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                                               BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1.  Distribusi Zakat Profesi 

 Distribusi barasal dari Bahasa Inggis yaitu distribute yang berati 

pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran 

kepada orang banyak atau beberapa tempat Pengertian lain mendependisikan 

distribusi sebagai penyaluran barang  kepreluan sehari hari oleh pemerintah 

kepada pegawai negri, penduduk dan sebaginya.
6
 penyaluran (pembagian, 

pengiriman) dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang 

atau ke beberapa tempat.
7
 

Sedangkan menurut Afandi secaara garis besar, pendistribusian dapat 

dartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan 

mempermudah penyampian barang dan jasa dari produsen kepada 

konsumen, sehingga penggunaanya sesuai dengan apa yang diperlukan  

(jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).
8
 Pihak yang melakukan 

distribusi disebut sebagai distributor.
9
 Sedangkan menurut Winardi  

megungkapkan pada tahun 1989  bahwa distribusi merupakan sekumpulan 

perantara yang terhubung erat antara satu dengan yang lainnya dalam  

kegitan menyalurkan produk-produk kepada konsumen ( pembeli), menurut 
                                                             

6
W.H.S Poerwardaminta,Kamus Umum Indonesia,(Jakarta: Balai  Pustaka,1991),.269 

7
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Kamus Umum Bahasa 

Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 1999),209 
8
http://Abuailitya.wordpress.com/2010/02/03/Menentukan-arah-baru-Study(di akses pada 

tanggal 11 Maret 2017 pukul 13:36 WIB) 
9
Heri Sudarso,Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar,(Yogyakarta: Ekanisa,2004),234 

http://abuailitya.wordpress.com/2010/02/03/Menentukan-arah-baru-Study(di
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Alma mengungkapkan pada tahun 2007 bahwa ditribusi lembaga yang 

salaing terhubung antara satu dengan yang lainnya untuk melakukan 

kegiatan penyaluran barang atau jasa sehingga tersedia untuk dipergunakan 

oleh para konsumen.
10

 Menuut Philip Kotler dalam bukunya “Manajemen 

Pemasaran” mengatakan bahwa distribusi adalah serangkain Organisasi 

yang saling tergantung yang terlibat dalam  proses untuk menjadikan produk 

atau jasa yang siap digunakan atau dikosumsi. Dalam hal ini distribusi dapat 

diartikan sebagai kegiatan membagikan, pengiriman kepada orang atau 

beberapa tempat.
11

 Distribusi menurut para pakar ekonomi antara lain : 

1. Syafi'i Antonio mengatakan pada dasarnya Islam memiliki dua 

sistem distribusi yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme 

pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial 

masyarakat. 

2. Menurut Philip Kotler, distribusi sebagai himpunan perusahaan 

dari individu yang mengambil alih hak atau membantu dalam mengalihkan 

hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. 

3. Thahir Abdul Muksin Sulaiman mengartikan distribusi sebagai 

pembagian hasil penduduk kepada individu atau pembagian pemasukan 

penduduk untuk setiap orang dari faktor produksi. 

                                                             
10

http://Vauzidotnet.wordpress.com/2004/03/07/ Pengertian-Distribusi-Secara-Umum (di 

akses pada tangga11Maret  2017 pukul 14:09 WIB)  
11

Depdikbut ,Kamus  Besar Indonesia,( jakarta: Balai Pustaka,1990),308 
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4. Menurut Jaribah makna distribusi dalam ekonomi Islam tentu 

lebih luas yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi 

dan sumber-sumber kekayaan.
12

 

Sedangkan zakat adalah isim masdar dari kata zaka- yazku – zakah, 

oleh karena itu kata dasar zakat adalah zakah yang bearti berkah, tumbuh, 

bersih, bertambah.
13

 Dalam buku Al-Muhnin karangan Ibnu Quddamah 

yang diterjemahkan oleh Amir Hamzah, Abu Muhammad Qutaimah 

mengatakan zakat berasal dari kata zaka (bersih), nama’a (tumbuh dan 

berkembang), dan ziyadah (tambahan), dinamakan demikian karna zakat  

membuahkan dan mengembangkan harta. Secara etimologi (bahasa atau 

lughah), al-zakah berate al-numuwwah al-ziyadah. Zakat juga terkadang 

diartikan demgan Al-madh (memuji),
14

 seperti dalam Qs Al-Najm: 32 

ِيوَ  ََٱَّلذ ئِر  َٰٓ ب  َل  ۡج نُِبَن  خۡمََِي  َوَ َٱۡۡلِ َِٰحش  و  ََٱۡلف  َ إَِّلذ م  َِٰسُعََٱللذه  َو  بذك  َر  ةِ َإِنذ ۡغفِر  ۡعل ُمَبُِكۡمَإِۡذََٱلۡه 
 
َأ  َ ٌُ

َ ُكمَّنِو 
 
أ نش 

 
ۡرِضَأ

 
ََ َٱۡۡل ٌُ ُكۡمَۖۡ ىُفس 

 
َٓاَْأ كُّ َثُز  ف َل  َٰجُِكۡمَۖۡ ه  نذ

ُ
ِجيذةَِِٞفَبُُطَِنَأ

 
ىُجۡمَأ

 
ۡعل ُمَبِه وََِِإَوۡذَأ

 
َََٰٓأ  َٱتذق 

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji 

yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas 

ampunanNya. dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia 

menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; 

Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui 

tentang orang yang bertakwa.
15

 

Segala sesuatu yang bertambah disebut dengan zakat. Menurut 

sejumlah fiqih zakat bearti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah 

                                                             
12

Rahmawati Muin, Sistem  Distribusi Dalam  Perspektif  Ekonomi Islam, Assets Vol. 3 

No. 1(2013),hal.45 
13

 Fakhuddin,Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia,(jakarta:lintera Antara Nusa,2004),32 
14

El madani,Fiqi Zakat  ( Jogyakarta: Diva Press,2013),13  
15

Q.S Al-Najm (27):32 
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untuk diserahkan kepada yang berhak. Orang yang wajib berzakat disebut 

dengan“mustahiq” zakat  merupakan pengikat solidaritas dalam masyarakat 

dan mendidik untuk mengalahkan kelemahan mempraktikan pengorbanan 

diri serta kemurahan hati.
16

 

Wahbah Al-zuhaili dalam kitabnya Al-fiqih Al-Islami wa Adillatuhu 

menggungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama mazhab: 

1. Menurut malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari 

harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya 

(mustahiq) nya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang 

tambang, tanaman, dan rikaz. 

2. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan harta yang tertentu   

yang telah ditentukan oleh syari’at allah SWT untuk mengharapkan 

keridhaannya. 

3. Syafiiyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan 

dari harta dan badan dengan cara tertentu.
17

 

Adapun zakat profesi yaitu pendapatan yang dihasilakan pekerjaan 

yang dijalani, seperti gaji pegawai negri atau swasta, konsultan, dokter dan 

lain-lain atau rezki yang dihasilkan dengan cara yang tidak terduga seperti 

undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsure judi) dan lain-lain.
18

 

Menurut Yusuf Qadlawi zakat profesi (yang wajib dizakati) adalah segala 

macam pendapatan yang didapat bukan dari harta yang sudah dikenakan 

                                                             
16

M.Ali Hasan,Zakat Merupakan Salah Satu Mengatasi Problema Social di 

Indonesia,(Jakarta:kencana prenada Media,2008),15 
17

Wahbah Al-zuhaili,Fiqih Islam Wa Adilatuhu Puasa Haji Dan Umroh,ter Abdul Hayyie 
18

Ariana Suryorini,Sumber Zakat Dalam Perekonomian,Jurnal Ilmu 

Dakwah,vol.35,No.1,(Januari-Juni 2012),84 
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dikenakan zakat.
19

 Dalam buku Masail Fiqhiyah Musjfuk Zuhdi juga 

memberikan keterangan tentang zakat profesi, yaitu zakat yang diperoleh dari 

semuah jenis penghasilan yang halal yang diperoleh setiap individu Muslim, 

apabilah telah mencapai batas minimum terkena zakat (nishab) telah jatuh 

tempo atau haul.
20

 

Menurut Didin Hafidhuddin zakat profesi adalah zakat yang dikenakan 

tiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun 

dengan lembaga lain yang mendaatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi 

nishab (batas minimum unntuk berzakat).
21

 

Mengenai istinbath hukum tentang membayar zakat profesi, terlebih 

dahulu mencari landasan hukumnya pada nash-nash al-Qur’an, oleh karenya, 

ketika mencari landasan hukum kewajiban membayar zakat profesi, Yusuf 

Qadlawi antara lain mendasarkannya pada al-Qur’an surat al-Baqarah:267 

yang berbunyi: 

ا  ٍ يُّ
 
أ َٰٓ ِيوَ َي  ََٱَّلذ َّنِو  َل ُكم ۡخر ۡجي ا

 
َأ ٓ ا ِمهذ َو  ۡبُجۡم س  َل  ا َن  َِٰت ّيِب  َط  َِنو ْ َا ىفُِق

 
َأ ْ َٓا ُي ۡرِضَ ء ان 

 
ََٱۡۡل َّل  و 

َاَْ ُه ل ۡسُجمَأَِبَٱۡۡل بِيح َت ي هذ َو  َثُيفُِقَن  ًُ َاَْهِيًِ َوَ ِنۡي نَُتۡغِهُا
 
َٓأ َِْخِهيًَِإَِّلذ َٓا ََٱۡعل ُه نذ

 
َ أ ِنَيَٱّللذ ِيٌدََغ   َح 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 

bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 

menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

                                                             
19

yusuf Qardlawi,Fiqih-Zakat,Terj.Didin Hafidhuddin,et.al,(Bogor:Pustaka Litera Antara 

Nusa,1996),459 
20

Masjfuk Zuhdi,Masail Fikhiyah,(Jakarta:Gunung Agung,Cet X,1997),229-230 
21

Didin Hafidhuddin,Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah,(Jaakarta: Gema 

Insani Press,2004,Cet.4),103  
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melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah 

Maha Kaya lagi Maha Terpuji.22
 

Sesuai ayat tersubut di atas “anfiqu” mempaedakan wajib, karena 

kata“anfiqu” merupakan“fiil amar” dari fiil madhi “anfaqoh” Sesuai dengan 

kaidah usul fiqh yang artinya “pada asalnya perintah itu memfaedakan 

wajib”
23

 

Berdasarkan beberapa teori dapat disimpulkan bahwa distribusi zakat 

Profesi Upz Dinas Pendidikan merupakan kegiatan penyaluran yang berusaha 

memperlancar dan mempermudah penyampaiyan harta zakat dari muzaki 

kepada musthiq. 

2. Dinas pendidikan 

Tinjauan tentang Dinas Pendidikan 

Dinas Pendidikan salah satu instansi pemerintah yang bertanggung 

jawab mengena pendidikan di Indonesia. Dinas pendidikan terbagi menjadi 

beberapa wilayah kerjanya,  yaitu Dinas Pendidikan pusat, Dinas Pendidikan 

Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten serta Unit pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) Dinas Pendidikan Kecamatan.
24

 

Adapun yang menjadi tugas pokok Dinas Pendidikan adalah 

Melaksanakann urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasrkan 

azas otonomi dan tugas pembantuan.
25

  Dinas Pendidikan Provinsi mempunyai 

                                                             
22

Q.S al-Baqarah (1):267 
23

Muchtis Usman,Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah,(Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2002),15  
24

https://www.taralite.com/post/memahami-tugas-dan-fingsi-pendidikan(Diakses pada 

tanggal 20 April 2016 pukul 21:39 WIB)  
25

http://Dispendik.Malangkab.go.id/konten-24.htmlLastUpdate:10-12-200914:56(Diakses 

padatanggal 20  April 2016 pukul 21:40 WIB) 

https://www.taralite.com/post/memahami-tugas-dan-fingsi-pendidikan(Diakses
http://dispendik.malangkab.go.id/konten-24.htmlLastUpdate:10-12-200914:56(Diakses
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tugas kewenangan Desentralisasi dan Dokumentasi di Bidang Pendidikan, 

Generasi Muda Dan Olahaga serta tugas pembantuan yang diberika oleh 

pemerintah yang mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan tugas pokok 

yang dimaksud, Dinas Pendidikan Provinsi mempunyai fungsi yaitu: 

1.  Menyiapkan konsep kebijakan Daerah, standar pelaksanaan kewenangan 

Kabupaten atau Kota di bidang Pendidikan. 

2. Menetapkan standar pelayanan dan standar pelaksanaan tugas-tugas Dinas 

Pendidika, Pendidikan Menengah Umun, Pendidkan Menengah Keguruan, 

Pendidikan perguruan Tinggi, Pendidikan Luar Sekolah, pengembangan 

Tenaga Kependidikan. 

3. Pelaksanaan, perencanaan, pengendalian pembangunan jangka menengah 

dan tahunan di  bidang pendidikan, sesuai dengan ketentuan. 

4. Menyelenggaakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak yang 

terkai mengembangakan kapisitas pendidikan,sesuai dengan ketentuan dan 

standar yang telah ditetapkan. 

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang bekaitan dengan pendidikan sesuai 

bidang tugaas dan fungsi. 

6. Memberikan masukan kepada pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan 

pembangunan di bidang pendidikan.
26

 

Menjalankan fungfi Dinas Pendidikan Povinsi yang mempunyai unsur-

unsur Organisasi Dinas Pendidikan tediri dari: 

a. Bagian Tata Usaha. 

                                                             
26

http://www.sumutprov.go.id/dinaspendidikan/index,php?option=com 

content&task=view&Intemid=28(Diakses pada tanggal 20 April 2016 pukul 21:39WIB) 

http://www.sumutprov.go.id/dinaspendidikan/index,php?option=com
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b. Sub Dinas bidang pendidikan dasar. 

c. Sub Dinas bidang pendidikan luar sekolah. 

d. Seb Dinas bidang pendidkan menengah. 

e. Sub Dinas bidang Generasi Muda. 

f. Sub Dinas bidang Olahraga.
27

 

B. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada penelitian-

penielitian lain yang berbebtuk skripsi dan ada relevensinya dengan judul di 

atas. Adapun yang hampir mirip dan sama namun berbeda dengan penelitian 

ini yaitu penelitian yang berjudul :“Studi perkembangan Zakat profesi  

Pegawai Negri Sipil (PNS) di kota Malang” karya Khairun Nisa’a skripsi ini 

menyimpulkan pengelolaan zakat profesi pegawai negri sipil (PNS) yang ada 

di BAZNAS kota Malang sangat teroganisir, namun perkembangan zakat 

profesi pegawai negri sipil (PNS) di kota Malang dari tahun 2007 sampai 

tahun 2011 pegawai negeri sipil (PNS) yang membayar zakat profesi ke 

BAZNAS sanga menrun dari tahun ke tahun. 

Berbeda dengan peneitian diatas, penelitian ini menekankan pada 

Distribusi zakat Pofesi di Unit Pengumpulan (Upz) Zakat Dinas Pendidikan 

Kota Pekanbaru, yang di gunakan dalam sistem pelayanan. Dengan demikian 

tujuan penelitian ini untuk mengkaji Distibusi zakat Profesi kepada pelajar 

kurang mampu di Unit Pengumpulan Zakat (Upz) Dinas Pendidikan Kota 

Pekanbaru. 

                                                             
27

http:/www.kalselprov.go.id/dinas-dinas/dinas-pendidikan(Diakses pada tanggal 20 April 

2016 pukul 21:50 WIB) 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dapat berubah kerangka teori dan dapat pula beruba 

kerangka penelaran logis, Kerangaka pikir merupakan urain ringkas tentang 

teori yang digunakan dan cara menggunakan teori  tesebut dalam menjawab 

pertanyaan pnelitian.
28

 Kerangaka fikir itu besifat operasional yang diturunkan 

dari satu atau beberapa teori atau dari beberapa pernyataan-pernyataan logis. 

Di dalam kerangka fikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah 

di indenfikasikan dalam kerangka teoritis yang sangat relevan dan mampu 

mengungkapkan, menerangkan serta menunjukkan perspektif tehadap atau 

dengan masalah penelitian. 

 Ada dua bagian umum dalam befikir yang selalu digunakan baik 

dalam berfikir sehari-hari maupun dalam berfikir dalam sebuah penelitian 

ilmiah, yaitu: pertama, Dedukasi, pose 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.
29

 

Kerangka fikir murupakan kerangka penelaran logis, urutan pemikian 

logis sebagai suatu ciri dari cara berfikir ilmiah yang digunakan dan cara 

menggunakan logika tersebut dalam memecahkan masalah.
30

 

Adapun kerangka berfikir atau kerang penalaran logis dari penelitian 

ini dapat dilihat dari tahapan skema sebagai  berikut: 

                                                             
28

Cik Hasan Basri,Penuntun Penyusunan  Rencana Penelitian dan Penulisan Skiripsi 

(Jakarta:RajaGrrafindo,2001).43 
29

Lihat Bagaong Suyanto  Sutinah, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: kencana,2010),23 
30

Cik Hasan Basri,Penuntun Penyusunan  Rencana dan  Penulisa  Skiripsi,43 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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