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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Dalam sebuah hokum menurut (Hamel, 2011) memahami dasar hukum dan 

larangan merupakan kewajiban dalam ketentraman. Disitulah akan terbentuk sebuah 

ritme kehidupan yang harmonis, untuk itulah hal tersebut dibentuk oleh sebuah aturan 

yang memandang semua manusia sama, dan hanya ada Dia sang pencipta segalanya 

yang harus ditaati segala perintahnya dan di jauhi larangannya. Agama Islam 

berfungsi sebagai bentuk yang mengatur umat untuk mengikuti aturan Allah sesuai 

dengan firmannya di al-Quran dan al-Hadist. Sebagaimana ajaran yang telah di 

sampaikan mengenai sebuah aturan yang harus di taati sebagai mana di firmankan : 

ُشہُۡوًدا اِۡذ تُفِۡیُضۡوَن فِۡیِہ ؕ َو َما َو َما تَُکۡوُن فِۡی َشۡاٍن وَّ َما تَۡتلُۡوا ِمۡنہُ ِمۡه قُۡرٰاٍن وَّ ََل تَۡعَملُۡوَن ِمۡه َعَمٍل اَِلَّ ُکنَّا َعلَۡیُکۡم 

َمآِء َو ََلۤ اَۡصَغَر ِمۡه ٰذلَِک َو ََلۤ اَۡکثََر اَِلَّ فِ یَۡعُزُب َعۡه  ٍج فِی اَۡلَۡرِض َو ََل فِی السَّ ۡثقَاِل َذرَّ تَِّک ِمۡه مِّ ثِۡیهٍ رَّ  ۡی ِکٰتٍة مُّ

 

Artinya: “Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu 

ayat dari Al Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan 

kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari 

pengetahuan tuhanmu biarpun sebesar zarrah (atom) di bumi ataupun di 

langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lbih besar dari itu, 
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melainkan (semua tercatat) dalam kitab yang nyata (lauh mahfuzh)” ( Yunus: 

61). 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa agama berperan besar pada keberlangsungan 

manusia seperti apa yang difirmankan Allah SWT bahwa hendaknya saat manusia 

memiliki impian, visi misi, dan etos kerja dalam mencari karunia Allah SWT dan 

tidak lain agar kehidupan manusia tersebut sejahtera dan mendapatkan ilham untuk 

menjadikan dirinya sebagai sosok manusia yang memiliki achievement yang tinggi. 

Agama mengubah diri sesorang menjadi lebih baik dan membuat sebuah keyakinan 

bahwa segala ciptaanNya. Keyakinan berawal dari kata benda yaitu iman yang 

artinya sebuah keyakinan di dalam hati, mengucapkan dengan mulut, dan 

mengamalkan dalam perbuatan. 

Kebutuhan, keinginan, keuangan, keamanan, kebutuhan fisiologis, cinta, 

harga diri, dan aktualisasi diri merupakan alasan untuk sebuah keluarga hidup. 

Menurut (Putra, 2018), membangun keluarga tidak hanya didasari dengan lingkup 

cinta, tetapi dengan mengatur, mengelola, mendiagnosa, memprediksi, dan 

merancang kebutuhan dan keperluan mengenai mana yang di dahulukan terlebih 

dahulu. Dalam perencanaan keuangan terdapat penggerak roda perekonomian yaitu 

sebuah pekerjaan, pekerjaan adalah fitrah dan sekaligus merupakan salah satu 

identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip tauhid, 

bukan hanya menunjukkan fitrah seorang muslim tetapi juga meninggikan martabat 

dirinya.  
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Untuk mengimplementasikan kemaslahatan, maka manusia harus bisa 

membedakan mana kewajiban, kebudayaan, kebutuhan publik, dan kebutuhan pribadi 

dalam pemikiran dari pembelian. Menurut (Midgley, 2015) “A state of condition of 

Human well-being that exist hen social problem are managed, when human needs are 

met, and when social opportunities are maximed”. Definisi ini menjelaskan bahwa 

kesejahteraan sosial merupakan keadaan dimana kehidupan manusia yang ada atau 

tercipta ketika masalah-masalah sosial dapat diatasi.  

Pribadi Muslim menginginkan pemaksimalan kepuasan dan kemaslahatan 

dalam mengalokasikan kekayaan. Alokasi kekayaan tentunya tidak hanya dihabiskan 

untuk kebutuhan hidup saja tapi juga peningkatan amal saleh kepada Allah SWT, 

yang berujung kepada segala harta yang dimiliki digunakan sebaik-baiknya untuk 

beribadah kepada Allah SWT.  Menghindarkan diri dari sikap tamak dan kikir 

terhadap harta dan sebaliknya terlalu boros dan mubazir juga tidak boleh. Pribadi 

Muslim harus dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga (sandang, pangan, papan, 

kesehatan, pendidikan yang baik, keamanan) dan tak lupa untuk berbagi kepada 

sesama sebagai wujud cinta kepada Allah SWT. Pembeda pada Islamic Financial 

Planning dengan Financial Planning terletak pada 4 hal yaitu: (1) cara mengelola 

arus kas; (2) penentuan prioritas dalam mencapai tujuan hidup (bukan sekedar tujuan 

keuangan); (3) rencana pencapaian harus menggunakan produk-produk yang halal 

baik secara zat, cara pengelolaan dan cara bertransaksinya. Menggunakan kaidah-

kaidah yang bersumber dari al-Quran dan Hadist; (4) distribusi kekayaan (hibah, 

wasiat, waris, dan lain sebagainya). 
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Jika mempercayai rezeki dan harta merupakan titipan dan karunia Allah maka 

rejeki harus dapat mendapatkannya dengan cara yang Allah swt sukai yaitu dengan 

cara-cara yang halal dan baik (tidak menipu, tidak korupsi, tidak menyuap, dan lain 

sebagainya). Lalu menggunakan harta tersebut dengan baik serta menjaganya dengan 

baik juga. Akhirnya  goals dari Islamic Financial Planning adalah ketentraman hati 

dan keberkahan umat. 

Dalam Research gap yang terkandung dalam penelitian ini bermaksud untuk 

mengidentifikasi celah atau wilayah pengetahuan baru melalui penelitiannya. Pada 

kasus ini meneliti wilayah yang kurang memahami pentingnya pemahaman agama 

dalam perencanaan keuangan yang sangat berperan dan mampu memberikan dampak 

yang baik bagi kemaslahatan keluarga, diantaranya dengan penataan dan 

pengalokasian keuangan sesuai dengan kebutuhan yang utama. 

Alokasi pendapatan keluarga di pandang sangat penting dalam menyikapi 

pengelolaan keuangan keluarga, pengeluaran dalam rumah tanggga harus bisa 

mencukupi kebutuhan pada bentuk pendapatan yang identik tinggi ataupun rendah. 

Pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan pokok guna 

memenuhi kebutuhan jasmani yang sifatnya pokok, pengeluaran konsumsi dilakukan 

untuk mempertahankan taraf hidup sebuah keluarga. Bentuk alokasi pendapatan 

keuangan keluarga yaitu dengan meminimalisir pengeluaran dengan menyimpan 

sebagian besar uang yang berguna di masa yang akan datang, untuk menanggulangi 

terjadinya kebutuhan tak terduga, musibah, bencana, dan pola turunnya nilai uang 

krisis moneter yang mampu menambah tingkat pembayaran kewajiban keluarga, 
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seperti biaya sekolah anak, cicilan, hingga tidak tercukupinya kebutuhan pangan 

keluarga. 

Hubungan pemahaman agama dan penganggaran keuangan sangat 

berhubungan dimensi agama, seperti yang dijelaskan oleh Rasululloh SAW. dalam 

sebuah hadis, “Jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya 

kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang 

saleh.” (HR Muslim). Hadis ini menyatakan bahwa financial planning merupakan 

satu hal yang sangat penting dalam sebuah keluarga, karena dengan adanya financial 

planning, kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang akan bisa 

terpenuhi dengan baik. Pengelolaan harta (keuangan) harus disertai dengan adanya 

penganggaran dan perencanaan yang baik. Berikut lima hal yang terkait 

penganggaran dan perencanaan keuangan yaitu: (1) sumber harta harus halal; (2) 

harta yang halal diperoleh dengan cara yang baik, yaitu dengan cara-cara yang 

diridhoi oleh Allah. Harta halal jauh dari hal yang di benci Allah yaitu perolehan 

harta dengan cara keburukan, kebathilan, dan yang menyengsarakan pihak lain; (3) 

menabung, yang dilakukan dengan menyisihkan  sebagian uangnya untuk digunakan 

saat membutuhkan di masa yang akan datang; (4) amanah dalam berhutang, yaitu 

tidak ingkar jika diberi sebuah kepercayaan, konsisten, serta tidak menjadi pembual 

pada pemberi bantuan, dan; (5) membiasakan bersedekah, dengan cara membagikan 

sebagian kepemilikan pribadi pada orang  lain yang membutuhkan, hal ini sudah 

menjadi sebuah akidah umat Islam yang harus terus diamalkan. 
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Dalam penulisan skripsi ini penulis perlu memaparkan alasan memilih judul, 

adapun alasan penulis dalam memilih judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pemahaman masyarakat perajin kue di Krian Sidoarjo dalam menjunjung nilai dalam 

agama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan keluarga dengan baik. Terutama 

dalam memenuhi segala kebutuhan dan keinginan yang mendukung kesejahteraan 

hidup mereka. 

Mayoritas keluarga Muslim di Krian, Sidoarjo yang akan diteliti merupakan 

mereka yang memahami agama dengan baik, karena aktif pada organisasi keislaman. 

Pemahaman inilah yang menjadi kata kunci sehingga penelitian ini menjadi menarik 

untuk dilakukan, karena dimungkinkan dengan adanya pemahaman agama yang baik, 

maka perencanaan keuangan keluarga juga akan berjalan dengan sangat baik.  

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan di atas, peneliti merasa 

masalah yang telah diuraikan di atas perlu ditinjau dan dikaji dalam penelitian, dari 

permasalahan-permasalahan di atas peneliti ingin mengetahui tentang gejala sosial 

tentang bagaimana budaya perencanaan dan pengelolaan keuangan rumah tangga 

pada keluarga muda muslim, khususnya di Krian Sidoarjo. Sehingga dari poin 

tersebut penulis merumuskan penelitian ini dengan judul “PEMAHAMAN AGAMA 

TERHADAP PERENCANAAN KEUANGAN PADA KELUARGA PERAJIN 

KUE DI KRIAN SIDOARJO” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana hubungan antara pemahaman agama dengan perencanaan 

keuangan pada keluarga perajin kue di Krian Sidoarjo ? 

2. Bagaimana hubungan antara implementasi nilai-nilai pemahaman agama 

terhadap pelaksanaan rencana keuangan keluarga perajin kue di Krian 

Sidoarjo ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan diharapkan tercapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Meneliti tentang budaya perencanaan dan pengelolaan keuangan rumah 

tangga anggota masyarakat muslim pada perajin kue di Krian Sidoarjo. 

2. Menganalisa pengimplementasian pemahaman agama dalam 

perencanaan keuangan pada keluarga perajin kue di Krian Sidoarjo. 

3. Menganalisa bentuk perencanaan keuangan yang bersifat jangka panjang 

di wilayah keluarga perajin kue di Krian Sidoarjo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

 Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 
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 Mampu lebih dalam mengkaji lebih dalam bagaimana perilaku masyarakat 

perajin kue di Krian Sidoarjo terkait dengan pemahaman agama dan juga hubungan 

antara pemahaman agama tersebut dengan perencanaan keuangan keluarga mereka.  

2. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi STIE Perbanas Surabaya secara 

Islamiyah dapat memberikan ajaran yang sesuai bagi mahasiswa/i dalam bidang 

perekonomian Syariah  yang berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan dalam  

kehidupan sehari- hari. 

3.      Bagi Masyarakat  

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi 

masyarakat, khususnya mereka yang rajin mengikuti kajian di majlis taklim. Idealnya, 

semakin tinggi pemahaman agama maka akan semakin memberikan nilai positif bagi 

perencanaan keuangan keluarga, agar keluarga bisa sejahtera. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

 

 Untuk memudahkan pembahasan peneliti dalam melakukan penelitian, maka 

peneliti akan membagi dalam beberapa bab yang telah disusun secara sistematis 

dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I    : PENDAHULUAN 

Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang yang membuat peneliti ingin 

mengangkat judul tersebut, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
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manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan penyusunan 

skripsi. 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan peneliti terdahulu 

dengan penelitian sekarang, landasan teori, kerangka pemikiran dan 

penjelasan kerangka pemikiran peneliti atau hipotesis. 

BAB III  : METODE PENELITIAN   

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian apa saja yang akan 

digunakan peneliti, penelitian akan menguraikan batasan-batasan 

penelitian sehingga peneliti akan lebih fokus tentang masalah yang terkait 

dengan judul, daftar pertanyaan, informan, teknik analisis yang digunakan 

peneliti. 

 

 


