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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Zakat 

 Zakat berasal dari Bahasa Arab yakni berasal dari kata “Az-zakah” 

yang berarti berkembang atau tumbuh.
8
 Kadang juga diartikan subur, 

bersih atau suci. Secara istilah zakat adalah pemberian tertentu dari harta 

tertentu kepada orang yang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan. 

Salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam.
9
 

Seluruh ulama Salaf dan Khalaf menetapkan bahwa mengingkari 

hukum zakat yakni mengingkari wajibnya menyebabkan di hukum kufur. 

Karena itu kita harus mengetahui definisi dari zakat, harta-harta yang 

harus dizakatkan, nishab- nishab  zakat, tata cara pelaksanan zakat dan 

berbagai macam zakat. 

 Zakat juga salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. 

Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang 

telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori 

ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan 

paten berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial 

kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan 

perkembangan umat manusia. 
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Dalam pengertian istilah syara’, zakat mempunyai banyak 

pemahaman, diantaranya: 
10

 

a. Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang 

diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. 

b. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan 

pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan 

syarat-syarat tertentu pula. 

c. Muhammad al-Jarjani dalam bukunya al-Ta’rifat mendefinisikan 

zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah bagi 

orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yag dimiliki. 

d. Wahbah Zuhaili dalam karyanya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu 

mendefinisikan dari sudut empat mazhab, yaitu: 

1)  Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang 

tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab 

(batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak 

menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah 

mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian. 

2)  Madzhab Hanafi, zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari 

harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh 

pembuat syari’at senata-mata karena Allah SWT. 

3)  Madzhab Syafi’i, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan  

dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu. 

4)  Madzhab Hambali, memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar 

tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu 

untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula. 

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami bahwa zakat adalah 

penyerahan atau penunaian hak yang wajib yang terdapat di dalam harta 
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untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau 

disebut sebagai muzakki. 

Mengenai zakat, dapat dijumpai dalam Al-Qur’an di 82 ayat atau 

tempat, serta di dalam kitab-kitab hadits. Salah satu dalil Al-Qur’an 

tentang zakat terdapat dalam surat Al Baqarah:110.Yang berbunyi: 

                               

        

110. Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja 

yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya 

pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa yang kamu 

kerjakan. 
 

Sedangkan dalil hadits yang menjelaskan tentang zakat yang  artinya 

: "Islam dibangun atas lima perkara: 1) Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan 

selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah 2) Mendirikanlah 

shalat 3) Menunaikan zakat 4) Berhaji, dan 5) Berpuasa di bulan 

Ramadhan." (H. R. al-Bukhari: 8, Muslim: 16, dan lainnya). 

 

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembahasan mengenai 

zakat ini. Orang yang menunaikannya akan mendapatkan pahala, 

sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban 

zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil qath’i (pasti dan tegas) 

dalam Al-Qur’an dan Hadits serta telah disepakati oleh para ulama. Ada 

beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik terkait dengan pemilik harta 

maupun harta itu sendiri.
11

 

Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan adalah niat yang 

menyertai pelaksanaan zakat. Syarat wajib zakat bagi muzakki (orang yang 
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membayar zakat) yakni kefardhuannya, ialah sebagai berikut: merdeka, 

islam, baligh dan berakal, Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib 

dizakati, Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai 

dengannya. Harta yang dizakati adalah milik penuh, kepemilkan harta 

yang telah mencapai setahun menurut hitungan tahun qamariyah, Harta 

tersebut bukan merupakan harta hasil utang, harta yang akan dizakati 

melebihi kebutuhan pokok.
12

 

Afzalurrahman menegaskan  bahwa kelompok yang berhak 

menerima zakat (mustahiq) ada delapan ashnaf  (golongan) yaitu:
13

 

1. Golongan fakir 

Golongan yang memiliki harta, namun untuk kebutuhan hidup 

mereka lebih banyak dibandingkan harta yang mereka miliki. Atau 

orang-orang yang sehat dan jujur tetapi tidak memiliki pekerjaan 

sehingga tidak mempunyai penghasilan. Fakir berarti orang yang sama 

sekali tidak memiliki perkerjaan dan penghasilannya sangat kecil, 

sehingga tidak dapat menutupi kebutuhan sehari-hari. 

2. Golongan Miskin 

Golongan orang yang mempunyai harta untuk mencukupi 

kebutuhan hidup, namun tidak memenuhi standar ekonomi yang layak. 

Dengan kata lain, orang yang lemah dan tidak berdaya (cacat) kerena 

telah berusia lanjut, sakit atau karena akibat peperangan, baik yang 
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bekerja maupun tidak bekerja, akan tetapi tidak memperoleh 

penghasilan yang memadai untuk menjamin kebutuhan sendiri maupun 

keluarganya. 

3. Golongan Amil Zakat 

Amil zakat adalah pekerja yang telah diserahi tugas oleh 

penguasa atau penggantinya untuk mengambil harta zakat dan wajib 

zakat, mengumpulkan, menjaga dan menyalurkannya. Dengan kata 

lain, amil adalah badan atau lembaga mengurus dan mengelola zakat 

yang terdiri dari orang-orang yang diangkat oleh pemerintah atau 

masyarakat. Amil mendapat seperdelapan bagian dari zakat yang 

terkumpul, untuk dipergunakan sebagai biaya operasional, 

administrasi, dan honor/gaji bagi anggota tim. Setiap amil boleh 

menerima bagian zakatnya sebagai petugas dengan kedudukan dan 

prestasi kerjanya. 

4. Golongan Muallafah Al-qulub 

Muallafah Al-qulub merupakan orang yang dibujuk hatinya 

dalam memeluk agama islam sebagai agamanya yang baru. Golongan 

ini berhak menerima zakat, dengan dana zakat yang diberikan 

diharapkan orang seperti ini memiliki keteguhan iman yang semakin 

mantap. 

5. Golongan Riqab 

Riqab artinya hamba sahaya. Pada golongan riqab ini, harta 

zakat diberikan untuk memerdekan budak dalam rangka membantu 
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memerdekakannya. Sejalan dengan perkembangan zaman, budak 

dalam arti harfiah seperti pada masa sekarang sudah tidak ada lagi, 

akan tetapi budak dalam bentuk lain masih banyak. Misalnya, 

masyarakat islam yang tertindas oleh penjajah atau golongan lain. 

Alfarurrahman juga mengusulkan alokasi dana zakat ini untuk 

menolong buruh-buruh agar lebih berkembang.
14

 

6. Golongan Gharim 

Gharim adalah orang yang berhutang bukan untuk maksiat. 

Jika sekedar seseorang punya hutang, belum termasuk dalam kategori 

gharim, hutang yang dimaksud disini adalah seperti hutang untuk 

menafkahi dirinya, anak-anak, beserta istri. Termasuk hutang 

menjalankan perintah Allah, seperti haji, umrah, dan untuk 

menunaikan hak-hak seperti membayar diyat (denda) atau pembiayaan 

perkawinan. Juga termasuk dalam hal ini adalah orang yang berhutang 

untuk kepentingan umum seperti mendamaikan manusia.  

7. Golongan Fisabilillah 

Fisabilillah meliputi banyak perbuatan seperti berbagai bidang 

perjuangan dan amal ibadah. Baik dari segi agama, pendidikan, ilmu 

pengetahuan,  budaya, kesenian, mendirikan rumah sakit, pengiriman 

da’i, penerbitan mushaf dan sebagainya. Semua usaha untuk kebaikan 

kemaslahatan umum, semua upaya dapat menambah kekuatan dan 

kejayaan agama serta Negara. 
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8. Golongan Ibnu Sabil  

Yang dimaksud Ibnu sabil disini ialah musafir. Musafir adalah 

orang yang bepergian jauh, yang kehabisan bekal. Pada saat itu ia 

sangat membutuhkan belanja bagi keperluan hidupnya. Ia berhak 

mendapatkan bagian zakat sekedar keperluan yang dibutuhkan sebagai 

bekal dalam perjalanannya sampai tempat yang ia tuju. Sesuai dengan 

perkembangan zaman, dana zakat ibnu sabil dapat disalurkan antar lain 

keperluan bagi pelajar atau mahasiswa yang kurang mampu, mereka 

belajar jauh dari kampung halaman, penyediaan sarana pemondokan 

yang murah bagi musafir muslim, atau pelajar dan mahasiswa. 

Zakat dibedakan menjadi dua yaitu zakat maal (harta) dan zakat 

fitrah. Zakat maal adalah bagian harta kekayaan seseorang (juga badan 

hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu 

dengan nisab (ukuran) yang telah ditentukan. 

Kekayaan yang wajib dikeluarkan adalah emas, perak, uang barang 

perniagaan atau perdagangan, binatang ternak, hasil bumi dan laut; barang 

tambang atau temuan. Harta kekayaan ini berbeda nisabnya yakni jumlah 

minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. 

Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada waktu 

awal ramadhan hingga akhir ramadhan, yakni saat terbenamnya matahari 

atau sebelum naiknya khatib ke atas mimbar khutbah shalat id. Zakat 

fithrah untuk tiap- tiap jiwa 1sha = 2,305 kg dibulatkan menjadi 2,5 kg 

dari beras atau lainnya yang menjadi makanan pokok bagi penduduk 
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negeri.Lebih utama dikeluarkan sebelum shalat ’Idul Fithri. Boleh juga 

dikeluarkan semenjak permulaan bulan Ramadhan sebagai ta’jil  Seperti 

yang tercantum dalam hadits nabi: “Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: 

Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fithrah dengan kurma satu sha 

atau dengan sya’ir satu sha atas hamba sahaya, orang merdeka, laki-

laki,perempuan, anak-anak, orang tua, dari golongan kaum muslimin dan 

beliau menyuruh zakat fithrah itu ditunaikan sebelum orang-oranng 

keluar(selesai) shalat ’Ied” (Muttafaq ’alaih Dan dalam riwayat Ibnu 

’Ady dan Daraquthni dengan sanad yang lemah) ” Cukuplah mereka 

(orang –orang miskin) jangan sampai berkeliling (mencari nafkah) pada 

hari itu (hari raya). 

Muhammad Taufiq Ridho mencoba menjelaskan tentang tujuan 

dan keutamaan zakat. Baik untuk muzakki atau orang yang membayar 

zakat maupun untuk mustahiq atau orang yang menerim zakat, dan untuk 

amil atau para pengumpul dana zakat. Yakni antara lain: 
15

 

a. Orang yang berzakat adalah orang yang selalu berkeinginan untuk 

membersihkan diri dan jiwanya dari sifat buruk. 

b. Merupakan ciri khas orang-orang yang bertaqwa kepada Allah SWT 

yang senantiasa akan diberikan segala kemudahan oleh Allah SWT 

dalam segala urusannya. 

c. Zakat dipandang sebagai salah satu indikator utama ketundukan 

seseorang dalam ajaran islam. 
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d. Ciri utama mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup. 

e. Zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama 

untuk golongan fakir dan miskin untuk menuju arah kehidupan yang 

lebih baik. 

f.  Zakat sebagai pilar kerjasama anatara muzakki dan mustahiq. 

 Selain tujuan yang ada dalam melaksanakan zakat, terdapat 

juga hikmah dan manfaat dari zakat. Hikmah dan manfaat dari zakat 

tersebut ialah sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, 

mensyukuri nikamatNya akan menumbuhkan ahlaq mulia dengan 

memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir atau 

rakus, menumbuhkan rasa ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan 

dan mensucikan harta yang dimiliki. 
16

 

Zakat turut merangkumi kepentingan fiskal. Zakat boleh dianggap 

sebagai teras kepada sistem perkeonomian islam. Malahan kaidah cukai 

yang dikenakan dalam sistem ekonomi islam konvensional adalah 

mencontoh dari institusi zakat. Cukai dipungut dan dialihkan kembali 

untuk pembangunan negara dan membiayai keperluan golongan miskin. 

Banyak kepentingan zakat yang tidak diketengahkan untuk penghayatan 

dan tindakan umat Islam. 

Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya mengandung kotoran yang 

menjadi sebab rusaknya keseluruhan harta. Harta merupakan ujian dari 
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Allah kepada manusia. Barang siapa yang pandai bersyukur, maka akan 

ditambah kenikmatanya yakni salah satunya berupa harta. 

Zakat menjadi elemen pembersih harta, pendapatan, kewenangan, 

ekonomi dan sosial. Mereka yang yang melakuka zakat mementingkan 

kualitas hidup berdasarkan tuntunan syara’. 

Ketika Mu’adz bin jabbal diutus khalifah Umar bin Khatab ke 

yaman, ia hanya menghabiskan waktu sekitar 11 tahun untuk merubah 

perekonomian masyarakat dinegeri itu sampai pada titik kesejahteraan. 

Indikasinya, masyarakat disana tidak ada lagi yang berhak menerima 

zakat.  

Ketika datang ke madinah dengan membawa harta zakat, ia sempat  

mendapatkan protes dari khalifah Umar bin Khatab. Khalifah Umar 

memprotes karena mengira Mu’adz bin Jabbal menarik harta zakat di 

yaman untuk dibawa kemadinah. Mu’adz menjelaskan bahwa di yaman 

sudah tidak ada satu orangpun berhak menerima zakat.  

Kesimpulannya, di zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat, hingga 

akhir kekhalifahan islam, harta zakat merupakan harta yang potensial 

untuk membangun, mengembangkan suatu wilayah kekuasaan (negara).  

2. Sistem Informasi Pembayaran   

Sistem ialah seperangkat komponen kemampuan subjek (manusia) 

yang saling bekerja satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
17
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Informasi adalah sebuah istilah yang tidak tepat dalam 

pemakaianya secara umum. Informasi ini dapat mengenai data mentah, 

data tersusun, saluran komunikasi informasi itu sendiri. Informasi seperti 

darah yang menglair di dalam tubuh suatu orgaisasi sehingga informasi ini 

sangat penting didalam organisasi. Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru 

memerlukan sebuah informasi untuk perkembangan dan kemajuan 

program yang dijalankan, khususnya BAZNAS program pembayaran 

zakat melalui media online ini. 

Sedangkan Pembayaran adalah berasal dari kata bayar yang berarti 

memberikan uang kepada orang lain, sebagai pengganti barang yang di 

terima atau melunasi utangnya
18

 

Jadi, dapat di simpulkan sistem pembayaran zakat merupakan 

suatu komponen saling bekerja sama terhadap pembayaran atau 

pengumpulan harta zakat. 

Sistem pembayaran zakat di awali dengan kegiatan perencanaan, 

dimana dapat meliputi perencanaan program yang akan di laksanakan 

dalam jangka panjang. Kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan 

struktur organisasi (dewan pertimbangan, dewan pengawas dan badan 

pelaksana).  Sebagai pelaksana dan badan organisasi harus menempatkan 

orang-orang yang tepat dalam mengurusi zakat (amil) dan pemilihan 

sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat yang 

memadai. Amil zakat bertindak nyata melakukan sosialisasi serta 
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pembinaan, baik kepada muzakki maupun kepada mustahiq. Pengawasan 

zakat dilakukan melalui Peraturan Pemerintah, Menteri Agama, Gubernur 

dan Bupati/Walikota meliputi sosialisasi, fasilitasi dan edukasi. lembaga 

pengawas keuangan dan operasional pengelolaan zakat.
19

 

3. Zakat melalui media Online 

Zakat melalui media online merupakan mekanisme pembayaran 

zakat yang dilakukan secara online dengan menggunakan internet (web) 

atau menggunakan ATM yang memudahkan orang yang membayar zakat 

(muzakki) untuk menyalurkan zakatnya. 

 Sejak modernitas menguasai dunia, banyak perubahan terjadi 

dalam berbagai bidang kehidupan. Indonesia sebagai salah satu negara 

dengan bentuk sistem pemerintahan republik menjadi salah satu 

primadona dengan prinsip demokrasi yang dianggap menghargai suara 

seluruh rakyat. Feodalisme berangsur terkikis karena tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan zaman yang menentang sistem monarki. Kenyataan 

yang tidak kalah penting dalam timbulnya era globalisasi adalah terjadinya 

kemajuan yang pesat di bidang sain dan teknologi yang melahirkan 

industri serta komputerisasi.   

Dengan perkembangan yang pesat dari berbagai segi kehidupan, 

banyak hal yang harus menyesuaikan diri termasuk kehidupan keagamaan. 

Zakat merupakan bentuk pembersihan harta juga mengalami perbedaan 

cara menghimpun dan mengelolanya.  
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Pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan pengertian asli 

konsep pembayaran zakat melalui media online inilah adanya kategori 

zakat baru didalam zaman modern ini. Sain dan teknologi modern yang 

muncul saat ini telah memungkinkan dan meyakinkan pengembangan 

pengelolaan zakat melalui media online.  

 Sejarah pertama kali adanya media online atau media internet 

dikembangkan pertama kali di Negara Amerika Serikat oleh departemen 

pertahanan Amerika Serikat. Pada dasarnya teknologi ini memungkinkan 

terhubungnya komputer-komputer di seluruh dunia kedalam sebuah 

jaringan, sehingga alat tersebut menjadi alat komunikasi global. Jaringan 

ini memiliki kelebihan yang signifikan dibandingkan dengan jaringan 

telepon, dikarenakan jaringan komputer memungkinkan semua pertukaran 

jenis informasi termasuk data computer, video, maupun suara. Sedangkan 

telepon hanya terbatas pada komunikasi suara.
20

 

 Zakat melalui media online didukung melalui layanan website. 

Website merupakan sarana atau tempat untuk mengoperasikan segala 

kegiatan mengenai suatu layanan. Jadi, website zakat, digunakan untuk 

melakukan layanan yang berkaitan dengan zakat. 

 Dalam membentuk jaringan zakat online yang sempurna 

dibutuhkan profesionalitas dari semua lembaga, antara lain profesionalitas 

LAZ (Lembaga Amil Zakat) atau BAZ (Badan Amil Zakat), serta layanan 

internet itu sendiri.  
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Media internet, memunculkan gagasan membuat sistem 

pengelolaan    pembayaran zakat melalui media online. Kemudahan yang 

ditawarkan dalam bentuk online antara lain :
21

 

a.  Melalui layanan internet. Layanan yang digunakan melalui website 

LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan Badan Amil Zakat yang bersangkutan. 

b. Layanan lain yang dapat digunakan ialah melalui ATM. Muzakki dapat 

melakukan pembayaran transfer zakat melalui ATM dengan nomor 

rekening yang disediakan oleh LAZ dan BAZ. 

c. Sms zakat. Sama dengan halnya dengan sistem internet. Perbedaanya 

sms zakat, dilakukan secara manual. Dengan cara sms yang berisi   

nama muzakki, nomor rekening muzakki, dan jumlah zakat yang akan 

dibayarkan ke zakat service number LAZ dan BAZ. 

 Kemudahan yang ada dalam zakat melalui media online ini terlihat 

dari berbagai aspek seperti kemudahan pembayaran zakat,  dengan kinerja 

amil yang profesional, serta antar cabang LAZ dan BAZ terhubung secara 

online menimbulkan rasa kepercayaan yang tinggi bagi muzakki.  

 Namun kelemahan yang ada dalam zakat melalui media online ini 

juga bisa dilihat dari beberapa aspek diantaranya banyaknya masyarakat 

yang belum memahami, serta ancaman kejahatan cybercrime (kejahatan 

dunia maya) yang telah banyak terjadi di internet. Contohnya seperti 

hacking dan cracking.   
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  Post Tagged dalam http:// /www.rumahzakat.com(zakat melalui teknologi internet)/ 

(Diakses pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 21.55 WIB). 
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B. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa penelitian 

terdahulu yang merupakan karya ilmiah skripsi dan ada relevansinya dengan 

judul di atas. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama namun berbeda 

dengan penelitian ini yaitu :  

Pertama, penelitian yang berjudul “Sistem Pengelolaan Zakat Pada 

BAZNAS Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau” oleh Iis Ardila di 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah UIN SUSKA 

RIAU. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang di kelola oleh 

BAZNAS dilakukan dengan sistem yang baik. Seperti pelayanan pembayaran 

zakat secara lansung di kantor BAZNAS, pengelolaan harta zakat dan 

penerimaan zakat.   

Kedua, penelitian yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen dalam 

Pengelolaan Zakat di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Surabaya” oleh 

Kurniawan Fitri di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen 

Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pelaksanaan sistem informasi 

manajemen dalam pengelolaan zakat dan faktor-faktor apa saja yang 

mendukung dan menghambat sistem informasi manajemen dalam pengelolaan 

zakat di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya. 

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini menekankan pada 

sistem pembayaran zakat melalui media online di BAZNAS, yang artinya 

internet menjadi media yang digunakan dalam sistem pelayanannya. Dengan 
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tujuan penelitian ini untuk mengkaji sistem pembayaran zakat melalui media 

online di BAZNAS Kota Pekanbaru. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang 

digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan 

penelitian. Ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik 

dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, 

yaitu : Pertama, Deduksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis 

umum bergerak menuju premis khusus. Dari umum ke khusus. Kedua, 

Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak 

menuju premis umum. Dari khusus ke umum.
22

  

Maka kerangka berpikir yang digunakan untuk mengetahui sistem 

pengelolaan zakat melalui media online dapat dilihat dari beberapa indikator 

sebagai berikut : 

1. Perencanaan program yang akan dibuat. 

2. Pelaksanaan dan pengorganisasian yang dilakukan oleh amil sebagai      

orang yang mengurusi zakat 

3. Badan-badan hukum yang dibentuk pemerintah baik konvensional maupun 

syari’ah sebagai pengawas.  

4. Media internet yang menyediakan website, ATM, SMS bertujuan untuk 

memudahkan muzakki dalam melakukan pembayaran zakat. 

                                                             
22

Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Kencana, 2010 ).h.22 
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Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini dapat dilihat dari tahapan 

skema sebagai berikut: 

 

Indikator: 

 

Hasil dari penelitian ini ialah mendiskripsikan  informasi pembayaran 

zakat melalui media online di BAZNAS Kota Pekanbaru 

Sistem Informasi Pembayaran Zakat Melalui Media Online di 

BAZNAS Kota Pekanbaru. 

Perencanaan Pengorganisasian Pelaksanaan Pengawasan 

Meliputi 

perencanaan 

program yang 

akan di 

laksanakan 

dalam jangka 

panjang 

Meliputi pemilihan 

struktur organisasi 

(dewan 

pertimbangan, 

dewan pengawas 

dan badan 

pelaksana) 

Menempatkan 

orang-orang 

yang tepat 

dalam 

mengurusi 

zakat (amil) 

dan pemilihan 

sistem 

pelayanan yang 

memudahkan 

ditunjang 

dengan 

perangkat yang 

memadai 

 

Melalui 

Peraturan 

Pemerintah, 

Menteri 

Agama, 

Gubernur dan 

Bupati/Waliko

ta meliputi 

sosialisasi, 

fasilitasi dan 

edukasi.    


