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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Untuk mengetahui Strategi BAZNAS Kabupaten Kampar dalam 

Meningkatkan Produktivitas Mustahik, maka terlebih dahulu penulis menguraikan 

teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dijadikan landasan untuk 

menganalisa masalah-masalah yang terjadi. 

1. Konsep 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.
11

 

Strategi merupakan  langkah-langkah atau tindakan  tertentu yang di 

laksanakan 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.  

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

landasan pelaksanaan kegiatan, demi tercapainya tujuan-tujuan yang 

ditetapkan.
12

 

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. 

                                                             
11

 Rafi‟udin dan Maman Abdul Djaliel, Prinsip dan Strategi Dakwah, (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2001),76-77. 
12

 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Perspektif Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta: 2002), 167. 
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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.
13

 

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.
14

 

Selanjutnya, strategi dapat pula dipahami sebagai suatu rencana 

komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya sekedar 

mencapai, tetapi strategi juga dimaksud untuk mempertahankan keberlang-

sungan organisasi dilingkungan, 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.
15

 

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 

                                                             
13

 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, pemberdayaan Masyarakat dalam 

Perspektif Kebijakan Publik, 168. 
14

 Freddy Rangkuti, Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka, 2013), 4. 
15

 Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: 

Kencana, 2005),132. 
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stabilitas (stability), atau strategi usaha (retrenchment), serta bagaimana 

strategi tersebut disesuaikan dengan pengelolaan berbagai bidang usaha 

dan produk yang terdapat didalam 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 didalam 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) dengan tujuan menciptakan kompetensi yang lebih baik 

dibanding pesaing sehingga akan meningkatkan keunggulan bersaing.
16

  

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.
17

 

                                                             
16

 Ismail Solihin, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Erlangga, 2009), 86. 
17

 Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, 135. 
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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 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.
18

 

Dari beberapa uraian tentang strategi diatas, penulis memberikan 

kesimpulan bahwa strategi merupakan suatu cara yang dilakukan 

seseorang atau 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. 

                                                             
18

 Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, 136. 
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2. Strategi BAZNAS  dalam menyalurkan dana zakat 

Zakat untuk perdayaan ekonomi dengan berupaya menciptakan iklim 

masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud apabila penyaluran tidak 

lanngsung di berikan kepada mustahik, untuk keperluan konsumtif, tetapi di 

himpun, dikelola dan distribusikan oleh badan / lembaga yang amana dan 

propesional.
19

 Dalam dua tahun terakhir ini, penyaluran dana zakat cendurung 

meningkat dari waktu kewaktu, dan data yang dihumpun jumlah penyaluran 

dana zakat  pada tahun 2013 pada BAZNAS  sebesar 44,363 milyiar rupiah 

dan sementara itu peningkatan prensentase dalam penyaluran dana zakat yang 

dilakukan oleh BAZNAS   pada tahun 2014 sebesar 45,113 milyar rupiah dari 

data tersebut, terlihat jelas bahwa terjadi peningkatan jumlah penyaluran dana 

zakat yang di lakukan oleh BAZNAS  dalam rentang waktu 2013 dan 2014 

penyaluran dana. 

Zakat diberikan secarah langsung kepada fakir miskin untuk keperluan 

konsumtif. Dalam kontenks perubahan sekarang,maka bagian zakat ini 

diarahkan terutama pada golongan. 

Bagian yang lain yang jumlahnya sedikit, diperuntukan untuk „‟amil‟‟ 

biasa berkembang,yaitu tidak semata-mata untuk orangnya, melainkan biasa 

pulak lembaganya yang mengelola dan memajukan dari stategi peng-

organisasiannya. Upaya penyaluran dana zakat BAZNAS  dilakukan sesuai 

dengan undang-undang no 38 tahun 1999 bahwa BAZNAS  jugak melakukan 

kegiatan penyaluran baik yang secarah langsung maupun tidak langsung. 

Berkaitan dengan penyaluran, maka BAZNAS  mempunyai dua strategi yaitu: 

1) Penyaluran secara langsung adalah penyaluran yang dilakukan langsung 

kepada mustahik penyaluran langsung ini dilakukan oleh USZ konter 

2) Penyaluran secarah tidak langsung adalah penyaluran yang dilakukan oleh 

BAZNAS  melalui lembaga (mitra). Penyaluran secarah tidak langsung ini 

dilakukan oleh unit saluran zakat (USZ), mitra seperti amil zakat 

(BAZ),lembaga amil zakat (LAZ), Dan USZ mitra yang ada di BUMN, 

BUMS, BMT, lembaga masjid. 

                                                             
19

 Lili Bariadi, Muhammad Zen, M.Hudi, Zakat dan Wirausaha,(Ciputat: CED, 2005), 

15. 
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3) Penyaluran ZIS BAZNAS  didasarkan pada criteria peneriamaan ZIS yang 

ditetapkan secarah syariah: fakir, miskin ,amil, muallaf, riqap, ghorimin, 

filsabililah dan ibnusabil kegiatan penyaluran dana zakat meliputi:
20

 

a) Bantuan Kemanusian 

Adalah upaya program membantu dan meringangankan 

kelompok masyarakat yang tertimpah bencana alam maupun 

kemanusian pelayanan yang diberikan berupa bantuan kebutuhan 

pokok dan obat-obatan. 

b) Bantuan kesehatan 

Penyaluran dalam bidang kesehatan dilakukan dalam beberapa 

program yaitu pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang tidak 

mampu dan pemberian bimbingan dan penyaluran bantuan biaya 

rumah sakit 

c) Bantuan pendidikan 

Penyaluran dalam bidang pendidikan dipriotaskan dalam 

pemberian dana beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu.penyaluran 

beasiswa ini baik dilakukan sendiri maupun kerja sama dengan 

yayasan GNOTA  untuk beasiswa bagi murid SD sampai tingkat SMP 

dan yayasan ORBIT bagi murid SMU dan perguruan tinggi penerima 

bantuan beasiswa BAZNAS  sampai dengan sekaranga dan sebanyak 

2.268 

d) Bantuan Ekonomi 

Program pengembang ekonomi masyarakat miskin dilakukan 

dalam tiga pola yaitu: 

1. Pemberian modal kerja secarah langsung 

2. Pemberian modal kerja melalui pembiayaan BMT yang di jamin 

oleh dana BAZNAS  

3. Pemberian sarana kerja 

                                                             
20

 Aries mufti dan Muhammad Syakir Sula, AmanahBagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi 

syariah, (Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007), 209. 
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e) Kegiatan dakwah 

Selama ini kegiatan dakwah dilakukan oleh BAZNAS  yaitu: 

pengiriman da‟i ke daerah terpencil seperti Kampar kiri; program da‟i 

mitra BAZNAS; pembiayaan da‟i kedaerah konflik; dan kegiatan 

keIslaman kerjasama dengan lembaga keagamaan 

f) Masyarakat mandiri 

Adalah program dibidang peningkatan sumber daya manusia 

melalui program pengajian dan pelatihan terpadu yang berkerja sama 

dengan intansi lain. 

3. Teori meningkatkan Produktivitas 

Produktivitas adalah yang masing-masing memiliki pegertian yang 

berbeda. Produktivitas secara umum diartikan orang dengan menunjukkan 

kepada rasio output terhadap input. Input biasa mencakup biaya produksi 

(production costs) dan biaya peralatan (equioment costs). Sedangkan output 

biasa terdiri dari penjualan (sales), pendapatan (earning), market share, dan 

kerusakan (defects). Bahkan ada yang melihat pada performansi dengan 

memberikan penekanan pada nilai efisiensi. Efisiensi diukur sebagai rasio 

output dan input. Dengan kata lain, pengukuran efisiensi menghendaki 

penentuan outcome , dan penentuan jumlah sumber daya yang dipakai untuk 

menghasilkan outcome tersebut. Disektor swasta dan dibanyak kasus sektor 

publik, efisiensi dan produktivitas dianggap sinonim. Selain efisiensi, 

produktivitas juga dikaitkan dengan kualitas output, yang diukur berdasarkan 

beberapa standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
21

 Sedangkan kinerja 

diartikan sebagai hasilkerja atau perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang 

sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya 

dalam perusahaan.
22

 

Selanjutnya untuk mengetahui lebiih lanjut tentang produktivitas 

banyak hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa produktivitas sangat di 

pengaruhi oleh faktor: 

                                                             
21

 Faustino Cardoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Andi, 

2003), 159-160. 
22

 Henni Indrayani, Dkk, Manajemen SDM Terintegrasi, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), 

96. 
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a. Knowledge (pengetahuan) 

b. Skill (kepandaian) 

c. Abilities (abilitas) 

d. Attitudes (sikap) 

e. Behaviors (perilaku) 

Dari para pekerja yang ada dalam organisasi sehingga banyak program 

perbaikan produktivitas kinerja meletakkan hal-hal tersebut sebagai asumsi-

asumsi dasarnya. 

Klingner dan Nanbaldian menyatakan bahwa produktivitas merupakan 

fungsi perkalian dari usaha pegawai yang didukung dengan motivasi yang 

tinggi, dengan kemampuan pegawai yang diperoleh melalui latihan-latihan. 

Produktivitas yang meningkat, berarti performansi yang baik, akan menjadi 

feedback bagi usaha, atau motivasi pekerja pada tahap berikutnya sehingga 

dikatakan program-program produktivitas nampaknya dekat pada tiga bidang 

yaitu meliputi perubahan-perubahan didalam struktur organisasi, proses-

proses, dan prosedur-prosedur pelaksanaan.
23

 

Dari beberapa faktor yang berkaitan dengan produktivitas tersebut, 

faktor kesemptan dari pegawai untuk bekerja dengan baik sering diabaikan 

dan tidak mendapat perhatian yang serius. Para pegawai juga harus diberi 

harapan-harapan kinerja yang masuk akal. Yang termasuk disini tidak hanya 

kejelasan daripada pernyataan-pernyataan tujuan, tetapi juga fisibilitas tujuan 

secara keseluruhan.
24

 

Faktor lain yang berkaitan dengan produktivitas  meliputi perhatian 

terhadap alat pengaman dan kondisi kerja. Sakit sehingga meninggalkan kerja, 

atau konpensasi dari pekerja, tentu berarti biaya bagi organisasi, dalam jumlah 

uang yang besar, dan kondisi kerja yang tidak nyaman jelas akan mengurangi 

kesempatan bagi pekerja untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif. 

Faktor terakhir pada level ini berkaitan dengan sistem kepegawaian itu 

sendiri. Jika suatu sitem itu terlampau kaku maka mungkin hanya sedikit 

                                                             
23

 Faustino Cardoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Andi, 

2003), 161 
24
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kesempatan fleksibilitas dalam tugas-tugas kerja, mobilitas karir, dan 

implementasi rencana-rencana insentif. Pada sisi lain, suatu sistem yang 

terlampau fleksibel pasti mendorong sikap pilih kasih, tindakan-tindakan 

pegawai yang berubah-ubah, dan berkurangnya moral serta kepercayaan 

dalam keseluruhan konsep merid. 

Dengan demikian untuk meningkatkan produktivitas seorang atau 

kelompok orang baik sendiri maupun dalam suatu organisasi perusahaan perlu 

adanya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pegawai. Pelatihan 

adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu 

pekerjaan tertentu yang sedang menjadi pekerjaannya. Supaya efektif, 

pelatihan biasanya harus mencakup pengalaman mengajar (learning 

experience), aktivitas-aktivitas yang terencana (beaplaned organizational 

activity), dan didesain sebagai jawaban atas kebutuhan-kebutuhan yang 

berhasil diidentifikasikan. Secara ideal, peltihan harus didesain untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan organisasi, yang pada waktu yang bersamaan juga 

mewujudkan tujuan-tujuan daripada pekerja secara perorangan.
25

 

Istilah pelatihan sering disamakan dengan istilah pengembangan. 

Pengembangan (development) menunjuk kepada kesempatan-kesempatan 

belajar (learning opportunities) yang didesain guna membantu pengembangan 

para pekerja. Kesempatan yang demikian tidak terbatas pada upaya perbaikan 

performansi pekerja yang pekerjaannya yang sekarang. Jadi pelatihan 

langsung berkaitan dengan performansi pekerja, sedangkan pengembangan 

(development) tidaklah harus. Pengembangan mempunyai skope yang lebih 

luas dibandingkan dengan pelatihan. 

Pelatihan sering dianggap sebagai aktivitas yang paling dapat dilihat 

dan paling umum dari semua aktivitas kepegawaian. Para majikan menyokong 

pelatihan melalui pelatihan para pegawai akan menjadi lebih terampil, dan 

karenanya lebih produktif, sekalipun menfaat-manfaat tersebut harus 

diperhitungkan dengan waktu yang tersita ketika para pegawai sedang dilatih. 

                                                             
25

 Sjafri 2008 Strategi manajemen pelatihan http://ranawajah. wordpress. com/2008/ 

02/12/strategi-manajemen-pelatihan Diakses pada tanggal 14 september 2014 pukul 21.21 WIB. 
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Para pekerja menyukai pelatihan karena pelatihan membebaskan dari 

pekerjaan mereka (jika mereka tidak suka dengan pekerjaannya) atau 

meningkatkan kecakapan yang bisa digunakan untuk menguasai kedudukan 

yang sedang mereka duduki atau yang akan mereka duduki. Pelatihan juga 

sering disebut sebagai imbalan dari organisasi, suatu simbol status, atau suatu 

liburan dari kewajiban-kewajiban kerja sehari-hari. Beberapa komentator yang 

menekankan arti simbolis dari pelatihan mengemukakan bahwa orang-orang 

menerima prestige dan balasan-balasan yang tidak terlihat lainnya melalui 

pelatihan. Oleh karena itu pelatihan juga dapat memperbaiki kepuasan 

sehingga produktivitas dapat tercapaikan.
26

 

Produktivitas merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki 

oleh suatu lembaga atau perusahaan apabila ingin mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam kegiatannya lembaga atau perusahaan harus mampu 

meningkatkan produktivitas dari waktu ke waktu, karena ini menyangkut 

terhadap kinerja lembaga tersebut. 

Aspek sumber daya manusia didalam perusahaan atau lembaga 

memegang peranan penting, yaitu sebagai salah satu tolak ukur tingkat 

produktivitas kerja karyawan, dengan pengertian apabila tingkat kualitas 

sumber daya manusia didalam sebuah perusahaan itu tinggi atau baik maka 

tingkat produktivitas kerja karyawan di lembaga tersebut lebih mudah 

meningkat, begitu pula sebaliknya apabila tingkat kualitas dari sumber daya 

manusia itu rendah atau kurang maka tingkat produktivitas kerja karyawan 

tersebut akan sulit untuk meningkat. Oleh karena itu bagi setiap lembaga yang 

ingin sukses dalam usahanya, diharuskan untuk lebih meningkatkan 

perhatiannya terhadap aspek sumber daya manusia yang dimiliki, dengan 

tujuan agar harapan serta tujuan dapat tercapai.
27

 

Dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja karyawan, tidak hanya 

mengandalkan segi kualitas produk yang dihasilkan, melainkan perusahaan 
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atau lembaga juga perlu memperhatikan faktor–faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan, seperti pengaruh kepuasan gaji/upah, kondisi 

kerja dan program pelayanan bagi karyawan. Dengan memperhatikan faktor–

faktor yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas kerja karyawan, maka 

lembaga dapat lebih mengetahui serta memahami kebutuhan dan keinginan 

para karyawannya sehingga para karyawan bisa merasa lebih puas ataupun 

merasa lebih diperhatikan serta dapat melaksanakan kegiatan kerjanya secara 

optimal.
28

 

Produktivitas adalah ukuran sampai sejauh mana sebuah kegiatan 

mampu mencapai target kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan
29

. Untuk 

itu sudah selayaknya pemilik lembaga baik swasta maupun pemerintah 

memberikan sebuah motivasi bagi karyawannya supaya menghasilkan 

produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu suatu lembaga atau organisasi 

memberikan semacam perhatian yang khusus pada karyawannya untuk 

meningkatkan kemajuan dan kemampuan tenaga kerja serta kesejahteraan 

karyawan. 

Berbagai ungkapan seperti output, kinerja, efisiensi, efektivitas, sering 

dihubungkan dengan produktivitas. Secara umum, pengertian produktivitas 

dikemukakan orang dengan menunjukkan kepada rasio output terhadap input. 

Input bisa mencakup biaya produksi dan biaya peralatan. Sedangkan output 

bisa terdiri dari penjualan (sales), pendapatan, market share, dan kerusakan
30

. 

Produktivitas kerja karyawan menurut Dewan Produktivitas Nasional 

mempunyai pengertian sebagai sikap mental yang selalu berpandangan bahwa 

mutu kehidupan kerja karyawan pada hari ini harus lebih baik dari hari 

kemarin dan mutu kehidupan kerja karyawan pada hari esok harus lebih baik 

dari hari ini
31

. Sedangkan secara umum seperti dikemukakan oleh Husein 

                                                             
28

 Ibid 18 
29

  Ernie Tisnawati. S. dan Kurniawan, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana, 2005), 

Cet I, h. 369 
30

  Faustino Cardoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: ANDI, 

2003), 159 
31

  Sinugan Muchdarsyah,. Produktivitas: Apa dan Bagaimana, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1995), 18 
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Umar produktivitas kerja karyawan adalah perbandingan antara sumber hasil 

yang dapat dicapai perusahaan dengan keseluruhan sumber daya yang 

digunakan
32

. Dengan kata lain, produktivitas kerja karyawan memiliki dua 

dimensi pengertian, pengertian dimensi pertama adalah tingkat efektivitas 

yang mengarah pada hasil pencapaian kerja secara  optimal, yaitu pencapaian 

hasil target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu kerja. Sedang 

kan pengertian dimensi kedua adalah tingkat efisien yang berkaitan dengan 

upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau aktivitas 

kerjanya. 

Produktivitas merupakan hal yang sangat penting bagi para karyawan 

yang ada di lembaga. Dengan adanya produktivitas kerja diharapkan pekerjaan 

akan terlaksana secara efisien dan efektif, sehingga ini semua akhirnya sangat 

diperlukan dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Untuk mengukur 

produktivitas kerja, diperlukan suatu indikator, sebagai berikut
33

: 

1) Kemampuan 

Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan 

seorang karyawan sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki 

serta profesionalisme mereka dalam bekerja.Ini memberikan daya untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya kepada mereka. 

2) Meningkatkan hasil yang dicapai 

Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil merupakan 

salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun yang 

menikmati hasil pekerjaan tersebut. Jadi, upaya untuk memanfaatkan 

produktivitas kerja bagi masing-masing yang terlibat dalam suatu 

pekerjaan. 

3) Semangat kerja 

Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Indikator 

ini dapat dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam satu hari 

kemudian dibandingkan dengan hari sebelumnya. 

                                                             
32

Husein Umar, Riset Sumber Daya Manusia, cetakan Keempat, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2002), 9 
33
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4) Pengembangan diri 

Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan 

kerja. Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan 

harapan dengan apa yang akan dihadapi. Sebab semakin kuat tantangan 

nya, pengembangan diri mutlak dilakukan. Begitu juga harapan untuk 

menjadi lebih baik pada gilirannya akan sangat berdampak pada keinginan 

karyawan untuk meningkatkan kemampuan. 

5) Mutu 

Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang 

telah lalu. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan 

kualitas kerja seorang pegawai. Jadi, meningkatkan mutu bertujuan untuk 

memberikan hasil yang terbaik yang pada gilirannya akan sangat berguna 

bagi perusahaan dan dirinya sendiri. 

6) Efisiensi 

Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber 

daya yang digunakan. Masukan dan keluaran merupakan aspek produk-

tivitas yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi karyawan.
34

 

Dari beberapa solusi dalam meningkatkan produktivitas diatas, maka 

dapat difahami bahwa Islam mengkonsentrasikan peningkatan 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.  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 meningkatkan produktivitas yaitu:
35

 

                                                             
34

 Edi Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana, 2011), 104-105 
35

 Sinugan Muchdarsyah,. Produktivitas: Apa dan bagaimana, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1995),19 



 21 

a. Strategi perencanaan pemilihan mustahik 

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  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:
36

 

1) Pembagian bahan makanan secara langsung. 

2) Pemberian uang untuk pembelian kebutuhan sehari-hari. 

3) Pemberian sandang. 

4) Pemberian bantuan obat-obatan. 

b. Strategi pemberian modal usaha mustahik 

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang 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 kayu, gergaji, papan. 

4) Bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani. 

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

sebagainya.  

c. Strategi pelatihan dan bimbingan terhadap mustahik 

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana 

dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq tidak lepas 

dari pelatihan dan bimbingan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar dapat 

menciptakan suatu usaha, seperti:
37

 

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

membajak sawah. 
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2) Pemberian bantuan sarana untuk pengrajin seperti alat pertukangan, 

mesin jahit, dan sebagainya. 

d. Strategi Pengontrolan dan pengawasan mustahik 

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pengontrolan dan penga-

wasan bergulir, BAZNAS Kabupaten Kampar dalam meberih pengon-

trolan jugak memberih pengawasan terhadap mustahik 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.  

Dari empat strategi diatas, suatu  lembaga pengelola  zakat dalam 

hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bangkinanag  Kota 

memungkinkan dapat Meningkatkan produktivitas mustahik karena 

strategi-strategi tersebut sesuai dengan beberapa program Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Bangkinang kota yaitu: 

a) Kampar Makmur; 

b) Kampar Cerdas; 

c) Kampar Sehat; 

d) Kampar Peduli; 

e) Kampar Taqwa.
38

 

 

B. Kajian Terdahulu  

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 dengan 

penelitian ini adalah penelitian yang berjudul:  

1. Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS ) Kabupaten Kuantan Singingi yang diteliti oleh saudari Tiara 

                                                             
38

 Ibid 6-7 
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Wiwik Sustika NIM. 11145202934 pada tahun 2015 jurusan Manajemen 

Dakwah dengan nomor skripsi 201549MD. Dimana penelitian beliau 

membahas persoalan mendasar terkait apa strategi yang dilakukan Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi dalam 

pendayagunaan dana zakat yang bersifat produktif.  

2. Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru   

yang ditulis oleh saudari Nita Purnamasari, NIM. 11273203513, jurusan 

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

membatasi masalah berkisar seputar peranan dana zakat yang dikelola oleh 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Pekanbaru dalam 

pemberdayaan ekonomi mustahik. 

Dari kedua penelitian sebagai kajian terdahulu diatas, adapun 

mengenai penelitian yang penulis buat, menitikberatkan pada bagaimana 

Strategi Produktif Kreatif BAZNAS  Kabupaten Kampar dalam Meningkatkan 

Produktivitas Kinerja Mustahik. 

 

C. Kerangka Berfikir  

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai 

masalah yang penting.
39

 

Adapun kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dari beberapa 

indikator  dibawah ini: 

1. Pemilihan mustahik dengan usaha yang sesuai. 

2. Pemberian modal usaha kepada mustahik. 

3. Pelatihan dan bimbingan usaha kepada mustahik. 

4. Pengontrolan dan pengawasan terhadap usaha mustahik. 

Kerangka pemikiran penelitian juga dapat dilukiskan dengan bagan 

berikut ini: 
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Gambar 2.1  
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