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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Penelitian ini adalah hasil dari pengembangan pemikiran penelitian-

penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, berikut ini 

adalah beberapa hasil penelitian terdahulu: 

2.1.1 Sriya Iyer (2016) 

Penelitian berikut dibuat oleh (Iyer, 2016) dengan judul “The New 

Economics of Religion” yang lebih mengidentifikasi bentuk pluralism dalam 

pemahaman semua agama dalam pemahaman berekonomi diantaranya Yahudi 

0.2%, agama lain 0.8%, penganut agama rakyat 5.9%, Budha 7.1%, Hindu 15.0%, 

lain lain 16.3%, Kristiani 31.5 %, Muslim 23.2% persentase berikut berdasar 

populasi global.  

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi beragama dan bentuk 

pluralisme disebabkan preferensi agama yang memiliki banyak model yang 

memiliki kemajemukan dalam menata kehidupan, salah satunya yaitu dalam 

mengelola kesejahteraan keluarga. Peraturan dalam sebuah agama mengurangi 

nilai pluralism yang bersikap bebas yang artinya harus bersikap sesuai agama dan 

aturan ketentuan yang telah di tetapkan. Penelitian ini tetap menjunjung toleran 

antar umat beragama dan hanya mengkaji sifat dan sikap yang terpengaruh dalam 

keterbentukan sebuah agama. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini: 



11 
 

 
 

a. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama memandang 

pengelolaan dan penataan keuangan keluarga. 

b. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama termasuk 

penelitian bermetode kualitatif. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini: 

a. Penelitian terdahulu membahas efisiensi dalam mitigasi pembiayaan 

dalam keluarga, sedangkan penelitian saat ini membahas pemahaman 

agama pengelolaan keuangan dalam keluarga yang meminimalisir 

perpecahan kebutuhan rumah tangga. 

b. Penelitian terdahulu membandingkan agama lain dengan mencari 

efisiensi keuangan dalam keluarga, sedangkan penelitian saat ini 

khusus mengkaji pemahaman agama Islam dalam pengelolaan 

keuangan rumah tangga. 

2.1.2 Michael Sievenpiper, Prins Butt (2017) 

 Penelitian ini dibuat oleh (Sievenpiper & Butt, 2017) yang berjudul 

“Gamified Budgeting for the Management of Household Finances” penelitiian ini 

mengumpulkan informan untuk mengkaji strategi manajemen keuangan rumah 

tangga dan keterbatasannya. Bentuk survei yang diambil yaitu berdasarkan sisi 

pribadi, rumah tangga, fisik, dan manajemen keuangan sekitar. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan metode survey techniques. 

 Penelitian ini menggunakan aplikasi game  yang berprinsip dalam konteks 

non-game, yang berpendekatan memanfaatkan kekuatan game sebagai media 
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motivasi yang kuat yang memikat pemain gameplay hingga tak berujung jam. 

Mekanisme yang digunakan dalam sistem ini yaitu hadiah dalam game sehingga 

pemain-pemainnya sangat gencar. Dalam penelitian ini di dapat  46% pemain 

wanita dan 54% pemain pria di seluruh usia dengan total pemain 700.000.000 

pemain.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini: 

a. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama meneliti 

mengenai strategi manajemen keuangan rumah tangga. 

b. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama penelitian 

kualitatif dan bernetode survey. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan responden di dunia gaming dan 

respondennya di berbagai kalangan tua maupun muda, dan wanita 

maupun pria, sedangkan penelitian saat ini menggunakan responden 

perajin kue dan mengutamakan yang beragama Islam. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan media game, sedangkan penelitian 

saat ini menggunakan media pedagang untuk mengetahui pemahaman 

agama dalam perencanaan keuangan di dalamnya. 

2.1.3 Siti Hatidjah, Sulfaidah, Musdalifah (2017) 

Penelitian berikut diteliti oleh (Hatidjah, Sulfaidah, & musdalifah, 2017)  

dengan judul “Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga” dalam 

penelitian ini penulis ingin membentuk ibu rumah tangga sukses dan cerdas dalam 
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arti sebenarnya membutuhkan effort yang kuat, yaitu dengan terus belajar, 

menimba ilmu baik dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain disekitarnya 

bagi seorang ibu cerdas. Dalam peranan ini peran seorang ibu rumah tangga 

berperan penting dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan alasan bahwa jenis 

Dalam penelitian ini, informasi diperoleh melalui informan pada 

masyarakat ibu-ibu rumah tangga yang telah memiliki usia pernikahan 5 tahun ke 

atas. Jumlah informan ditetapkan menggunakan metode snowball sampling. 

Metode pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 

informan dan observasi. Teknik analisis data adalah reduksi data,  penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini: 

a. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menggunakan 

responden ibu rumah tangga. 

b. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama termasuk 

penelitian  kualitatif. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini: 

a. Penelitian terdahulu membahas factor-faktor pengelolaan keuangan 

rumahtangga, sedangkan penelitian saat ini membahas pemahaman agama 

dalam pengelolaan keuangan. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan informan pada mayarakat kelurahan, 

sedangkan penelitian saat ini pada perajin kue di Krian Sidoarjo. 
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2.1.4 Helena Anggraeni (2020) 

Penelitian yang dilakukan (Anggraeni, 2020), dengan berjudul “Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan“, penelitian ini memiliki 

tujuan untuk menemukan faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan 

keuangan keluarga, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif 

fenomenologi. Tujuan penggunaan metode fenomenologi untuk dapat menggali 

lebih dalam pengalaman pengelolaan keuangan keluarga Dayak pada rumah 

tangga di desa Untang. Pemilihan narasumber penelitian menggunakan cara 

purposive sampling dalam jumlah sedikit, informan penelitian akan ditambahkan 

hingga terjadi kejenuhan, yaitu ketika tidak ada tema baru lagi yang didapat dalam 

proses penelitian ini. Informan penelitian yang dipilih adalah ibu rumah tangga 

yang memiliki dan hidup bersama suami dan anak yang tinggal di desa Untang 

dan telah menikah lebih dari sepuluh tahun, serta  memiliki lebih dari dua anak. 

Penelitian fenomenologi ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung atau  

observasi lapangan dan wawancara mendalam terhadap narasumber yang telah   

dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan untuk memperoleh faktor-

faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan keluarga di desa tersebut. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini: 

a. Penelitian terdahulu dan sekarang juga meneliti mengenai pentingnya 

pengelolaan keuangan dalam keluarga. 

b. Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang juga meneliti dengan 

cara wawancara atau observasi langsung. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini: 
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a. Penelitian terdahulu melakukan penelitian di wilayah Kalimantan 

Barat, sedangkan penelitian saat ini di wilayah Krian Sidoarjo. 

b. Penelitian terdahulu melakukan penelitian yang lebih kepelosok yang 

memiliki adat tradisional dalam pengelolaan keuangan, sedangkan 

penelitian saat ini meneliti ke wilayah yang lebih modern yaitu di 

kalangan menegah kebawah. 

2.1.5 Agusriyanti Puspitorini, Fery Sudarwadi (2017) 

 Penelitian ini dilakukan oleh (Puspitorini & Suwardi, 2017) yang berjudul 

“Financial Planning Bagi Ibu-Ibu Penerima Bantuan PKH” pada penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif, yang mana menggunakan sampel sebanyak 56 

orang sebagai ibu-ibu penerima PKH (Program Keluarga Harapan). Tujuan yang 

ingin dicapai dalam pengabdian masyarakat ini adalah merubah pemikiran 

masyarakat (khusunya ibu-ibu rumah tangga) agar lebih terarah dalam mengelola 

keuangan keluarga serta membuka kesadaran tentang pentingnya perencanaan dan 

pengelolaan keuangan.  

 Pada penelitian ini peneliti memberikan buku pedoman unuk mengkaji 

lebih dalam hasil evaluasi dan tindak lanjut dari penerapan materi dan teori yang 

telah di ajarkan pada penyulihan tersebut, hasil yang di harapkan yaitu mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih tinggi lagi. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini: 
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a. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini juga mengimplementasikan 

bentuk pengelolaan keuangan dan perencanaan keuangan dalam rumah 

tangga. 

b. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini juga termasuk wealth 

family management 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini: 

a. Penelitian terdahulu berbentuk pengabdian masyarakat, sedangkan 

penelitian saat ini berbentuk penelitian. 

b. Penelitian terdahulu sifatnya menganalisa dan merencanakan 

kebutuhan pokok dalam rumah tangga, sedangkan penelitian saat ini 

mengacu pada pemahaman agama dalam perencanaan keuangan 

keluarga. 

2.1.6  Sri Retnoningsih , Risti Lia Sari (2019) 

Penelitian ini dilakukan oleh (Retnoningsih & Sari, 2019) yang berjudul 

“Pelatihan Perwujudan Keluarga Sakinah Melalui Pengelolaan Keuangan 

Rumah Tangga Secara Syari`ah”. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif 

dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini mengenai pelatihan perwujudan 

keluarga sakinah melalui pengelolaan keuangan rumah tangga secara syari`ah. 

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan ceramah 

dan diskusi tentang pelatihan perwujudan keluarga sakinah melalui pengelolaan 

keuangan rumah tangga secara syari`ah. Metode yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu dengan ceramah dan diskusi, presentasi, dan menggunakan modul untuk 

mempermudah penyampaian kepada informan yang bersangkutan.   
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Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitioan saat ini: 

a. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini juga memiliki tujuan yang 

sama yaitu mencapai kesejahteraan dalam rumah tangga islami. 

b. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini juga menggunakan 

penelitian kualitatif 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini: 

a. Penelitian terdahulu memberikan bentuk presentasi guna mencapai 

pemahaman, sedangkan penelitian saat ini hanya sebatas observasi 

wawancara untuk mengetahui kepahaman sang informan. 

b. Penelitian terdahulu menentukan penyaji dalam penyampaian 

presentasi, sedangkan penelitian saat ini melakukan observasi langsung 

dengan memberikan pertanyaan yang seefektif mungkin. 
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Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

  Dengan Penelitian Sekarang 

Peneliti  Sriya Iyer 

(2016) 

Michael 

Sievenpiper, 

Prins Butt 

(2017) 

Siti Hatidjah, 

sulfaidah, 

Musdalifah 

(2017) 

Helena 

Anggraeni 

(2020) 

Agusriyanti 

Puspitorini, 

Fery 

Sudarwadi 

(2017) 

Sri 

Retnoningsih 

, Risti Lia 

Sari (2019) 

Yan Kurnia 

setiawan 

(2019) 

Judul “The New 

Economics 

of Religion” 

“Gamified 

Budgeting for 

the 

Management of 

Household 

Finances” 

“Analisis 

Strategi 

Pengelolaan 

Keuangan 

Rumah 

Tangga” 

“Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Pengelolaan 

Keuangan“ 

“Financial 

Planning 

Bagi Ibu-Ibu 

Penerima 

Bantuan 

PKH” 

“Pelatihan 

Perwujudan 

Keluarga 

Sakinah 

Melalui 

Pengelolaan 

Keuangan 

Rumah 

Tangga 

Secara 

Syari`ah” 

“Analisis 

Pemahaman 

Agama 

terhadap 

Perencanaan 

Keuangan 

Keluarga 

Perajin Kue 

di Krian 

Sidoarjo” 

Informan/Responden Umat-umat 

beragama 

Gamers segala 

usia, wanita 

maupun pria 

Ibu-Ibu rumah 

tangga 

Ibu-Ibu rumah 

tangga 

Ibu-Ibu 

rumah 

tangga 

Keluarga 

Islam 

Perajin kue 

Teknik 

Pengumpulan Data 

 

Metode 

observasi 

Metode 

observasi  

Metode 

observasi 

Metode 

observasi 

Metode 

wawancara 

Metode 

observasi 

Metode 

observasi 
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table diatas menjelaskan data hasil penelitian terdahulu

Hasil Memberikan 

pemahaman 

bahwa 

toleransi 

harus 

diperluas 

dan 

perencanaan 

keuangan 

didasari 

oleh budaya, 

dan sikap 

pemenuhan 

kebutuhan 

dan 

keinginan. 

Mengetahui 

macam strategi 

manajemen 

keuangan 

rumah tangga 

dan 

keterbatasannya 

dengan 

menggunakan 

gamification. 

Membentuk 

ibu rumah 

tangga sukses 

dan cerdas 

dalam 

bermasyarakat 

dan berumah 

tangga. 

Menemukan 

factor apa saja 

yang 

mempengaruhi 

pengelolaan 

keuangan 

keluarga. 

Mampu 

membentuk 

sikap 

masyarakat 

dalam 

mengelola 

ekonomi 

keluarga 

sehingga 

masyarakat 

dapat 

mempunyai 

wawasan 

dan 

kemampuan 

mengelola  

ekonomi  

keluarga  

agar  efisien  

dan efektif. 

Menjadikan 

perwujudan 

keluarga 

sakinah, 

meningkatkan 

kesadaran 

masyarakat 

dalam 

keuangan 

rumah tangga 

Syari’ah. 

 

Memberikan 

pemahaman 

pada 

masyarakat 

muslim 

dalam 

perencanaan 

keuangan 

keluarga 

sesuai 

syari’ah 

beragama. 
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2.2 Landasan Teori 

 Berdasarkan teori yang akan dijelaskan ada bermacam-macam teori yang 

diharapkan dapat menjadi pegangan dasar peneliti untuk mengadakan analisis dan 

evaluasi dalam pemecahan masalah.  

2.2.1 Pemahaman Agama 

Dalam sebuah arti kata “paham” memiliki arti mengerti benar dalam suatu 

hal, berdasarkan  (Nayawati, 2010) pemahaman merupakan kemampuan 

seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, maupun menyatakan sesuatu dengan 

caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterima, dan definisi menurut 

(Menzies, 2014) menjelaskan bahwa agama adalah suatu keadaan mental atau 

kondisi pikiran yang bebas dari nalar dan pertimbangan sehingga menjadikan 

manusia mampu memahami yang Maha tak terbatas melalui berbagai nama dan 

perwujudan. Dalam kutipan tersebut tidak menyebutkan agama, definisi tersebut 

mengindikasikan bahwa semua ajaran agama memiliki kedudukan yang sama  dan 

manusia meyakini keberadaan yang Maha Tinggi diatas kedudukannya.  

Dalam pemahaman agama manusia di tuntut untuk tunduk dan tidak saling 

unjuk diri, dengan kata lain manusia dalam hati kecilnya tidak boleh berdusta dan 

melanggar batasan-batasan yang mampu merugikan makhluk ciptaan sang Maha 

Tinggi. Menurut (Muler, 2014) Elemen agama tidak akan muncul jika tidak ada 

keduanya yaitu pemahaman dan agama. Pemujaan atau kegiatan praktis yang 

dilakukan manusia menunjukkan karakter moralnya dalam bentuk ketekunan, rasa 

terima kasih, cinta, rasa bersalah dan ini semua adalah bentuk dari bagian esensial 

dari agama, dan persepsi manusia tentang suatu yang tidak terbatas yaitu dari sisi 

agama yang dimiliki oleh sang Maha Pencipta. Empowering Religious 
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Understanding merupakan pemberdayaan pemahaman agama yang dilakukan 

untuk mempertebal keyakinan. Menurut (Poerwadarminta, 2011), iman adalah 

kepercayaan, keyakinan, ketetapan hati atau keteguhan hati. Lebih dalam lagi, 

(Al-Maududi, 2014) menambahkan bahwa kata Iman dalam al Qur’an, akan 

mendapatinya dalam dua pengertian dasar  yaitu:  

1. Iman dengan pengertian membenarkan (التصذيك) adalah membenarkan 

berita yang datangnya dari Allah dan RasulNya. Dalam salah satu 

hadist shahih diceritakan bahwa Rasulullah ketika menjawab 

pertanyaan Jibril tentang Iman yang artinya bahwa yang dikatakan Iman 

itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-

Nya, Rasul rasul-Nya, hari kiamat dan engkau beriman bahwa Qadar 

baik dan buruk adalah dari Allah SWT.  

2. Iman dengan pengertian amal atau ber-iltizam dengan amal, yaitu segala 

perbuatan kebajikan yang tidak bertentangan dengan hukum yang telah 

digariskan oleh syara’. percayai, meyakini yang didalamnya tidak 

terdapat keraguan apapun. 

2.2.2  Proses Perencanaan 

 Proses perencanaan atau planning adalah bagian dari daur kegiatan 

manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (decision 

making) untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, 

sehubungan dengan pokok pertanyaan: apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, 

dan berapa, baik sehubungan dengan lembaga yang dimanajemeni maupun usaha-

usahanya. 
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Proses perencanaan dapat dilaksanakan menyeluruh, dalam perencanaan 

korporat, perencanaan strategis, atau perencanaan jangka panjang. Sebuah 

perencanaan dapat di proses dengan pembagian per divisi atau unit bisnis stategis 

menjadi rencana divisi atau anak perusahaan tertentu di dalam suatu korporasi 

yang lebih besar. Bisa juga dilakukan per fungsi baik di dalam korporasi, di dalam 

divisi maupun unit bisnis individual, misalnya rencana fungsi pemasaran, rencana 

fungsi keuangan, rencana fungsi produksi dan distribusi, dan rencana fungsi 

personalia. Bagaimanapun lingkup perencanaan yang dilakukan, pokok 

pertanyaan yang dipikirkan sama saja: apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan 

berapa.  

Dalam teori ini sebuah perencanaan merujuk pada perencanaan keuangan 

yang mampu alokasikan, dimanfaatkan, dan di daya gunakan seproduktif mungkin 

secara jangka panjang, karena dalam sebuah perencanaan tertuang tujuan 

keuangan yang ingin di wujudkan (Hartono, 2012). Dalam bidang keuangan, 

manusia atau orang dikatakan sukses dan mencapai kebahagiaan jika sudah 

mencapai kemerdekaan keuangan (financial freedom), dalam arti uang sudah tidak 

lagi dijadikan sebagai tujuan kehidupan. Semua aktivitas dan keputusan 

kehidupan sudah tidak lagi semata-mata ditujukan untuk uang, tetapi uang 

dipandang sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih hakiki. Uang tidak lagi 

mengendalikan kehidupan seseorang, tetapi oranglah yang mengendalikan uang. 

Masih banyak hal-hal lain yang lebih menentukan kehidupan, seperti kesehatan, 

anak, keluarga, sahabat, amal ibadah, dan lainlain (Warsono, 2010). 
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Dalam konteks syariah konteks proses perencanaan memerlukan sebuah 

proses manajemen yang berbeda dengan konteks manajemen 

konvensional.  Manajemen bisa dikatakan telah memenuhi syariah bila  

1. Manajemen ini mementingkan perilaku yang terkait denga nilai-

nilai keimanan dan ketauhidan.   

2. Manajemen syariah pun mementingkan adanya struktur organisasi. 

Allah berfirman surat Al An'aam:65, bahwa:  

كُ  ٍت لِّيَْجلَُىُكْم فًِ َمبَٰٓ َءاتَىَٰ ئَِف ٱْْلَْسِض َوَسفََع ثَْعَضُكْم فَْىَق ثَْعٍط َدَسَجَٰ
َٰٓ ْم ۗ َوهَُى ٱلَِّزي َجَعلَُكْم َخلََٰ

ِحيٌم  إِنَّ  َسثََّك َسِشيُع ٱْلِعمَبِة َوإِوَّهُۥ لََغفُىٌس سَّ  

 

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa 

di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian 

(yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang 

diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat 

siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. ". Ini menjelaskan bahwa dalam mengatur dunia, 

peranan manusi tidak akan sama.  

3. Manajemen syariah membahas soal sistem. Sistem ini disusun agar 

perilaku pelaku di dalamnya berjalan dengan baik. Sistem 

pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, misalnya, adalah salah satu 

yang terbaik. Sistem ini berkaitan dengan perencanaan, organisasi 

dan kontrol, Islam pun telah mengajarkan jauh sebelum adanya 

konsep itu lahir, yang dipelajari sebagai manajemen ala Barat. 
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(Arijanto, 2010) menegaskan lagi bahwa mengendalikan keuangan 

diindikasikan melalui hasrat yang kuat untuk memilah kebutuhan dan 

keinginan. Hal ini berarti bahwa bentuk proses sebuah perencanaan berasal 

dari sebuah hasrat dalam diri  atau keinginan dari individu itu sendiri. 

2.2.2  Perencanaan Keuangan 

Dalam sebuah perencanan keuangan harus memiliki gambaran yang 

matang dalam pencapaian sebuah tujuan, dalam sebuah pengelolaan keuangan 

doperlukan sebuah perencanaan keuangan berikut lima tahap penting yang perlu 

Anda lakukan dalam perencanaan keuangan, yaitu: 

1. Menentukan Tujuan Keuangan. 

Pada penentuan tujuan keuangan dengan mengkalkulasi kebutuhan 

keuangan yang bertujuan agar tidak terjadi defisit keuangan dalam sebuah 

perencanaan keuangan 

2. Menganalisa Kondisi Keuangan. 

Dalam analisa kondisi keuangan dalam keluarga sangat penting untuk 

mencapai keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warrahmah. Hal 

ini merupakan bentuk pengelolaan keuangan dengan menyesuaikan 

kebutuhan keluarga, dana tak terduga, dengan pendapatan yang ada. 

3. Membuat Rencana Keuangan. 

Perencanaan keuangan yang sesuai akan membantu sesorang dalam 

mencapai tujuan hidup, dalam sebuah perencanaan dibutuhkan 

pengelolaan kebutuhan rutinitas, pengelolaan pendapatan, financial 
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planning, financial free of debt dan tersedianya arus penghasilan dari 

investasi. 

4. Melakukan Implementasi Dari Rencana Keuangan. 

Implementation action melakukan apa yang telah disusun sesuai financial 

planning dengan mengutamakan wishlist, biaya, jatuh tempo, dan strategi 

pencapaian. 

5. Monitor dan Evaluasi Berkala. 

Memonitoring dan evaluasi secara periodik bersifat internal dalam 

keluarga, tujuan memonittoring dan evaluasi yaitu melihat peluang yang 

ada dan membentuk tujuan baru yang lebih baik. 

Menurut (Hafidhudin & Tanjung, 2011) perecanaan atau planning  

merupakan suatu kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk 

memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan tersebut agar mendapatkan 

hasil yang optimal. Hasil yang optimal disini berarti mampu terpenuhinya dan 

tercapainya tujuan finansial yang berarti terpenuhi kebutuhan primer, sekunder, 

dan tersier. 

Menurut kbbi  perencanaan merupakan suatu proses perbuatan 

merencanakan yang dilakukan sepenuhnya di dalamnya. Dan keuangan 

merupakan sebuah alat tukar untuk menjadikan keadaan semakin baik. 

Pengelolaan keuangan harus mengetahui perencanaan keuangan dalam mencapai 

tujuan finansial, dampaknya akan terbentuk pengelolaan kebutuhan dan keinginan 

secara bijak. Tujuan dalam perencanaan keuangan yang berarti mendapat 

keberuntungan, kemuliaan, dan ketenangan tidak hanya didunia namun juga 
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diakhirat. Dalam  financial planning dalam hukum Islam menganjurkan untuk 

mengedepankan kemaslahatan keluarga dengan penataan keubutuhan atau bisa 

disebut perencanaan keuangan keluarga. 

 

Perencanaan keuangan menurut perspektif syariah merupakan sebuah 

perencanaan penataan kehidupan yang lebih baik, penataan ini baik di skala 

janhka pendek, menengah, jangka panjang hingga di akhirat kelak. Dalam konsep 

Islamic Planning kehidupan harus dipandang dari segala sisi diantaranya yaitu di 

dunia dan di akhirat, salah satu sikapnya yaitu menyikapi segala perbuatan dengan 

baik, halal, memberi manfaat bagi sesame, dan tidak merugikan pihak lain 

begitulah ulasan menurut (Mingka & Trisandi, 2010) 

 

2.2.3  Teori Penganggaran 

Istilah anggaran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata budget, berasal 

dari bahasa Perancis bougette yang artinya tas kecil. Menurut (Bastian, 2010) 

berdasarkan  National Committee on Governmental Accounting (NCGA) yang 

saat ini telah diubah menjadi Governmental Accounting Standards Board 

(GASB), definisi anggaran (budget) adalah rencana operasi keuangan yang 

mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang 

diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Pengertian 

anggaran menurut (Halim & Kusufi, 2016) Anggaran adalah dokumen yang berisi 

estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam 

ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan 

data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. 
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Anggaran terbagi dalam sektor publik menurut (Mardiasmo, 2011) 

anggaran public adalah suatu entitas yang aktivitasnya 20 berhubungan dengan 

usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan hak public. Anggaran sektor public tergolong rencana finansial 

dalam lingkup umum sebagai berikut: 

a) Rencana-rencana organisasi sektor publik untuk melayani 

masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan 

kapasitas organisasi dalam pelayanan. 

b)  Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam 

merealisasikan rencana tersebut. 

c)  Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan 

serta besarnya pemasukan tersebut. 

Kesimpulan dari kutipan tersebut bahwa anggaran sektor publik 

merupakan rencana finansial yang menyatakan rincian seluruh aspek kegiatan 

yang akan dilaksanakan oleh organisasi sektor publik, yang disajikan dalam 

bentuk rencana pendapatan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan 

moneter dan didanai dengan uang public sesuai kebijakannya. 

2.2.4   Analisis ZISWAF pada perajin kue  

Ziswaf dalam arti merupakan sebuah singkatan yang terbagi menjadi 

empat  tuntutan dalam agama Islam, yaitu zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf. 

Berikut ulasan lengkap dan definisinya sebagai berikut: 

1. Pengertian Zakat 



28 
 

 
 

Istilah zakat dalam bahasa arab “zakaa” yang artinya bertambah 

atau berkembang. Secara istilah perilaku berzakat merupakan 

mengeluarkan harta tertentu kepada pihak tertentu. Berzakat dimaknai 

baik bagi yang berzakat yang bersifat diberkahi, tumbuh bersih dan baik 

dan yang menerima zakat akan mendapat rahmat dan menjadi lebih baik. 

 Menururt (Al-Bugha, 2015) Madhzab Syafi’I mendefinisikan zakat 

adalah ungkapan untuk keluarganya harta atau tumbuh sesuai dengan cara 

khusus. Sedangkan menurut madhzab Hambali mendefinisikan zakat ialah 

hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta khusus untuk kelompok yang 

khusus pula. 

تََك َسَكٌه لَّهُْم ۗ َوٱ يِهم ثِهَب َوَصلِّ َعلَْيِهْم ۖ إِنَّ َصلَىَٰ لِِهْم َصَذلَخً تُطَهُِّشهُْم َوتَُضكِّ ُ َسِميٌع َعلِيمٌ ُخْز ِمْه أَْمَىَٰ َّللَّ  

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi 

mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”   

(At-taubah:103) 

Maksud ayat ini membersihkan dari kekikiran dan cinta yang berlebih-

lebihan kepada harta benda, serta zakat mampu menyuburkan sifat-sifat kebaikan 

dalam hati mereka dan mengembangkan harta mereka. 

2. Pengertian Infaq 

Infaq berasal dari kata “Nafaqa” yang artinya keluar, yang berarti 

mengeluarkan sesuatu (harta) infaq sendiri artinya membelanjakan atau 

membiayai yang berhubungan dengan usaha realisasi perintah-perintah Allah. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Kelima infaq adalah pemberian 

(sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan. 

Sedangkan menurut istilah infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau 

pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran 

Islam. 

َل  ب َسَصْلىَبهُْم يُْىفِمُىنَ َرلَِك اْلِكتَبُة ََل َسْيَت فِيِه هًُذي لِْلُمتَّمِيَه * الَِّزيَه يُْؤِمىُىَن ثِبْلَغْيِت َويُمِيُمىَن الصَّ حَ َوِممَّ  

Artinya: “Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanyam, 

petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (2) (yaitu) mereka yang beriman 

kepada yang gaib, menegakkan shalat, dan menginfakkan sebagian 

rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (3)” (Al Baqarah: 2-3) 

Maksud ayat ini untuk mewajibkan infaq dijalan Islam dan menyebarkan 

kebaikan bagi agama, mendekatkan dengan keimanan yang mampu memberikan 

kesejahteraan dan keberkahan dalam rezeki yang mereka dapat. 

3. Pengertian Shadaqah 

Shadaqah (sedekah) berasal dari kata “shidq” yang berarti benar dalam arti 

sejalannya antar perbuatan, ucapan, dan keyakinan. Kata shadaqah bermakna 

membantu terwujudnya sesuatu. Menurut (Permono, 2018) shadaqah dalam Al 

Quran dikaitkan dengan kata-kata memberi, ketakwaan, membenarkan, kikir dan 

dusta. 

هُْم يُىفِمُىنَ  ب َسَصْلىََٰ حَ َوِممَّ لَىَٰ  ٱلَِّزيَه يُْؤِمىُىَن ثِٱْلَغْيِت َويُمِيُمىَن ٱلصَّ

Artinya: “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang 

mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami 
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anugerahkan kepada mereka. 

(Al Baqarah:3) 

Shadaqah  membantu mengankat derajat seseoerang dan mendekatkan 

dirinya pada Allah swt serta mengingatkan diri kita pada sesama manusia pada 

semua golongan, kasta, martabat, dan status social. 

4. Pengertian Wakaf 

Wakaf artinya menahan, yang artinya menahan harta yang dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan umum tanpa mengurangi nilaiharta tersebut. 

Wakaf bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Berbeda dengan 

sedekah, pahala wakah jauh lebih besar karena manfaatnya dirasakan oleh banyak 

orang dan sifatnya kekal. Pahala wakaf akan terus mengalir meskipun wakifnya 

meninggal dunia. 

َٰٓبَيُّهَب الَِّزيْ  ُمىا اْلخَ يَٰ َه اَْلَْسِض ۗ َوََل تَيَمَّ بَٰٓ اَْخَشْجىَب لَُكْم مِّ ِت َمب َكَسْجتُْم َوِممَّ ا اَْوفِمُْىا ِمْه طَيِّجَٰ َمىُْىَٰٓ ََ ِمْىهُ تُْىفِمُْىَن َه اَٰ جِْي

َ َغىِيٌّ َحِمْيذٌ 
ا اَنَّ ّللّاَٰ َٰٓ اَْن تُْغِمُضْىا فِْيِه ۗ َواْعلَُمْىَٰٓ ِخِزْيِه اَِلَّ  َولَْستُْم ثِبَٰ

“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. al-Baqarah: 267) 

Dari ayat ini menganjurkan untuk menyisihkan sebagian dari harta yang 

kita dapat, namun tidak ada paksaan dan keharusan, dalam wakaf sangat 

dianjurkan jika dirasa orang tersebut mampu dan tidak membebani segala 

kebutuhan yang dimiliki. 

Menurut Imam Syafi’i wakaf adalah suatu ibadat yang disyariatkan. 

Wakaf itu telah berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (Wakif) telah 
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menyatakan dengan perkataan "saya telah mewakafkan (waqffu), sekalipun tanpa 

diputus oleh hakim”. Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf 

tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan 

perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya. 

2.2.5  Perilaku Perencanaan Keuangan Pada Kelurga Muslim 

Pengelolaan keuangan yang tepat merupakan salah satu komponen utama 

yang menyokong ketenteraman kehidupan berkeluarga. Itulah sebabnya, 

pengelolaan keuangan yang tepat  diperlukan oleh semua keluarga. Pada era 

digital sekarang ini, pengelolaan keuangan keluarga menghadapi tantangan yang 

tidak mudah. Menurut ('Aisyiyah, 2016) bahwa pentingnya dalam perncanaan 

keuangan memperngaruhi kesuksesan dalam kemaslahatan dan terhindarnya dari 

perpecahan yang mungkin bisa terjadi. Namun demikian, strategi secara teknis 

dalam pengelolaan keuangan kiranya perlu dibahas agar dapat menjadi alternatif 

pertimbangan dalam proses pengelolaan keuangan tersebut. 

Setiap kepala keluarga, dapat dibantu oleh sang istri,  memiliki kewajiban 

berusaha  untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selanjutnya, hasil usaha 

itu dikelola  bersama oleh suami dan istri secara baik dan tepat agar dapat 

mendukung  kehidupan keluarga yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan 

dunia dan akhirat. Paling tidak, ada lima prinsip dasar yang dapat 

digunakan  dalam pengelolaan ekonomi keluarga muslim secara tepat tersebut. 

a. Berkeyakinan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Memberi Rezeki 

dan Menjamin bahwa semua makhluk-Nya akan memperoleh 

rezeki tersebut. Oleh karena itu, manusia wajib berusaha dan 
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berdoa untuk memperoleh rezeki (Q.S. Hud (11): 6 dan Q.S. asy-

Syura (42): 19).    

b. Harus berusaha memperoleh pendapatan dari sumber halal dan 

baik yang dapat membawa keberkahan dalam kehidupan seluruh 

anggota keluarga. Usaha ini wajib diiringi dengan doa agar 

mendapat kemudahan dan ridha dari Allah Yang Maha Kaya. 

Selain itu, setiap muslim hendaknya selalu mensyukuri setiap hasil 

usaha yang diperolehnya (Q.S. al-Baqarah (2): 168 dan Q.S. 

Ibrahim (14): 7). 

c. Membelanjakan hasil usaha-nya dengan cara halal dan baik agar 

dapat mengarah kepada keberkahan hidup dan kemudahan dalam 

beribadah kepada Allah. Hendaknya setiap keluarga muslim juga 

menghindarkan diri dari sikap boros dan kikir dalam 

membelanjakan harta.  Selain dibelanjakan untuk kebutuhan 

nafkah keluarga, hasil usaha keluarga yang sudah sampai pada 

hitungan satu nishab juga harus disisihkan untuk membayar zakat 

serta infak dan shadaqah, sehing-ga keberkahannya bisa dirasakan 

oleh banyak pihak (Q.S. al-Baqarah (2): 215 dan Q.S. al-Furqan 

(25): 67).    

d. Membuat perencanaan pembelanjaan dengan memperhitungkan 

antara sumber-sumber pendapatan dan rencana pengeluaran agar 

tidak terjadi pembengkakan pengeluaran yang menjadikan 

kegelisahan. Untuk selanjutnya, hal ini akan dibahas pada bagian 

lain dari tulisan ini. 
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e. Berusaha meningkatkan pendapatan keluarga. Untuk lebih 

memenuhi kebutuhan keluarga, suami dan isteri perlu berusaha 

agar dapat memperoleh pendapatan tambahan melalui berbagai 

jenis usaha atau pekerjaan, baik yang dapat dilakukan di dalam 

rumah maupun di luar rumah.  Suami memang merupakan 

penanggungjawab utama nafkah keluarga. Meskipun demikian, 

sang istri juga dibolehkan untuk ikut memenuhi kebutuhan 

keluarga.  

Dalam mengatasi pembengkakan pengeluaran akan pemenuhan konsumsi 

keluarga, dari semua kasus di atas memiliki cara relatif sama yaitu melakukan 

efisiensi dan penghematan dalam pengeluaran. Selain itu semua rumah tangga 

menggunakan skala prioritas dalam melakukan atau memenuhi kebutuhannya dan 

menggunakan semaksimal mungkin pendapatan yang diterima setiap bulannya. 

Dengan melakukan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran sehingga 

dapat diketahui berapa besar biaya yang dikeluarkan setiap bulannya sehingga ke 

depan dapat memenuhi kebutuhan tanpa meminjam ke pihak lain. 

Komponen sosial dan material tersebut lebih jelasnya dilihat sebagai alat 

berwujud (tangible assets) dan asset tak berwujud (intangible assets) yang 

dimiliki seseorang. Dalam kiasan ekonomi sumber-sumber nafkah tersebut 

dipandang sebagai modal. Konsep modal dalam sistem nafkah rumah tangga 

tersebut digolongkan menjadi empat jenis yaitu : 

1. Modal alam (natural capital). Ini merupakan proses yang berasal dari 

alam dan terkait dengan proses-proses alamiah, misalnya kondisi tanah, 

air, udara, siklus, hidrologi dan sebagainya. 
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2. Modal ekonomi (economic/financial capital). Ini merupakan modal 

yang sangat essensial terkait dengan strategi nafkah, misalnya 

kepemilikan aset ekonomi seperti perlengkapan  produktivitas, ekologi 

dan infrastruktur lainnya. 

3. Modal sumber daya manusia. Ini terkait dengan aspek manusianya 

misalnya keterampilan, penyidikan atau pengetahuan, kesehatan dan 

sebagainya.  

4. Modal sosial. Ini merupakan sumber daya sosial yang terdiri atas 

jaringan, klaim sosial, hubungan sosial, keanggotaan dan perkumpulan. 

Strategi Nafkah Konsep mata pencaharian (livelihood) dan strategi nafkah 

(livelihood strategy)  sebagai realitas jaminan hidup seseorang atau negara untuk 

memanfaatkan segenap kemampuan dan tuntutannya serta kekayaan yang 

dimilikinya. Strategi nafkah digolongkan menjadi tiga golongan besar yaitu:  

1. Rekayasa sumber nafkah yang merupakan usaha pemanfaatan sektor 

pertanian agar lebih efektif dan efisien baik melalui penambahan input 

eksternal berupa tenaga kerja atau teknologi (intensifikasi) maupun 

dengan memperluas lahan garapan pertanian (ekstensifikasi).  

2. Pola nafkah ganda yang merupakan usaha yang dilakukan dengan cara 

mencari pekerjaan lain selain sektor pertanian untuk menambah 

pendapatan (diversifikasi pekerjaan). 

 3. Rekayasa spasial merupakan usaha yang dilakukan dengan cara   

mobilisasi/perpindahan penduduk baik secara permanen maupun 

sirkuler (migrasi). 
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 Perbedaan perilaku perencanaan keuangan kaluarga muslim dan non 

muslim menurut (Rhodiyah, 2012) terletak pada sakinah finance dalam kehidupan 

sehariharinya. Komponen pengelolaan keuangan tersebut adalah pandangan Islam 

tentang harta benda, kewajiban infaq shodaqoh minimal satu persen dari 

penghasilan, kewajiban berzakat setiap tahunnya, wakaf bila mampu sarana 

mendapatkan rezeki, menentukan skala prioritas, membuat anggaran belanja 

rumah tangga.  

2.2.6  Islamic Financial Planning 

Saat ini kita berada pada zaman yang berkembang dengan sangat cepat 

dan tak terprediksi. Perkembangan zaman yang pesat ini pula yang membuat 

manusia dalam pemenuhan kebutuhannya menjadi semakin kompleks dan rumit 

dikarenakan pilihan barang dan jasa yang semakin beragam dan tuntutan dari 

perkembangan zaman itu sendiri dalam pemenuhan kebutuhan. Bahkan, orang-

orang yang tak mampu mengikuti perkembangan zaman dengan baik tentu saja 

akan mengalami kesulitan untuk menjalani hidupnya. Semakin kompleks dan 

rumitnya kebutuhan manusia akibat tuntutan zaman mulai dari fashion, makanan, 

dan segala kebutuhan yang dipengaruhi oleh trend social dan ritme pergaulan, 

secara tidak langsung juga akan berefek kepada kelompok masyarakat yang 

terpinggirkan dari kemajuan ini, seperti masyarakat dengan tingkat pendapatan 

dan pendidikan rendah. Hal ini dapat terjadi karena mereka tidak dapat 

mengalokasikan uang mereka secara tepat dengan kondisi ekonomi yang 

seadanya. Maka dari itu, perencanaan keuangan pada masyarakat kelas ekonomi 

tersebut juga perlu diperhatikan demi kesejahteraan yang merata. Pada tulisan ini, 

penulis akan memberikan sebuah wawasan dan juga trobosan yang dapat sama 
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sama kita sadari untuk memperkecil jurang kesenjangan yang terjadi di 

masyarakat lewat financial planning. 

Financial planning atau perencanaan keuangan merupakan suatu cara 

yang sangat penting untuk mengatur keuangan pribadi maupun 

keluarga. Menururt (Agus I. , 2012) Financial planning semakin penting di 

kehidupan kita mengingat tingkat pendapatan keseluruhan meningkat, angka 

harapan hidup yang meningkat, serta semakin kompleksnya sektor keuangan, 

yang diakibatkan oleh perkembangan zaman.  Ditambah lagi, dikarenakan adanya 

ketidakpastian kondisi ekonomi seperti inflasi ataupun perubahan kebijakan 

perpajakan, membuat permintaan akan jasa perencanaan keuangan ini semakin 

meningkat, di sisi lain juga membuat pekerjaan dari financial planner semakin 

menantang. 

Jenis dari perencanaan keuangan yang paling familiar dan paling sering 

dipakai oleh umum adalah Conventional Financial Planning (CFP). Secara 

signifikan diperuntukan kepada middle-income households. Seiring 

perkembangan industri finansial Islam, Islamic Financial Planning (IFP) pun 

hadir untuk menyediakan pelayanan keuangan berdasarkan syariat Islam bagi 

orang-orang yang memilih untuk menghindari keuangan konvensional dengan 

alasan kepercayaan agama ataupun alasan-alasan lainnya. Berbeda dengan CFP, 

menurut (Hariadi, 2018) IFP didisain untuk melayani setiap segmen dari semua 

populasi sehingga IFP bukan hanya menjangkau kebutuhan dari high-

income dan middle-income households, tapi lebih jauh lagi untuk melayani low-

income households dan mereka yang dilanda kemiskinan. 
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 Tujuan dari Islamic financial planning adalah terwujudnya kemaslahatan 

dalam sebuah rumah tangga. Kemaslahatan merupakan bentuk ketentraman yang 

dimiliki oleh sekelompok atau sekumpulan individu, hal ini bisa diartikan sebuah 

keluarga. Kemaslahatan dapat diukur dengan terpenuhinya kebutuhan primer 

(Rahma, 2011). Kemaslahatan harus dimulai dari adanya sebuah mata 

pencaharian (livelihood), yang menurut (Mariso, 2017) konsep sumber nafkah 

merupakan Kemampuan untuk menerapkan strategi nafkah yang berbeda-beda 

dipengaruhi oleh komponen material dan sosial. 

2.2.7  GAP Analysis  

Dalam sebuah penelitian  sangat dibutuhkannya kesempurnaan dan sebaik-

baiknya bentuk, menurut (Ray, 2011) Gap  Analysis merupakan  analisis 

kesenjangan  antara  daftar  kebutuhan  bisnis,  yang  diakibatkan  oleh  berbagai  

alasan. Sehingga dibutuhkan suatu upaya untuk mengidentifikasi bagian mana 

yang ternyata mungkin memiliki gaps, sebab mustahil untuk menemukan suatu 

bagian yang 100% fit atau sempurna. Gap Analysis memiliki arti  yaitu 

mengidentifikasi  langkah-langkah  yang  hilang,  yang  diperlukan  untuk  

mencapai   tujuan. Gap   Analysis adalah   alat   perencanaan   yang   menciptakan  

pandangan   bersama  tentang  apa   yang   perlu   dilakukan untuk   

menghilangkan kesenjanagan antara keadaan sekarang dan masa depan yang 

diinginkan. 

 

Pada metode ini sangat ditekankan dengan sejeli mungkin dengan 

membandingkan penelitian terdahulu dengan apa hasil yang didapatnya dan apa 

pengaruh yang ada di penelitian saat ini. Berikut ulasan dari penelitian terdahulu : 
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3.8.1. Tabel 2.2  Penelitian terdahulu dengan GAP analisis 

Nama peneliti Judul Hasil 

Peneliutian 

Bambang Purwanggono , 

Annisa Ratna Hapsari , 

Arfan Bakhtiar (2017) 

 

Analisis Kesiapan 

UMKM Batik 16 

Semarang Dalam 

Memperoleh Sni Dengan 

Gap Analysis 

UMKM lebih 

mempersiapkan 

kebutuhan pasar dengan 

manajemen mutu yang 

lebih baik dan dengan 

presentase yang terpantau 

secara majemuk. 

Delta Lexi Arbawa, 

Paulus Wardoyo (2018) 

Keunggulan Bersaing : 

Berpengaruh Terhadap 

Kinerja Pemasaran  

Orientasi pembelajaran 

tidak berpengaruh 

terhadap keunggulan 

bersaing. Orentasi pasar 

tidak berpengaruh 

terhadap kinerja 

pemasaran. Orientasi 

kewirausahaan tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja pemasaran. 

Orientasi pembelajaran 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

pemasaran. Keunggulan 

bersaing berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja pemasaran. 

Sri Hartini (2016) Realtionship orientasi 

pasar dan kinerja 

perusahaan: peran 

variabel mederator 

strategi bersaing dan 

kewirausahaan korporasi 

pada UMKM di Jawa 

Timur 

 

Studi ini bertujuan 

menjelaskan research gap 

dalam hubungan kausal 

orientasi pasar terhadap 

kinerja perusahaan. Studi 

fokus pada peran variable 

moderator lingkungan 

bisnis yaitu strategi 

bersaing peruSahaan dan 

kewirausahaan korporasi 

dalam menjelaskan gap 

research tersebut Unit 

analisis dalam studi ini 

adalah perusahaan yang 

masuk industry kecil 

http://repository.unair.ac.id/43088/
http://repository.unair.ac.id/43088/
http://repository.unair.ac.id/43088/
http://repository.unair.ac.id/43088/
http://repository.unair.ac.id/43088/
http://repository.unair.ac.id/43088/
http://repository.unair.ac.id/43088/
http://repository.unair.ac.id/43088/
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(UMKM) di Jawa Timur, 

Adapun untuk menguji 

hipotesis digunakan 

MRA analysis dan sub 

groups analysis. Hasi1 

studi adalah strategy 

bersaing dan 

kewirausahaan korporasi 

memoderasi pengaruh 

market orientation 

terhadap kineJja 

perusahaan 

Ahmad Hanfan (2017) 

 

Membangun Keunggulan 

Produk Ikonik Untuk 

Meningkatkan Kinerja 

Pemasaran Umkm 

Dengan Analisis Gap 

[Establishing Advantages 

Of Iconic Products To 

Improve Marketing 

Performance Of Smes] 

 

Penelitian ini bertujuan 

untuk memperkaya 

literatur serta 

memberikan kontribusi 

terhadap ilmu 

pengetahuan yang terkait 

dengan model 

pengembangan 

keunggulan produk. 

Selanjutnya, implikasi 

manajerial dan penelitian 

lebih lanjut 

Agusriyanti Ulfah  

Goldvina dan  Hidayati 

Retno  (2019) 

Pengaruh Orientasi Pasar 

Dan Pembelajaran 

Organisasional Terhadap 

Kapabilitas Inovasi 

Untuk Meningkatkan 

Kinerja Bisnis (Studi 

Pada Umkm Industri 

Fashion Di Kota 

Semarang) 

 

Dengan kemampuan 

inovasi untuk 

meningkatkan kinerja 

bisnis (studi di industri 

mode UMKM di kota 

Semarang). Industri 

Mode berada dalam 

ruang lingkup bisnis yang 

dinamis, oleh karena itu 

kreativitas dan inovasi 

diperlukan untuk dapat 

mengikuti pasar yang 

dinamis dengan analisis 

gap yang memperdalam 

pengaruh positif. 

Afred Suzi (2017) Analisis GAP Importance 

Performance Analysis 

Pelaku Usaha UMKM 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rata-

rata kualitas pelayanan 

kuliner sudah 
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Sektor Kuliner  memuaskan yaitu pada 

dimensi jaminan, empati, 

tanggapan, dan 

kehandalan yang 

meningkat signifikan, 

kecuali  pada  dimensi  

bukti  fisik  yang  masih  

kurang  memuaskan. 

Yan Kurnia Setiawan 

(2020) 

Analisis Pemahaman 

Agama Terhadap 

Perencanaan Keuangan 

Pada Keluarga Perajin  

Kue Di Krian Sidoarjo 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

pemahaman agama 

mampu mendasari 

terbentuknya asset tetap 

yang berfungsi jangka 

panjang bagi keluarga 

dan berdampak besar 

bagi kemaslahatan 

bersama. 

Table diatas menjelaskan perbandingan data GAP analisis dengan 

penelitian terdahulu yang di duga mampu memberikan media evaluasi yang 

menitik beratkan pada kinerja yang sudah di targetkan sebelumnya. Peneliti 

terdahulu mencoba mengkaji lebih dalam dan mencari hal yang akurat dan 

dijadikan perbandingan dengan penelitian saat ini Dengan ini peneliti berusaha 

mencari teori baru dan di harapkan bisa  memberikan informasi yang valid sejalan 

dengan apa yang ada di masyarakat saat ini. 

Seluruh penelitian terdahulu berdasar pada analisis GAP yang mengkaji 

lebih dalam segala informasi yang ditelitinya guna mendapatkan data yang 

sempurna dan layak untuk diteliti lebih dalam. 
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2.3 kerangka Penelitian 

2.3.1Kerangka Pemikiran Kolaborasi dengan Dosen: 

 

1.  

2.  

 

3.  

 

 

 

 

 

 

                               

  

 

Gambar diatas menjelaskan tatanan pembagian kerangka pemikiran kolaborasi 

  

Kajian 

Teoretis 

Informan 

Teori tentang 

perencanaan 

keuangan 

Teori tentang 

Islamic Familiy 

Teori tentang 

Wealth 

Management 

secara umum 

Al-Quran dan 

Hadis tentang 

Islamic family 

Wealth 

Management 

Rumah 

Tangga 

kategori C 

Rumah 

Tangga 

kategori B 

Rumah 

Tangga 

kategori A 

Teory tentang 

Islamic Wealth 

Management 

2 

3 

1 

4 

Penggalian tentang 

Proposisi “Islamic 

Family Wealth 

Yan Kurnia Setiawan: 

Analisis Analisis 

Pemahaman Agama 

Terhadap Perencanaan 

Keuangan Keluarga 

Pada Perajin Kue Di 

Novita Ardiyanti: 

Analisis Perencanaan 

Keuangan Rumah 

Tangga Perspektif 

Syariah (Studi Kasus 

Nindia Presmita Sari: 

Studi Kasus 

Perencanaan Keuangan 

Skala Prioritas pada 

Rumah Tangga Ibu 

Nurul Fitri: Wealth 

Management menurut 

perspektif Syariah Pada 

Komunitas Pedagang 

Refina Puji Mardhika: 

Studi Literasi Islamic 

Family Wealth 

Management pada 

Keluarga Muda di 

Untuk 5 

penelitian 

kolaborasi 

mahasiswa, 

Informan 

dibatasi 

pada 

beberapa 

komunitas 

saja. 

Seperti 

yang 

tertera di 

judul 

masing-

masing 

dengan 

area 

Surabaya 

dan 

Sidoarjo 

seperti di 

judul besar 

Sumber : Penelitian kolaborasi Fauzia, (2018). 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Kolaborasi riset Dosen 

dan Mahasiswa 
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2.3.2 Kerangka Pemkikiran Individu: 

 Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan keuangan pada 

perajin kue berdasarkan perspektif syariah di Surabaya, sehingga dari penjelasan 

tersebut dapat digambarkan dalam bentuk sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

Dari gambar diatas dijelaskan peneliti mampu menciptakan pemahaman agama 

dan pengetahuan serta implementasi dengan analisis terkait pemahaman Agama Terhadap 

Perencanaan Keuangan Keluarga di masyarakat perajin Kue di Krian Sidoarjo yang telah 

dibuat. 

Sumber: Peneliti 

Pengetahuan dan 

implementasi tentang 

perencanan keuangan 

keluarga 

Pemahaman agama di 

masyarakat perajin kue 

di Krian Sidoarjo 

Analisis terkait 

Pemahaman Agama 

Terhadap Perencanaan 

Keuangan Keluarga di 

masyarakat perajin Kue di 

Krian Sidoarjo 

3.8.1.    Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

Individu 


