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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori 

     1. Sistem Pendistribuisan Zakat 

Istilah sistem berasal dari bahasa latin “systema” yang berarti suatu 

kesatuan dimana masing-masing hal didalamnya tidak diperhatikan 

hakikatnya sendiri, tetapi dilihat fungsinya terhadap keseluruhan kesatuan. 

Dalam suatu sistem masing–masing unit dan keseluruhannya sebagai 

kesatuan yanga saling bergantung, saling menentukan dan membutuhkan.
11

 

Menurut Stephen A. Moscow dan Mark G. Sistem adalah suatu 

kesatuan yang terdiri dari interaksi sub sistem yang berusaha untuk 

mencapai tujuan (goal) yang sama. Kemudian frederick H. WU sependapat 

bahwa suatu sistem beroperasi dan berinteraksi dengan lingkungannya 

untuk mencapai sasaran tertentu. Suatu sistem menunjukan tingkah lakunya 

melalui interaksi diantara komponen- komponen didalam sistem dan 

diantara lingkungannya.
12

 

Sementara itu, winardi mendefenisikan  sistem adalah sebagai : 

a. Sebagai sebuah himpunan (a set) 

b. Objek-objek 

c. Bersama-sama hubungan-hubungan Antara objek-objek tersebut dan 

antara sifat-sifat mereka  
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Hasan Sadily, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta : Ichtisar Baru- Van Hoeive, 1984) 

3205. 
12

Jogiyanto H.M, Sistem Informasi Berbasis Komputer,Edisi Ke 2 ( Yogyakarta: 

BPFE ), 1997),hlm 1. 
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d. Yang berkaitan satu sama lain dan dengan lingkungan mereka 

e. Dan hingga terbentuk suatu keseluruhan 

Sistem merupakan suatu bentuk integrasi anatar suatu komponen 

dengan komponen lain karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk 

setiap kasus yang terjadi di dalam sistem tersebut. Oleh karena itu sistem 

dapat diklafrikasi sebagai berikut :
13

 

1) Sistem Abstrak dan Sistem Fisik 

Sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak 

secara fisik, misalnya sistem teologi yaitu suatu sistem yang berupa 

pemikiran tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan 

sistem fisik merupakan sistem yang ada fisik, sistem penjualan, sistem 

admnistrasi personalia dan lain sebagainya. 

2) Sistem Alamiah dan Sistem Buatan Manusia 

Ini merupakan sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat 

oleh manusia. Misalnya, sistem perputaran bumi, terjadinya siang malam, 

pergantian musim. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan yang 

melibatkan hubungan manusia dengan mensin, yang disebut dengan human 

machin system. Sistem informasi berbasis komputer merupakamn salah satu 

contohnya. 

3) Sistem Terbuka dan Sistem Tertutup 

Sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dengan 

dipengaruhi oleh lingkungan luarnya, yang menerima masukan dan 
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Tatang M. Amirin, Pokok-Pokok Teori Sistem, ( Jakarta : Rajawali, 1989), hlm 33. 
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menghasilkan keluaran untuk subssitem lainnya. sedangkan sistem tetutup 

adalah sistem yang tidak berhubugan dan tidak berpengaruh oleh 

lingkungan luarnya. Sistem ini berkerja secara otomoatis tanpa ada campur 

tangan dari pihak luar. 

 Sistem pendistribusian zakat mempunyai sasaran dan tujuan. 

Sasaran ini merupakan pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, 

sedangkan tujuanya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil 

zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil 

kelompok masyrakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kelompok muzzaki.
14

 

 Melihat dari sasaran zakat disini maka harus melihat keberadaan 

mustahiq yang lebih membutuhkan, karena suatu kewajiban bagi orang 

yang berwewenang pada setiap waktu dan tempat untuk senantiasa 

membuat peraturan yang mendahulukan yang lebih penting apabila 

sedekah tidak mencukupi untuk semuanya.    

2. Zakat 

    a. Pengertian Zakat 

Zakat merupakan pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut 

sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu
15

. Zakat juga 

merupakan suatu potensi pengembangan ekonomi dalam rangak menentaskan 

kemiskinan umat islam.  
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Musyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung : Rosdakarya,2003) hlm 169 
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Pertama, dinamakan pengeluran harta ini dengan zakat, adalah karena 

zakat itu merupakan suatu sebab yang diharapkan akn mendatangkan kesuburan 

atau menyuburkan pahala. Karenanya dinamakan harta yang dikeluarkan itu 

dengan zakat. Zakat itu merupakan suatu kenyataan dan kesucian jiwa dari 

kekikiran dan kedosaan. 

b. Kewajiban Zakat  

 Zakat dalah suatu rukun dari rukun agama islam. Suatu fardhu dari fardhu-

fardhu agama yang wajib diselenggarakan. Dalam Al-Quran banyak ayat yang 

memerintahkan dan menganjurkan kita menunaikan zakat. Sedemikian pula 

banyak sekali hadist Nabi yang memerintahkan kita memberikan zakat
16

. Diantara 

firman Allahyang berkenaan dengan kewajiban zakat yaitu : 

                                     

         

 

 

Artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 

memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang 

lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan 

yang demikian Itulah agama yang lurus.” (Al-Bayyinah 98:5) 
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El-Madani, Fiqih Zakat Lengkap (Jogjakarta :Diva Pers,2013) hlm 15 
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 Menurut Yusuf Qardlawi yang dikutip oleh Gazi Inayah menjelaskan 

bahwa islam membatasi asas-asas zakat dalam beberapa teori yang memeiliki 

berbagai macam pemahaman dan landasan islam, anatar lain: 

1. Teori Khalifah  

Dasar teori ini adalah bahwa semua harta itu milik Allah SWT 

sedangkan manusia hanyalah sebagai pengembannya saja, maka dia harus mampu 

mengemban beban khalifah.
17

 Sebagai contoh dalam hal ini adalah 

membelanjakan harta di jalan Allah SWT sepeti Infak, sedekah dan lain-lain. 

2. Teori Beban Umum 

 Teori ini muncul atas dasar bahwa Allah SWT dalam menetapkan beban 

terhadap hamba-Nya dan sesuai dengan kehendak-Nya. Seperti ibadah fisik atau 

ibadah maliyah yang murni hanya untuk Allah SWT, memuji kepada-Nya serta 

taat kepada-Nya.  

3. Teori Jaminan Sosial  

 Dasar teori ini adalah hak masyarakat dalam mengelola hartanya. Sebagai 

anggota masyarakat mereka mempunyai hak yang harus di lindungi, dibantu apa 

yang mereka lakukan, diringankan bebanya dan diayomi, bukan karena belas 

kasihan. Warga masyarakat harus memeiliki solidiritas dan saling membantu. 

4. Teori Persaudaraan 

 Teori ini muncul berdasarkan kaidah-kaidah persaudaraan dalam 

keyakinan dan kemanusiaan, kaidah persaudaraan dalam keyakinan itu adalah 
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sistem rohani yang saling terkait, mendarah daging, belas kasihan dan solidiritas 

antara saudara dalam masyrakat insan satu. 

 

C. Macam-Macam Zakat 

  Menurutgaris besarnya, zakat terbagi menjadi dua
18

. Pertama, zakat mal 

(harta)  yaitu : emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-

bijian) dan barang perniagaan. Kedua, zakat nafs, zakat jiwa yang disebut juga 

“zakat fithrah”, yaitu zakat yang diberika berkenaan selesainya mengerjakan 

shiyam ( puasa) yang difardhukan. Atau disebut zakat fitrah.
19

 

  Kemudian harus dimaklumi, bahwa para ulama telah membagi zakat yang 

termasuk ke dalamnya fithrah,kepada dua bagi pula :
20

 

1) Zakat harta yang nyata ( harta yang lahir) yang terangh dilihat umum, yaitu : 

“zakat binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan barang logam.” 

2) Zakat harta yang tidak nyata, yang dapat disembunyikan. Harta yang tidak 

nyata itu ialah : emas, perak, rikaz dan barang perniagaan.  

 

D. Pendistribusian Dana Zakat 

1.  Pengertian Pendistribusian Dana Zakat 

  Pendistribusian merupakan proses penyaluran atau pembagian sesuatu 

pihak kepada yang berkepentingan. Pendistribusian dana zakat berarti kumpulan 

atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain dan berkerjasama untuk 
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Arif Mufraini, Akuntansi Dan Manajemen Zakat, (Jakarta : Kencana.2006) hlm 40 
19

Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat ( Jakarta  :Zikrul. 1993 ) hlm  10 

20
M.Ali Hasan, Zakat,Pajak,Asuransi,dan Lembaga Keuangan (Jakarta :PT Raja 

Grifindo.1995) hlm 12 
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mewujudkan dana zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam 

meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat yang akan dibagikan kepada 

yang wajib menerima.
21

 

  Mekanisme pendistribusian zakat sebagaimana yang diisyaratkan oleh 

ajaran islam mengenai zakat, pendistribusian zakat itu dilakaukan dengan 

beberapa ketentuan yaitu :
22

 

a) Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat kepada masyrakat 

stempat (lokal) sebelu, kewilayah lain. 

b) Pendistribusian secara merata dengan ketentuan : 

1. Distribusi kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika 

hasil pengumpulan zakat mencapai  jumlah melimpah, 

2. Penditribusiannya meneyeluruh kepada delapan golongan yang 

ditetapkan. 

3. Apabila didapati hanya terdapat beberapa golongan penerima zakat yang 

membutuhkan penanganan secara khusus, diperolehkan untuk 

memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan. 

4. Menjadikan golongan fakir dan miskin sebagai prioritas golongan 

pertama yang menerima. 

5. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru 

bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan kepercayaan bahwa si 

penerima adalah orang yang berhak. 
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 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat ( Jakarta  :Zikrul. 1993 ) hlm 120 
22
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6. Cara mengetahui atau menanyakan hak tersebut kepada orang-orang yang 

tinggal dilingkungannya, ataupun yang mengetahui kepada penerima 

zakat yang sebenarnya.   

2. Metode Pendistribusian Dana Zakat 

 Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian 

secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih muktahir saat 

ini, zakat mulai dikembangakan dengan pola distribusi dana zakat secara 

produktif. Sebagai mana yang dicanangkan dalam Buku Pedoman Zakat yang 

diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depertemen Agama (2002:244). 

Ada empat sistem atau metode dalam pendistribusian dana zakat yang telah 

terkumpul pada lembaga pengelolaan zakat yaitu :
23

 

a) Sistem konsumtif tradisional, yaitu : zakat yang dibagikan kepada para 

mustahiq untuk dimanfaatkan oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah 

yang dibagikan kepaa fakir miskin pada akhir bulan ramadhan menjelang 

shalat idul fitri, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat maal 

(harta) yang dibagikan kepada korban bencan alam. 

b) Sistem konsmtif kreatif yaitu zakat yag diberikan dengan bentuk yang lain 

dari barangnya yag semula, seperti diberikan dalam bentuk buku-buku dan 

alat tulis (peralatan sekolah), beasiswabagi para pelajar dan mahasiswa, 

pembinaan keterampiln bagi para pemuda dn pemudi, sehingga menjadi 

mampu dan mandiri dalam usaha dan lain lain. 
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c) Sistem produktif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan dalam bentuk 

barang-barang produktif, seprti kambing, sapi, alat-alat pertanian dan 

pertukangan, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain. Pemberian zakat dalam 

bentuk demikian akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau 

memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin. 

d) Sistem produktif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk 

permodalan, baik untuk membangun sarana riil yang berbentuk bantuan dan 

penambahan atau pengusaha kecil. 

  Pendistribusian dalam sistem zakat pada metode ketiga dan keempat 

tersebut di atas adalah yang mendekati pada arti pendayagunaan yang harus 

dikembangkan, sehingga makna syar’at zakat baik dari segi fungsi ibadah 

maupun fungsi sosialnya dapat tercapai seperti yang diharapkan. terlepas dari 

keempat sistem diatas yang lebih penting adlagh pembagian zakat tersebut 

mampu memberikan manfaat secara optimal dan tepat sasaran.
24

 

3. Sasaran Pendistribusian Dana Zakat   

Sasaran orang-orang yang boleh diberikan zakat kepadanya terbagi atas 

delapan golongan, sebagaimana mana yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam 

surah At-Taubah 60 yaitu :
25
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Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang 

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 

   

  Dari penjelasan diatas, maka zakat harus disalurkan kepada para musrahiq 

dengan kreteria sebagai berikut
26

 : 

1) Fuqra atau fakir miskin adalah mereka yang berhajat, yang tidak 

mempunyai kifayahnya, atau orang yang tidak cukup se nishab hartanya. 

2) Miskin, yaitu orang yang tidak mempunyai apa-apa atau orang yang 

memerlukan pertolongan. Dan boleh dikatakan memiliki harta akan tetapi 

sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya. 

3) Amalah atau amil, adalah mereka yang diangkat oleh penguasa atau oleh 

badan perkumpulan, untuk mengurus zakat.  

4) Muallaf, adalah mereka yang perlu dilunakkan hatinya, ditarik simpatinya 

kepada islam, atau mereka yang ditetapkan hatinya di dalam islam, karena 

baru masuk islam 

5) Riqab, adalah mereka yang masih dalam perbudakan  
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6) Gharimin, adalah segala mereka yang mempunyai hutang, karena telah jatuh 

fakir.  

7) Fisibilillah, adalah mereka yang menjadikan dirinya serdadu perperangan 

dan segala pekerjaan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.   

   

 Memperhatikan delapan asnaf diatas, maka penyaluran zakat dilakukan kepada 

perorangan atau individu bukan lembaga atau badan apalagi mesjid, karena mesjid pada 

dasarnya adalah Rumah Allah SWT. Dengan demikian, pembahasan kotemporer 

saat ini pada akhirnya mengarah kepada pengertian bahwa harta terkumpul zakat 

tidak diarahkan sebagai milik hak priabadi setiap golongan, tetapi diarahkan 

kepada kepemilikan bersama dari delapan asnaf. Maka bentuk dari 

pendistribusiannya dan pemkanaan delapan golongan tentu akan mengikuti 

maslahat kelompok mustahik zakat yang ada.  

 

4. Bentuk Pendistribusian Zakat 

    Pemanfaatan zakat ini sangat tergantung dari pengeolongannya, bila 

pengeolonganya baik maka zakat itu akan sangat dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat (mustahiq)
27

. Dengan demikian maka lazimnya pemanfaatan zakat di 

salah satu daerah berbedadengan daerah lain, tergantung dari pandangan 

keagamaan suatu masyarakat dan  kreativitas pengelolaannya yaitu berikut : 

a) Dipergunakan Untuk Meringankan Penderitaan Masyarakat 

Pada umumnya zakat itu diberikan kepada fakir miskin atau asnaf yang 

lainyad dengan tujuan untuk meringankan beban hidup sekelompok masyarakat 
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(mustahiq). Zakat yang diberikan itu berupa materi, adakalanya berupa bahan 

makanan pokok dan ada pula berupa uang. 

b) Dipergunakan untuk pembangunan dan usaha–usaha produktif 

  Masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara adalah kebodohan, 

kemiskinan, dan juga masalah pengangguran. Agama islam yang memiliki 

konsep sosial dengan ajaraj zakat tersebut diharapkan dapat ikut menjawab 

permaslahan-permasalahan yang dihadapi  

 Dengan demikian zakat untuk fakir miskin semsetinya tidak harus 

dibagikan habis, tetapi juga dapat dijadikan suatu proyek usaha yang tujuanya 

mengurangi kemiskinan, memberikan lapangan pekerjaan dan membeikan 

kesempatan belajar kepada yang berhak memerlukanya.   

 

5. Prosedur Pendistribusian 

 Prosedur merupakan tahap-tahap kegiatan dalam melaksanakan suatu 

kegiatan. Prosedur juga diartikan sebagai metode langkah demi langkah secara 

nyata dalam memecahkan suatu masalah. Berdasarkan pengertian diatas, maka 

penulis berasumsi bahwa prosedur mengandung penjelasan yang sama dengan 

strategi. Dengan kata lain, strategi dan prosedur mempunyai arti yang sama yaitu 

sebagai langkah-langkah. 
28

 

 Pada perinsipnya pensistribusian hasil pengampulan zakat untuk mustahik 

dilakukan berdasarkanpersyaratan diantaranya : 

a. Hasil penatan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf 
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b. Mendahulukan orang-orang yang tidak berdayamemenuhi kebutuhan dasar 

secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. 

c. Mendahulukan mustahiq dan wilayah masing-masing. 

 

3. Kajian Terdahulu 

 Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada penelitian 

penelitian lain yang berbentuk skripsi dan ada relevansinya dengan judul di atas. 

Adapun penelitian yang terlaksana atau penelitian  yang hampir miripdan sama 

namun berbeda dengan penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul : 

 Pertama, “pendayagunaan zakat produktif di Lembaga Amil Zakat 

Nasional (LAZNAS) Chevron Distric Rumai, Pekanbaru.” Karya Fatkurroji 

(11045103857) Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

2015. Dalam penelitianya menejelaskan tentang pendayagunaan dana zakat yang 

produktif untuk agarmustahiqmandiri dan manjadi manusia yang berkualitas. 

Dalam pendayagunaan dana zakat untuk mengatasi kemiskinan dan 

pengangguran, maka harus adanya pendayagunaan zakat produktif untuk 

pengembangan dana zakat tersebut dan mennuntaskan kemsikinan.
29

 

 Kedua, “strategi pendayagunaan zakat produktif pada badan amil zakat 

nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Seginggi”. Karya Tiara Wiwik 

Sustika(11145202934) mahaiswa jurusan Manajemen Dakwah fakultas dakwah 

dan komunikasi 2015
30

. Dalam skripsi ini mendsikripsikan bagimana langkah 
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30
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yang harus dilakukan dalam pendayagunaan dana zakat agar produktif. Untuk 

strategi yang diterapkan adanya program dari BAZNAS Kuansing untuk 

memberdayakan para Mustahiq agar menjadi muzaki dengan program zakat 

produktif. 

 

4. Kerangka Pikir   

Kerangka berpikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang 

digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan 

penelitian.
31

 Untuk menjelaskan jalannya penelitian yang akan dilaksanakan, 

maka peneneliti menyusun kerangka pemikiran mengenai konsepsi tahap-tahap 

penelitiannya secara teoritis. Kerangka teoritis dibuat berupa skema sederhana 

yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang 

dikemukakan dalam penelitian.  

   Berangkat dari teori mengenai sistem pembinaan yang telah 

dipaparkan di atas, maka kerangka berpikir yang digunakan untuk mengetahui 

sistem pendistribusian zakat pada suku terasing oleh Dompet Dhuafa Riau sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

                                                           
 

31
Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitiandan Penulisan Skripsi 
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Gambar 1.1 . Skema Kerangka Pemikiran Penelitian 
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