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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Konsep Sistem 

a. Pengertian sistem 

Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam pendefenisian sistem, 

yaitu kelompok yang menekankan pada  prosedur dan kelompok yang 

menekankan pada elemen atau komponennya. Pendekatan yang 

menekankan pada prosedur mendefenisikan sistem sebagai suatu 

jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 

berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

menyelesaikan  suatu sasaran tertentu. Sedangkan pendekatan sistem 

yang lebih menekankan pada elemen-elemen atau komponen 

mendefenisikan sistem sebagai kumpulan elemen-elemen yang 

berinteraksi untuk  mencapai suatu tujuan tertentu. Kedua kelompok 

defenisi ini  adalah benar dan tidak bertentanagan, yang berdeda adalah  

cara pendekatannya.
11

 

Menurut Jogianto sistem adalah kumpulan-kumpulan elemen untuk 

mencapai suatu tujuan atau sebagai satu kesatuan yang saling 
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Tata Sutabri,  Analisis Sistem Informasi, (Yogyakarta ANDI, 2004), 2  
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berhubungan terdiri dari dua atau lebih berinteraksi untuk mencapai 

tujuan.
12

 

Sedangkan menurut Darmawi sistem merupakan suatu prangkat  

atau kesatuan yang didalamnya terdiri atas komponen-komponen yang 

berorganisasi menurut urutan dan menurut tugasnya dalam  rangka 

mencapai tujuan  atau misi tertentu.
13

 

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dijabarkan diatas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa  sistem merupakan suatu alat yang terdiri 

dari  prosedur-prosedur berupa suatu  kesatuan yang digunakan  dalam 

melaksanakan  kegiatan guna mencapai tujuan tertentu.
14

 

b. Klasifikasi sistem 

Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara suatu komponen 

dengan komponen lain karena sistem memiliki sasaran yang berbeda  

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

sistem dapat diklasifikasikansebagai berikut: 

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 secara 

fisik, sistem penjualan, sistem administrasi personalia, dan lain 

sebagainya. 
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Jugianto, Sistem Teknologi dan Informasi, ( Yogyakarta: CV Adi Offset, 2005),  152  
13

 Darmawi, Manajemen Perbankkan, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006) cet:1, 6  
14

  Sutabri, Sistem Informasi Akuntansi, 6 
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2. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia 

Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi melalui 

proses alam, tidak dibuat oleh manusia, misalnya sistem perputaran 

bumi, terjadinya siang dan malam, pergantian musim. Sedangkan 

sistem buatan manusia merupakan sistem yang melibatkan  

hubungan manusia dengan mesin, yang di sebut dengan human 

machin system. Sistem informasi berbasis komputer merupakan 

salah satu contohnya. 

3. Sistem terbuka dan sistem tertutup 

Sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan  

dengan dipengaruhi oleh lingungan luarnya, yang menerima 

masukan dan manghasilkan  keluaran untuk subsistem lainnya. 

Sedangkan sistem tertutup adalah  sistem yang tidak berhubungan 

dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja 

secara otomatistanpa ada campur tangandaripihak luar.
15

 

c. Perancangan sistem 

Perancangan sistem merupakan sekumpulan prosedur yang 

dilakukan untuk  mengubah spesifikasi logis menjadi desain yang dapat 

diimplementasikan kesistem komputer organisasi. Desain tersebut 

meliputi desain laporan, formulir, data, dan proses informasi. Pada 

tahap ini dibuat rencana penguji dan implementasi sistem yang baru 

serta pelatihan karyawan. 

                                                             
 15

Tata Sutabri, Analisis Sistem Informasi, 14.  
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Langkah-langkah dalam perancangan sistem meliputi: 

1. Mengubah spesifikasiyang telah diputuskan menjadi disain 

yangdapat diandalkan. 

2. Mengembangkan rencana dan anggaran, menjamin implementasi 

sistem baru yang urut dan terkendali. 

3. Mengembangkan implementasi dan rencana  pengujian implementasi 

yang menjamin bahwa sistem tersebut dapat diandal, lengkap, dan 

akurat. 

4. Menyusun manual bagi pemakai sistem  sehingga mendukung 

penggunaan sistem baru oleh staf operasi dan manajemen yang 

efisien dan efektif. Manual pada tahap ini digunakan untuk 

memberikan briefing dan pelatihan kepada pemakai. 

5. Menyusun program pelatihan. 

6. Melengkapi dokumen sistem.
16

 

d. Implementasi sistem   

  Sistem implementasi merupakan sekumpulan prosedur yang 

dilakukan untuk mengembangkan aplikasi, menguji sistem/melatih 

pemakai, menginstal, dan mulai menggunakan sistem informasi yang 

baru atau yang dimodifikasi. 
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  Adapun tujuan dari implementasi sistem adalah sebagai berikut: 

1. Menyelesaikan detail yang disetujui. 

2. Menjamin bahwa semua manual tersedia dan staf telah dilatih sehingga 

sistem yang baru dapat dioperasikan. 

3. Menentukan bahwa berdasarkan penguji sistem secara menyeluruh, 

sistem tersebut sesuai dengan permintaan pemakai. 

4. Menjamin pergantian sistem yang lancar. 

 Sistem implementasi diakhiri dengan  pengoperasian sistem yang 

 baru atau yang dimodifikasi serta dibuatnya laporan penyelesaian 

 pengembangan sistem. Laporan penyelesaian pengembangan sistem 

 meringkas kegiatan implementasi dan menyediakan dokumentasi  

 pengoperasian sistem yang baru dan pemeliharaan sistem.
17

 

2. Konsep Penyaluran 

a. Pengertian penyaluran 

Kata penyaluran berasal dari bahasa ingris yaitu distribute yang 

berarti pembagian, secara terminologi penyaluran adalah pembagian 

pengiriman kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain 

mendefenisikan  distribusi sebagai penyaluran  barang keperluan 

sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada 

pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.
18

 

 

 

                                                             
17

 Lilis setiawati, Sistem Informasi Akuntansi, 49  
18

 W H S Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 

1999), cet 7, 259. 
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b. Jenis-jenis penyaluran 

Penyaluran yang dapat di temukan dalam aktivitas ekonomi 

masyarakat terbagi atas 3 macam, yaitu: 

1) Resiprositas 

Resiprositas menunjuk pada gerakan diantara kelompok-

kelompok simetris yang saling berhubungan. Ini terjadi apabila 

hubungan timbalbalik antara individu atau antara kelompok sering 

dilakukan.Dalam hubungan seperti ini, resiprositas merupakan 

kewajiban membayar atau membalas kembali kepada orangatau 

kelompok lain atas apa yang mereka  berikan atau lakukan untuk 

kita, atau dalam tindakan yang nyata membayar atau membalas 

kembali kepada orang atau kelompok lain. 

2) Redisribusi 

Menurut Salhin defenisi redistribusi adalah sebagai poling 

yaitu berpindah barang atau jasa yang tersentralisasi yang 

melibatkan proses pengumpulan kembali dari anggota-anggota 

kelompok tersebut. Jadi redistribusi merupakan gerakan 

apporosiasi kearah pusat kemudian dari pusat didistribusikan 

kembali. 

3) Pertukaran  

Pertukaran (exchange) merupakan distribusi yang 

dilakukan atau terjadi melalui pasar. Pertukaran yang dilakukan 

adalah yang menunjukkan tentang penciptaan keuntungan dan 
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keinvestasi keuntungan kedalam produksi serta harga yang 

ditetapkan kepada prinsip keseimbangan antara permintaan dan 

penawaran.
19

 

c. Macam-macam penyaluran 

Macam-macam penyaluran yang dapat ditemukan dalam aktivitas 

ekonomi masyarakat ada 4 yaitu: 

1. Penyaluran barang konsumsi 

Penyaluran barang yang disalurkan atau didistribusikan 

adalah barang yang dapat langsung digunakan oleh konsumen 

atau masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi 

barang konsumsi ini terkait langsung dengan kebutuhan yang 

diinginkan konsumen melalui agen, pengecer lalu ketoko-toko. 

2. Penyaluran jasa 

Penyaluran jasa merupakan penyaluran yang yang 

dilakukan secara langsung kepada konsumen tanpa melalui 

perantara karena jasa yang dihasilkan dan dikonsumsi pada saat 

yang bersamaan.  

3. Penyaluran kekayaan 

Menurut ulama Hanafi, kekayaan adalah segala sesuatu 

yang dimiliki dan dapat diambil manfaatnya, seperti: tanah, 

binatang ternak dan uang. Kekayaan adalah nilai asset seseorang 

diukur pada waktu tertentu. 
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 Damsar, Pengantar Sosiologi Ekonomi, ( Jakarta: Preanda Media Group, 2009), cet. 1, 

104. 
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4. Penyaluran pendapatan 

Pendapatan merupakan upaya yang dimiliki pengaruh secara 

ekonomis.
20

 

 Berdasarkan kutipan diatas bahwasanya yang dimaksud 

dengan penyaluran dan zakat yakni suatu aktifitas atau kegiatan 

untuk mengatur sesuai dengan fungsi sistem zakat yang ada 

dilemba tersebut dalam upaya menyalurkan dana zakat yang 

didapatkan dari pada danatur atau muzakki sehingga dana yang 

terhimpun dapat untuk disalurkan kepada mustahik. 

 

d. Metode penyaluran dana zakat  

Menurut buku pedoman zakat Dirjen Bima Islam dan Urusan 

Haji Departemen Agama Republika Indonesia yang dikutip oleh 

Mohammad Daud Ali ada empat sistem atau metode dalam dana zakat 

yang telah terkumpul pada lembaga pengelola zakat, yaitu: 

1) Sistem konsumtif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan kepada 

para Mustahiq untuk dimanfaatkan oleh pihak yang bersangkutan, 

seperti zakat fitrah yang dibagikan kepada fakir miskin pada akhir 

bulan Ramadhan menjelang shalat Idul Fitri, untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, atau zakat harta (zakat maal), yang 

dibagikan kepada korban bencana alam.  

                                                             
20

 Fandi Tjiptono, Strategi Bisnis Modren, ( Yogyakarta: Andi, 2000), 135  
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2) Sistem konsumtif kreatif, yaitu zakat yang dibagikan dengan bentuk 

yang lain dari barangnya yang semula, seperti diberikan dalam 

bentuk buku-buku dan alat tulis (peralatan sekolah), beasiswa bagi 

para pelajar dan mahasiswa, pembinaan keterampilan bagi para 

pemuda dan pemudi, sehingga menjadi mampu dan mandiri dalam 

usaha, dan lain-lain. 

3) Sistem produktif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan dalam 

bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat-

alat pertanian dan pertukangan, alat cukur, mesin jahit dan lain-

lain. Pemberian zakat dalam bentuk demikian akan dapat 

mendorong seseorang menciptakan suatu usaha atau memberikan 

lapangan kerja baru bagi fakir miskin.  

4) Sistem produktif kreatif, yaitu: zakat yang diwujudkan dalam 

bentuk permodalan, baik untuk membangun sarana riil yang 

berbentuk bantuan atau penambahan modal bagi para pedagang 

atau pengusaha kecil. Pendayagunaan dalam sistem zakat pada 

metode ketiga dan keempat tersebut di atas adalah yang mendekati 

pada arti pendayagunaan yang harus dikembangkan, sehingga 

makna syari’at zakat baik dari segi fungsi ibadah maupun fungsi 

sosialnya dapat tercapai seperti yang diharapkan. Terlepas dari ke 

empat sistem di atas yang lebih penting adalah pembagian zakat 
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tersebut mampu memberikan manfaat secara optimal dan tepat 

sasaran.
21

 

3. Konsep Zakat 

a. Pengertian zakat 

Zakat  menurut bahasa berasal dari kata (zaka) yang berarti 

berkah, tumbuh, bersih, suci, dan baik.
22

 Makna kata berkah ialah 

karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang 

telah berzakat. Zakat  dikatakan suci karena zakat dapat mensucikan 

pemilik harta dari sifat tamak, kikir dan bahil. Serta dikatakan tumbuh 

karena zakat akan melipatgandakan pahala para pemberi zakat muzakki 

dan membantu kesulitan para penerima zakat mustahiq. Apabila dikaji, 

maka makna zakat menurut bahasa ini sesuai dengan apa yang terjadi 

tujuan disyariatkannya zakat. 

Membayar zakat merupakan salah satu rukun Islam. Oleh 

karena itu, mengamalkannya merupakan suatu kewajiban bagi 

siapapun yang telah memenuhi persyaratannya.Adapun kewajiban 

menunaikan zakat terungkap dalam firman Allah SWT dalam surat 

An-Nur ayat 56. 
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Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf,  (Jakarta: Universitas 
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Artinya: “dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan taatlah 

kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat” 

Allah SWT menyuruh hamba-hamba-Nya agar mendirikan 

salat hanya untuk dia semata dan tunaikanlah zakat karena Allah SWT. 

Zakat berarti berbuat baik pada makhluk yang lemah dan miskin 

sedang mereka berdiri diatas jalur yang diperintahkan oleh Rasulullah 

SAW, merekapun diperintahkan meninggalkan larangan dari Allah 

SWT demi mencari keridhoan dan rahmat-Nya.
23

 

Zakat menurut istilah yaitu memberikan sebagian harta yang 

telah mencapai nisab kepada golongan-golongan yang telah ditetapkan 

oleh syariat Islam dengan kadar tertentu.
24

 Adapun dalam hal 

pengambilan zakat oleh pengelolaan zakat tercakup dalam firman 

Allah SWT surat At-Taubah ayat 103: 

                              

       

 

Artinya : “ammbillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan 

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikanmereka 

dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu 

itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah 

Maha mendengar lagi Maha Mengetahui” 

 

 

                                                             
`
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. MuhammadNazib Ar-Rifa’i. Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu  kasir, 

Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2000), 520  
24

. Asnaini, Zakat Produktif Dalam Prespektif Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 

2008),  28 
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Didalam surat Al-Ma’arij ayat 24-15 

Kedua ayat tersebut berlaku untuk seluruh orang muslim. 

Penyebutan kata “sebagian dari harta mereka” mencakup keseluruhan 

orang. Sebab, Allah SWT telah memberikan rezeki/harta kepada seluruh 

hamba-Nya.
25

 

b. Macam-macam zakat 

Zakat secara umum, terbagi menjadi dua:  

Pertama: Zakat harta (Zakat mal,) yakni zakat emas, perak, binatang, 

tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan 17 barang 

perniagaan.  

Kedua: Zakat jiwa (Zakat nafs), yakni  yang dinamai juga dengan 

zakatul fithrah zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesai 

mengerjakan  puasa (shiyam) yang difardhukan. Atau disebut dengan 

nama fitrah. 

Kemudian harus dapat dimaklumi, bahwa para ulama telah 

membagi zakat yang termasuk ke dalamnya fitrah, kepada dua bagian 

pula:  

1) Zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terang dilihat 

umum, yaitu: “zakat binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan 

barang logam.” 

                                                             
25

 El-Madani, Fiqih Zakat Lengkap, (Jogyakarta : Diva Prees 2013 ),  24-25  
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2) Zakat harta yang tidak nyata, yang dapat disembunyikan. Harta 

yang tidak nyata itu, ialah: emas, perak, rikaz dan barang 

perniagaan.
26

 

c. Sasaran dana zakat 

Sasaran orang-orang yang boleh diberikan zakat kepadanya 

terbagi atas delapan golongan, sebagai mana yang telah diriwayatkan 

oleh Abi Daud dari Ziyad Ibn Al Harits: 

“Datanglah seorang lelaki meminta sedekah, katanya: berilah 

kepadaku ya Rasulullah bagianku dari sedekah. Maka 

menjawablah Rasul S.A.W: sesungguhnya Allah tiada merelakan 

hukum seseorang Nabi dan tiada selainnya di dalam urusan 

membagi sedekah ini hingga Allah sendiri menentukan ketentuan, 

maka Allah telah membaginya kepada delapan bagian. Jika 

sekiranya engkau masuk ke salah satu bagian itu, niscaya aku 

berikan hakmu dari sedekah.”
27

 

Dari keterangan diatas, maka zakat harus disalurkan kepada 

para mustahiqdengan kriteria sebagai berikut: 

1) Fuqara’atau fakir adalah mereka yang berhajat, yang tidak 

mempunyai kifayahnya, atau orang yang tidak cukup senishab 

hartanya.  

2) Miskin, adalah orang yang tiada mempunyai apa-apa atau orang 

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

atau oleh badan perkumpulan, untuk mengurus zakat. 

Sepertihalnya mencatat, menagih, melakukan sosialisasi dan 

mendistribusikan zakat. Dalam penelitian ini bisa disebut sebagai 

pegawai Dompet Dhuafa  karena yang mengurus keluar masuknya 

dana 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.  

6) Gharimin, adalah segala mereka yang mempunyai hutang, tak 

dapat lagi membayar hutangnya, karena telah jatuh fakir. Dalam 

penerima manfaat dana zakat ini pihak dhuafa akan mendapatkan 

bantuan dana zakat karena dilihat dari kondisi fisiknya sudah tidak 

produktif lagi atau dibilang sudah tua, dan dilihat dari latar 

belakang perekonomian rendah.  

7) Fisabilillah, adalah mereka yang menjadikan dirinya serdadu 

peperangan, dan segala pekerjaan yang mendekatkan diri kepada 

Allah SWT.Dalam kasus ini Dompet Dhuafa  memberikan bantuan 

kepada para takmir masjid baik itu secara keuangan atau pun 

dengan pelatihan agama.  
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8) Ibnu sabil, adalah mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan 

dan tak dapat mendatangkan bekal dari kampungnya.
28

 

4. Konsep Kemiskinan 

a. Pengertian kemiskinan 

 Pengertian kemiskinan dewasa ini telah mengalami perluasan, 

seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator 

maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak 

hanya dipandang dari dimensi ekonomi saja, melainkan semakin 

meluas hingga ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan bahkan 

politik.Kemiskinan berasal dari kata miskin mendapat awalan ke dan 

akhiran an menjadi kemiskinan.  

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru  miskin artinya 

adalah tidak berharta benda, serba kekurangan, papa, sangat melarat.
29

 

Menurut Sajogyo dalam Hadi Prayitno dan Lincolin Arsyad 

kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah 

standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas 

kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan 

hidup sehat, berdasar atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.
30
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 HadiPrayitno dan  Arsyad Lincolin Arsyad, Petani Desa Dan Kemiskinan, (BPFE, 
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b. Jenis-jenis kemiskinan 

Didalam buku Anwas yang berjudul “Pemberdayaan 

masyarakat di era global” ada 4 jenis kemiskinan. 

1) Miskin absolut, yaitu tingkat ketidak berdayaan individu atau 

masyarakat  dalam memenuhi kebutuhan minimum mulai dari 

pangan, sandang, kesehataan, perumahan, dan pendidikan yang 

diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. 

2) Miskin relatif, yaitu  terkait dengan kesenjangan distribusi 

pendapatan dengan rata-rata garis kemiskinan, namun relatif lebih 

rendah dibandingkan pendapatan masyarakat sekitarnya. 

3) Miskin struktural, yaitu kondisi atau setuasi miskin karena  

pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh 

masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan kepada 

masyarakat. 

4) Kemiskinan kultural, yaitu terkait dengan faktor sikap individu 

atau  masyarakat yang disebakan oleh faktor budaya, seperti malas, 

boros, tidak kreatif sehingga menyebabkan miskin.
31

 

c. Ciri-ciri kemisinan 

 Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di 

tengah-tengah masyarakat, kemiskinan merupakan konsep dan 

fenomena yang berwayuh wajah, bermatra multidimensional. 
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SMERU, misalnya menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki 

beberapa ciri  yakni sebagai berikut: 

1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar papan,   

sandang, pangan. 

2) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti:   

Kesehatan, Pendidikan, Sanitasi, Air bersih, Transportasi 

3) Ketiadaan jaminan masa depan, karna tiada investasi untuk      

pendidikan dan keluarga. 

4) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun   

masal. 

5) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber   

alam. 

6) Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat. 

7) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharia yang   

berkesinambungan. 

8) Ketidakmampuan untuk berusaha karna cacat fisik maupun mental. 

 9) Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial seperti: Anak 

terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga (KDRT), 

janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil.
32
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Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis 

Pembangunan Kesejahteraan social dan Pekerjaan Sosial  (Bandung : PT Rafika Aditama, 2005), 

133.  
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B. Kajian Terdahulu 

 Kajian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dengan penelitian 

lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat 

penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang 

hampir mirip dan sama namun berbeda dengan penelitian ini yang berjudul: 

1. Upaya Pemberdayaan  Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan 

Peduli Ummat.Lestari, Yogyakarta, 2008. 

   Lestari menjelaskan dalam skripsinya  bahwa pemberdayaan dana 

zakat yang dilakukan oleh PKPU di arahkan dalam dua bentuk, yaitu 

pemberdayaan dana zakat dengan penyaluran yang bersifat konsumtif di 

arahkan kepada mustahiq  yang lemah dalam bidang ekonomi dan fisik 

atau tidak produktif lagi seperti panti jompo, yatim piatu, orang cacat. 

Sementara pemberdayaan  yang bersifat  produktif diarahkan untuk fakir 

miskin atau  mustahiq yang lemah dalam bidang ekonomi akan tetapi 

mustahiq memiliki fisik yang kuat untuk bekerja. 

2. Sistem Pendayagunaan Zakat Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Arif Yunan Afandi, Yogyakarta: 2008. 

Arif Yunan Afandi menjelaskan dalam skripsinya bahwa konsep 

pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh badan Amil Zakat Daerah 

Istimewa Yogyakarta mengunakan sistem fisik. Artinya sistem yang 

digunakan merujuk bentuk fisik berupa zakat yang diperoleh dan 

dibagikan  pada ummatdengan tujuan untuk kemaslahatan umat. 
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Berdasarkan  tela’ah putaka diatas dapat kita lihat dengan seksama  

bahwa penelitian dengan topik yang serupa telah dibahas oleh beberapaa 

peneliti sebelumnya. Namun demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian 

yang berbeda  dalam beberapa hal anatara lain: subjek, objek, dan lokasi 

penelitian, sehingga penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  dengan 

judul Sistem Penyaluran Dana Zakat Dompet Duafa Riau Dalam 

Mengurangi Kemiskinan. 

 

C. Kerangka Berpikir 

 Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori terhubung dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah yang penting.
33

 Adapun kerangka berpikir penelitian ini dapat 

dilihat dariberbagai tahapan sebagai berikut : 

Pertama, menetapkan masalah dalam penelitian dengan menentukan 

judul peneliti yaitu Sistem Penyaluran Dana Zakat Dompet Dhuafa dalam 

Mengurangi Kemikinan. 

Kedua,  melakukan identifikasi permasalahan terhadap permasalahan 

yang muncul terkait dengan penelitian ini. Untuk melihat fenomena tersebut, 

melalukan survei awal ke lokasi penelitian sekaligus untuk mendapatkan 

gambaran umum lokasi penelitian. 

Ketiga, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi melalui informan penelitian atau responden penelitian.   
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Sugiono, Model Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), 238-284 
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Pengumpulan data penelitian tentang Strategi Penyaluran Dana Zakat Dompet 

Dhuafa dalam Mengurangi  Kemiskinan.. 

Keempat, menyajikan hasil penelitian dan kemudian melakukan 

analisis dengan teknik deskriptif kualitatif. 

Kelima, tahap ini merupakan tahap akhir penelitian yaitu menarik 

kesimpulan sekaligus memberikan saran. 

 

Gambar 2.1  

Skema kerangka pemikiran penelitian 
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