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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Kajian Teoritis
2.1.1

Managemen Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Managemen Keuangan
Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno dari kata management,
yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen juga diartikan
sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan
pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien.
Menurut Musthafa (2017:3) Manajemen keuangan menjelaskan tentang
beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan
pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan
dividen. Manajemen keuangan berkepentingan dengan bagaimana cara menciptakan
dan menjaga nilai ekonomi atau kesejahteraan. Konsekuensinya, semua pengambilan
keputusan harus difokuskan pada penciptaan kesejahteraan. Dalam memperkenalkan
teknik pengambilan keputusan, kita akan lebih menekankan logika yang mendasari
teknik-teknik itu.
Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang didalam manajemen
yang membahas tentang bagaimana mengatur dan mengolah keuangan suatu
organisasi, dengan tujuan utama adalah membantu manajer untuk memaksimalkan
nilai perusahaan Manajemen keuangan berkepentingan dengan bagaimana cara
menciptakan dan menjaga nilai ekonomis atau kekayaan.
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Konsekuensinya, semua pengambilan keputusan harus difokuskan pada
penciptaan kekayaan Manajemen perusahaan akan berhadapan dengan keputusan
keuangan seperti ketika memperkenalkan produk baru, kapan melakukan investasi
dalam aset baru, kapan harus mengganti aset yang sudah ada, kapan melakukan
pinjaman dari bank, kapan menerbitkan saham atau obligasi, kapan memperluas
kredit ke pelanggan, dan berapa banyak kas harus dipertahankan. Untuk itu,
perusahaan perlu mencari sumber dana untuk membiayai kebutuhan untuk. operasi
tersebut Suatu organisasi, pengaturan kegiatan keuangan sering disebut sebagai
manajemen keuangan (Husnan & Pudjiastuti, 2016:4).
Darsono (2011:101) menjelaskan manajemen keuangan merupakan aktivitas
pemilik dan meminjam perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang
semurahmurahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seekonomis mungkin
untuk menghasilkan laba. Manajemen keuangan

adalah aktivitas perusahaan

termasuk kegiatan planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan
yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan
mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Dalam teori manajemen
syari’ah, manajemen memiliki dua pengertian (1)sebagai ilmu, (2)rangkaian aktivitas
perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan terhadap
sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis.
Manajemen keuangan dapat didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab
manajer keuangan Meskipun tugas dan tanggung jawabuva berlainan di setiap
perusahaan, tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi : keputusan
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tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian dividen suatu
perusahaan (Weston dan Copeland, 1992:2). Tujuan manajemen hendaknya
memaksimalkan nilai jangka panjang saham perusahaan yang berarti nilai intrinsik
seperti yang diukur oleh harga saham rata ratanya. Untuk memaksimalkan nilai,
perusahaan harus mengembangkan produk yang diinginkan oleh pelanggan,
memproduksi secara efisien, menjual barang dengan harga yang kompetitif dan
mengamati hukum yang berkaitan dengan perilaku perusahaan. Jika perusahaan
berhasil dalam memaksimalkan harga saham, maka mereka akan memberikan
kontribusi pada masyarakat sosial dan kemakmuran rakyat.
Beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan
merupakan kegiatan yang diawali dari perencanaan sampai dengan pengendalian
yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan atau memperoleh
dana dan bagaimana perusahaan mengalokasi dana yang diperoleh dengan
memperhatikan return dan risiko yang muncul baik yang berasal dari internal
perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Tujuan dilakukan pengelolaan
keuangan dalam perusahaan agar perusahaan dapat berkembang dan dapat
meningkatkan kinerja perusahaan.
Manajemen keuangan syari’ah adalah aktivitas perusahaan termasuk
kegiatan planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang
berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan
mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan untuk mencapai tujuan
dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syari’ah.
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Berdasarkan

prinsip

tersebut

diatas

maka

dalam

perencanaan,

pengorganisasian, penerapan dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan
secara syari’ah adalah :
a) Setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta semestinya memperhatikan
cara-cara yang sesuai dengan syari’ah seperti perniagaan/jual beli,
pertanian, industri, atau jasa-jasa.
b) Obyek yang diusahakan bukan sesuatu yang diharamkan.
c) Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang/mubah
seperti membeli barang konsumtif, rekreasi dan sebagainya. Digunakan
untuk hal-hal yang dianjurkan/sunnah seperti infaq, waqaf, shadaqah.
Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat.
d) Dalam menginvestasikan uang, juga harus memperhatikan prinsip “uang
sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan”, dapat
dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank
syari’ah dan pasar modal syari’ah
Manajemen
terhadap
berkaitan

keuangan

fungsi-fungsi
dengan

syari’ah

keuangan
masalah

bisa

dengan

diartikan

sebagai manajemen

bingkai syariah

Islam

yang

keuangan perusahaan (Muhamad, 2003: 17).

Manajemen dikatakan telah memenuhi syari’ah apabila:
a) Mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan
ketauhida;
b) Mementingkan adanya struktur organisasi; serta
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c) Membahas soal sistem. Sistem ini disusun agar perilaku di dalamnya
berjalan dengan baik.

2.1.1.2 Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Syari’ah
Manajemen
planning,

analisis

berhubungan

keuangan
dan

dengan

syari’ah

pengendalian
cara

adalah
terhadap

memperoleh

aktivitas

termasuk kegiatan

kegiatan keuangan

yang

dana, menggunakan dana, dan

mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapaitujuan dengan
memerhatikan kesesuaianya pada prinsip syari’ah. Manajemen keuangan syari’ah
merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian,
dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam prinsip
syariah (Sobana, 2018: 20-21).
Manajemen keuangan syari’ah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh
hasil optimal yang bemuara pada keridhaan Allah SWT. Oleh sebab itu, maka segala
langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan
aturan-aturan Allah SWT. Aturan-aturan itu tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadist.
Ruang lingkup manajemen keuangan syari’ah sesungguhnya sangatlah luas, antara
lain mencakup tentang:
a) Lembaga Keuangan Bank
Keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa
keuangan yang lengkap, lembaga keuangan bank secara opersioanal
dibina atau diawasi oleh bank indonesia sebagai bank central
diindonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi
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pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh dewan syariah
nasional MUI. Lembaga keuangan bank terdiri dari :
a. Bank Umum Syariah; Bank umum merupakan bank syariah
yang dalam kegiatanya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Bank pembiayayaan
syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank
umum, tetapi ditingkat regional dengan berlandasan kepada
prinsip-prinsip syariah. Pada sistem konvensional dikenal
dengan bank perkreditan rakyat. Bank pembiayayaan rakyat
syariah merupakan bank yang khusus melayani masyarakat
kecil dikecamatan dan pedesaan.
b) Lembaga Keuangan Non-bank
Lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan
ang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Pembinaan
dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah
dilakukan oleh dewan syariah nasional MUI. Lembaga keuangan
syariah non-bank antara lain sebagai berikut:
a. Pasar Modal
b. Pasar Uang.
c. Perusahaan Asuransi
d. Dana Pensiun
e. Perusahaan Modal Venture
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f.

Lembaga Pembiayaan
Lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar
bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus
didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam
bidang usaha lembaga pembiayaan yang mencakup sebagai
berikut:
1)

Lembaga Sewa Guna Usaha (Leasing)

2)

Perusahan Anjak Piutang (Factoring)

3)

Perusahaan Kartu Plastik

4)

Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance)

5)

Perusahaan Pegadaian

6)

Lembaga Keuangan Syariah Mikro

7)

Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ)

2.1.1.3 Lembaga Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ)
Melalui BAZ dan LAZ ini diharapkan agar harta zakat umat Islam bisa
terkonsentrasi pada sebuahlembaga resmi dan dapat disalurkan secara lebih optimal.
a) Lembaga Pengelola Wakaf
Peningkatan peran wakaf sebagai pranata keagamaan tidak
hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial,
tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain
untuk

memajukan

kesejahtaraan

umum,

sehingga

dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

perlu
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b) BMT
BMT merupakan kependekan kata Balai Usaha Mandiri
Terpadu atau Baitul mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro
(LKM) yang berperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Baitul
mal wat Tamwil (BMT) yaitu balai usaha terpadu yang isinya
berintikan

bayt

almal

wa

al-tamwil

dengan

kegiatan

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam
meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan
kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan
menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

2.1.2

Planned Behavior
Theory of planned behavior merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen

yang merupakan penyempurnaan dari reason action theory yang dikemukakan oleh
Fishbein dan Ajzen. Fokus utama dari teori planned behavior ini sama seperti teori
reason action yaitu intensi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Intensi
dianggap dapat melihat faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku. Intensi
merupakan indikasi seberapa keras orang mau berusaha untuk mencoba dan berapa
besar usaha yang akan dikeluarkan individu untuk melakukan suatu perilaku.
Sebagaimana diketahui dalam ilmu ekonomi, menjelaskan perilaku manusia
dalam semua kerumitannya adalah merupakan sesuatu yang sulit diukur. Tetapi pada
prakteknya pemahaman tentang prilaku manusia dapat memudahkan orang lain
dalam memahami dan berinteraksi secara ekonomis timbal balik. Prilaku manusia
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dapat difahami dalam beberapa tahapan, mulai dari perhatian pada satu ekstrem ke
konsentrasi pada institusi sosial di sisi lain.
Psikolog sosial dan kepribadian cenderung berfokus pada tingkat menengah,
individu yang berfungsi penuh yang memproses informasi yang tersedia memediasi
efek faktor biologis dan lingkungan pada perilaku. Konsep yang mengacu pada
disposisi perilaku, seperti sikap sosial dan sifat kepribadian, telah memainkan peran
penting dalam upaya ini untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia
(Ajzen, 1991)
Pada prinsip agregasi tidak menjelaskan variabilitas perilaku di seluruh
situasi, juga tidak memungkinkan prediksi perilaku tertentu dalam situasi tertentu.
Hal ini dimaksud menunjukkan bahwa sikap umum dan sifat-sifat kepribadian
terlibat dalam perilaku manusia, tetapi bahwa pengaruhnya hanya dapat dilihat
dengan melihat sampel perilaku yang luas, agregat, dan valid. Pengaruh mereka pada
tindakan spesifik dalam situasi tertentu sangat dilemahkan oleh kehadiran faktor lain
yang lebih langsung.
Their influence on specific actions in specific situations is greatly attenuated
by the presence of other, more immediate factors. Indeed, it may be argued that broad
attitudes and personality traits have an impact on specific behaviors only indirectly
by influencing some of the factors that are more closely linked to the behavior in
question (Ajzen, 1991). Artinya, bahwa sikap dan sifat kepribadian yang luas pasti
memiliki dampak pada perilaku spesifik hanya secara tidak langsung dengan tetap
mempengaruhi beberapa faktor yang lebih terkait erat dengan perilaku manusia.
Sehingga nantinya akan terlihat sifat dari faktor-faktor spesifik perilaku ini dalam
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kerangka teori perilaku terencana, sebuah teori yang dirancang untuk memprediksi
dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks tertentu.
Reason action theory mengatakan ada dua faktor penentu intensi yaitu sikap
pribadi dan norma subjektif (Fishbein & Ajzen, 1975). Sikap merupakan evaluasi
positif atau negatif individu terhadap perilaku tertentu. Sedangkan norma subjektif
adalah persepsi seseorang terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak
melakukan perilaku tertentu (Fishbein & Ajzen, 1975).
Namun Ajzen berpendapat bahwa teori reason action belum dapat
menjelaskan tingkah laku yang tidak sepenuhnya berada di bawah kontrol seseorang.
Karena itu dalam theory of planned behavior Ajzen menambahkan satu faktor yang
menentukan intensi yaitu perceived behavioral control. Perceived behavioral control
merupakan persepsi individu terhadap kontrol yang dimilikinya sehubungan dengan
perilaku tertentu (Ajzen, 2005).
Faktor ini menurut Ajzen mengacu pada persepsi individu mengenai mudah
atau sulitnya memunculkan tingkah laku tertentu dan diasumsikan merupakan
refleksi dari pengalaman masa lalu dan juga hambatan yang diantisipasi. Menurut
Ajzen (2005) ketiga faktor ini yaitu sikap, norma subjektif, dan perceived behavioral
control dapat memprediksi intensi individu dalam melakukan perilaku tertentu.
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Gambar 2.1:
Theory of planned behavior

Gambar 2.1: Theory of planned behavior (Ajzen, 1991)
Gambar diatas menjelaskan sebagai sebuah faktor sentral dalam teori
perilaku terencana adalah individu berniat untuk melakukan perilaku atau keputusan
tertentu. Niat diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi
perilaku; mereka adalah indikasi seberapa keras orang mau mencoba, seberapa
banyak upaya yang mereka rencanakan untuk lakukan, untuk melakukan perilaku
tersebut. Sebagai aturan umum, semakin kuat niat untuk terlibat dalam perilaku,
semakin besar kinerjanya. (Ajzen, 1991) Namun, harus jelas bahwa dalam sebuat
keputusan, niat perilaku dapat menemukan ekspresi dalam perilaku hanya jika
perilaku tersebut di bawah kendali kehendak untuk memutuskan. Yaitu jika orang
tersebut dapat memutuskan sesuka hati untuk melakukan atau tidak melakukan
perilaku tersebut.
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Meskipun beberapa perilaku sebenarnya dapat memenuhi persyaratan ini
dengan cukup baik, kinerja sebagian besar tergantung setidaknya sampai taraf tertentu
pada faktor-faktor non-motivasi seperti ketersediaan peluang yang diperlukan dan
sumber daya ulang (Azjen 1991). Secara kolektif, faktor-faktor ini mewakili orang
dalam sebuah kontrol atas perilaku. Sejauh seseorang memiliki peluang dan sumber
daya yang diperlukan, dan bermaksud untuk melakukan perilaku tersebut, ia harus
berhasil melakukannya.
Consistent with an emphasis on factors that are directly linked toa particular
behavior, perceived behavioral control refers to people’s perception of the ease or
difficulty of performing the behavior of interest. Whereas locus of control is a
generalized expectancy that remains stable across situations and forms of action,
perceived behavioral control can, and usually does, vary across situations and
actions. Thus, a person may believe that, in general, her outcomes are determined by
her own behavior (internal locus of control), yet at the same time she may also believe
that her chances of becoming a commercial airplane pilot are very slim (low perceived
behavioral control)
Konsisten dengan penekanan pada faktor-faktor yang secara langsung terkait
perilaku tertentu, kontrol perilaku yang dirasakan mengacu pada orang. Persepsi
tentang kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku yang menarik. Sedangkan
locus of control adalah ekspektasi umum yang tetap stabil di berbagai situasi dan
bentuk tindakan, kontrol perilaku yang dipersepsikan dapat, dan biasanya memang,
bervariasi di berbagai situasi dan tindakan.
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Dengan demikian, seseorang mungkin percaya bahwa, secara umum, hasilhasilnya ditentukan oleh perilakunya sendiri (internal locus of control), namun pada
saat yang sama ia juga percaya bahwa peluangnya untuk menjadi pilot pesawat
terbang komersial sangat tipis (persepsi rendah). kontrol perilaku).

2.1.3.

Keputusan
Investor akan melihat bagaimana cara dari manajemen perusahaan dalam

mengelola asset atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan karena keputusan investasi
yang diambil akan berdampak pada pada profit yang dihasilkan perusahaan. Van
Horne & Wachowicz (2009) menyebutkan keputusan investasi merupakan hal yang
paling penting untuk menciptakan nilai perusahaan, dimulai dengan penetapan total
aktiva yang diperlukan oleh perusahaan.
Minat untuk membayar zakat profesi adalah kesediaan seseorang untuk
mendistribusikan zakat dari profesi yang ingin diberikannya kepada mereka yang
lebih membutuhkan. Membayar untuk zakat profesi adalah kewajiban seseorang
yang memiliki lebih banyak kekayaan dan telah mencapai nishab. Ini sesuai dengan
teori al wala 'sebagai kesetiaan kepada Allah SWT untuk melaksanakan perintah-Nya
(Jayanto, 2016).
Bila melihat dari teori keputusan investasi merupakan keputusan terhadap
aktiva yang dikelola sebuah perusahaan. Keputusan investasi berpengaruh secara
langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan dimasa-
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masa yang akan datang. Tujuan keputusan investasi adalah memperoleh tingkat
keuntungan yang tinggi dengan tingkat risiko tertentu (Yuliani, 2013).
Sosialisasi menunjukkan bahwa muzaki kurang berminat mendistribusikan
zakat dari profesi yang dikejar. Kesediaan seseorang untuk melakukan suatu tindakan
atau tidak dapat dilihat dari minatnya. Sejalan dengan teori perilaku terencana yang
mempertimbangkan semua perilaku diperlukan perencanaan Farah et al. (2017).
Mengambil teori perilaku terencana yang menjelaskan bahwa perilaku
manusia tidak hanya dari faktor internal tetapi juga dari faktor norma subyektif juga
(Novarela & Sari, 2015). Dalam penelitian ini, norma subyektif adalah reaksi yang
diterima oleh muzaki dari pengaruh orang lain di lingkungan sosialnya untuk
melakukan dan tidak mengambil tindakan dalam memilih organisasi pengelola zakat
untuk mendistribusikan zakat profesi mereka kepada mustahik.
Menurut Van Horne dan Warchowiz,Jr (2014: 20) dikatakan bahwa
manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan asset, pendanaan, dan manajemen
asset dengan didasar beberapa tujuan umum. Jika dilihat dari kacamata manajer,
maka keputusan manajemen keuangan merupakan keputusan yang berkaitan dengan
(a) tentang keputusan alokasi dana baik dana yang berasal dari dalam perusahaan
maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi.
Investasi jangka pendek misalnya dalam kas, persediaan, piutang dan surat berharga
maupun investasi jangka panjang dalam bentuk gedung, peralatan produksi, tanah,
kendaraan, dan aktiva tetap lainnya.
Keputusan investasi ini akan tercermin pada sisi aktiva dalam neraca
perusahaan. Manajer keuangan bertanggung jawab menentukan pertimbangan yang
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optimal setiap jenis asset perusahaan (b) pengambil keputusan pembelanjaan atau
pembiayaan investasi. Keputusan pembelanjaan ini menjawab berbagai pertanyaan
penting seperti bagaimana pembelanjaan kegiatan perusahaan yang optimal,
bagaimana memperoleh kebutuhan dana untuk investasi yang efisien, bagaimana
kemposisi sumber dana optimal yang harus dipertahankan, apakah perusahaan
sebaiknya menggunakan modal asing ataukah modal sendiri Pemahaman transaksi
internasional menjadi sangat penting.
Perusahaan dapat mengurangi ketergantungan dana dari perbankan melalui
penemuan baru instrument pasar uang dan modal. (c) kebijakan dividen Apabila
seorang manajer keuangan memutuskan untuk membagikan laba yang diperoleh
dalam bentuk dividen, maka ketergantungan terhadap sumber dana eksternal semakin
besar. Sebaliknya apabila manajer keuangan memandang bahwa perusahaan telah
memiliki financial leverage yang tidak menguntungkan, maka sebaiknya laba yang
diperoleh ditahan untuk memperbaiki struktur modal perusahaan. Perusahaan yang
berada dalam tahap pertumbuhan cenderung untuk menahan labanya karena
memerlukan sumber dana intern untuk pembelanjaan investasi.

2.1.3.1.

Keputusan Membayar Zakat
Zakat dapat dibagi menjadi dua jenis, zakat fitrah dan zakat maal. Zakat

fitrah dibayarkan saat bulan Ramadhan atas setiap individu sedangkan zakat maal
dikeluarkan atas harta yang dimiliki. Adapun syarat-syarat kekayaan yang wajib
dizakati adalah: 1) Milik Penuh (Almilkuttam), 2) Berkembang, 3) Cukup Nishab, 4)
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Lebih Dari Kebutuhan Pokok (Alhajatul Ashliyah), 5) Bebas dari hutang, dan 6)
Berlalu Satu Tahun (Al-Haul) (Qardhawi, 1999).
Dalam Islam yurisprudensi, umat Islam diharuskan dalam hal tertentu
kondisi untuk membayar (2,5% dari akumulasi kekayaan mereka setiap tahun) untuk
dibelanjakan pada orang miskin dan yang membutuhkan di untuk mencapai
keseimbangan antara perbedaan kategori dan kelas masyarakat. Zakat bukan terbatas
pada kekayaan uang. Itu juga dikenakan pada emas, perak, produk pertanian, hewan,
dan komoditas barang. (Doktoralina dkk, 2018)
Jenis kekayaan yang dapat menjadi obyek pembayaran zakat maal dapat
dibedakan menjadi dua yakni kekayaan dalam konteks tradisional (hasil pertanian,
sumber daya mineral, emas, perhiasan, uang tunai, hasil usaha, dan hewan ternak)
dan kekayaan dalam konteks modern (pendapatan dari asset, gaji, surat berharga)
(Abu Bakar, 2007; Qardawi, 1999).
Upaya pemerataan pendapatan yang dikenal dalam Islam salah satunya
adalah zakat. Zakat dapat diartikan sebagai al-barakatu (keberkahan), al-namaa
(pertumbuhan dan perkembangan), at-thaharatu (kesucian), as-salahu (keberesan),
dan terpuji (Qardhawi, 1999; Hafidhuddin, 2006).
Secara teknis, zakat merupakan sejumlah uang atau barang yang diambil dari
harta yang telah memenuhi syarat haul dan nisab dan diserahkan kepada muzakki
(Zulkifli, 2011: Canggih 2017). Zakat merupakan salah satu pilar dalam rukun Islam
sebagai bentuk tindakan sosial yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim. Kewajiban
tersebut disebutkan dalam Al Qur’an berulang kali bersandingan dengan kewajiban
menunaikan sholat (Muhammad, Saad, 2016; Canggih 2017).
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Zakat menyucikan jiwa dari kekikiran, ketamakan, dan keegoisan;
menyucikan harta dari hak orang lain; serta berdampak positif pada perekonomian
masyarakat dengan mengurangi kemiskinan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
dan meningkatkan purchasing power parity (Canggih 2017).
Zakat merupakan bentuk ibadah bernilai sosial dan ekonomi yang dapat
memperkecil kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Dengan pengelolaan zakat
yang tepat diharapkan distribusi kekayaan yang merata dapat diwujudkan.
Mengetahui bahwa zakat adalah instrumen potensial untuk memerangi
kemiskinan, zakat harus memiliki perhatian khusus dan harus dikelola dengan baik
untuk memberdayakan kaum miskin untuk menjadi mandiri dan mencapai
masyarakat sipil yang makmur. Zakat dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi jika
dikelola dengan baik. Oleh karena itu, zakat tidak boleh ditangani sendiri oleh
muzzakki tetapi harus ditunjuk oleh lembaga hukum yang diberikan kepada sebuah
lembaga zakat. Tentu peran organisasi pengelola zakat sangat penting untuk
mengelola dan mendistribusikan zakat, terutama untuk zakat profesi.
Zakat adalah stimulus dalam perekonomian, yang meningkatkan kekuatan
baru dalam akumulasi investasi yang signifikan yang akan mendorong produksi
siklus ekonomi di wilayah tersebut. Bahkan dari sisi makro, zakat akan dapat
meningkatkan permintaan agregat karena meningkatnya daya beli masyarakat untuk
barang dan jasa (Rusydiana, 2017).
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Pada umumnya distribusi zakat yang dilakukan tahunan oleh tempat-tempat
ibadah, baik masjid maupun mushola. Ada pula yang langsung disalurkan oleh
muzaki ke mustahik menimbulkan pertanyaan publik tentang apa peran organisasi
pengelola zakat.
Organisasi pengelola zakat tampaknya tidak memiliki kepercayaan penuh
dari masyarakat, terutama muzaki. Peran organisasi pengelola zakat tidak hanya
tentang sosialisasi dan penggalangan dana. Organisasi pengelola zakat memiliki
tanggung jawab lebih besar dari itu. Melakukan sosialisasi setelah dana masyarakat
dikumpulkan, masyarakat tidak pernah dapat mengakses bagaimana dana tersebut
didistribusikan (Hamidi & Suwardi, 2013).
Organisasi pengelola zakat yang memiliki reputasi baik menunjukkan bahwa
organisasi tersebut bertanggung jawab dan berkinerja baik. Tujuan organisasi
pengelola zakat akan tercapai jika berorientasi sesuai dengan visi dan misi. Jika itu
dicapai dengan benar, dapat digunakan sebagai evaluasi dasar muzaki terhadap
organisasi manajemen zakat dan meningkatkan minat membayar zakat profesi
melalui organisasi manajemen zakat (Jayanto, 2019).
Zakat juga memiliki peran utama dalam penciptaan keadilan di bidang
ekonomi, di mana semua warga negara memiliki sumber pendapatan dan pendapatan
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi kehidupan mereka. Zakat dapat
memberikan kontribusi untuk mengurangi kemiskinan melalui efek pengganda zakat
(Al Arif, 2010).
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2.1.4.

Akuntabilitas

2.1.4.1.

Pengertian Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan istilah yang terkenal dalam Administrasi Negara

Republik Indonesia menjadi pendorong pembentukan Undang-undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi, dan nepotisme. Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan
administrasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang mempunyai beberapa
arti antara lain; yang dapat dipertanggungjawabkan, kemampuan memberikan
jawaban, yang dapat dipersalahkan dan yang mempunyai ketidakbebasan, termasuk
istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya.
Laporan keuangan memiliki beberapa karakteristik utama yaitu adalah
relevan, andal dan dapat dipahami. Karakteristik tersebut harus dipenuhi agar laporan
keuangan bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan (Martani, 2014).
Sehingga akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai permintaan
pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab atas semua yang diserahkan
kepadanya, baik secara individu maupun kelompok.
Akuntansi didefinisikan sebagai system informasi yang menghasilkan laporan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi
perusahaan (Warren,2006). Dan menurut Carl S. Warren, James M. Reeve dan Philip
E. Fees (2006) Akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi
perusahaan.
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Secara umum, akuntansi (accounting) dapat diartikan sebagai sistem
informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai
aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Seperti telah disebutkan sebelumnya, kita
akan menitik beratkan pembahasan pada akuntansi dan peranannya dalam bisnis.
Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk membuat perencanaan yang
efektif,

pengawasan

dan

pengambilan

keputusan

oleh

manajemen.

Pertanggungjawaban organisasi kepada investor, kreditur dan badan pemerintah.
Menurut American Accounting Association (AAA) akuntansi secara tehnis
akuntansi adalah kumpulan prosedur-prosedur untuk mencatat, mengklasifikasikan,
mengikhtisarkan dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan transaksitransaksi
yang telah dilaksanakan perusahaan dan akhirnya menginterprestasikan laporan
tersebut.

2.1.4.2.

Tujuan Akuntabilitas
Laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi
kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan (Hery, 2017). Dengan kata
lain, akuntabilitas dari laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses
akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi dari data keuangan atau aktivitas
sebuah lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan lembaga tersebut.
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2.1.4.3.

Manfaat Akuntabilitas
Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi
amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2004: 20)

2.1.4.4.

Indikator Akuntabilitas
Menurut Setiyon akuntabilitas mencakup harapan atau asumsi perilaku dalam

jalur hubungan antara pemberi dan penerima mandat, “accountability adalah konsep
yang memiliki beberapa makna. Terminologi ini sering digunakan dengan beberapa
konsep seperti answerability, rensponsibility, dan terminology lain yang berkaitan
dengan “the expectation of account-giving” (harapan pemberi mandate.

2.1.4.5.

Akuntansi Syariah
James (2011:172) menjelaskan syari’ah adalah berasal dari kata syara’a yang

berarti memperkenalkan, mengedepankan, menetapkan. Syara’a sering disebut syara’
atau syir’ah. Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui
akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah, definisi bebas dari akuntansi
adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan,
penggolongan serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan
keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
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Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah
SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia,
jadi akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi
yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
Apabila ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai
proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data
keuangan suatu organisasi. Definisi ini juga menunjukan bahwa kegiatan akuntansi
merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Pada
dasarnya akuntansi harus:
a. Mengidentifikasikan data mana yang berkaitan atau relevan dengan
keputusan yang akan diambil
b. Memproses atau menganalisis data yang relevan
c. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk
pengambilan keputusan

2.1.5.

Transparansi

2.1.5.1.

Pengertian Transparansi

Transparansi menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana 2009 adalah
Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip
keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam
menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan
harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak
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boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditundatunda pengungkapannya.”
Transparency is “free from pretense or deceit, easily detected or seen through,
or readily understood.” (Pan Suk Min, 2007 dalam Komarudin dan Satmoko, 2009)
Transparansi diartikan tidak ada kebohongan atau penipuan, mudah dideteksi atau
dilihat, atau mudah dipahami. Hal itu sangat penting untuk pengambilan keputusan
yang tepat oleh setiap orang yang berkepentingan. Seluruh orang memiliki akses ke
informasi sehingga mereka dapat berpartisipasi secara bermakna dalam proses
pengambilan keputusan dan membuat pilihan.
Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari Good Governance.
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku
dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang
membutuhkan (Renyowijoyo, 2010; 14)
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa
transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah
dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada
Perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang
bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak
yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan
organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan
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sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.
Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas.
Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi
pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat
memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi
orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa
yang dikerjakannya. Dengan demikian, transparansi mejadi instrumen penting yang
dapat menyelamatkan uang rakyat dari penyalahgunaan uang yang bukan menjadi
kewenangannya (Andrianto, 2017:81).

2.1.5.2.

Prinsip-Prinsip

Pada prinsipnya publik menuntut usaha afirmatif untuk membuka dan
menyajikan informasi maupun aktivitas sebuah lembaga apapun yang relevan.
Keseimbangan dalam hal transparansi baik dalam hal status kerahasiaan data maupun
informasi-informasi yang mempengaruhi lainnya, maka lembaga apapun harus
profesional. Transaparansi yang disebarkan oleh profesional accountung sebuah
lembaga bukan untuk membuat dalih atas keputusan lembaga, tetapi untuk
menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada publik serta menjelaskan
alasan dari setiap kebijakan tersebut.
Andrianto (2017:92) Prinsip transparasi dalam pengelolaan keuangan harus
memenuhi beberapa unsur yaitu:
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a. Terbuka
Adanya akses masyarakat dan stakeholders yang luas untuk terlibat dalam
proses perencanaan, penyusunan, maupun pelaksanaan anggaran
keuangan.
b. Bisa diketahui oleh masyarakat luas.
Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi seluas-luasnya yang
mudah dan murah bagi seluruh kalangan dari pemerintah desa, tanpa
membedakan status sosial dan ekonomi tentang keadaan keuangan.
c. Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat
Keputusan yang diambil dalam penyusunan anggaran dana yang
diputuskan dalam musyawarah rencana pembangunan melibatkan
masyarakat.
d. Adanya ide-ide atau aspirasi
Pemerintah harus mengakomodir ide-ide atau aspirasi masyarakat yang
kemudian dijadikan sebuah keputusan bersama.
Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut
Mardiasmo (2009) adalah sebagai berikut:
a. Invormativeness (informatif): Pemberian arus informasi, berita,
penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang
membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
b. Disclosure (pengungkapan): Pengungkapan kepada masyarakat atau
publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial.
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Sedangkan menurut Krina (2003: 17) indikator-indikator dari transparansi
adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan informasi yang jelas.
b.

Kemudahan akses informasi.

c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar
atau permintaan untuk membayar uang suap.
d.

Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa
dan lembaga non pemerintah.

2.1.5.3.

Tujuan Transparansi
Warren (2014:112) mengemukakan bahwa tujuan Transparansi, yaitu

menciptakan keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap program atau kegiatan
yang dilaksanakan, mengakses informasi, meningkatkan kepercayaan dan kerjasama
antara pengelolaan dan pemangku kepentingan. Penerapan transparansi bertujuan agar
masyarakat belajar dan melembagakan sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat
terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan.
Indikator dari informatif menurut Mardiasmo (2006) antara lain adalah:
a. Tepat waktu; Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik
serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut
b. Memadai; Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan
informatif yang memadai atas hal-hal material.
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c. Jelas; Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak
menimbulkan kesalahpahaman.
e. Akurat; Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak
menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan
informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas
mencerminkan maksudnya.
f.

Dapat

diperbandingkan;

Laporan

keuangan

hendaknya

dapat

diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.
Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat
digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi
lain yang sejenis.
g. Mudah diakses; Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.
Tujuan dari transparansi ialah mengetahui proses/alur dalam mengelola
anggaran, dengan demikian maka akan timbul kepercayaan dan kerjasama yang baik
antara pemangku kepentingan dan tim pengelola anggaran karena adanya penerapan
prinsip transparansi yang baik dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional.

2.1.6.

Efisiensi Operasional

2.1.6.1.

Pengertian Efisiensi Operasional

Konsep efisiensi berasal dari konsep ekonomi mikro, yaitu, teori produsen juga
teori konsumen. Tetapi teori produsen lebih memaksimalkan konsep efisiensi
dibandingkan

dengan

teori

konsumen.

Teori

konsumen

mencoba

untuk

Mementingkan kepuasan dari sudut pandang individu, sementara teori produsen
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mencoba untuk memaksimalkan laba atau meminimalkan biaya dari sudut pandang
produsen. Pengertian Efisiensi menurut (Susilo, 2017:101) adalah suatu kondisi
atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar
dan

dengan

penuh kemampuan yang dimiliki. Menurut (Lubis,

2016:91),

Pengertian Efisiensi ialah suatu proses internal atau sumber daya yang diperlukan
oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output. Oleh sebab itu efisiensi dapat
diukur sebagai ratio output terhadap input.
Pengertian efisiensi menurut Mulyamah (1987;3) “Efisiensi merupakan suatu
ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan
yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya.
Sedangkan pengertian efisiensi menurut SP.Hasibuan (1984;233-4) dalam
jurnal (Rendiana, 2015) yang mengutip pernyataan H. Emerson adalah Efisiensi
adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara
keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil
optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain
hubungan antara apa yang telah diselesaikan.
Dalam teori produsen, ada garis batas produksi yang menggambarkan
hubungan antara input dan output dari proses produksi. Garis batas produksi ini
merupakan output maksimum dari penggunaan setiap input. Ini juga mewakili
teknologi yang digunakan oleh unit bisnis atau industri. Unit bisnis yang beroperasi
di perbatasan produksi secara teknis efisien (Rusydiana, 2017).
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2.1.6.2.

Tujuan Efisiensi Operasional
Menurut Samsubar Saleh (2000) ada tiga tujuan mengukur efisiensi.

Pertama, sebagai tolok ukur untuk memperoleh efisiensi relatif, mempermudah
perbandingan antara unit ekonomi satu dengan lainnya. Kedua, apabila terdapat
variasi tingkat efisiensi dari beberapa unit ekonomi yang ada maka dapat dilakukan
penelitian untuk menjawab faktor-faktor apa yang menentukan perbedaan tingkat
efisiensi, dengan demikian dapat dicari solusi yang tepat. Ketiga, informasi mengenai
efisiensi memiliki implikasi kebijakan karena membantu pengambil kebijakan untuk
menentukan kebijakan yang tepat.
Dalam ekonomi publik, efisiensi yang terjadi mengacu pada kondisi pareto
optimal, yaitu suatu kondisi perekonomian dimana tidak ada satu pihak pun yang
dapat menjadi lebih baik tanpa merugikan pihak lain (Guritno, 1993) dalam
(Rendiana, 2015)

2.1.6.3.

Manfaat Efisiensi Operasional
Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut

(Andrianto, 2007), yaitu:
a. Mencegah korupsi;
b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan;
c. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan
lebih mampu mengukur kinerja pemerintah;
d. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk
memutuskan kebijakan tertentu;
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e. Menguatkan kohesi, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah
akan terbentuk

2.1.6.4.

Indikator Efisiensi Operasional
Ada tiga faktor yang menyebabkan efisiensi, yaitu apabila dengan input yang

sama menghasilkan output yang lebih besar, dengan input yang lebih kecil
menghasilkan output yang sama, dan dengan output yang lebih besar menghasilkan
output yang lebih besar (Kost dan Rosenwig, 1979 dalam Dhita Triana Dewi, 2010)
Dan menurut Soekartawi (1989:29), mengemukakan bahwa efisiensi
pemasaran akan
terjadi jika :
1. Biaya pemasaran bisa ditekan sehingga ada keuntungan
2. Pemasaran dapat lebih tinggi
3. Prosentase pembedaan harga yang dibayarkan konsumen dan produsen
tidak terlalu tinggi.
4. Tersedianya fasilitas fisik pemasaran.

2.1.7.
2.1.7.1.

Ability
Pengertian Ability
Status sosial ekonomi menurut (Walter, 1995; Rahayu 2012) adalah “Status

sosial ekonomi merujuk pada pendapatan keluarga, pendidikan dan pekerjaan”.
Sementara (Sanderson, 2001; Rahayu 2012) mendefinisikan status sosial ekonomi
sebagai suatu keberadaan kelompok-kelompok bertingkat dalam masyarakat tertentu,
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yang anggota-anggotanya memiliki kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestise yang
berbeda.
Damsar & Indrayani (2002) mengatakan, “Adapun yang dimaskud dengan
ekonomi sebagai pengelolaan rumah tangga adalah suatu usaha dalam pembuatan
suatu perbuatan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pengalokasian
sumber

daya

rumah

terbatas

diantara

berbagai

anggotanya,

dengan

mempertimbangkan kemampuan, usaha dan keinginan masing-masing.”
Kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah suatu usaha bersama dalam suatu
masyarakat untuk menanggulangi atau mengurangi kesulitan hidup, dengan lima
parameter yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi sosial ekonomi masyrakat
yaitu usia, jenis kelamin, tingkat Pendidikan, pekerjaan, dan tingkat pendapatan
(Oktama, 2013).
Status sosial ekonomi menurut (Walter, 1995; Rahayu 2012) adalah “Status
sosial ekonomi merujuk pada pendapatan keluarga, pendidikan dan pekerjaan”.
Sementara (Sanderson, 2001; Rahayu 2012) mendefinisikan status sosial ekonomi
sebagai suatu keberadaan kelompok-kelompok bertingkat dalam masyarakat tertentu,
yang anggota-anggotanya memiliki kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestise yang
berbeda.
Ability dalam artian pendapatan merupakan jumlah besaran uang yang
didapatkan seseorang atas hasil usaha dan kinerja-nya. Mengingat pentingnya sangat
sulit mendefinisikan pendapatan sebagai unsur akuntansi pada dirinya sendiri. Pada
dasarnya pendapatanadalah hasil atas pengorbanan seseorang dalam bentuk materi
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan menginvestasikan sumber pendapatan
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yang ada, seseorang dapat memilih beragam jenis investasi secara umum seperti
saham, obligasi, deposito, emas, tanah, dan berbagai macam jenis investasi lainnya.

2.1.7.2.

Indikator Ability
Adapun indikator ability adalah sebagai berikut:
a) Pendapatan Menurut Bramastuti (2009;48) pendapatan antara lain: 1)
Penghasilan yang diterima perbulan, 2) Pekerjaan, 3) anggaran biaya
sekolah, 4) Beban keluarga yang ditanggung. pemerintah sumberdaya
manusia sering disebut sebagai aparat, yaitu pegawai yang
melaksanakan tugas-tugas kelembagaan.
b) Kemampuan menghitung besaran kewajiban zakat yang semestinya
saya tunaikan
c) Kemampuan membayar zakat dengan penghasilan
d) Kemampuan membayar zakat tepat waktu
e) Kemampuan membayar zakat secara rutin.

2.1.8.
2.1.8.1.

Perencanaan Keuangan Keluarga
Pengertian Perencanaan Keuangan Keluarga
Perilaku keuangan (financial behavior) berhubungan dengan tujuan

menggunakan produk dan upaya mencapai tujuan keuangan. Perilaku keuangan
seseorang akan tampak dari seberapa bagus seseorang mengelola uang kas,
mengelola utang, tabungan dan pengeluaran – pengeluaran lainnya (Hilgert, 2003).
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Financial behavior mempelajari bagaimana manusia secara actual
berperilaku dalam sebuah penentuan keuangan, khususnya mempelajari bagaimana
psikologi mempengaruhi keputusan keuangan, perusahaan dan pasar keuangan.
Kedua konsep yang diuraikan secara jelas menyatakan bahwa perilaku keuangan
merupakan suatu pendekatan yang menjelaskan bagaimana manusia melakukan
investasi atau berhubungan dengan keuangan dipengaruhi oleh faktor psikologi
(Wicaksono dan Divarda, 2015).
Perilaku keuangan menjadi gambaran cara individu berperilaku ketika
dihadapkan dengan keputusan keuangan yang harus dibuat. Perilaku keuangan juga
dapat diartikan sebagai suatu teori yang didasarkan atas ilmu psikologi yang berusaha
memahami bagaimana emosi dan penyimpanan kognitif mempengaruhi perilaku
investor. Di tengah perkembangan ekonomi global saat ini, setiap individu harus
dapat menjadi konsumen yang cerdas untuk dapat mengelola keuangan pribadinya
dengan cara membangun melek finansial yang mengarah pada perilaku keuangan
yang sehat. Kendali diri merupakan perilaku keuangan yang sangat bermanfaat bila
dipahami dan dapat diterapkan di kehidupan seharihari (Lubis, et al., 2013).

2.1.8.2. Sikap Keuangan Keluarga
Sikap keuangan berhubungan dengan tujuan keuangan dan penyusunan
rencana keuangan pribadi. financial attitude tercermin dalam enam konsep berikut
(Furnham, 1984) :
a. Obsession, merujuk pada pola pikir seseorang tentang uang dan
persepsinya tentang masa depan untuk mengelola uang dengan baik.
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b. Power, yaitu merujuk pada seseorang yang menggunakan uang sebagai
alat untuk mengendalikan orang lain dan menurutnya uang dapat
menyelesaikan masalah.
c. Effort, merujuk pada seseorang yang merasa pantas memiliki uang dari
apa yang sudah dikerjakannya.
d. Inadequacy, merujuk pada seseorang yang selalu merasa tidak cukup
memiliki uang.
e. Retention, merujuk pada seseorang yang memiliki kecenderungan tidak
ingin menghabiskan uang.
f.

Security, merujuk pada pandangan seseorang yang sangat kuno tentang
uang, seperti anggapan bahwa uang lebih baik hanya disimpan sendiri
tanpa ditabung di bank atau untuk investasi.

Menurut Dew dan Xiao (2011), financial behavior mencakup tiga dimensi
keuangan, yaitu:
a. Consumption: Konsumsi adalah pengeluaran atas berbagai barang dan
jasa. FinancialBehavior seseorang dapat dilihat dari bagaimana dia
melakukan kegiatan konsumsinya seperti apa yang dibeli seseorang dan
mengapa dia membelinya (Ida dan Dwinta, 2010).
b. Cash-flow: management Arus kas adalah indikator utama dari kesehatan
keuangan yaitu ukuran kemampuan seseorang untuk membayar segala
biaya yang dimilikinya, manajemen arus kas yang baik adalah tindakan
penyeimbangan, masukan uang tunai dan pengeluaran. Cash flow
management dapat diukur dari apakah seseorang membayar tagihan tepat

52

waktu, memperhatikan catatan atau bukti dan membuat anggaran
keuangan dan perencanaan masa depan (Hilgert dan Hogart, 2003).
c. Saving and Investment: Tabungan dapat didefinisikan sebagai bagian dari
pendapatan yang tidak dikonsumsi dalam periode tertentu. Karena
seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, maka uang
harus disimpan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga.
Investasi yaitu mengalokasikan atau menanamkan sumber daya saat ini
dengan tujuan mendapatkan manfaat di masa mendatang (Herdijono dan
Damanik, 2013).

2.1.8.3.

Tujuan Perencanaan Keuangan Keluarga
Pengelolaan uang adalah proses menguasai dan menggunakan aset

keuangan. Ada beberapa elemen yang masuk ke pengelolaan uang yang efektif,
seperti pengaturan anggaran dan menilai pembelian berdasarkan kebutuhan.
Aktivitas utama dalam pengelolaan uang adalah proses penganggaran. Anggaran
bertujuan untuk memastikan bahwa individu mampu mengelola kewajiban keuangan
secara tepat waktu dengan menggunakan penghasilan yang diterima dalam periode
yang sama (Ida dan Dwinta, 2010).
Perilaku keuangan yang baik digambarkan dengan memiliki perilaku yang
efektif seperti menyiapkan catan keuangan, dokumentasi pada arus kas, perencanaan
biaya, membayar tagihan listrik, mengendalikan penggunaan kartu kredit, serta
merencanakan tabungan (Zaimah, et al., 2010). Perilaku keuangan berasal dari
ekonomi neoklasik. Homo economicus adalah model perilaku ekonomi manusia
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yang sederhana mengasumsikan bahwa prinsip- prinsip kepentingan pribadi
sempurna, rasionalitas yang sempurna, dan informasi yang sempurna mengatur
keputusan ekonomi individu (Pompian, 2010).

2.1.8.4.

Indikator Perencanaan Keuangan Keluarga
Langkah-langkah awal dari perencanaan keuangan adalah (Subiaktono,

2013) :
1. Mempelajari kondisi keuangan pribadi yaitu dengan melihat pemasukan
dan pengeluaran;
b. Mengenali instrumen-instrumen investasi yang akan dipilih;
c. Menentukan tujuan (goal) apa yang diinginkan masing-masing pribadi;
d. Mengenali pola investasi yang akan dimasuki.
Anatoli Karvof (2010) menyatakan bahwa membuat rencana keuangan
dibutuhkan untuk memastikan uang digunakan dengan benar sehingga keputusan
keuangan pribadi secara kalkulasi matematisnya meliputi:
a. Amal, sebesar 10% dari total pendapatan.
b. Pendidikan dan proteksi, sebesar 20% dari total pendapatan.
c. Investasi, sebesar 30% dari total pendapatan
d. Biaya hidup, sebesar 40% dari total pendapatan.
Melakukan perencanaan keuangan dapat membantu seseorang mencapai
kebebasan financial. Dengan melakukan perencanaan keuangan yang benar didalam
keluarga maka keluarga mapan yang diimpikan oleh setiap keluarga dapat tercapai.

54

Definisi operasional dibagi menjadi empat golongan, yaitu penganggaran,
tabungan, pinjaman, dan investasi. Definisi secara konseptual dibagi menjadi lima
bagian, yaitu:
a. Kemampuan dalam memahami konsep keuangan, sehingga financial
literacy yang dimiliki dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan
keuangan.
b. Kemampuan mengatur keuangan pribadi, dengan menggunakan financial
literacy yang dimiliki untuk melakukan kegiatan keuangan seperti
melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran.
c. Kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat, menggunakan
financial literacy yang dimiliki.
d. Melakukan perencanaan keuangan secara efektif untuk kebutuhan
keuangan dimasa depan, financial literacy yang dimiliki digunakan untuk
merencanakan investasi keuangan (Remund, 2010).

2.2.

Kajian Empiris

2.2.1.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Keputusan Membayar Zakat
Akuntabilitas menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan terhadap

minat membayar zakat profesi penelitian dari studi Jayanto dan Munawaroh (2019)
Lu’liyatul Mutmainah 2015 pada studi yang mencari pengaruh persepsi
terhadap akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab lembaga zakat untuk niat
membayar Zakat DPU DT Yogyakarta. Menghasilkan tes parsial mengindikasikan
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bahwa akuntabilitas dan transparansi pengaruh positif secara signifikan terhadap niat
membayar Zakat, maka tidak ada pengaruh tanggung jawab.

2.2.2.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Keputusan Membayar Zakat dengan
Ability dan Perencanaan Keuangan Keluarga sebagai variabel
Intervening
Ghoniyah (2019) kontrol perilaku yang diterima tidak berpengaruh terhadap

perilaku Meski begitu, edukasi dan sosialisasi kepada muzakki tetap diperlukan.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mungkin ada intervensi dari institusi atau
tempat kerja muzakki sebagai unsur yang dapat dianalisis lebih lanjut.
Meliza, Juli 2013 mengemukakan hasil study bahwa Terbukti pengaruh
langsung variabel perilaku keuangan ke variabel keputusan memiliki nilai lebih besar
dibandingkan dengan pengaruh langsung ke variabel performa.
Hunjra dan Rehman (2016) menemukan bahwa financial literacy berpengaruh
terhadap investment decision dari investor yang ada di Pakistan.
Darmawan, Taufan., Nurwahidin, Saiful Anwar (2019) menemukan bahwa
literasi keuangan (financial literacy) investor saham syariah di Indonesia
memengaruhi keputusan investasi (investment decision) mereka.

2.2.3.

Pengaruh Transparansi terhadap Keputusan Membayar Zakat
Hasil penelitian menunjukkan bahwa reputasi, transparansi laporan keuangan,

religiusitas dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat
membayar zakat profesi hasil studi Jayanto dan Munawaroh (2019). Studi yang
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dilakukan oleh Pangestu & Jayanto (2017) menemukan bahwa variabel transparansi
dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi
membayar zakat di Semarang.
Nurhayati et al. (2014) mengungkapkan bahwa transparansi berpengaruh
signifikan pada tingkat penerimaan dana zakat, tetapi akuntabilitas tidak memiliki
efek signifikan pada tingkat penerimaan dana zakat. Penelitian yang dilakukan oleh
Aedy (2015) mengungkapkan bahwa tidak ada pengaruh transparansi yang terbukti
dalam pengelolaan zakat yang dikelola oleh organisasi manajemen zakat.

2.2.4.

Pengaruh Transparansi terhadap Keputusan Membayar Zakat dengan
Ability dan Perencanaan Keuangan Keluarga sebagai variabel
Intervening
Ghoniyah (2019) kontrol perilaku yang diterima tidak berpengaruh terhadap

perilaku Meski begitu, edukasi dan sosialisasi kepada muzakki tetap diperlukan.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mungkin ada intervensi dari institusi atau
tempat kerja muzakki sebagai unsur yang dapat dianalisis lebih lanjut.
Sebuah study dari Dea 2017 terkait pengaruh pendapatan, dan pendidikan
terhadap keputusan investasi keluarga etnis china di Surabaya, Hasil dari penelitian
ini membuktikan bahwa diantara variabel kategori pendapatan tidak ada perbedaan
yang signifikan pada pengambilan keputusan investasi.
Kemudian ada juga penelitian dari Ida dan Cinthia Yohana Dwinta (2010)
bahwa income tidak berpengaruh terhadap financial management behavior. Termasuk
didalamnya adalah mengambil sebuah keputusan.
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Agus Zainul Arifin (2017) dalam studinya menyimpulkan “Financial
Knowledge and Locus of Control do affect Financial Behavior, while Income does not
provide the same direction”

2.2.5.

Pengaruh Efisiensi Operasional terhadap Keputusan Membayar Zakat
Hasil Ninda Ardiani 2019 secara kualitatif ditujukan pada 2011, 2014 dan

2015 Dompet Dhuafa dalam mengumpulkan dan mengucurkan dana zakat dan dana
non-zakat telah efisien, dan Dompet Dhuafa merupakan salah satu LAZ Nas
penghimpunan terbesar.
Beberapa peneliti juga mengupas secara kualitasi terhadap efisiensi
oprasional, seperti hasil studi rincian Salman Al Parisi 2017 yang menghasilhan
catatan, dana penyaluran perlu ditingkatkan hingga 47.87%, kemudian dana
penerimaan hingga 31.53% dan perlu mengurangi biaya sosialisasi hingga 11.81%
dan biaya operasional hingga 8.79%.
Aam Slamet Rusydiana, Salman Al-Farisi

di tahun yang sama 2017

mengemukakan bahwa, Faktor utama inefisiensi pada organisasi pengelola zakat
rentang waktu 2007 sampai dengan 2014 disebabkan oleh distribusi dana zakat pada
ashnaf. Hal ini masih jauh dari optimal. Hal ini menjadikan zakat belum mampu
menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan.
Ikka Nur Wahyuny (2016) Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat
efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Nasional pada tahun 2013 menunjukan
bahwa melalui pengukuran dengan pendekatan produksi menunjukkan inefisiensi
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pada Baznas dan Dompet Dhuafa khususnya pada variabel biaya operasional, biaya
personalia, biaya sosialisasi ziswaf, dan dana ziswaf yang disalurkan.
Akbar (2009) dalam penelitiannya terhadap 9 organisasi pengelola zakat
menemukan bahwa efisiensi pada tahun 2005 masih lebih baik dibandingkan dengan
tahun 2006 dan 2007 baik secara teknis (94.52%), skala (75%), dan keseluruhan
(71.27%).
Rusydiana dan Al Farisi (2016) menemukan bahwa dari tiga organisasi
pengelola zakat terdapat 12 unit pengambil keputusan yang efisiensi dan 6 unit
pengambil keputusan yang tidak efisien.

2.2.6.

Pengaruh Efisiensi Operasional terhadap Keputusan Membayar Zakat
dengan Ability dan Perencanaan Keuangan Keluarga sebagai variabel
Intervening
Dalam study yang dilakukan Wahyuny (2016) memberikan rekomendasi

yaitu; diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengukur data dengan data dari tahuntahun sebelumnya serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam
efsiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional.
Ghoniyah (2019) kontrol perilaku yang diterima tidak berpengaruh terhadap
perilaku Meski begitu, edukasi dan sosialisasi kepada muzakki tetap diperlukan.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mungkin ada intervensi dari institusi atau
tempat kerja muzakki sebagai unsur yang dapat dianalisis lebih lanjut.
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Meliza, Juli 2013 mengemukakan hasil study bahwa Terbukti pengaruh
langsung variabel perilaku keuangan ke variabel keputusan memiliki nilai lebih besar
dibandingkan dengan pengaruh langsung ke variabel performa.
Hunjra dan Rehman (2016) menemukan bahwa financial literacy berpengaruh
terhadap investment decision dari investor yang ada di Pakistan.
Darmawan, Taufan., Nurwahidin, Saiful Anwar (2019) menemukan bahwa
literasi keuangan (financial literacy) investor saham syariah di Indonesia
memengaruhi keputusan investasi (investment decision) mereka.
Nurbayani Kasirang, Djoko Setyadi, Maryam Nadir 2018 melakukan study
yang menghasilkan, uji hipotesis yang menunjukkan bahwa Locus of Control dan
Pengetahuan Keuangan serta Penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap
Perilaku Manajemen Keuangan.

