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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 

A. Kajian Teori 

Untuk mengetahui Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota 

Pekanbaru Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kelurahan Meranti Pandak, 

Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, maka terlebih dahulu penulis 

menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dijadikan 

landasan untuk menganalisa masalah-masalah yang terjadi. 

1. Teori strategi 

Kata strategi barasal dari bahasa Yunani “Strategia” yang diartikan sebagai 

“the art of the general”. Istilah strategi berkembang dalam semua kegiatan 

organisasi, termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Strategi ini 

dalam segala hal di gunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, karena 

pada dasarnya segala perbuatan atau tindakan itu tidak terlepas dari strategi.
8
 

Strategi merupakan langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan 

demi tercapainya suatu tujuan. Mengenai hal ini secara teoritis, strategi dapat 

diartikan dengan beragam sudut padang, seperti: 

a. Strategi merupakan suatu kegiatan, didalamnya terdapat upaya-upaya yang 

dilakukan oleh setiap individu, organisasi, atau perusahaan untuk 

memenangkan persaingan demi tercapainya tujuan yang diinginkan atau 

telah ditentukan.  
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b. Strategi sebagai suatu rencana, yaitu pedoman atau acuan yang dijadikan 

landasan pelaksanaan kegiatan, demi tercapainya tujuan-tujuan yang 

ditetapkan.
9
 

c. Strategi sebagai suatu instrumen, merupakan alat yang digunakan oleh 

semua unsur pimpinan organisasi/ perusahaan terutama manajer puncak, 

sebagai pedoman sekaligus alat pengendali pelaksanaan kegiatan. 

d. Strategi sebagai suatu sistem, merupakan satu kesatuan rencana dan 

tindakan-tindakan yang komprehensif dan terpadu, yang diarahkan untuk 

menghadapi tantangan-tantangan guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

e. Strategi sebagai pola pikir, merupakan suatu tindakan yang dilandasi oleh 

wawasan yang luas tentang keadaan internal maupun eksternal untuk 

rentang waktu yang tidak pendek.
10

 

Menurut Porter, lebih jelasnya strategi adalah alat yang sangat penting untuk 

mencapai keunggulan bersaing. Sedangkan Chandler menyebutkan bahwa strategi 

adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan 

alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.
11

  

Selanjutnya, strategi dapat pula dipahami sebagai suatu rencana 

komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya sekedar mencapai, 

tetapi strategi juga dimaksud untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi 
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di lingkungan, dimana organisasi tersebut menjalankan tugasnya. Dan jika dilihat 

pada organisasi bisnis, strategi dimaksud untuk mempertahankan keberlangsungan 

bisnis perusahaan dari para pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
12

 

Selanjutnya, bila strategi yang dibuat perusahaan dikaitkan dengan struktur 

organisasi perusahaan (dalam hal ini yang dimaksud perusahaan adalah 

perusahaan yang berbentuk korporasi, yaitu perusahaan yang memiliki beberapa 

bidang usaha dalam satu wadah organisasi perusahaan), maka strategi yang dibuat 

perusahaan dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 

1) Corporate Strategy 

Menunjukkan arah keseluruhan strategi perusahaan dalam arti apakah 

perusahaan akan memilih strategi pertumbuhan (growth), strategi stabilitas 

(stability), atau strategi usaha (retrenchment), serta bagaimana strategi tersebut 

disesuaikan dengan pengelolaan berbagai bidang usaha dan produk yang terdapat 

di dalam perusahaan.  

2) Business Strategy 

Dapat diartikan sebagai strategi yang dibuat pada level business unit, divisi 

atau product-level dan strateginya lebih ditekankan untuk meningkatkan posisi 

bersaing produk atau jasa perusahaan di dalam suatu industri tertentu atau segmen 

pasar tertentu. 

3) Functional Strategy 

Merupakan strategi yang dibuat oleh masing-masing fungsi organisasi 

perusahaan, (misalnya strategi marketing, strategi keuangan, strategi produksi) 
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dengan tujuan menciptakan kompetensi yang lebih baik dibanding pesaing 

sehingga akan meningkatkan keunggulan bersaing.
13

 

Adapun dari perusahaan untuk melakukan strategi adalah demi 

memenangkan persaingan bisnis yang dijalankan, serta mempertahankan 

keberlangsungan kehidupan perusahaan dalam jangka panjang. Dalam melakukan 

strategi, dilakukan proses penyusunan strategi yang pada dasarnya terdiri dari tiga 

fase, yaitu: 

1) Penilaian keperluan penyusunan strategi 

Hal ini memberikan gambaran apakah strategi yang akan dilakukan memang 

sesuai dengan tuntutan perubahan dilingkungan atau sebaliknya, lebih baik 

mempertahankan strategi yang telah ada. 

Salah satu cara untuk menilai perlu tidaknya sebuah strategi baru adalah 

dengan menilai strategi yang sedang dijalankan, baik buruknya, serta hasil yang 

diperoleh perusahaan dengan penggunaan strategi tersebut. Namun sebaliknya, 

jika suatu kondisi dimana para anggota dalam organisasi sudah merasa puas 

dengan keadaan yang dialami perusahaan sehingga merasa tidak perlu untuk 

melakukan perubahan strategi atau yang sering disebut dengan inersia, maka 

sebaiknya mempertahankan strategi yang lama.
14

 

2) Analisa situasi 

Mengenai hal ini, perusahaan perlu melakukan analisis mengenai kekuatan 

dan kelemahan yang dimiliki organisasi sekaligus menganalisis peluang dan 

tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Salah satu pendekatan paling populer 
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dalam fase ini adalah analisis SWOT. SWOT adalah kependekan dari Strenght 

(kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threat  

(tantangan). 

Analisis mengenai kekuatan dan kelemahan terkait dengan faktor-faktor 

yang telah dimiliki dan ada perusahaan, misalnya sumber daya manusia yang 

produktif (kekuatan), keterbatasan dana (kelemahan), dan lain sebagainya. 

Adapun analisis mengenai peluang dan tantangan terkait dengan faktor-faktor 

yang dihadapi oleh perusahaan dari pihak eksternal, misalnya jumlah pesaing 

yang bertambah (tantangan), kebutuhan akan produk yang ditawarkan perusahaan 

bertambah (peluang), pendapatan masyarakat yang meningkat (peluang), dan lain 

sebagainya.  

3) Pemilihan strategi 

Pada dasarnya alternatif strategi terbagi kedalam tiga bagian, yaitu: 

a) Strategi yang cenderung mengambil resiko, yaitu strategi yang menyerang 

atau agresif (aggresive or offensive strategy). 

b) Strategi yang cenderung menghindari resiko, yaitu strategi bertahan 

(defensive strategy). 

c) Strategi yang memadukan antara mengambil resiko dan menghindari resiko, 

artinya berada ditengah-tengah. Strategi ini sering dinamakan sebagai turn-

around strategy.
15

 

Dari beberapa uraian tentang strategi diatas, penulis memberikan 

kesimpulan bahwa strategi merupakan suatu cara yang dilakukan seseorang atau 

                                                           
15

 Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, 136. 



15 

 

kelompok orang yang tersusun secara logis dan sistematis digunakan dalam 

mencapai keinginan atau tujuan yang hendak dicapai, sehingga dalam penelitian 

ini penulis mengartikan strategi sebagai suatu cara. 

2. Teori Kemiskinan 

Kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti  tidak berharta benda, 

serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah).
15

 Dalam bahasa Arab dikenal 

dengan kata الفقر,فقير (kemiskinan), menurut bahasa maknanya adalah احتيج 

(membutuhkan), dan menurut pengertian syara‟ فقير adalah orang yang 

membutuhkan dan lemah keadaannya, yang tidak bisa diminta apa-apa. Mujahid 

mengatakan فقير adalah orang yang tidak bisa diminta apa-apa, Jabir bin Zaid juga 

mengatakan demikian, sedangkan Ikrimah mengatakan فقير adalah orang yang 

lemah, sehingga termasuk kedalam orang yang berhak menerima zakat. Hal ini 

terdapat dalam firman Allah Swt pada surah At-Taubah ayat 60. 

                          

                          

     

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.
 16
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Menurut Syeikh al-Ghazali, kemiskinan adalah sebab juga akibat dalam 

waktu yang sama, yang merupakan serial kesengsaraan yang menimpa kita semua. 

Menurut agama seperti yang ditegaskannya, kemiskinan adalah perbuatan maksiat 

yang harus dipertanggungjawabkan oleh individu yang terjebak didalamnya dan 

tidak berusaha untuk keluar darinya, sebab kemiskinan adalah ancaman serius 

bagi akidah  sehingga kemiskinan harus dientaskan. Sebagaimana yang terdapat 

dalam Hadits riwayat Abu Nu‟aim dalam Al-Hilyah dari Anas dan Al-Quran 

surah Ad-Dhuha ayat 8 terhadap pengentasan kemiskinan. 

 كاد الفقر ان يكون كفر
 

Artinya: Kefakiran (kemiskinan) itu nyaris menyebabkan kekafiran.
17

  

   
Al-Quran surah Ad-Dhuha ayat 8. 

           

Artinya: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia 

memberikan kecukupan.
18

 
 

Dalam pengertian yang hampir sama Saad memahami kefakiran dengan 

keadaan tidak tercukupinya kebutuhan hidup. Lebih jauh menurutnya Al-Quran 

menempatkan kefakiran (al-faqru) berhadapan dengan keampunan (al-

maghfirah), padahal lawan keampunan adalah kutukan (al-la’nah), sedang 

antonim kefakiran adalah kaya (al-ghina’). Tampaknya dalam hal ini Al-Quran 

bermaksud menunjukkan bahwa kefakiran itu identik dengan kutukan. Kutukan 

ini ditujukan kepada setiap perilaku yang kondusif bagi terjadinya kefakiran yang 
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pada prinsipnya adalah perilaku dosa yang oleh karena itu merupakan aktualisasi 

dari karakter setan, seperti menyia-nyiakan harta benda, eksploitasi terhadap yang 

lemah oleh yang kuat. 

Dalam perspektif ilmu-ilmu sosial, seperti yang dikemukakan oleh Parsudi 

Suparlan, secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar 

tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada 

sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang 

umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Ginanjar 

Kartasasmita, kemiskinan dapat dilihat dari dua pengertian, kemiskinan absolut 

dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi kemiskinan yang 

terburuk, yang diukur dari tingkat kemampuan keluarga untuk membiayai 

kebutuhan yang minimal untuk dapat hidup sesuai dengan martabat kemanusiaan. 

Kemiskinan relatif adalah tingkat kemiskinan yang sulit dapat dihilangkan karena 

ada saja orang yang merasa lebih miskin dari orang lain.
19

 Adapun dalam 

penelitian ini kemiskinan yang penulis maksud adalah kemiskinan absolut. 

Dari beberap teori yang diungkapkan diatas, maka dapat penulis simpulkan 

bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan yang terdapat pada seseorang atau 

kelompok orang yang mempunyai harta atau usaha, tetapi hasilnya tidak 

mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. 

Melihat secara mendalam tentang kemiskinan, secara umum kemiskinan 

yang terjadi disebabkan oleh hal berikut ini, yaitu: 
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1) Kemiskinan yang disebabkan oleh adanya pengangguran, baik 

pengangguran karena keterpaksaan maupun karena suatu pilihan. 

2) Kemiskinan yang disebabkan karena ketidakmampuan dalam menutupi dan 

memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dimana ketidakmampuan tersebut 

disebabkan oleh salah satu dari tiga sebab, sebagai berikut: 

Pertama, kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik yang menjadi 

penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang besar. Namun pada 

zaman ini, dengan bantuan ilmu yang berkembang pesat, semua hal itu dapat 

diatasi dengan baik. Banyak penemuan canggih yang dapat membantu orang-

orang cacat atau kelemahan fisik lainnya, hingga mereka dapat bekerja sesuai 

dengan kondisi dan kemampuan yang  mereka miliki, serta menghindari mereka 

dari belas kasihan orang lain dan membuat mereka untuk dapat hidup dengan baik 

dan terhormat. Oleh karena itu, dana zakat yang ada bisa dipergunakan untuk 

mengajarkan dan melatih mereka keterampilan yang sesuai dengan bakat dan 

kondisi. 

Kedua, kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mencari 

pekerjaan, karena ditutupnya pintu-pintu pekerjaan yang halal sesuai dengan 

keadaan para fakir miskin tersebut. Walaupun mereka telah mengupayakan sekuat 

tenaga dan mencarinya dengan gigih serta giatnya usaha para pemimpin 

masyarakat dalam memberikan kesempatan kepada mereka dalam membuka 

lowongan pekerjaan. Mereka tidak diragukan lagi berada dalam posisi yang sangat 

lemah  secara  hukum, namun  tidak  secara  kekuatan. Karena  kekuatan  tubuh 
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 tidak memberikan makanan dan juga tidak menghilangkan kelaparan selama 

tidak didapati suatu penghasilan. 

Ketiga, kemiskinan yang ketiga ini bukan disebabkan karena pengangguran, 

tetapi pada kenyataannya ia bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap. Namun 

sayangnya penghasilan dan pemasukan tidak seimbang dengan pengeluaran.  

Dari ketiga hal yang menyebabkan masalah kemiskinan diatas, zakat 

sebagai salah satu solusinya memberikan dan membutuhkan berbagai strategi 

dalam mengentaskan kemiskinan yang memandang keterkaitan sulitnya untuk 

bebas dari cengkraman kemiskinan, hal itu seperti masalah kesehatan, kebodohan, 

permasalahan jomblo (membujang), serta masalah tuna wisma (tidak mempunyai 

rumah), dan lain sebagainya.
20

 

Karena itu, maka wajar apabila Islam kemudian mencoba memahami 

permasalahan ini dan mencoba membebaskan manusia dari kemiskinan yang 

berdampak pada membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berfikir, yang terjadi di 

dalam keluarga maupun masyarakat. Adapun beberapa solusi Islam dalam 

mengentaskan kemiskinan ialah diantaranya: 

1) Bekerja. 

2) Yang berkecukupan menjamin kerabat dekatnya. 

3) Zakat. 

4) Jaminan kas Islam. 

5) Menunaikan hak diluar zakat, dan sebagainya.
21
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2. Teori Strategi Mengentaskan Kemiskinan  

Dari beberapa solusi dalam pengentasan kemiskinan diatas, maka dapat 

difahami bahwa Islam mengkonsentrasikan pengentasan kemiskinan dengan 

mencari pemecahannya diberbagai solusi, salah satunya ialah dengan zakat. 

Sehingga dengan tujuan itulah maka Allah Swt mewajibkan zakat dan 

menjadikannya pondasi terhadap keberlangsungan Islam di muka bumi.
22

 Adapun 

mengenai zakat ini umumnya dikelola oleh suatu lembaga zakat, seperti Lembaga 

Amil Zakat (LAZ), serta berbagai lembaga zakat di lingkungan masyarakat dalam 

lingkup kecil misalnya, dan adanya suatu lembaga resmi yang dibentuk oleh 

pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Beberapa lembaga 

zakat tersebut berperan positif dalam menerapkan berbagai cara atau strategi 

dalam mengentaskan kemiskinan seperti: 

a. Strategi Konsumtif Tradisional
23

 

Dilakukan dengan cara membagikan dana zakat kepada mustahiq secara 

langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah 

berupa beras dan uang kepada yang berhak fakir miskin
24

 atau asnaf yang lainnya 

setiap Idul Fitri atau pembagian zakat maal untuk fakir miskin yang sangat 

membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena terjadi musibah. Pola ini 

merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat yang 

dapat diberikan dalam bentuk: 
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1) Pembagian bahan makanan secara langsung. 

2) Pemberian uang untuk pembelian kebutuhan sehari-hari. 

3) Pemberian sandang. 

4) Pemberian bantuan obat-obatan. 

b. Strategi Konsumtif Kreatif 

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan 

untuk membantu fakir miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi 

yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa: 

1) Pemberian beasiswa untuk anak keluarga miskin. 

2) Alat-alat sekolah untuk para pelajar. 

3) Bantuan sarana ibadah, seperti sarung, mukennah, dan sajadah. 

4) Bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani. 

5) Bantuan sarana usaha untuk pedagang kecil seperti gerobak jualan dan 

sebagainya.
25

 

c. Strategi Produktif Konvensional 

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan 

menggunakan barang-barang tersebut, 
26

 para mustahiq dapat menciptakan suatu 

usaha, seperti: 

1) Pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau sapi untuk membajak 

sawah. 

2) Pemberian bantuan sarana untuk pengrajin seperti alat pertukangan, mesin 

jahit, dan sebagainya. 
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d. Strategi Produktif Kreatif
27

 

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir atau untuk 

permodalan proyek sosial, seperti: 

1) Pemberian modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha 

para pedagang kecil. 

2) Membangun sekolah di daerah permukiman miskin. 

3) Membangun sarana kesehatan di daerah kumuh. 

4) Membangun tempat ibadah.
28

 

Dari empat strategi diatas, suatu lembaga pengelola zakat dalam hal ini 

adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Pekanbaru memungkinkan 

dapat mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan 

Rumbai Pesisir Pekanbaru karena strategi-strategi tersebut sesuai dengan beberapa 

program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Pekanbaru yaitu: 

1) Pekanbaru Makmur; 

2) Pekanbaru Cerdas; 

3) Pekanbaru Sehat; 

4) Pekanbaru Peduli; dan 

5) Pekanbaru Taqwa. 

B. Kajian Terdahulu  

Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang berjudul: Usaha Badan Amil Zakat (BAZNAS) Dalam 

Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Bukit Batu yang diteliti oleh saudara 
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Ali Akbar NIM. 11022103429  pada tahun 2015 jurusan Muamalah dengan nomor 

skripsi 2015254MUA. Dimana penelitian beliau membahas persoalan mendasar 

terkait apa usaha yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) dalam 

Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan Bukit Batu. Selanjutnya yaitu Nomor 

Skripsi 2016179AKN dengan judul: Pengaruh Dana Zakat yang dikelola Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Terhadap Pengentasan 

Kemiskinan  yang ditulis oleh saudari Titin Nur Romadona, NIM 11273201113, 

jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Pada skripsinya, beliau 

membatasi masalah berkisar seputar pengaruh dana zakat yang dikelola oleh 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Pekanbaru terhadap pengentasan 

kemiskinan.  

Dari kedua penelitian sebagai kajian terdahulu diatas, adapun mengenai 

penelitian yang penulis buat, menitikberatkan pada bagaimana Strategi Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dalam Mengentaskan 

Kemiskinan di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, 

Pekanbaru. 

C. Kerangka Berfikir  

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah 

yang penting.29 

Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dari beberapa indikator  

dibawah ini: 

                                                           
29

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods), 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 60. 
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1. Strategi Konsumtif Tradisional; yaitu dengan cara membagikan dana zakat 

kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, 

seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada yang berhak, 

fakir miskin30 atau asnaf yang lainnya setiap Idul Fitri atau pembagian zakat 

maal untuk fakir miskin yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan 

atau karena terjadi musibah. Cara ini merupakan program jangka pendek 

dalam mengatasi permasalahan umat yang dapat diberikan dalam bentuk 

pembagian bahan makanan secara langsung, pemberian uang untuk 

pembelian kebutuhan sehari-hari, pemberian sandang,serta pemberian 

bantuan obat-obatan. 

2. Strategi Konsumtif Kreatif; adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk 

barang konsumtif dan digunakan untuk membantu fakir miskin dalam 

mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan 

tersebut antara lain berupa pemberian beasiswa untuk anak keluarga miskin, 

alat-alat sekolah untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah, seperti sarung, 

mukennah, dan sajadah, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, 

bantuan sarana usaha untuk pedagang kecil seperti gerobak jualan dan 

sebagainya. 

3. Strategi Produktif Konvensional; ialah zakat diberikan dalam bentuk 

barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang 

tersebut, 
31

 para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian 

                                                           
30

 Tulus, Farid Hadjiry, Dkk, Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat, (Jakarta: Departemen 

Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 

Direktorat Pengembangan Zakat dan Waqaf, 2005), 41. 
31

 Tulus, Farid Hadjiry, Dkk, Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat, 42. 
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bantuan ternak kambing, sapi perahan atau sapi untuk membajak sawah, 

pemberian bantuan sarana untuk pengrajin seperti alat pertukangan, mesin 

jahit, dan sebagainya. 

4. Strategi Produktif Kreatif; zakat dalam bentuk pemberian modal bergulir 

atau untuk permodalan proyek sosial, seperti pemberian modal usaha untuk 

membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang kecil, membangun 

sekolah di daerah permukiman miskin, membangun sarana kesehatan di 

daerah kumuh, dan membangun tempat ibadah.32 

Kerangka pemikiran penelitian juga dapat dilukiskan dengan bagan berikut 

ini. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran Penelitian 
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 Tulus, Farid Hadjiry, Dkk, Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat, 43. 
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