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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penilitan Terdahulu Yang Relevan 

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai relevansi antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, baik dalam hal persamaan 

maupun perbedaannya. Berikut beberapa sajian dari peneliatian terdahulu yang berkaitan 

diantaranya : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Farah Margaretha dengan judul ―Peran Kecerdasan 

Finansial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Ekonomi Rakyat‖ pada 

tahun 2008. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pendidikan 

finansial mempelajari cara mengelola uang, dan membuat uang bekerja untuk kita. 

Menurut anggapan banyak orang, pendidikan finansial hanya cocok bagi mereka yang 

memiliki banyak uang. Pendidikan tentang bagaimana mengelola uang hanya layak 

diterima oleh para konglomerat, anak-anak orang kaya, atau mereka yang memang 

sudah kaya. Kenyataannya tidak seperti itu, Pendidikan Finansial penting bagi semua 

orang. Justru kaum miskin dan kelas menengah sangat memerlukannya, agar mereka 

mampu meninggalkan jurang kemiskinan. Tidak masalah dengan berapa banyak uang 

yang kita punya. Yang terpenting adalah cara berpikir kita mengenai uang. Itulah 

yang akan diajarkan melalui pendidikan finansial. Cara meningkatkan kecerdasan 

finansial yaitu dengan menetapkan prinsip dasar keuangan yakni, manajemen 

keuangan, kebutuhan dan keinginan, ketidakpastian, risiko dan tingkat pengembalian, 

konservatif, berpikir positif, modal usaha, likuiditas, dan biarkan uang yang bekerja.  

(Margaretha, 2008). 

Adapun persamaan pada penlitian relavan dengan penelitian ini yaitu teori 

pembahasannya tentang kecerdasan finansial. Sedangkan perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian relavan terdapat pada fokus penelitiannya yaitu terhadap tujuannya 

untuk meningkatkan ekonomi rakyat, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan 

pada literasi masyarakat. 

 

2. Penelitian yang di lakukan oleh Isnurhadi dengan judul ‖Kajian Tingkat Literasi 

Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus: Masyarakat Kota 

Palembang)” pada tahun 2013. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui 

bahwa Literasi masyarakat terhadap Perbankan Syariah yaitu pengetahuan individu 

terhadap muamalah di dalam Islam dan variabel upaya promosi yang dilakukan 

Perbankan Syariah sedangkan upaya promosi oleh pemerintah tidak berpengaruh. 

Secara simultan ketiga variabel bebas memberikan pengaruh yang cukup besar 

terhadap Literasi masyarakat terhadap Perbankan Syariah dengan p-value=0,000.3. 

Keselarasan model (model fit) cukup baik dengan R2= 0,31. (Isnurhadi, 2013). 

Adapun persamaan pada penlitian relavan dengan penelitian ini yaitu teori 

pembahasannya tentang Literasi Perbankan Syariah. Sedangkan perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian relavan terdapat pada tempat penelitian yaitu, studi kasus 

masyarakat Palembang, sedangkan tempat penelitian ini pada Masyarakat Muslim 

Kelurahan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. 

 

3. Penelitian yang berbentuk skripsi ini di lakukan oleh Nurus Shoba dengan judu 

‖Analisis Literasi Keuangan Syariah Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan 

Syariah Sebagai Upaya Meningkatkan Sharia Financial Inclusion (Studi Pada 

Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya‖ pada tahun 2017. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa hasil penelitian kepada 

mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel menunjukan bahwa para mahasiswa 

masih harus meningkatkan pengetahuan mereka tentang literasi keuangan syariah. 

Melalui tes yang dilakukan dengan indikator-indikator yang dibuat, pengetahuan 

literasi keuangan para responden dirasa masih belum maksimal. (Shoba, 2017) 

Adapun persamaan pada penlitian relavan dengan penelitian ini yaitu teori 

pembahasannya tentang Literasi Perbankan Syariah Dan Financial. Sedangkan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian relavan terdapat pada fokus penelitian 

yaitu, Analisis terhadap penggunaan jasa, sedangkan penelitian ini pada Financial Dan 

Literasi Perbankan Syariah Masyarakat Muslim Kelurahan Ranomeeto. 

 

4. Penelitian yang berbentuk skripsi ini di lakukan oleh Sitti Aisyah dengan judu 

”Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan 

Menggunakan Produk Syariah” ( Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah dan 

Perbankan Syariah Wilayah Kabupaten Bantul Yogyakarta)” pada tahun 2019. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa hasil pengujian antara 

variabel Literasi Keuangan Syariah terhadap keputusan menggunakan produk 

Perbankan Syariah menyimpulkan bahwa Literasi Keuangan Syariah mempunyai 

kontribusi tinggi terhadap variabel keputusan menggunakan produk Perbankan yariah. 

(Aisyah, 2019). 

Adapun persamaan pada penlitian relavan dengan penelitian ini yaitu teori 

pembahasannya tentang Literasi Perbankan Syariah. Sedangkan perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian relavan terdapat pada fokus penelitian yaitu, Literasi Keuangan 

Syariah keseluruhan, sedangkan penelitian ini berfokus pada Literasi Perbankan 

Syariah saja. 

 

5. Penelitian yang berbentuk skripsi ini di lakukan oleh Nur Melinda Lestari dengan 

judu ”Pengaruh Tingkat Literasi Perbankan Syariah Terhadap Inklusi 

Keuangan Produk Perbankan Syariah Dalam Transaksi E-Commerce” pada 

tahun 2019. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa variabel Literasi 

Keuangan Mahasiswa berpengaruh terhadap inklusi Keuangan produk Perbankan 

Syariah pada transaksi e_commerce, dengan t_hitung sebesar 8,111 lebih besar dari 

nilai t_tabel yaitu sebesar 1,994 dengan tingkat Signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, 

yang dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Literasi Keuangan (X) berpengaruh 

terhadap variabel Inklusi Keuangan (Y). (Lestari, 2019) 

Adapun persamaan pada penlitian relavan dengan penelitian ini yaitu teori 

pembahasannya tentang Literasi Perbankan Syariah. Sedangkan perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian relavan terdapat pada fokus penelitian yaitu, Literasi Perbankan 

Syariah Dalam Transaksi E-Commerce, sedangkan tempat penelitian ini Literasi 

Perbankan Syariah Pada Masyarakat Muslim Kelurahan Ranomeeto 

 

6. Penelitian yang berbentuk skripsi ini di lakukan oleh Irin Widayanti dengan judu 

”Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya” pada tahun 2012. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan diketahui bahwa status sosial ekonomi orang tua 

berpengaruh langsung positif signifikan terhadap pendidikan pengelolaan keuangan 

keluarga, status sosial ekonomi orang tua tidak berpengaruh langsung terhadap literasi 

finansial aspek kognitif, status sosial ekonomi orang tua tidak berpengaruh langsung 

terhadap literasi finansial aspek sikap, pendidikan pengelolaan keuangan keluarga 



 
 
 

7 
 
 

berpengaruh langsung positif signifikan terhadap literasi finansial aspek kognitif, 

pendidikan pengelolaan keuangan keluarga berpengaruh langsung positif signifikan 

terhadap literasi finansial aspek sikap. (Widayanti, 2012) 

Adapun persamaan pada penlitian relavan dengan penelitian ini yaitu teori 

pembahasannya tentang Literasi Dan Financial. Sedangkan perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian relavan terdapat pada fokus penelitian yaitu, Faktor Finansial, 

sedangkan tempat penelitian ini pada Perbankan Syariah. 

 

2.2 Teori Kecerdasan Finansial 

2.2.1 Pengertian Kecerdasan Finansial 

Pengetahuan terhadap keuangan merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan 

seseorang agar dapat terhindar dari masalah-masalah keuangan. Munculnya masalah 

keuangan bukan saja karena rendahnya tingkat pendapatan, namun juga bisa berasal 

dari kurangnya pengetahuan seseorang dalam mengelola keuangannya.  

Kemampuan empat aspek Financial Literacy tersebut tentunya dipengaruhi oleh 

banyak hal, seperti yang dinyatakan Lusardi  dalam Imawati  bahwa ada ―tiga hal yang 

memberikan pengaruh terhadap kemampuan Literasi keuangan yaitu: 

1. Sosiodemography; Ada perbedaan kepahaman antara laki-laki dan perempuan. Laki-

laki dianggap memiliki kemampuan Financial Literacy lebih tinggi dari pada 

perempuan. Begitu juga dengan kemampuan kognitifnya.  

2.   Latar belakang keluarga; Pendidikan seorang ibu dalam  sebuah keluarga 

berpengaruh kuat pada Literasi keuangan, khususnya ibu yang merupakan lulusan 

dari perguruan tinggi. Mereka unggul 19 persen lebih tinggi daripada yang lulusan 

sekolah menengah. 

3.  Kelompok pertemanan; Kelompok atau komunitas seseorang akan memengaruhi 

financial literacy seseorang, memengaruhi pola konsumsi dan penggunaan dari uang 

yang ada‖. Sosial ekonomi orang tua adalah posisi kelas seseorang atau gabungan 

dari posisi ekonomi yang meliputi tingkat pendidikan, jenis Pekerjaan orang tua, 

tingkat pendapatan, dan uang saku mahasiswa. (Nurhab, 2018). 

 

2.2.2 Kecerdasan Finansial Dalam Al’qur-an 

 Terkait dengan persoalan finansial, banyak istilah yang digunakan al-Qur‘an untuk 

mengungkapkannya. Lafal-lafal tersebut adalah:  

1. Tentang pencatatan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-baqarah (282) berikut 
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Terjemahanya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang 

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana 

Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan 

hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia 

bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit 

pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau 

lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka 

hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua 

orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan 

di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar 

jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan 

janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu 

bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil 

maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat 

menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada 

ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang 

kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu 

tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan 

janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan 

(yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan 

bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan 

Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Sofian, 2015) 

2. Di dalam al-Qur‘an, kata batil dengan segala bentuk derivasinya terulang sebanyak 26 

kali. Al-Qur‘an menggunakan kata batil ini di antaranya berkaitan dengan kebutuhan 

manusia berupa harta. Al-Qur‘an menyebut harta batil sebanyak 4 kali yang terdapat 

pada 3 surat, yakni pada QS. al-Baqarah [2]: 188, QS. al-Nisa [4]: 29, 161 dan QS. al-

Taubah [9]: 34. Sebagai contoh representatif ayat tentang harta batil berikut: 

  
Terjemahanya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain 

di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal 

kamu mengetahui. (Zulfikar, 2020) 

 

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep islam yang memenuhi proses 

tadrij dan trichotomy pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa 

konsep investasi selain sebgai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena 

menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, 

oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan 
dalam Al-Qur‘an surat al-Hasyr ayat 18 berikut:  
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Terjemahanya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah 

Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Huda, 2008) 

 

Dalam mengelola keuangan  seorang muslim yang memiliki kecerdasan finansial 

dapat menyisihkan sebagian pendapatkanya untuk kewajiban ataupun sunnah yang di 

anjurkan seperti, infaq, sedekah, zakat dan wakaf di mana ―Az-Zarqani dalam Syarah 

Muwaththa‟ menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya 

ialah ikhlas dan syaratnya ialah sebab, cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada 

orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia 

dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa Zakat dalam 

al-Quran QS. Al-Baqarah 2: 43 berikut: 

 
Terjemahanya:  Dirikanlah shalat dan berikanlah zakat, dan rukulah bersama-sama 

orang yang ruku (Anshori, 2018) 

 

   Pada ayat 67, Allah swt menginformasikan bahwa nafkah yang diinfaqkan di 

jalan-Nya akan dibalas dengan imbalan pahala yang berlipat ganda bagaikan sebutir 

benih yang menumbuhkan tujuh butir dan terus ber-kembang dan berlimpa ruah. Pada 

ayat 262-264, dijelaskanlah bahwa untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda itu, 

hendaklah dalam berinfaq tidak sertai dengan riya. Sebagaimana firman Allah swt 

dalam Qs. Al-Furqon : 67 berikut:  

 
Terjemahanya: Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang 

yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak 

(pula) kikir, di antara keduanya secara wajar. (Bagus, 2015) 

 

Ini, berbeda dengan kata shadaqatun yang ditulis dalam bentuk tunggal dalam QS. 

al-Baqarah [2]: 263 berikut:  

 
Terjemahanya: Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang 

diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan [perasaan si penerima]. Allah 

maha kaya lagi maha penyantun. (Firdaus, 2015) 

 

3. Menghasilkan uang dengan yang halal menjauhi yang haram karena allah maha melihat 

atas apa yang kamu kerjakan sebagaimana firman Allah swt. dalam Qs-Al hasyr 18 

berikut: 

 
Terjemahanya:  Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah 

Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. 
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 :sebagaimana firman Allah SWT.dalam Q.S. Hud (11): 12 berikut,ز .4

 
Terjemahanya: Maka boleh jadi engkau (Muhammad) hendak meninggalkan sebagian 

dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit karenanya, 

karena mereka akan mengatakan, ‚Mengapa tidak diturunkan kepadanya 

harta (kekayaan) atau datang bersamanya malaikat?‛ Sungguh, engkau 

hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala 

sesuatu.  

 

Rezeki yang tidak sekadar cukup untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi suatu 

kelebihan yang dengannya manusia dapat melakukan ibadah secara sempurna serta 

mengulurkan tangan bantuan kepada pihak lain yang tidak berkecukupan. Harta atau 

uang dinilai oleh Allah SWT sebagai "qiyaman", yaitu "sarana pokok kehidupan". Oleh 

karenanya, uang harus digunakan sesuai dengan peruntukannya dan Islam melarang 

untuk memboroskannya.  

Di dalam al-Qur‘an hasil (harta) yang diperoleh dari harta itu sendiri, tanpa adanya 

unsur usaha manusia, seperti membungakan uang dan perjudian ditetapkan sebagai riba 

yang terlarang. Dan karenanya, al-Qur‘an sangat mendorong aktivitas ekonomi, 

perputaran dana dan sekaligus mengurangi spekulasi dan penimbunan. Itulah salah satu 

hikmah dari dilarangnya riba, serta diwajibkannya zakat sebesar dua setengah persen 

terhadap uang (walau tidak diperdagangkan). Bagi pemilik uang yang tidak atau kurang 

mampu mengelola uangnya, para ulama mengembangkan cara-cara yang direstui al-

Qur‘an dan Sunah Nabi, antara lain melalui apa yang dinamai murabahah, muḍarabah 

atau musyarakah. ( Munafiin, 2016) 

2.2.3 Kecerdasan Finansial islam 

2.2.3.1 Sakinah Finansial 

Dalam konteks ini, kami sepakat dengah ahmad gazali dan akan membahas sakinah 

finansial dalam konteks qana‘ah. Meskipun qana‘ah lebih merupakan sifat yang melekat 

pada manusia sebagaimana sifat rendah hati atau wara adapun sakinah adalah kondisi 

lahir batin dan respons terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan finansial kita 

 Adapun yang disebut sebagai kebutuhan sekunder adalah apabila yang tidak 

dikonsumsi tidak menimbulkan darurat (dharuriyyat), seperti hilangnya akal, nyawa, atau 

harta. OIeh karena itu, sakinah finansial bisa dijelaskan sebagai cara hidup yang selalu 

merasa cukup atau qana‘ah, paling tidak kebutuhan pokok dan sekunder telah 

terpenuhi.Sementara itu, untuk barang-barang nonprímer atau tersier, bisa dimiliki dalam 

batas yang wajar dan untuk tujuan kebaikan.  

 Adapun kondisi keuangan yang harus dihindari adalah defisit atau minus. Ada dua 

kodisa utama ketika minus deficit mungkin terjadi. Pertama, pendapatan yang masih 

sedikit, sementara kebutuhan dasar atau basic necessities (dharuriyyat) belum bisa 

terpenuhi, bisa jadi masuk dalam kategori dhuafa. Kedua, pengeluaran yang tidak bisa 

kita kendalikan, terutama belanja yang berlebihan untuk hajiyyat/tahsiniyyat sementara 

dharuriyyat telah terpenuhi. Untuk kondis. pertama, defisit harus ditutupi oleh program 

pemerintah dan masyarakat, baik melalui pajak maupun kontribusi zakat-infak. 
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Sedangkan, kondisi kedua secara alamiah senng terjadi karena gaya hidup yang 

berlebihan dan sering kali defisit harus ditutup dengan utang. 

2.2.3.2 Jalan Menuju Sakinah Finansial 

 Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan dalam menjaga supaya 

keuangan keluarga selalu berkah dan berwujud sakinah finansial, yaitu melakukan 

beberapa Iangkah introspektif dan korektif berikut. Langkah ini juga disesuaikan dengan 

tahapan dan komponen perencanaan keuangan dalam buku ini. Dalam praktiknya 

komponen dan tahapan ini bisa dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

1. Niat yang Benar 

Langkah paling utama adalah meluruskan niat dalam bekerja, berbisnis, atau 

berusaha dalam bidang apa pun. Kita harus mengupayakan supaya semua kegiatan 

yang kita lakukan,  

2. Fokus Mencari yang Halal 

Halai merupakan rambu utama dalam mencari sakinah finansial. Halai merupakan 

syarat mutlak bagi terwujudnya keberkahan harta. Maksudnya, cara memperolehnya 

dengan jalan yang dibenarkan oleh Sang khalik. 

3. Memulai Dengan Waktu Pagi  

Di antara jalan paling baik untuk meraih ketenangan dan keberkahan dan Allah SWT 

adalah dengan bekerja keras dan memulai setiap aktivitas saat hari masih pagi.  

4. Mempererat Silaturahmi  

Di antara amal shaleh yang akan mendatangkan keberkahan dalam hidup adalah 

menyambung tali silaturahmi. Silaturahmi merupakan langkah menjalin hubungan 

baik dengan setiap orang, baik yang ada hubungan garis keturunan maupun tidak. 

5. Menunaikan Hak Allah 

Dalam setiap harta manusia sudah tercatat di dalamnya hak-hak kaum yang lemah, 

seperti fakir miskin, orang tua, atau anak yatim. Hak ini bisa ditunaikan dengan 

menyalurkan zakat, infak, atau shadaqah, yang mekanisme pengumpulan dan 

penyalurannya sudah diatur dalam Islam untuk memastikan adanya keadilan dalam 

kehidupan kita.  

6.  Muhasabah danTobat 

Sebagaimana perbuatan salah atau dosa menjadi salah satu penyebab terhalangnya 

rezeki dan pelakunya, sebaliknya istigfar dan tobat merupakan salah satu faktor yang 

dapat mendatangkan rezeki dan keberkahannya.  

7.  Banyak Bersyukur 

 Syukur yang biasa dilakukan oleh kebanyakan kita adalah membaca ‗alhamdulilllah‘ 

atau bersujud syukur terutama ketika suatu pekerjaan dan masalah terselesaikan atau 

ketika mendapatkan hadiah penghargaan dari seseorang.  

2.2.3.3 Pengelolaan dan Perencanaan 

   Perencanaan keuangan bagi keluarga modern atau kalangan profesional dan 

merupakan suatu keharusan. Gaya hidup yang makin konsumtif dan banyaknya pilihan 

penggunaan uang makin membutuhkan tekad yang kuat untuk mengelola keuangan dan 

pendapatan. Tidak jarang atau malah mungkin sudah dianggap lumrah ketika kita 

menemukan banyak keluarga muda hanya hidup dari gaji ke gaji, bahkan Iebih 

menyedihkan lagi yang hidup dari pinjaman kartu kredit.  
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  Perlunya perencanaan 

 Secara umum kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan di kalangan 

keluarga muslim sudah cukup tinggi meskipun ada juga sebagian yang menganggap 

rezeki itu sudah sunnatullah sehingga tidak perlu direncanakan atau diprogram 

segalarupa. Namun. kesadaran di sebagian masyarakat merupakan modal yang cukup 

bagi kita dalam menggalang silaturahmi dan bersama menyusun langkah dalam 

mewujudkan keluarga yang sakinah, sehat jasmani, rohani, dan finansialnya.  

1. Perencanaa keuangan penting karena hidup memang harus di rencanakan 

2. Perencanaa keuangan juga penting karena setiap keluarga mempunyai impian dan 

cita-cita masing-masing 

3. Wabah dunia modern, yaitu orang sudah terbiasa dengan utang sehingga sangat 

rentan terjebak ke dalam jeratanya 

4. Meminta dijauhkan dari utang 

5. Perencanaa keuangan merupakan bagian dari maqashid syariah 

2.2.3.4 Prinsip Halal Dalam Mencari rezeki 

Halal merupakan kata kunci dan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Pameo dan 

pembenaran seperti mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal adalah sebuah 

kekeliruan. Ketika di awal kita sudah takluk dengan pembenaran ini, akan sulit merubah 

langkah kedepanya, sementara itu, sumber pendapatana yang diperolah merupakan 

penentu bagi keberkahan dan kesejahteraan dalam jangka panjang. 

Secara umum, kita senantiasa dihadapkan pada tiga pilihan pendapat, yaitu halal, 

haram, dan samar-samar (syubhat). Halal adalah segala sesuatu yang dianjurkan dan 

dibolehkan, haram adalah segala sesuatu yang dilarang dan mempunyai konsekuensi 

dosa, sementara syubhat adalah segala sesuatu yang tidak jelas antara halal dan 

haramnya (samar-samar). 

Dari segi hukum sumber pendapatan, sangat terang adanya pemisahan antara halal 

dan haram, atau antara yang haq dan batil. Namun, sering kali kita terjebak dengan yang 

abu-abu atau syubhat. Kalau pekerjaan atau rezeki yang kita terima adaiah halal, jelas 

pendapatan tersebut bisa diterima dan diberikan kepada keluarga. Sementara kalau 

sumbernya haram, tidak boleh diterima apa pun alasannya. Untuk yang syubhat, 

ketentuan yang terbaik adalah meninggalkan atau menjauhinya. Sebab, meskipun ada 

unsur halal, pendapatan tersebut kemungkinan sudah bercampur dengan yang haram. 

Jadi, paling aman adalah meninggalkannya. 

 Yang dilarang sudah jelas dan disebutkan secara eksplisit dalam al-qur‘an adalah 

berikut: 

1. Jenis hewan tertentu  

2. Barang yang mengandung alcohol 

3. Transaksi riba 

4. Layanan yang mengandung ketidakpastian (gharar) 

5. Perjudian 

6. Beberapa jenis barang atau kegiatan lain yang sudah ada ketentuan hukumnya 

dalam Al-qur‘an 

2.2.3.5 Pekerjaan Yang Halal 

 Sering kali kita mengeluh bahwa uang atau ‗rezeki‘ yang kita miliki tidak cukup, 

sambil tanpa sadar menyalahkan anak kita yang kebutuhannya makin membesar susu 

yang terus naik harganya, biaya sekolah yang makin mahal, dan seterusnya. Seolah kita 

mengatakan bahwa kita perlu lebih banyak lagi uang dan pendapatan karena biaya 

membesarkan anak-anak kita makin mahal.   
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Anda sendiri bisa menyusun sendiri alokasi pengeluaran yang real sesuai dengan 

pendapatan dan pengeluaran keluarga masing-masing. Angka Rp10.000.000 sebagai 

ilustrasi yang memudahkan saja, tetapi prinsip dasarnya bisa diterapkan untuk berapa 

pun pendapatan anda. Berikut adalah aturan sederhana dalam mengalokasikan anggaran 

belanja. 

1. Membayar kewajiban utang 

2. Kewajiban zakat  

3. Kebutuhan pokok keluarga 

4. Biaya pendidikan 

5. Tabungan dana pendidikan 

6. Dana emergensi 

7. Tabungan dana pension 

8. Merencanakan haji atau umrah (Murniati, 2013) 

2.2.4 Harta Dalam Perspektif Islam 

 Ekonomi islam sesungguhnya secara inheren merupakan konsekuensi logis dan 

kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam haruslah dipeluk secara kaffah dan komprehensif 

oleh umat nya. Islam menuntut kepada umatnya untuk mewujudkan ke-islamannya 

dalam seluruh aspek kehidupannya. Sangatlah tidak masuk akal, seorang muslim yang 

menjalankan shalat lima waktu, lalu dalam kesempatan lain ia juga melakukan transaksi 

keuangan yang menyimpang dari ajaran islam. Dalam mewujudkan kehidupan 

ekonomi,  sesungguhnya Allah telah menyediakan sumber dayanya di alam raya ini. 

Allah SWT mempersilakan manusia untuk memanfaatkan nya, sebagaimana Firman-

Nya dalam Qs. Al-baqarah (2) ayat 29 : 

 
Terjemahanya: Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan 

Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia 

Maha Mengetahui segala sesuatu (Huda, 2008) 

  

2.3 Teori Literasi  

2.3.1 Pengertian Literasi 

Penguasaan literasi dalam segala aspek kehidupan memang menjadi tulung 

punggung kemajuan peradaban suatu bangsa. Tidak mungkin menjadi bangsa yang 

besar, apabila hanya mengandalkan budaya orang yang mewarnai pembelajaran di 

lembaga sekolah maupun perguruan tinggi. Namun disinyalir bahwa tingkat literasi 

khususnya dikalangan sekolah semakin tidak diminati, hal ini jangan sampai 

menunjukkan ketidak mampuan. (Suragangga, 2017).  

Rendahnya minat baca generasi muda Inggris sudah menggelisahkan elit-elit politik 

negeri itu. Kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kecerdasan dan pengetahuannya, 

sedangkan kecerdasan dan pengetahuan di hasilkan oleh seberapa ilmu pengetahuan 

yang didapat, sedangkan ilmu pengetahuan di dapat dari informasi yang diperoleh dari 

lisan maupun tulisan. Semakin banyak penduduk suatu wilayah yang semangat mencari 

ilmu pengetahuan, maka akan semakin tinggi peradabannya.  
Kepekaan atau literasi pada seseorang tentu tidak muncul begitu saja. Tidak ada 

manusia yang sudah literat sejak lahir. Menciptakan generasi literat membutuhkan 

proses panjang dan sarana yang kondusif. Proses ini dimulai dari kecil dan dari 

lingkungan keluarga, lalu didukung atau dikembangkan di sekolah, lingkungan 

pergaulan, dan lingkungan pekerjaan. Budaya literasi juga sangat terkait dengan pola 
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pembelajaran di sekolah dan ketersediaan bahan bacaan di perpustakaan. ( Permatasari, 

2015). 

2.3.2 Faktor Penyebab Rendahnya Literasi  

Berbagai faktor ditengarai sebagai penyebab rendahnya budaya literasi, namun 

kebiasaan membaca dianggap sebagai faktor utama dan mendasar. Padahal, salah satu 

upaya peningkatan mutu sumber daya manusia agar cepat menyesuaikan diri dengan 

perkembangan global yang meliputi berbagai aspek kehidupan manusia adalah dengan 

menumbuhkan masyarakat yang gemar membaca (reading society). Kenyataannya 

masyarakat masih menganggap aktifitas membaca untuk menghabiskan waktu (to kill 

time), bukan mengisi waktu (to full time) dengan sengaja. Artinya aktifitas membaca 

belum menjadi kebiasaan (habit) tapi lebih kepada kegiatan.  

 Menurut Kimbey (1975,662) kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara 

berulang-ulang tanpa adanya unsur paksaan. Kebiasaan bukanlah sesuatu yang alamiah 

dalam diri manusia tetapi merupakan hasil proses belajar dan pengaruh pengalaman dan 

keadaan lingkungan sekitar. Karena itu kebiasaan dapat dibina dan ditumbuh 

kembangkan. ( Permatasari, 2015). 

2.3.3 Cara Meningkatkan Daya Baca Masyarakat 

Bagaimana cara meningkatkan daya baca masyarakat Indonesia sehingga akan 

terbentuk budaya literasi? Ada beberapa program yang layak dijalankan :  

1.  Kita perlu memperbaiki kualitas dan pemerataan pendidikan agar bisa mendorong 

tingkat melek huruf yang lebih tinggi. Infrastruktur (fasilitas) dan suprastruktur 

(sumber daya manusia) perlu dikembangkan hingga menjangkau pelosok Tanah Air.  

2. Kita bangun lebih banyak perpustakaan di semua daerah sebagai tempat yang nyaman 

untuk membaca, jumlah koleksi buku yang banyak, dan menawarkan kegiatan yang 

menarik. 

3. Dibutuhkan program-program berkelanjutan untuk lebih memperkenalkan buku dan 

mendorong minat baca buku ke sekolah dan masyarakat umum. Jangan terpaku pada 

seremoni, tetapi fokus pada terobosan yang lebih membumi dan memikat kaum muda 

untuk membaca. 

4. Dari sisi penerbit, kita dorong agar semakin banyak buku diterbitkan, terutama buku-

buku yang berkualitas dari berbagai bidang. Kian banyak tawaran buku menarik, kian 

banyak alternatif bacaan bagi masyarakat. 

5. Kita dukung kekuatan masyarakat madani untuk bersama-sama pemerintah dan semua 

pihak membangun peradaban membaca buku. ( Permatasari, 2015). 

  Orang yang dapat dikatakan literat dalam pandangan ini adalah orang yang mampu 

membaca dan menulis. Pengertian literasi selanjutnya berkembang menjadi kemampuan 

membaca, menulis, berbicara, dan menyimak.  

1.4. Teori Perbankan Syariah 

2.4.1 Sejarah Singkat Perbankan Syariah 

 Perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah diindonesia di awali dengan 

berdirinya tiga bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Baandung pada tahun 1991 

dan PT BPRS Heraukat di Nangroe Aceh Darusallam. Kemudian Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) melalui lokakrya ―bunga bank dan perbankan‖ di Cisarua Bogor, 18-20 

1990 menjadi rapat awal pembentukan bank syariah diindonesia sehingga berdirilah PT 

Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan beroperasi tahun 1991 ( Muljibir 

Rahman dan Alwahidin 2019) 
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 Perkembangan tidak terjadi sampai bermunculannya institusi- institusi keuangan 

islani. Institusi keuangan terkenal pertama yang didirikan oleh umat muslim diluncurkni 

sekitar sepuluh tahun setelah wafat Nabi Muhammad saw pada 632 M oleh Khalifah 

Uniar. Ekspansi bangsa Arab di hawah Khalifah Abu Bakar (mertua Nahi saw) yang 

dinilai tak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad saw., dipenuhi oleh perasaan bersatu, 

tujuan, dan keyakinan yang ditanamkan oleh Islam. Namun demikian, hobi para pejuang 

Badui terhadap perang dan barang rampasan benar-benar tiada bandingannya sehingga 

harus ditemukan cara untuk mendistribusikan hadiah-hadiah Perang.  

 Pada masa-masa lebih belakangan, beberapa eksperimen awal untuk Perbankan 

Islam berlangsung di Melayu pacla pertengahan tahun 1940-an, di Pakistan pada akhir 

1950-an, melalui Jania‘aL  Islami pada 1969, Egypts Mit Gbamr Savings Banks (1963—

1967), dan Nasser Sosial Bank (1971). Sebagian institusi berorientasi kepedesaan, tidak 

berhasil (meskipun tentu saja bukan dîsebabkan oleh oriemasinya yang ke pedesaan. 

Misalnya, tujuan Bank Pakistani adalah memberikan kredit tanpa bunga kepada pemilik 

tanah yang miskin untuk memodali pertanian. 

  Bank tidak memberatkan hutang pinjaman dan pihak penanggung  milik tanah yang 

kaya mendepositokan uangnya di bank ini dan tidak menerima bunga (riba) atas 

deposito mereka. Bisa diasumsikan bahwa standar pengelolaan pertanian yang Iehih 

tínggi akan membawa kepada ekspansi laba usaha karena para deposan bank yang 

memiliki tanah ikut memutuskan tentang cara pemberian pinjaman dan kepada siapa 

pinjaman diberikan. Namun demikian, bank tersebut bubar setelah berjalan hanya 

beberapa tahun saja, sementara utang-utangnya sebagian besar baru dilunasi pada awal 

1960-an karena para debitur bank ini melunasi utangnya kepada bank secara mencicil.  ( 

Presly, 2001).  

2.4.2 Pengertian Perbankan Syariah  

 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah 

dan unit usaha Syariah, mencakup kelernbagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah memiliki fungsi menghimpun 

dana dan masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dan pihak pemilik dana. Fungsi 

Iainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam 

bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.  

 Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang 

menginvestasikan dananya di Bank kemudian selanjutnya Bank Syariah menyalurkan 

dananya kepada pihak lain yang rnembutuhkan dana. Investor yang menernpatkan 

dananya akan mendapatkan imbalan dan Bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk 

lainnya yang disahkan dalam Syariah Islam. Bank Syariah menyalurkan dananya kepada 

pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual bell dan kerja sama usaha. 

Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan atau bentuk 

lainnya sesuai dengan Syariah Islam.  

 Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta 

pendiriannya, bukan merupakan bagian dan Bank Konvensional. Beberapa contoh Bank 

Umurn Syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muarnalat Indonesia, Bank 

Syariah Mega, Bank  Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah.  

 Unit Usaha Syariah merupakan Unit Usaha Syariah yang masih di Bawah 

pengelolaan Bank Konvensional. Unit Usaba Syariab (UUS) adalah unit kerja dan 

kantor pusat Bank Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dan kantor atau 

unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. atau unit kerja di 

kantor cabang dan suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan 
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kegiatan usaba secara Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dan kantor 

cabang pembantu Syariah dan atau unit Syariah. Contoh Unit Usaha Syariah antara lain 

BNI Syariah, Bank Permata Syariah, BRI Syariah, dan Bank Danamon Syariah. (Ismail, 

2011). 

2.4.3 Sumber Hukum Perbankan Syariah 

 Bank-bank Syariah harus tunduk pada dua jenis hukum, yaitu Syariah dan Hukurn 

Positif. Yang dimaksudkan dengan Hukum Positif adalah peraturan Perundang-

undangan negara yang berlaku. Oleh karena Bank Syariah adalah Bank, yaitu seperti 

halnya Bank Konvensional, maka Bank Syariah tunduk pada Undang-Undang No. 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 

10 Tahun 1998.  

 Bank Syariah pada umumnya berbentuk perseroan terbatas, maka Bank-bank 

Syariah yang berbentuk perseroan terbatas itu tunduk pula pada Undang-Undang No. 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bagj suatu Bank Syariah berlaku pula anggaran 

dasar dan Bank tersebut sebagaimana anggaran dasar itu dibuat oleh noyaris pada waktu 

pendirianya. Apabila Bank Syariah tersebut merupakan perseroan terbuka, yaitu 

perseroan yang telah terdaftar sahamnya di pasar modal, maka bank tersebut harus 

tunduk pula pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1995  tentang Pasar Modal dan berbagai 

Peraturan BAPEPAM.  

 Apabila Bank Syariah tersebut menghadapi ancaman kepailitan atau mengajukan 

permohonan  kepada Pengadilan Niaga, maka Bank Syariah tersebut dikuasai dan diatur 

oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

ditetapkan bahwa Bank-bank Syariah Indonesia, yang terdiri atas Bank yang sepenuhnya 

melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan Bank Konvensional 

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah rnelalui Unit Usaha 

Syariah (UUS) yang dimilikinya, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang melanggar 

Prinsip Syariah.  

 Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, 

demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Dan pasal 35 UUPS kembali menegaskan 

bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan 

prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang 

wajib di anut untuk mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan ( Ummi Kalsum 2018) 

 Prinsip Syariah yang harus dipatuhi oleh Bank-bank Syariah tersebut saya sebut 

sebagai Prinsip Syariah Perbankan. Dengan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah yang menentukan bahwa Bank-bank Syariah tidak 

boleh melanggar Prinsip Syariah Perbankan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, 

maka berarti Prinsip Syariah Perbankan telah nienjadi hukum positif. Dengan 

berlakunya Prinsip Syariah Perbankan menjadi hukum positif, maka menjadi 

keniscayaan bahwa Bank-bank Syariah wajib memahami hukum positif, tetapi juga 

harus memahami Prinsip Syariah Perbankan, yaitu Syariah yang telah menjadi hukum 

positif bagi Perbankan Syariah.   

 Prinsip Syariah Perbankan yang telah menjadi hukum positif berdasarkan Undang-

Undang Perbankan Syariah sebagaimana dikemukakan di atas, pemahaman Bank-bank 

Syariah mengenai Prinsip Syariah Perbankan harus difokuskan dengan memahami 

fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI mengenai Perbankan 
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Syariah baik yang telah maupun yang belum dituangkan dalam peraturan-peraturan 

Bank Indonesia. 

 Dalam hal untuk masalah-masalah tertentu belum difatwakan oleh Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia, untuk masalah-masalah tersebut Bank-bank Syariah 

harus mengacu pendapat para pakar hukum Islam mengenai masalah-masalah tersebut. 

Pendapat para pakar hukum Islam tersebut dalam hukum disebut doktrin hukum. Selain 

doktrin hukum dan para pakar hukum Islam, harus diacu pula putusan-putusan 

Pengadilan Agama dan Badan Syariah Nasional (Basyarnas) mengenai masalah-rnasalah 

tersebut. 

  Pemahaman tersebut sangat penting oleh karena akad-akad muamalah yang dibuat 

oleh Bank-bank syariah yang melanggar Prinsip Syariah Perbankan akan mengakibatkan 

akad-akad muamalah tersebut menjadi batal demi hukum. (Sjahdeini, 2014). 
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