luring. Data 

sekunder diperoleh berupa 1) data perusahaan tentang aktivitas e-zakat  dan 2) data 

pengguna internet dan data penerimaan serta penyaluran zakat (BAZNAS). 



  

52 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui dua cara, yaitu riset 

kepustakaan dan riset lapangan. Riset kepustakaan dipergunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai penelitian terdahulu, teori-teori yang mendukung 

penelitian, dan data pendukung lain. Sedangkan riset lapangan dipergunakan untuk 

mengumpulkan data dari responden. Pengumpulan data dilapangan dilakukan 

dengan survey menggunakan kuesioner. Banyak  penelitian yang telah 

menggunakan cara ini untuk mengumpulkan data, di antaranya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Tung (2001). Setelah responden mengisi kuesioner tersebut, 

responden mengirimkan kembali dengan menekan tombol kirim/send pada google 

form. 

3.5 Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan empat jenis variabel yaitu variabel dependen, 

independen dan moderasi. Menurut Sekaran (2007) bahwa empat variabel tersebut 

sebagai berikut. 

a. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. 

Dengan kata lain, variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor 

investigasi. Melalui analisis terhadap variabel terikat akan menemukan variabel 

yang mempengaruhinya. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah attitude 

(ATD), e-zakat users (EZU), satisfaction (SFN), dan loyalty (LTY).  

b. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi baik secara positif  

maupun negatif.  Kehadiran variabel bebas akan diikuti variabel terikat dan setiap 

unit kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini, meliputi pre service (PRES), 

at service (ATS), post service (POSTS) dan trust (TR).  

c. Variabel Moderasi   

Variabel moderator telah didefinisikan sebagai variabel yang secara 

sistematis memodifikasi bentuk dan/atau kekuatan hubungan antara variabel 

prediktor dan kriteria (Sharma et al., 1981). Konsep pertama menyatakan bahwa 
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variabel moderator jika ia berinteraksi dengan variabel prediktor; konsep kedua 

bahwa moderator tidak dapat menjadi variabel prediktor yang signifikan dan juga 

tidak dapat dikaitkan dengan variabel prediktor lainnya; konsep ketiga adalah 

mengabaikan kontroversi interaksi dengan menggunakan prosedur analitik untuk 

variabel moderator yang dihipotesiskan (Sharma et al., 1981). Variabel moderasi 

dalam penelitian menggunakan konsep ketiga dari Sharma et al. (1981) yakni 

variabel moderasi religiosity (RGY) dan risk perceived (RSP). 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel 

Variabel / 

Sub 

variabel 

Dimensi Indikator Pengukuran Item Skala 

E-CRM 

Pre-service 

 

Web Design 

didefinisikan 

disini sebagai 

tampilan 

gambar, dan 

informasi yang 

disajikan di 

situs web e-

zakat 

• Tampilan 

web yang 

menarik 

• Situs 

mengguna-

kan 

kombinasi 

warna yang 

menarik 

• Situs mudah 

digunakan 

 

1. Situs e-zakat memiliki 

tampilan yang menarik. 

2. Situs e-zakat 

menggunakan kombinasi 

warna yang baik. 

3. Situs e-zakat  mudah 

digunakan. 

4. Situs e-zakat selalu siap 

dan dapat diakses. 

5. Halaman situs e-zakat 

mudah di akses. 

WD.1 

 

WD.1 

 

WD.1 

 

WD.1 

WD.1 

 

Ordinal 

Search 

Capabilities  

didefinisikan 

Program yang 

memungkinkan 

konsumen 

mengunjungi 

situs, dan 

melakukan 

transaksi. 

 

 

Kemudahan 

dan 

kenyamanan 

1. Kemudahan menggunakan 

menu di situs e-zakat. 

2. Situs menyediakan 

fasilitas yang dibutuhkan 

cukup memadai. 

3. Perlu sedikit waktu untuk 

saya mencari informasi. 

4. Sistem pencarian 

informasi di situs e-zakat 

cepat. 

5. Sistem pencarian 

informasi di situs e-zakat 

nyaman. 

SC.1 

 

SC.2 

 

SC.3 

SC.4 

 

SC.5 

 

 

Ordinal 

Loyalty 

Programme 

Program yang 

memungkinkan 

dengan cepat 

pelanggan 

mendapatkan 

informasi yang 

diinginkan 

 Kecepatan 1. Situs e-zakat memproses 

transaksi dengan cepat. 

2. Situs e-zakat menyediakan 

menu pengisian sejumlah 

nilai uang untuk 

pembayaran zakat. 

3. Situs e-zakat menyediakan 

hadiah menarik dalam 

ucapan terimakasih dan 

doa. 

LP.1 

 

LP.2 

  

 

 

LP.3 

Ordinal 
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Variabel / 

Sub 

variabel 

Dimensi Indikator Pengukuran Item Skala 

E-CRM 

At-service 

 

Security/ 

Privacy  

Didefinisikan 

kemampuannya 

untuk 

melindungi 

informasi 

pribadi pembeli 

dari 

penggunaan 

aplikasi e-zakat 

users 

Keamanan 1. Saya merasa aman saat 

melakukan transaksi.  

2. Informasi profil diri yang 

terekam dalam situs e-

zakat aman. 

3. Situs e-zakat hanya 

menerima sejumlah uang 

yang dibayar. 

SP.1 

 

SP.2 

 
 

 

SP.3 

Ordinal 

Payment 

Methods 

Didefinisikan 

pilihan sistem 

pembayaran 

pada aplikasi 

E-zakat 

Responsif 1. Situs pembayaran e-zakat 

memiliki berbagai opsi 

pembayaran (pembayaran 

online transfer bank dan 

pembayaran digital: dana, 

kitabisa, bukalapak, 

linkaja, gogive, 

tokopedia). 

2. Saya setuju dengan 

melakukan pembayaran 

bervariasi tersebut di atas. 

3. Situs e-zakat menawarkan 

prosedur pembayaran yang 

mudah dan nyaman. 

PM.1 

 

 

 
 

 

 

 
PM.2 

 

 
PM.3 
 

Ordinal 

E-CRM 

Post-service 

 

On-Time 

Delivery  

Didefinisikan 

kecepatan 

pengiriman 

pembayaran 

melalui e-zakat 

users 

Kecepatan 

pengiriman 

pembayaran  

1. Transaksi pembayaran 

zakat segera diterima 

Lembaga Amil Zakat 

setelah melakukan 

pembayaran online. 

2. Saya merasa yakin bahwa 

pembayaran zakat akan 

disalurkan saat 

penerimaan pada waktu 

yang cepat. 

3. Saya puas dengan metode 

pembayaran zakat online. 

4. Zakat yang dikelola secara 

online telah disalurkan 

pada penerima yang tepat 

sasaran pada 8 golongan 

(fakir, miskin, fisabilillah, 

mualaf, gharim, ibnu sabil, 

amil, riqab) oleh Lembaga 

Amil Zakat secara 

langsung. 

OTD.1 

 

 

 
 

 

OTD.2 

 
 

 

 

OTD.3 
 

OTD.4 

 

Ordinal 
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Variabel / 

Sub 

variabel 

Dimensi Indikator Pengukuran Item Skala 

Order 

Tracking   

Didefinisikan 

kemampuan 

sistem melacak 

historical 

transaksi 

pengguna 

aplikasi e-zakat 

Kemampuan 

sistem 

melacak 

historikal 

transaksi 

1. Situs e-zakat memiliki 

kemampuan untuk 

melacak pembayaran 

zakat, infak, sodakoh 

sampai ke penerima. 

2. Tersedia nomor pelacak 

untuk penyaluran.  

3. Setelah pembayaran zakat 

mendapat konfirmasi 

melalui email. 

4. Situs web zakat 

menyediakan alat pelacak 

untuk memeriksa status 

pembayaran. 

OT.1 

 

 

 

OT.2 

OT.3 

 

OT.4 

 

Ordinal 

Customer 

Support 

Didefinisikan 

dukungan 

pengguna 

aplikasi e-zakat 

untuk 

menggunakan 

produk pada 

aplikasi e-zakat 

Kualitas 

layanan 

 

1. Situs e-zakat menanggapi 

keluhan / pertanyaan 

dengan cepat. 

2. Situs e-zakat menyediakan 

layanan pertanyaan 

pembayaran. 

3. Situs e-zakat menanggapi 

permintaan dengan segera. 

4. Situs e-zakat menyediakan 

laporan penyaluran, zakat, 

infak dan sodakoh kepada 

pengguna layanan. 

CS.1 

 

 

CS.2 
 

 

CS.3 

 
 

 

CS.4 

 

 

 Attitude Attitude  

di definisikan 

untuk perilaku  

yang 

berhubungan 

dengan zakat 

pada E-zakat 

Perilaku 1. Membayar zakat secara 

online sangat baik bagi 

saya. 

2. Membayar zakat secara 

online merupakan 

prioritas bagi saya. 

3. Saya suka membayar 

zakat dengan online. 

4. Saya bahagia membayar 

zakat online walaupun 

belum banyak yang 

menggunakan. 

AT.1 

 

 

AT.2 

 

 

AT.3 

 

AT.4 

 

Ordinal 

Trust 

 

Trust 

didefinisikan 

untuk 

membangun 

dan 

mempertahan-

kan hubungan 

yang kuat 

antara 

electronic 

customer 

relation 

management 

(e-CRM) dan 

pelanggan. 

Kepercayaan 1. Pengelola situs e-zakat 

kompeten. 

2. Situs e-zakat memberikan 

rekomendasi jumlah 

pembayaran zakat, infak 

dan sodakoh digital secara 

efektif. 

3. Situs e-zakat 

menyediakan akses 

jaringan yang profesional 

(stabil). 

4. Secara keseluruhan, 

pengelola situs e-zakat  

sangat paham tentang 

pengelolaan e-zakat. 

5. Saya percaya bahwa 

pengelola e-zakat akan 

TR.1 

 

 

TR.2 

 

 

 

TR.3 

 

 

 

 

TR.4 

 

 

TR.5 

 

Ordinal 



  

56 

 

Variabel / 

Sub 

variabel 

Dimensi Indikator Pengukuran Item Skala 

bertindak untuk 

penyaluran zakat, infak 

dan sodakoh dengan cara 

terbaik. 

6. Jika saya membutuhkan 

bantuan, penyaluran  

zakat, infak dan sodakoh 

pengelola zakat online 

akan melakukan yang 

terbaik. 

7. Pengelola e-zakat dengan 

jujur menyalurkan zakat, 

infak dan sodakoh untuk 

kesejahteraan penerima. 

8. Saya percaya e-zakat jujur 

dalam penyaluran zakat, 

infak dan sodakoh secara 

tepat 

9. Pengelola  e-zakat 

berkomitmen  

menyalurkan zakat, infak 

dan sodakoh secara tepat 

10. Lembaga Amil Zakat 

online tulus dan ikhlas 

11. Ketika saya membayar 

zakat, infak dan sodakoh 

melalui e-zakat, saya 

merasa dilayani  dengan 

penuh perhatian (berupa 

ucapan terimakasih dan 

doa) 

12. Saat membayar zakat, 

infak dan sodakoh melalui 

e-zakat, saya merasa 

pengelola e-zakat 

menunjukkan sikap 

hangat (berupa ucapan 

terimakasih dan doa) 

 

 

 

 

TR.6 

 

 

 

 

 

TR.7 

 

 

 

TR.8  

 

 

TR.9 

 

 

 

 

TR.10 

 

TR.11 

 

 

 

 

 

 

TR.12 

E-zakat 

users 

 

E-zakat users 

didefinisikan 

pelanggan yang 

melakukan 

pembayaran 

zakat melalui 

aplikasi e-zakat  

 

Melakukan 

pembayaran 

melalui e-

zakat 

1. Situs merasakan situs e-

zakat sangat bermanfaat. 

2. Saya mendapatkan 

informasi yang saya 

butuhkan dari situs e-

zakat. 

3. Saya bisa mengakses 

informasi dari situs e-

zakat kapanpun saya 

butuhkan. 

4. Saya menggunakan zakat 

online untuk memudahkan 

saya dalam membayar 

zakat, infak dan sodakoh. 

5. Saya menggunakan situs 

zakat untuk memperbarui 

informasi pribadi saya. 

EZU.1 

 

 

EZU.2 

 

 

 

 

EZU.3 

 

 

 
 

EZU.4 

 

 

 

 

EZU.5 

 

 

Ordinal 
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Variabel / 

Sub 

variabel 

Dimensi Indikator Pengukuran Item Skala 

6. Saya menggunakan situs 

e-zakat untuk 

memperbarui pernyataan 

zakat, infak dan sodakoh 

saya. 

7. Saya menggunakan situs 

e-zakat untuk 

memperkirakan 

pembayaran zakat, infak 

dan sodakoh. 

8. Saya bisa langsung 

membayar zakat, infaq 

dan sodakoh saya melalui 

online. 

9. Saya puas menggunakan 

situs e-zakat. 

10. Saya akan sering 

menggunakan situs e-

zakat kembali. 

 

EZU.6 

 

 

 

 

 

EZU.7 

 

 

 

 

 

EZU.8 

 

 

 

 

 

EZU.9 

 

EZU.10 

Satisfaction satisfaction 

didefinisikan 

untuk persepsi 

yang 

menyenangkan 

dari pelanggan 

dalam e-zakat 

• Kepuasan 

menggunak

an 

• Senang 

menggunak

an 

• Keputusan 

menggunak

an 

• Nyaman 

menggunak

an 

1. Saya puas dengan 

pengalaman menggunakan 

e-zakat online. 

2. Saya senang dengan 

pengalaman menggunakan 

e-zakat online. 

3. Saya memutuskan untuk 

menggunakan e-zakat 

online. 

4. Saya merasa nyaman 

dalam menggunakan e-

zakat online. 

SA.1 

 

 

SA.2 

 

 

SA.3 

 

 

SA.4 
 

Ordinal 

Loyalty Loyalty 

didefinisikan 

kemauan para 

wajib zakat 

untuk 

membayar 

zakat secara 

intens (terus-

menerus), 

Loyalitas 1. Saya akan menggunakan 

layanan e-zakat online di 

masa depan. 

2. Saya akan 

merekomendasikan e-zakat 

online kepada teman dan 

keluarga. 

3. Saya akan terus 

menggunakan e-zakat 

online  

LY1 

 

 

LY2 

 

 

 

LY3 

Ordinal 

Religiosity Religiosity 

didefinisikan 

persepsi orang 

terhadap 

agamanya, 

menunjukkan 

sejauh mana 

kesetiaan dan 

komitmen 

orang tersebut 

terhadap 

penerimaan 

aturan moral 

dan hukum 

• Keyakinan 

keagamaan 

• Praktek 

keagamaan. 

 

 

1. Agama sangat penting 

dalam kehidupan pribadi 

saya 

2. Islam membantu saya 

memiliki kehidupan yang 

lebih baik. 

3. Doa (permohonan) 

mendukung saya. 

4. Nabi Muhammad (SAW) 

adalah teladan bagi saya 

5. Melakukan haji adalah 

salah satu prioritas utama 

saya 

6. Saya percaya bahwa 

RE.1 

 

 
 

RE.2 

 

 
RE.3 

 

 

RE.4 

RE.5 

 

Ordinal 
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Variabel / 

Sub 

variabel 

Dimensi Indikator Pengukuran Item Skala 

agama mereka 

dan 

mematuhinya 

dalam praktik, 

dan pada 

akhirnya 

percaya 

menggunakan 

E-zakat users 

Allah (Tuhan) membantu 

saya 

7. Saya melakukan semua 

kewajiban ibadah 

8. Saya melakukan aktivitas 

ibadah saya selalu tepat 

waktu 

9. Saya melakukan sholat 

harian di masjid secara 

teratur 

10. Saya menjalankan 

kewajiban zakat 

11. Saya membaca Alquran 

secara teratur 

12. Saya berpuasa sepanjang 

bulan Ramadhan. 

RE.6 

 

RE.7 

RE.8 

 

RE.9 

 

 

RE.10 

RE.11 

 

RE.12 

Risk 

Perceived  

 

 

Risk Perceived  

Didefinisikan 

interpretasi 

pengguna e-

zakat terhadap 

risiko    

pembayaran 

zakat melalui 

aplikasi e-zakat   

Persepsi risiko 1. Saya merasa data pribadi 

dapat disalahgunakan, 

dibagikan atau dijual, 

dengan cara tidak tepat 

bila menggunakan e-

zakat 

2. Saya merasa 

menggunakan e-zakat 

online data pribadi dapat 

disadap atau diakses oleh 

pelaku Lembaga Amil 

Zakat 

3. Saya merasa 

menggunakan e-zakat 

online data pribadi 

pembayaran dapat 

dikumpulkan, dilacak, 

dan dianalisis 

4. Saya merasa data pribadi 

dapat diekspos atau 

diakses saat 

menggunakan e-zakat 

online 

RIP.1 

 

 

 
 

 

 

RIP.2 
 

 

 

 
 

 

RIP.3 

 
 

 

 

 
RIP.4 

 

Ordinal 

 

Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Prosedur 

pengukuran sebagai berikut:  

• Responden diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umum yang 

akan dipergunakan sebagai dasar apakah responden masuk dalam kriteria 

atau tidak. 

• Responden diminta untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap 

pernyataan yang diajukan peneliti atas dasar persepsi masing-masing 
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responden. Jawaban terdiri dari tujuh pilihan, yakni: Sangat Setuju (SS), 

Setuju (S),netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). 

• Pemberian nilai (scoring). Untuk jawaban Sangat Setuju (SSS) diberikan 

nilai 5, dan seterusnya menurun sampai pada jawaban  Sangat Tidak Setuju 

(STS) yang diberikan nilai 1. 

3.7 Model Analisis 

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah 

hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dengan melihat kerangka  

pemikiran teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan model SEM (Structural Equation 

Modeling) berbasis kovarian, dengan aplikasi Lisrel versi 8.80. SEM berbasis 

kovarian juga dikenal dengan analisis struktur kovarian dan atau analisis variabel 

laten, yang menggunakan aplikasi software Lisrel atau AMOS (Hair et al., 2010).  

SEM adalah sekumpulan teknik- teknik statistik yang memungkinkan 

pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif rumit secara simultan. 

Hubungan yang rumit tersebut dapat diartikan sebagai rangkaian hubungan yang 

dibangun antara satu atau beberapa variabel dependen (endogen) dengan satu atau 

beberapa variabel independen (eksogen), dan variabel- variabel tersebut berbentuk 

faktor atau konstruk yang dibangun dari beberapa indikator yang diobservasi atau 

diukur langsung. SEM dapat dideskripsikan sebagai suatu analisis yang 

menggabungkan pendekatan analisis faktor (factor analysis), model struktural 

(structural model), dan analisis jalur (path analysis). Ghazali (2011), SEM 

merupakan gabungan dari metode statistik yang terpisah yaitu analisis faktor (factor 

analysis) serta model persamaan simultan (simultaneous equation modeling).  

3.7.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Uji validitas pada penelitian ini dilakukan untuk menguji kelayakan setiap 

item pernyataan untuk mendapatkan data yang valid. Pengujian dilakukan melalui 

content validity dan construct validity (Hartono, 2010). Content validity 

menunjukkan tingkat seberapa besar item-item di instrumen mewakili konsep yang 

diukur, sehingga instrumen tersebut dapat mencerminkan karakteristik dari variabel 
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yang digunakan dalam penelitian, sedangkan construct validity menunjukkan 

seberapa baik hasil-hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukur sesuai 

dengan teori-teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk. 

Pengujian validitas dan reliabilitas dalam LISREL juga dilakukan dengan 

menggunakan analisis konfirmatori (Confirmatory Factor Analisys). Standardized 

Loading Factor (SLF) ≥ 0,5 dianggap memiliki validitas yang cukup kuat untuk 

menjelaskan konstruk laten, sehingga item pernyataan dinyatakan valid. Nilai 

Variance Exstrated (VE) merupakan kuadrat dari Standardized Loading Factor dari 

setiap indikator yang menjelaskan konstruk laten, dimana suatu indikator memiliki 

validitas kuat bila nilai VE ≥ 0,5. Reliabilitas konstruk (Construct Reliability) 

merupakan ukuran keandalan dan konsistensi dari variabel-variabel terukur yang 

menggambarkan suatu konstruk laten, dimana nilai CR ≥ 0,7 adalah reliabel. Secara 

umum, seluruh variabel dan indikator dalam penelitian ini harus memenuhi semua 

standar uji, yaitu SLF ≥ 0,5, VE ≥ 0,5, CR ≥ 0,7 (Wijanto, 2008). 

Kesesuaian model dievaluasi dengan melihat berbagai kriteria goodness of 

fit. Menurut Widarjono (2010) untuk mengevaluasi kesesuaian model secara 

menyeluruh meliputi, chi-squares, goodness of fit index (GFI), adjusted goodness 

of fit index (AGFI), dan root mean square error (RMSR). Yamin dan Kurniawan 

(2009) secara garis besar uji kesesuaian model digolongkan menjadi 3 yaitu : 

a. Ukuran kecocokan mutlak (absolute fit measures), yaitu ukuran kecocokan 

model secara keseluruhan (model struktural dan model pengukuran) terhadap 

matriks korelasi dan matriks kovarians. Uji kecocokan tersebut meliputi : 

• Uji kecocokan chi-squares. Uji kecocokan ini mengukur seberapa dekat 

antara implied covariance matrix (matriks kovarians dari sampel data). p-

value diharapkan bernilai lebih besar sama dengan 0,05. 

• Goodness of fit index (GFI). Ukuran goodness of fit index pada dasarnya 

merupakan ukuran kemampuan suatu model menerangkan keragaman data. 

Nilai goodness of fit index berkisar antara 0-1. Sebenarnya, tidak ada 

kriteria standar tentang batas nilai goodness of fit index yang baik. Namun 

bisa disimpulkan, model yang baik adalah model yang memiliki nilai 

goodness of fit index mendekati 1. Dalam prakteknya, banyak peneliti yang 

menggunakan batas minimal 0,9. 
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• Root mean square error (RMSR). Root mean square error merupakan 

residu rata-rata antar matriks kovarians/korelasi teramati dan hasil estimasi. 

Nilai RMSR < 0,05 adalah good fit. 

• Root mean square error of approximation (RMSEA). Root mean square 

error of approximation merupakan ukuran rata-rata perbedaan per degree of 

freedom yang diharapkan dalam populasi. Nilai RMSEA < 0,08 adalah good 

fit, sedangkan Nilai RMSEA < 0,05 adalah close fit. 

• Expected cross-validation index (ECVI). Ukuran expected cross-validation 

index merupakan nilai pendekatan uji kecocokan suatu model apabila 

diterapkan pada data lain (validasi silang). Nilainya didasarkan pada 

perbandingan antar model. Semakin kecil nilai, semakin baik. 

• Non-centrality parameter (NCP). Non-centrality parameter dinyatakan 

dalam bentuk spesifik ulang chi-square. Penilaian didasarkan atas 

perbandingan dengan model lain. Semakin kecil nilai, semakin baik. 

b. Ukuran kecocokan inkremental (incremental/relative fit measures), yaitu 

ukuran kecocokan model secara relatif, digunakan untuk perbandingan model 

yang diusulkan dengan model dasar yang digunakan oleh peneliti. Uji 

kecocokan tersebut meliputi: 

• Adjusted goodness of fit index (AGFI). Ukuran adjusted goodness of fit 

indexmerupakan modifikasi dari goodness of fit index dengan 

mengakomodasi degree of freedom model dengan model lain yang 

dibandingkan. AGFI ≥ 0,9 adalah good fit, sedangkan 0,8 ≤ AGFI ≤ 0,9 

adalah marginal fit. 

• Tucker-lewis index (TLI). Ukuran tucker-lewis index disebut juga dengan 

non-normed fit index (NNFI). Ukuran ini merupakan ukuran untuk 

perbandingan antar model yang mempertimbangkan banyaknya koefisien di 

dalam model. TLI ≥ 0,9 adalah good fit, sedangkan 0,8 ≤ TLI ≤ 0,9 adalah 

marginal fit. 

• Normed fit index (NFI). Nilai normed fit index merupakan besarnya 

ketidakcocokan antara model target dan model dasar. Nilai normed fit index 

berkisar antara 0-1. NFI ≥ 0,9 adalah good fit, sedangkan 0,8 ≤ NFI ≤ 0,9 

adalah marginal fit. 
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• Incremental fit index (IFI). Nilai incremental fit index berkisar antara 0-1. 

IFI ≥ 0,9 adalah good fit, sedangkan 0,8 ≤ IFI ≤ 0,9 adalah marginal fit. 

• Comparative fit index (CFI). Nilai comparative fit index berkisar antara 0-1. 

CFI ≥ 0,9 adalah good fit, sedangkan 0,8 ≤ CFI ≤ 0,9 adalah marginal fit.  

• Relative fit index (RFI). Nilai relative fit index berkisar antara 0-1. RFI ≥ 0,9 

adalah good fit, sedangkan 0,8 ≤  RFI ≤ 0,9 adalah marginal fit. 

c. Ukuran kecocokan parsimoni (parsimonious/adjusted fit measures), yaitu 

ukuran kecocokan yang mempertimbangkan banyaknya koefisien didalam 

model. Uji kecocokan tersebut meliputi: 

• Parsimonious normed fit index (PNFI). Nilai parsimonious normed fit index 

yang tinggi menunjukkan kecocokan yang lebih baik. Parsimonious normed 

fit index hanya digunakan untuk perbandingan model alternatif. 

• Parsimonious goodness of fit index (PGFI). Nilai parsimonious goodness of 

fit index merupakan modifikasi dari goodness of fit index, dimana nilai yang 

tinggi menunjukkan model lebih baik digunakan untuk perbandingan antar 

model. 

• Critical N (CN) merupakan ukuran sampel untuk digunakan mengestimasi 

model. Kecocokan model yang memuaskan CN ≥ 100. 

Menurut Hair et al. (2010) dan Wijanto (2008) uji kecocokan model 

(goodness of fit index), yakni absolute fit measures, incremental/reltive fit measure, 

dan parsimonious/adjusted fit measures perlu dilakukan pada hasil analisis faktor 

konfirmatori atau CFA untuk mengkonfirmasi faktor-faktor yang paling dominan 

dalam suatu kelompok variabel, sehingga dapat mengetahui apakah model yang 

dibangun secara statistik dapat didukung.  

Tabel 4 berikut ini menunjukkan kriteria sebuah model model penelitian 

memiliki kecocokan yang baik. 

Tabel 4. Kriteria Uji Kecocokan Model 

Ukuran Kecocokan Model Nilai Standar Kesimpulan 

Absolute fit measures 

• p-value Diharapkan kecil Baik 

• RMSEA RMSEA ≤ 0,08 Baik 

• GFI GFI        ≥ 0,90 Baik 

• SRMR SRMR   ≤ 0,05 Baik 

Incremental/relative fit measures 

• AGFI AGFI     ≥ 0,90 Baik 
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Ukuran Kecocokan Model Nilai Standar Kesimpulan 

• NNFI NNFI     ≥ 0,90 Baik 

• NFI NFI        ≥ 0,90 Baik 

• IFI IFI         ≥ 0,90 Baik 

• CFI CFI        ≥ 0,90 Baik 

• RFI RFI        ≥ 0,90 Baik 

Other goodness of fit index 

• Critical N (CN) Critical N (CN) ≥ 100 Baik 

 

3.7.2 Model Pengujian Hipotesis 

Metode analisis data yang digunakan adalah model persamaan struktural 

(Structural Equation Modeling/SEM). Alat analisis data yang digunakan adalah 

software LISREL 8.80 full version sedangkan teknik estimasi model yang 

digunakan adalah metode estimasi maximum likelihood. Maximum likelihood 

berusaha meminimumkan perbedaan antara sampel covariance dan prediksi model 

teoritis yang dibangun. LISREL akan mengkonfirmasi hasil uji t (estimasi statistik 

dari SEM) secara lengkap dengan tingkat kesalahan uji ditetapkan sebesar 0,05 

dengan nilai signifikansi t adalah ± 1.96, jika hasil uji menunjukkan tidak signifikan 

maka LISREL akan mencetak sebuah garis diagram jalur tersebut dengan keluaran 

berwarna merah. 

Penelitian ini bersifat konfirmasi dan secara empiris akan menguji 

hubungan struktural antar variabel independen dan dependen termasuk di dalamnya 

variabel moderasi. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah religiosity dan 

risk perceived pendekatan yang digunakan adalah SEM berbasis kovarian dua 

tahap, yaitu 1) tahap pengukuran fit atau kecocokan model penelitian dengan data 

untuk mendapatkan spesifikasi model pengukuran yang tepat; 2) tahap pengujian 

hipotesis berdasarkan model estimasi SEM. Pendekatan dua tahap ini digunakan 

untuk menghindari interpretasi atau pemaknaan yang membingungkan akibat ada 

perubahan dalam model penelitian yang menghasilkan perubahan pada estimasi 

atau pemaknaan yang membingungkan akibat ada perubahan yang menghasilkan 

perubahan pada estimasi parameter pengukuran konstruk (Anderson dan Gerbing, 

1998) termasuk pada perubahan pada muatan indikator atau dimensi, kesalahan 

pengukuran dan varian konstruk (Bagozzi 1981; Ping 2004). Efek variabel 

moderasi memiliki pengaruh terhadap hubungan- hubungan pada model struktur.


