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ABSTRAK 

HERMIN ERNAWATI: Dosen Pembimbing Zayad Abd. Rahman, M.HI dan     Ali 
Samsuri, M.EI. : MOTIVASI DONATUR UNTUK BERINFAK MELALUI 
LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ KOTA KEDIRI, Ekonomi Syari'ah, Syari'ah, 
STAIN Kediri, 2018. 

Kata Kunci: Motivasi donatur, Berinfak  

Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh 
masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, 
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai agama Islam. Masyarakat diharapkan 
lebih memberikan kepercayaan dalam menyalurkan dananya melalui LAZ. Penelitian ini 
bertujuan untuk memberikan masukan positif bagi semua pihak, khususnya bagi 
Lembaga Manajemen Infaq kota Kediri untuk mengetahui lebih jelas tentang profil 
donatur agar lebih mengenal lebih dekat dan alasan yang mendasari motivasi donatur 
untuk mempercayakan infaknya pada lembaga. Dan yang nantinya akan berguna untuk 
meningkatkan fasilitas-fasilitas atau program-program yang telah dicanangkan oleh LMI 
kota Kediri 

Metodologi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian 
dengan pendekatan kualitatif dengan, yaitu dengan mengumpulkan data melalui 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari karyawan, donatur 
dan kepala Lembaga Manajemen Infaq kota Kediri serta data tambahan beruapa 
dokumen melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 
dengan cara reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profil donatur yang berinfak melalui LMI 
kota Kediri bervariasi dan sebagian besar mempunyai penghasilan tetap. Beberapa 
donatur tidak mempunyai penghasilan tetap mampu berdonasi secara rutin. Sedangkan 
motivasi donatur berinfak di LMI kota Kediri yaitu karena ada faktor intrinsik yang  
merupakan faktor dari dalam diri sendiri. Bisa dikatakan mereka murni ingin membantu 
sesama atau orang yang membutuhkan. Ada pula faktor ekstrinsik yang dapat 
memberikan pengaruh kepada donatur agar mau mendonasikan dananya di LMI kota 
Kediri yaitu melalui progam-progam yang telah dijalankan di LMI kota Kediri juga yang 
sangat berperan dalam membangun kepercayaan donatur, karena donatur dapat 
mengetahui bahwa donasi yang donatur berikan disalurkan secara jelas dan transparan. 
LMI kota Kediri juga sudah cukup baik dalam melakukan tugasnya sebagai penghimpun 
dan pembagi/pemberdaya dana infak. Serta pelayanan yang ramah serta tanggap lembaga 
kepada donatur juga mempunyai nilai lebih bagi donatur untuk tetap mendonasikan 
dananya di Lembaga Manajemen Infaq kota Kediri. 
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MOTTO 

 

ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَۢنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِى ُكلِّ  لَُھْم فِى َسبِیِل ٱ�َّ ثَُل ٱلَِّذیَن یُنِفقُوَن أَْمَوٰ  مَّ

ِسٌع َعِلیمٌ  ُ َوٰ ِعُف ِلَمن یََشآُء ۗ َوٱ�َّ ُ یَُضٰ ۟ائَةُ َحبٍَّةۗ  َوٱ�َّ  ُسۢنبُلٍَة ّمِ

Artinya: 

“Perumpaman orang-orang yang menafkahkan hartanya  mereka di jalan Allah 

adalah serupa dengan butir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap butir 

seratus biji. Allah (terus-menerus) melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. 

Dan Allah Maha luas (karuniaNya) Lagi Maha Mengetahui.”  

( Al-Baqarah : 261 ) 
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