
 

 

 

 

9 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Telaah Pustaka 

Dari berbagai literatur yang digali oleh penulis ada beberapa referensi 

penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian terbaru 

yang akan diteliti oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yaitu: 

Pertama, pada jurnal yang dibuat oleh Luqman Zakariyah dengan judul 

Penerapan Maqasid al-Syariah dalam Mengelola Dana Masjid: Studi Kasus 

Tabung Masjid di Terengganu, Malaysia bahwa pengaturan Tabung Masjid 

belum secara efektif mencapai tujuannya karena kurangnya kesadaran tentang 

perspektif turisprudensial Islam pada dana TM. Penelitian ini menilai cara-caraa 

yang dilakukan oleh TM Terengganu, Malaysia yang pengelolannya 

berdasarkan perspektif maqasid syariah. (Zakariyah, 2016) 

Kedua, jurnal yang dibuat oleh Luqman Zakariyya dengan judulPendekatan 

Berbasis Maqasid tentang Peran Dana Publik Muslim dalam Mempertahankan 

Keuangan Mikro Islami: Studi Kasus Tabung Masjid di 

Selangor Malaysia, bahwa Manajemen dana masjid diatur oleh agama negara. 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pada kasus beberapa masjid mematuhi 

aturan tersebut. Sementara itu untuk mengatasi masalah sosial dengan cara 

tujuan syariah. (Zakariyah, 2016) 

Ketiga, jurnal yang dibuat oleh Kuncoro Hadi dengan judul Implementasi 

Maqosid Syariah Sebagai Indikator perusahaan Islami bahwa penelitian ini 

menggunkan studi literatur dengan menurunkan factor menjadi indicator. 

Implementasi maqosid syariah sebagai indikator perusahaan islami adalah 

kepatuhan syariah, orientasi bisnisnya adalah keberkahan dan keuntungan, dan 

pengelolaan keuangannya menggunakan manajemen syariah. (Hadi, 2012) 

Keempat, jurnal yang diuat oleh Achmad Firdaus dengan judul Maslahah 

Performa Untuk Sistem Kinerja Untuk Mewujudkan Organisasi 

Berkemaslahatan, penelitian ini membahas tentang sistem kinerja yang 

berkemaslahatan yang mengacu pada maslahah performa sebagaimana yang   
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diungkapkan oleh ahmad firdaus yang terdiri dari beberapa orientasi diantaranya 

orientasi ibadah, orientasi internal proses, orientasi bakat, orientasi pembelajaran, 

orientasi pelanggan dan orientasi kekayaan. (Firdaus, 2014) 

Kelima, jurnal yang dibuat oleh Abdullahi Abubakar dengan judul Maqasid Al-

Syariah Sebagai Kerangka Untuk Pengembangan Ekonomi, bahwa penelitian ini 

bersifat penelitian deskriptif yang menjabarkan teori dan esensi maqasid syariah 

dan juga mengungkapkan konsep pembangunan ekonomi secara komprehensif 

sehingga keduanya bisa dipadukan. (Abubakar, 2016) 

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Mukrodi (2014) yang berjudul Analisis 

Manajemen Masjid dan Optimalisasi Peran dan Fungsi Masjid menunjukkan bahwa 

untuk mengoptikan peran dan fungsi masjid maka dalam melakukan perencanaan 

ada tiga hal yang hatus dilakukan yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan 

jangka menengah dan perencanaan jangka panjang. Dalam pengorganisasian 

pegurusannya pun harus disertai dengan divisi-divisi sebagai pelaku pada 

pengelolaan manajemen masjid. (Mukrodi, 2016) 

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Rudi Irama pada tahun 2014 yang 

berjudul Pengeolaan Keuangan Masjid: Sebuah Survey Pemetaan Berbasis Daerah, 

bahwa penelitian ini dilakukan pada objek daerah Kecamatan Bojongsari yakni 

terdapat lima aspek pengelolaan keuangan, masjid yang menjadi alat ukur yaitu tata 

kelola masjid, kinerja masjid, keuangan masjid, pelaporan keuangan, dan kegiatan 

masyarakat. Dimana secara umum kelima hal ini dinilai sudah baik. Dengan 

beberapa hal mendasar yang perlu diperbaiki. Diantaranya perlunya aspek 

pelaporan keuangan yang baru mendapat nilai cukup baik. (Irama, 2016) 

Kedelapan, pada jurnal yang dibuat oleh Sochimin pada januari 2016 dengan 

judul Manajemen Masjid Berbasis Ekonomi Umat bahwa masjid sebagai organisasi 

nirlaba mempunyai peran penting dalam memakmurkan masjid melalui 

pengelolaan keuangan yang baik. (Sochimin, 2016) 

Kesembilan, jurnal yang dibuat oleh Jamaliad Said, dengan judul Praktik 

Manajemen Meuangan pada Organisasi Keagamaan: Bukti Empiris Masjid di 

Malaysia bahwa penelitian ini menggunakan analisis data cross sectional untuk 

menguji fakor yang berkontribusi terhadap kinerja keuangan masjid. Selanjutnya, 
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penelitian ini meneliti efek kinerja keuangan masjid pada kualitas programnya. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang baik dan 

keterlibatan aktif komite-komite masjid dlam kegiatan pengumpulan dana 

meningkat kinerja keuangan masjid. Studi ini juga menemukan bahwa kinerja 

keuangan yang ikut memfasilitasi masjid untuk melakukan lebih banyak program 

yang berkualitas. Temuan ini harus memberikan kesadaran kepada anggota komite 

masjid tentang perlunya menciptakan strategi pengendalian internal yang efektif 

untuk meningkatkan kinerja keuangan. (Said, 2013) 

Kesepuluh, jurnal yang ibuat oleh Mohamed Azam Mohamed Adil dengan 

judul Praktik Manajemen Masjid di Malaysia bahwa menunjukkan bahwa 

penelitian ini mengeksplorasi pentingnya praktik manajemen untuk berbagai masjid 

di Malaysia. Kuesioner diberikan kepada ketua dan bendahara dari 192 masjid 

terpilih yang ada di Malaysia. Penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan yang 

tepat dan akurat dari transaksi keuangan, meningkatkan akuntabilitas ketua dan 

bendahara diperlukan dalam rangka meningktkan produktivitas dan efektivitas 

kinerja. Dimasukkannya variabel-variabel ini memberikan implikasi penting untuk 

memperlua pemahaman kita tentang praktik manajemen di organisasi nirlaba dan 

menciptakan peluang penelitian baru. Manajemen dan komite masjid harus 

bertanggung jawab menerapkan sistem pengendalian internal yang tepat yang 

memberikan jaminan bahwa uang umat digunakan dan diperhitungkan dengan 

benar untuk memastikan praktik manajemen keuangan mematuhi aturan. Pada 

penelitian tersebut, praktik manajemen di masjid menunjukkan hasil yang 

signifikan. (Azzam, 2013) 

Dari berbagai penelitian terdahulu yang dipaparkan, maka ada beberapa 

perbedaan penelitian dengan peneliti sebelumnya yaitu terletak pada objek 

penelitian serta metode penelitian yang digunakan.  
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Tabel 2.1 Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Sumber Hasil 

1. Luqman 

Zakariyah 

Penerapan 

Maqasid al-

Syariah dalam 

Mengelola Dana 

Masjid: Studi 

Kasus Tabung 

Masjid di 

Terengganu, 

Malaysia bahwa 

pengaturan 

Tabung Masjid 

 

Vol.13 

Special 

Issue Dec. 

2016 AD 

Pengaturan Tabung 

Masjid belum secara 

efektif mencapai 

tujuannya karena 

kurangnya kesadaran 

tentang perspektif 

turisprudensial Islam 

pada dana TM. 

Penelitian ini menilai 

cara-cara yang 

dilakukan oleh TM 

Terengganu, Malaysia 

yang pengelolannya 

berdasarkan perspektif 

maqasid syariah. 

 

2. Luqman 

Zakariyah 

Pendekatan 

Berbasis Maqasid 

tentang Peran 

Dana Publik 

Muslim 

dalam Mempertah

ankan Keuangan 

Mikro Islami: 

Studi Kasus 

Tabung Masjid di 

Selangor Malaysia 

Vol. 13, 

Edisi 

Khusus 

Rabe'a 

Ala'wal 

1438 AH 

/ Dec. 

2016 

AD ISSN: 

1996 - 

2339  

Sebagai tempat ibadah 

umum, maka masjid 

Malaysia sepenuhnya 

diatur oleh departemen 

Agama negara. Setiap 

kegiatan membutuhkan 

persetujuan tertulis dari 

otoritas agama negara 

termasuk tabung masjid. 

Manajemen tabung 

masjid diatur oleh 

hukum administrasi 
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agama negara. 

Selanjutnya untuk 

mengatasi masalah 

sosial cara inovatif yang 

dilakukan adalah 

memperbaiki 

manajemen tabung 

masjid dengan cara 

meningkatkan nilai dana 

yang sesuai syariah.  

 

3. Kuncoro 

Hadi 

Implementasi 

Maqoshid Syariah 

Sebagai Indikator 

Perusahaan Islami  

Vol. 1, 

No. 3, 

Maret 

2012 

Implementasi faktor 

agama pada perusahaan 

adalah sebagai identitas 

perusahaan islami 

dengan indikator adanya 

kepatuhan syariah. 

Implementasi faktor 

(nafs) hidup pada 

perusahaan menjadi 

peningkatan kualitas 

sumber daya insani 

dengan indikator 

terjaminnya nafs, akal 

dan keluarga karyawan. 

Implementasi faktor 

akal pada perusahaan 

menjadi sistem 

organisasi dengan 

indikator penggunaan 

manajemen islami. 
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Implementasi faktor 

keturunan pada 

perusahaan menjadi 

keberkahan dan 

keuntungan dengan 

indikator tidak 

melakukan kecurangan 

dalam usahanya. 

Implementasi faktor 

harta pada perusahaan 

menjadi modal dan 

penjualan sebagai bahan 

bakar bisnis dan 

manajemen Islami 

sebagai kontrol 

pelumasnya. 

4. Achmad 

Firdaus 

Maslahah 

Performa Untuk 

Sistem Kinerja 

Untuk 

Mewujudkan 

Organisasi 

Berkemaslahatan, 

Conferenc

e paper 

Septembe

r 2014, 

DOI:10.1

3140/RG.

2.1.3568.

9042 

Penelitian ini 

menemukan ada enam 

orientasi yang menjadi 

acuan dalam maslahah 

performa yaitu orientasi 

ibadah, orientasi proses 

internal, orientasi bakat, 

orientasi pembelajaran, 

orientasi orientasi 

pelanggan, dan orientasi 

kekayaan. 
 

5. AbdullahAb

u Bakar 

Maqasid Al-

Syariah Sebagai 

Kerangka Untuk 

Vol: 2, 

No: 1 27 

Pendekatan 

pengembangan tiga 

tahap berfokus pada 
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Pengembangan 

Ekonomi 

Tahun 

2016 

peningkatan 

kesejahteraan melalui 

pesestarian dan 

peningkatan lima 

komponen penting; 

iman, kehidupan, 

kecerdasan, keturunan, 

dan kekayaan. 

Penelitian ini juga 

menemukan bahwa 

maqasid syariah adalah 

kerangka yang benar 

untuk merumuskan 

kebijakan pembangunan 

dan memprioritaskan 

proyek-proyek 

pembangunan.  

6. Mukrodi Analisis 

Manajemen 

Masjid dan 

Optimalisasi 

Peraan dan Fungsi 

Masjid 

Vol. 2, 

No.1, 

Oktober 

2014 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, 

pada praktik manajemen 

yang dilakukan pada 

masjid Jabalurrohmah 

Cileudeu sudah berjalan 

dengan baik. Pun 

dengan usaha yang 

dilakukan oleh pengurus 

Masjid Jabalurrohmah 

telah memberikan 

manfaaat. 
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7. Rudi Irama Pengelolaan 

Keuangan Masjid: 

Sebuah Survey 

Pemetaan Berbasis 

Daerah  

SNAS 

2014 

Peta pengelolaan masjid 

yang diperoleh dari 

seluruh masjid 

Bojongsari terbagi atas 

5 aspek yakni tata kelola 

masjid yang dinilai 

sudah baik karena 

seluruh masjid sudah 

dikelola oleh orang-

orang yang sudah cukup 

dewasa dalam menjalani 

organisasi, kinerja 

masjid yang dinilai 

sudah cukup efektif 

karena sekitar 80% 

masjid sudah 

melaksanakan 

pengelolaan dan 

pengawasan terhadap 

keuangannya. 

8. Sochimin Manajemen 

Masjid berbasis 

ekonomi umat 

Vol.4, 

No. 1 

Januari – 

Juni 2016 

ISSN 

2354 – 

905X 

Sebuah manajemen 

yang baik wujud dari 

pengelolaan yang baik. 

Dimana dalam 

pengelolaan 

menciptakan 

pmberdayaan ekonomi 

umat yang selaras 

dengan prinsip ekonomi 

islam yang berdaskan 

pada prinsip ketauhidan, 
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khilafah/perwakilan, 

adl/keadilan, 

nubuwwah/kenabian, 

ma’ad/hasil. 

9. Jamaliad 

Said 

Praktik 

Manajemen pada 

Organisasi 

Keagamaan: Bukti 

Empiris Masjid di 

Malaysia 

Vol. 6, 

No. 7; 

2013 

ISSN 

1913-

9004 E-

ISSN 

1913-

9012 

Penelitin ini 

menunjukkan bahwa 

pengendalian internal 

yang baik dan  

keterlibatan komite 

masjid dalam kegiatan 

pengumpulan dana 

meningkatkan kinerja 

keuangan masjid. 

10. Mohamed 

Azam 

Mohamed 

Adil 

Praktik 

Manajemen 

Masjid di 

Malaysia 

GJAT, 

JUNI 

2013 

VOL 3 

MASAL

AH 1 

23ISSN: 

2232-

0474 E-

ISSN: 

2232-

0482 

Hasilnya menunjukkan 

bahwa masjid-masjid 

Malaysia dapat 

meningkatkan sistem 

pengendalian internal 

dan kinerja untuk 

mencapai misi dan 

tujuan lembaga-lembaga 

pembagunan sosial. 

Sumber: Data diolah, 2018 

Penelitian yang dilakukan bukan merupakan penelitian pertama, namun sudah 

ada beberapa penelitian yang membahas manajemen masjid. Namun sedikit 

diataranya yang meneliti implementasinya pada nilai dari orientasi maslahah 

performa. Adapun dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya. Penelitian sebelumnya banyak diataranya yang meneliti hanya sampai 
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pada tahap manajemen tapa mengaitkan dengan maslahah performa. Penelitian ini 

fokus pada manajemen Masjid Ulil Albab terhadap maslahah performa yang mana 

belum ditemukan pada penelitian sebelumnya. Kemudian perbedaan dari lokasi 

penelitiannya yaitu pada Masjid Ulil Albab.  

Penelitian penulis meggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana ada 

sebagian penelitian terdahulu yang menggunakan metode yang sama sedangkan 

penelitian lainnya yang lebih banyak menggunakan metode hipotesis pada 

penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian pertama dengan judul Analisis 

Manajemen Masjid Ulil Albab  terhadap Maslahah Performa. 

B. Landasan Teori 

1. Maqasid Syariah 

Maqasid syariah adalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban untuk 

pertayaan-pertanyaan tentang hukum Islam. Maqasid mencakup hikmah-hikmah 

dibalik hukum, misalnya meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai salah satu 

hikmah dibalik zakat. Meningkatkan kesadaran atas kehadiran Allah Swt. Sebagai 

salah satu hikmah di balik puasa. Maqasid juga menjadi tujuan-tujuan baik yang 

ingin dicapai oleh hukum-hukum Isla, dengan membuka sarana menuju kebaikan 

atau menutup sarana menuju kebutukan. Maqasid dimaknai pula sebagai 

sekumpulan maksud ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum 

Islam misalnya keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, 

kemudahan, dan kerja sama masyarakat maqasid merepresentasikan hubungan 

antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, 

pembangunan, dan keadaban (Auda, 2013) 

Terma maqasid berasal dari bahasa arab (maqaasid) yang merupakan bentuk 

jamak kata (maqsad) yang bermaksud maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir 

(Al-Thahir, 2006). Terma itu berarti telos (dalam bahasa yunani), finalite dalam 

bahasa Prancis, atau Zweck dalam bahasa Jerman (Jhering, 2001). Maqasid hukum 

Islam sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hokum itu. Bagi sejumlah 

teoritikus hukum Islam, maqasid adalah pernyataan alternative untuk (masalih) atau 

kemaslahatan-kemaslahatan.  
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Para cendikiawan kontemporer memperkenalkan teori Maqasid umum baru yang 

secara langsung digali dari nas, mengingat bahwa teori klasik digali dari literatur 

fikih dalam mazhab-mazhab fikih. Berikut ini beberapa cendekiawan yang 

menggali maqasid umum yang baru:  

1) Rasyid Rida (w. 1354 H/1935 M), menyurvei Quran untuk mengidentifikasi 

al-Maqasid di dalam Quran meliputi, "reformasi pila pilar keimanan, 

menyosialisasikan Islam sebagat agama fitrah alami, menegakkan peran 

akal, pengetahuan, hikmah dan logika yang sehat kebebasan, independensi, 

reformasi sosial, politk dan ekonomi, serta hak-hak perempuan.  

2) Al-Tahir ibn'Asyur (w. 1325 H/1907 M), menyaran kan bahwa hukum 

Islami memiliki sejumlah al Maqasid yang universal, yaitu ketertiban, 

kesetaraan kebebasan, kemudahan, pelestarian fitrah manusia. Dalam 

rangka ini, istilah klasik yang paling cocok dengan makna kebebasan yang 

dimaksud adalah istilah al-masyi'ah yang berarti kebebasan kehendak. 

3) Muhammad al-Gazali (w. 1416 H/1996 M), mengajak agar 'mengambil 

pelajaran dari sejarah Islami yang berusia 14 abad", sehingga Beliau 

memasukkan "keadilan dan kebebasan” kedalam al-Maqasid pada tingkat 

keniscayaannya. Sumbangan utama al-Ghazali dalam bidang pengetahuan 

al-Maqasid adalah kritikannya terhadap kecenderungan harfiah yang 

dimiliki sebagian besar ulama kini. Al-Ghazali memiliki sejumlah pendapat 

yang reformis dalam ranah hak asasi manusia dan hak perempuan dimana 

pendapat-pendapat itu, jika dikaji dengan saksama akan tampak 

berdasarkan perspektif al-Maqasid, yang meliputi maksud utama kesetaraan 

dan keadilan. 

4) Yusuf al-Qaradawi (1345 H/1926 M), melakukan survey terhadap quran 

dan menarik kesimpulan adanya tujuan-tujuan utam,a syariat berikut: 

“melesatrikan akidah yang benar, melestarikan harga diri manusia dan hak-

haknya, mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT, menjernihkan 

jiwa manusia, memperbaiki akhlak dan nilai luhur, membangun kelurga 

yang baik, memperlakukan perempuan secara adil, membangun bangsa 

muslim yang kuat, dan mengajak kepada kerjasama antar umat manusia. 
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Dalam waktu yang sama, al Quradawi menegaskan bahwa membangun 

sebuah teori universal mengenai al-Maqasid hanya dapat dilaksanakan jika 

orang yang membangun teori itu memiliki pengalaman yang cukup dengan 

detail-detail teks suci Islam. 

5) Taha Jabir al-'Alwani (1354 H/1935 M-), mengamati Quran untuk 

mengidentifikasi tujuan/ maksud yang utama dan dominan padanya. Beliau 

menarik kesimpulan bahwa maksud-maksud itu adalah Keesaan Allah SWT 

(al-Tawhid), Kesucian jiwa manusia (Tazkiyah), dan Mengembangkan 

peradaban manusia di muka bumi (Imran). 

Kesemua al-Maqasid tersebut di atas telah dikemukakan sebagaimana 

tergambar dalam benak dan persepsi para ahli fikih. Tidak ada satu pun dari 

gagasan-gagasan al-Maqasid tersebut dapat diklaim sebagai maksud llahi. 

Kenyataannya, tidak akan kita dapati wujud yang berbentuk lingkaran, 

piramida, atau kotak-kotak sebagaimana gambar-gambar di atas; 

kesemuanya adalah sejumlah struktur persepsi yang dibuat oleh akal 

manusia untuk menjelaskan gagasan-gagasan itu bagi diri sendiri dan 

sesama Dengan demikian, struktur al-Maqasid lebih baik dideskripsikan 

sebagai struktur yang multi-dimensi dimana jenjang keniscayaanya, 

jangkauan hukum, lingkup subjek al-Maqasid, dan tingkat keumuman: 

adalah dimensi-dimensi yang sah-sah saja untuk mempresentasikan sudut 

pandang atau klasifikasi tertentu. (Auda, 2013) 
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Tabel 2.2 Ringkasan Pendapat Ulama al-Maqasid Kontemporer 

Nama 

Ulama 

Kontribusinya 

Rasyid 

Rida (w. 

1354 

H/1935 M) 

Menyarankan bahwa tujuan-tujuan pokok syariat (menurut 

Quran) adalah: 

a. Reformasi pilar-pilar keimanan 

b. Menyosialisasi Islam sebagai agama fitrah alami 

c. Menegakkan peran akal, pengetahuan, hikmah, dan logika 

yang sehat, 

d. Kebebasan, 

e. Independensi 

f. Reformasi sosial, politik dan ekonomi, hak-hak 

perempuan 

Al-Tahir 

ibn'Asyur 

(w. 1325 

H/1907 M) 

Mengemukakkan bahwa tujuan pokok universal hukum Islami 

adalah: 

a. Ketertiban, 

b. Kesetaraan, 

c. Kebebasan, 

d. Kemudahan, 

e. Pelestarian fitrah manusia 

Muhammad 

al-Gazali 

(w. 1416 

H/1996 M) 

a. Mengkritik kecenderungan penafsiran harfiah,  

b. Berpendapat reformis dalam bidang HAM dan hak-hak 

perempuan 
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Yusuf al-

Qaradawi 

(1345 

H/1926 M) 

Menyarankan bahwa pokok syariat (menurut Quran):  

a. Pelestarian akidah dan harga diri, 

b. Penyembahan Allah SWT, 

c. Penjerniha jiwa, 

d. Perbaikan akhlak, 

e. Pembangunan keluarga, 

f. Memperlakukan perempuan dengan adil, 

g. Pembangunan bangsa muslim kuat, 

h. Kerjasama antarumat manusia 

Taha Jabir 

al-'Alwani 

(1354 

H/1935 M-) 

Mengusulkan bahwa tujuan pokok syariat (menurut Quran) 

adalah untuk: 

a. Al-Tawhid 

b. Al-Tazkiah 

c. Al-Imran  

Sumber : Auda, 2013 

Teori al-maslahah telah dikebangkan sebagai sebuah metode yang meliputi 

apa yaing tidak disebutkan dalam teks-teks suci. Teori tersebut mengisi kekosongan 

pada metode-metode harfiah dan akhimya melahirkan teori al-maqasid dalam 

disiplin dan praktik hukum Islami. Para ulama fikih yang paling berpengaruh dalam 

teori teori al- Maqasid antara abad ke-5 dan ke-8 adalah Abu al-Ma’ali al-Juwani, 

Abu Hamid al-Ghazali, al-Izz ibn Abd al-Salam, Syihab al-Din al-Qarif, 

Syamsuddin ibn al-Qayyim dan yang paling signifikan diantara mereka adalah Abu 

Ishaq al-Syatibi. 

2. Maslahah Performa 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori maslahah performa sebagai 

acuan. Penjelasan maslahah memiliki dua pengertian. Maslahah dalam pengertian 

bahasa, merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia. Sedangkan maslahah 

dalam pengertian shariah adalah sesuatu yang menjadi titik tolak rujukan atau tujuan 

dari ditetapkannya shariah (maqasid shariah). Tujuan penetapan shariah adalah 

untuk memelihara atau melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. 

Dapat dikatakan bahwa maslahah adalah sesuatu yang dipandang baik atau sejalan 
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dengan shariah karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau 

kerusakan, untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat, bersifat lahir 

maupun bathin, berwujud (jiwa, keturunan dan harta benda) maupun tidak berwujud 

(agama dan akal) bagi seluruh umat manusia baik sebagai individu maupun sebagai 

anggota masyarakat dan dilakukan dalam rangka melindungi atau memelihara jiwa, 

akal, keturubab dan harta benda. Maslahah orientasi menurut Achmad Firdaus 

memiliki enam orientasi yaang harus dicapai diantaranya, orientasi ibadah atau 

memelihara ibadah (ad-din), orientasi proses internal atau memelihara jiwa (an-

nafs), orientasi tenaga kerja atau memelihara keturunan (an-nasl), orientasi 

pembelajaran atau memelihara akal (al-aql), orientasi kekayaan atau memelihara 

harta (al-mal), dan yang terakhir orientasi pelanggan.  

a. Orientasi Ibadah 

Orientasi ibadah merupakan pusat dari seluruh orientasi kemaslahatan. Hal ini 

berarti bahwa orientasi ibadah merupakan orientasi pertama yang harus 

diperjuangkan sebelum memperjuangkan orientasi lainnya. Tingginya prioritas 

pemenuhan orientasi ibadah oleh karena orientasi ibadah merupakan pondasi bagi 

terbangunnya tatanan kemaslahatan. Lemah terhadap salah satu orientasi akan 

berdampak kecil terhadap orientasi lainnya. Namun lemah pada orientasi ibadah 

akan menyebabkan runtuhnya tatanan kemaslahatan. Oleh karena itu, untuk 

membangun tatanan kemaslahatan, orientasi ibadah menjadi prioritas tertinggi. 

(Firdaus, 2013) 

 

Gambar 2.1 Dasar dan Penerapan Orientasi Ibadah  

Sumber: (Firdaus: 2013) 
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Orientasi ibadah adalah cara pandang atas terpeliharanya agama (hifzul din). 

Agama Islam memiliki tiga aspek yaitu aqidah, shari’ah dan akhlak. Agar fungsi 

orientasi ibadah dapat terwujud sebagaimana mestinya, maka pemahaman dan 

penerapan ketiga aspek menjadi sangat mutlak. Akhlak merupakan perwujudan 

pelaksanaan dari keseluruhan sistem agama Islam. Tanpa akhlak, maka agama 

Islam hanya merupakan tataran konsep tanpa aplikasi. Akhlak menyangkut 

hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan 

hubungan manusia dengan makhluk Allah lainnya seperti malaikat, rasul, kitab-suci 

samawi, hari akhir, takdir, keluarga, tamu, tetangga, guru, lingkungan dll, maka 

orientasi ibadah harus mencakup seluruh hubungan ini. Untuk itu orientasi ibadah 

harus dapat menjawab pertanyaan, Agar keselamatan hidup di akhirat dan 

kesuksesan hidup di dunia dapat berkelanjutan, bagaimana menerapkan agama di 

kehidupan sehari-hari kepada Allah, kepada orang lain dan kepada mahkluk Allah 

lainnya?. (Firdaus, 2013) 

b. Orientasi Proses Internal 

Orientasi jiwa adalah cara pandang terpeliharanya jiwa (hifzul nafs). Keberadaan 

jiwa sangatlah penting. Tanpa jiwa, tubuh tidak memiliki makna. Ketiadaan jiwa 

juga menyebabkan tubuh tidak berdaya. Jiwa yang menyebabkan wajah rupawan 

menjadi tidak menawan. Jiwa pula yang membuat makhluk hidup dapat tumbuh 

dan berkembang. Jiwa mendorong orang untuk memiliki cita-cita dan mencapainya. 

Begitu pentingnya jiwa, sehingga Islam memberlakukan hukum qisas bagi seorang 

pembunuh bahwa orang yang telah menjadi penyebab jiwa seseorang tercabut, 

maka jiwa orang itupun harus dicabut.   

Pemenuhan kebutuhan jiwa organisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. 

Ibn Ashur (1998) menyatakan bahwa organisasi seharusnya memenuhi kebutuhan 

dasar melalui kegiatan mempromosikan kesejahteraan manusia, mencegah tindak 

korupsi, menegakkan keadilan dan menjaga stabilitas dan keharmonisan. 

Pemenuhan terhadap kebutuhan jiwa organisasi menunjang keberlanjutan 

organisasi. Kebutuhan jiwa organisasi melekat pada proses internal. Organisasi 

harus dapat mengidentifikasi proses internal dengan mendisain sistem kerja dan 

proses kerja. Dalam sistem kerja dan proses kerja harus berlandaskan shari’ah.  
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Tubuh dan jiwa organisasi harus dipupuk dan dikembangkan tidak hanya untuk 

survive di kehidupan dunia, tetapi juga untuk meraih keselamatan hidup di akhirat. 

Sebagai contoh, sebuah institusi keuangan shari’ah yang mengelola keuangan para 

nasabah. Dalam mewujudkan tujuannya, institusi tidak sekedar mengejar profit 

setinggi-tingginya tetapi juga untuk meraih keberkahan dari Allah, Sang Pemilik 

Hari Akhir.  Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pembersihan jiwa 

organisasi. Salah satu yang harus dilakukan misalnya dengan meninggalkan sistem 

bunga (interest). Sistem Bunga dapat menghancurkan sistem kepemilikan. Sistem 

bunga memberikan dampak kerusakan (madarrah) bagi sistem kepemilikan. 

Maqasid al shari’ah menjamin organisasi menyediakan layanan yang dapat 

menolak kerusakan (madarrah). 

Manusia terdiri atas dua komponen yaitu tubuh yang berdimensi fisik dan jiwa 

atau batin yang berdimensi non fisik. Orientasi jiwa harus dapat menjawab 

pertanyaan Agar keselamatan hidup di akhirat dan kesuksesan hidup di dunia dapat 

berkelanjutan, bagaimana mengelola jiwa. Kebutuhan jiwa organisasi melekat pada 

proses internal. Organisasi harus dapat mengidentifikasi proses internal dengan 

mendisain sistem kerja dan proses kerja. ( Firdaus, 2013) 

 

Gambar 2.2 Orientasi Proses Internal 

Sumber: (Firdaus, 2013) 
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c. Orientasi Tenaga Kerja 

Achmad Firdaus menjelaskan bahwa dalam konteks bisnis, tercapainya 

kemaslahatan bisnis sangat bergantung pada pemenuhan orientasi tenaga kerja 

untuk menjelaskan terjaga dan terpeliharanya keturunan (al-nasl). Pengelolaan 

tenaga kerja untuk keberlanjutan kepemimpinan dilakukan dengan menempatkan 

tenaga kerja pada kedudukan yang tinggi. Tenaga kerja berbakat selalu inovatif dan 

dapat mengajarkan keinovatifannya kepada tenaga kerja lainnya. Untuk yang satu 

ini, perusahaan-perusahaan Jepang memiliki sistem yang baik dalam mencetak 

tenaga kerja berbakat. Melalui budaya Gemba Kaizen, tenaga kerja dituntut untuk 

selalu berinovasi di lingkungan kerjanya.  

Pengelola organisasi semakin menyadari peran penting tenaga kerja berbakat 

bagi keberlanjutan organisasi. Tenaga kerja berbakat adalah tenaga kerja yang 

memiliki kapabilitas wawasan, pengetahuan, keterampilan, pendidikan dan 

pengalaman yang sesuai dengan kapasitas kompetensi pengelolaan organisasi. Pada 

saat yang bersamaan tenaga kerja berbakat dituntut untuk memiliki kapabilitas 

aqidah, shari’ah dan akhlak yang sesuai dengan kapasitas kompetensi orientasi 

ibadah.    Seluruh uraian di atas menjelaskan bahwa orientasi bakat merupakan cara 

pandang terpeliharanya keturunan (al-‘nasl). Aspek ini merupakan jawaban atas 

pertanyaan, Agar keselamatan hidup di akhirat dan kesuksesan hidup di dunia dapat 

berkelanjutan, kegiatan apa yang harus dilakukan kepada tenaga kerja berbakat?. 

(Firdaus, 2013) 
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Gambar 2.3 Orientasi Tenaga Kerja 

Sumber: (Firdaus, 2013) 

 

d. Orientasi Pembelajaran 

Pada orientasi akan melaui akal. Akal diciptakan oleh Allah agar manusia dapat 

memahami tujuan dari penciptaan dirinya. Allah menciptakan manusia sebagai 

khalifah di bumi. Allah memperlihatkan tanda-tanda kekhalifaan manusia melalui 

penciptaan alam semesta. Oleh karena itu, akal hendaknya digunakan oleh manusia 

untuk memikirkan alam semesta ( kauniyah ). Tanda-tanda tersebut, juga dituliskan 

oleh Allah pada al-Quran maupun hadist. Sehingga, akal juga hendaknya digunakan 

untuk memikirkan ayat-ayat yang tersurat ( kauliyah ) dalam al-Quran dan hadist. 

Pentingnya kedudukan akal pada diri manusia, dijelaskan oleh Allah pada banyak 

ayat di dalam al-Quran. Al-Quran menjelaskan orang yang menggunakan akal 

dengan kalimat mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal atau 

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-
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orang yang mempunyai akal. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak 

menggunakan akal pikirannya, al-Quran menyebut dengan kalimat apakah kamu 

tidak berakal, Agar hati dapat menjadi pendamping akal dalam proses 

pembelajaran, maka hati harus diberikan makanan. Bila hati tidak diberikan 

makanan, maka hati bisa menjadi mati. Makanan hati adalah ilmu dan ilmu 

diperoleh melalui akal. Artinya Sinergitas antara akal dan hati sangat dibutuhkan 

oleh manusia dalam proses pembelajaran. Duet pasangan antara akal dan hati telah 

dipersiapkan oleh Allah untuk manusia dalam menjalankan fungsi dan tugas 

sebagai khalifah di bumi.  

Objek utama proses pembelajaran adalah modal manusia dan modal organisasi. 

Modal manusia berasal dari akal dan hati. Akal dan hati akan menciptakan 

kompetensi orientasi ibadah dan kompetensi pengelolaan organisasi. Kompetensi 

orientasi ibadah merupakan jumlah keseluruhan aqidah, shariah dan akhlak. 

Kompetensi pengelolaan organisasi merupakan jumlah keseluruhan dari wawasan, 

pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan pendidikan. (Firdaus, 2013) 

 

Gambar 2.4 Orientasi Pembelajaran 

Sumber: (Firdaus, 2013) 

e. Orientasi Pelanggan 

Pelanggan merupakan faktor yang sangat penting dan sangat menentukan bagi 

organisasi. Pelanggan adalah representasi dari jumlah kebutuhan. Tidak ada 

organisasi bila tidak ada kebutuhan. Sehingga, tidak ada organisasi bila tidak ada 

pelanggan. Ukuran organisasi dan kemampuan organisasi untuk berkelanjutan juga 
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sangat bergantung pada pelanggan. Berdasarkan pemikiran tersebut, diperlukan 

adanya penyesuaian terhadap penerapan konsep maslahah bagi organisasi yaitu 

dengan ditambahkannya orientasi pelanggan.  Pelanggan adalah perantara atas rizki 

yang diberikan oleh Allah kepada organisasi. Jumlah pelanggan berbanding lurus 

dengan rizki yang didapatkan oleh organisasi. Semakin dekat dengan pelanggan, 

tentunya memperbesar peluang organisasi untuk mendapatkan rizki. Namun 

demikian, pelanggan hanyalah media perantara untuk mengunduh rizki yang telah 

ditentukan oleh Allah sebagai Yang Maha Pemberi Rizki.  Allah lah penentu besar– 

kecilnya rizki yang diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelanggan adalah 

salah satu pintu pembuka rizki yang diberikan oleh Allah kepada organisasi. Pada 

orientsi pelanggan harus mencapai indikator meningkatkan kepuasan pelanggan. 

(Firdaus, 2013) 

 

Gambar 2.5 Orientasi Pelanggan 

Sumber: (Firdaus, 2013) 

f. Orientasi Kekayaan 

Harta kekayaan (al-mal) adalah segala sesuatu yang dicintai oleh manusia. Ayat 

tersebut menjelaskan bahwa manusia sangat mencintai  hal-hal yang bersifat materi 

seperti wanita-wanita, anakanak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda 

pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Harta kekayaan diperlukan 

untuk beraktifitas. Tanpa harta, umat manusia tidak dapat beraktifitas secara 
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optimal Keberkahan harta diperoleh apabila harta dimanfaatkan pada jalan yang 

benar (halal) dan baik. Halal berarti cara mendapatkan harta dan 

membelanjakannya dilakukan sesuai dengan tuntunan shari’ah. Sedangkan makna 

baik berarti cara mendapatkan harta dan membelanjakan harta dilakukan dengan 

cara yang baik sesuai kaidah etika sosial kemasyarakatan. Harta yang tidak berkah 

menyebabkan timbulnya pengeluaran tidak terduga. Harta yang diperoleh dapat 

menjadi habis tidak bersisa. Hal ini karena harta kekayaan bersifat reversible.  

Penciptaan kekayaan adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan harta 

kekayaan. Harta dalam Islam adalah rizki yang diberikan oleh Allah dan bukan 

semata-mata usaha dari manusia itu sendiri. Rizki diberikan oleh Allah kepada 

manusia karena kasih sayang Allah kepada mereka. Adapun usaha yang dilakukan 

oleh manusia dianggap sebagai proses yang memiliki konsekuensi pada hasil yang 

negatif ataupun positif. Segala sesuatu yang ada di bumi diciptakan oleh Allah bagi 

kehidupan manusia, namun tetap saja Allah pemiliknya. Menghasilkan kembali 

kekayaan adalah proses mengembangkan harta kekayaan yang sudah ada menjadi 

lebih besar atau lebih banyak lagi. Islam sangat mendukung pengembangan harta 

kekayaan. Islam bahkan melarang harta kekayaan yang dibiarkan, untuk itu harta 

kekayaan harus diinvestasikan lagi. Islam mengatur proses pengembangan harta 

kekayaan sesuai shari’ah yaitu menghindari pengembangan harta kekayaan dari 

faktor-faktor dzalim, riba, maysir, dan gharar. Pemurnian kekayaan adalah proses 

membersihkan atau mensucikan harta kekayaan dari sesuatu yang bukan haknya. 

Tujuan dari pembersihan atau pensucian adalah untuk membersihkan pendapatan 

dari hal-hal yang bersifat illegal juga untuk memberikan hak atau bagian dari 

delapan asnaf. (Firdaus, 2013)  
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Proses ini merupakan kegiatan yang sangat penting di dalam perencanaan 

keuangan islami bahkan dapat dikatakan sebagai pembeda dari perencanaan 

keuangan konvensional. Keuntungan yang diperoleh dengan membayar zakat 

adalah adanya janji dari Allah bahwa zakat justru akan menggandakan harta 

kekayaan berlipat-lipat. (Firdaus, 2013) 

 

 

Gambar 2.6 Orientasi Kekayaan 

Sumber: (Firdaus, 2013) 
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Gambar 2.7 Enam Orientasi Maslahah untuk Organisasi 

Sumber: (Firdaus, 2013) 
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3. Manajemen 

Menurut G.R Terry, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang 

melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah tujuan-tujuan 

organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen juga merupakan ilmu 

pengetahuan ataupun seni. Seni adalah suatu pengetahuan untuk mencapai hasil 

yang diinginkan atau kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan, dan 

pelajaran, serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen. 

Menurut Mary Parker Follet, manajemen adalah suatu seni untuk melaksanakan 

suatu pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini menunjukkan bahwa para manajer 

mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara mengatur orang-orang lain untuk 

melaksanakan segala keperluan dalam pekerjaan itu, bukan dengan cara 

melaksanakn pekerjaan itu oleh dirinya sendiri. Fungsi manajemen secara garis 

besar digambarkan dengan memperhatikan peran dalam organisasi, hubungannya 

dengan ekonomi dan akunting. Terry Lewis memberikan memberikan pengertian 

terkait manejemen keuangan yang memilik beberapa aspek meliputi: 

a. Perencanaan (Planning) 

Menurut Manullang (1981), penetapan beberapa tindakan utnuk mencapai 

suatu tujuan yang efektif dan efisien. Widjaya (1987),  menguraikan bahwa 

perencanaan adalah langkah “apa” (terkait dengan penentuan tujuan) yang akan 

dilakukan, “mengapa” (berkaitan dengan alasan atau motif dilakukannya kegiatan 

itu) “bagaimana” (terkait dengan kerja sasaran dan biaya) melakukannya 

“bilamana” (terkait dengan pelaksanaan kegiatan;penahapan kegiatan sampai 

dngan selesai), “siapa” (terkait dengan orang-orang yang turut terlibat dalam 

pelaksanaan kegiatan) untuk maksud penyesuaian dan perubahan rencana yang 

akan melakukannya agar tujuan dapat tercapai seefektif dan seefisien mungkin. 

Maka perencanaan kegiatan yang pertama-tama harus dilakukan sebelum aktivitas 

lainnya dilakukan. Oleh sebab itu, perencana yang baik adalah perencanaan yang 

berorientasi tujuan (goal oriented).  

Dalam menyusun perencanaa menurut Setiono (1993) ada tujuh tahapan yang 

perlu dilakukan yaitu, membuat perkiraan yang dihubungkan dengan pencapaian 

tujuan, menetapkan tujuan, mengumpulkan data-data informasi yang diperlukan 
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sebagai bahan perencanaan, menentukan alternative, menyusun rencana, 

menetapkan rencana, dan melaksanakan rencana.  Setelah menyusun dan 

menetapkan rencana kegiatan, langkah selanjutnya adalah melakuka 

pengorganisasian. Dasar dari efektifnya perencanaan adalah dengan mengetahui 

tipe-tipe perencanaan yang sesuai dengan kondisi internal ataupun eksternal 

organisasi. (Syamsir, 2013) 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Merupakan suatu proses mendistribusikan pekerjaan dan tugas-tugas serta 

mengkordinasikannya untuk mencapai tujuan organisasi. Dal Stoner dan Wankel,  

1986 menguraikan lima tindakan yang harus dilakukan dalam proses 

pengorganisasian, yaitu menyusun pekerjaan atau tugas-tugas yang harus 

dilakukan dilakukan, membagi kerja, pengelompokan pekerjaan atau tugas (untuk 

organisasi yang sudah besar atau kompleks), menetapkan mekanisme kerja 

(pengkordinasian pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis), dan 

memonitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian dengan maksud 

mempertahankan dan meningkatkan efektivitas. (Syamsir, 2013) 

Manullang (1981) berpendapat bahwa pengorganisasian adalah 

pengelompokan aktivitas yang akan dilakukan atau pendistribusian tugas dan 

fungsi kepada setiap individu yang ada dalam organisasi. Di samping itu, 

pengorganisasian juga dimaksudkan untuk menentukan dan menetapkan 

kedudukan serta sifat hubungan antar masing-masing unit. Dengan demikian 

dapat disimpulakn bahwa pengorganisasian adalah seluruh aktivitas manajemen 

yang diimplementasikan dalam bentuk pembagian tugas, fungsi, wewenang dan 

tanggungjawab setiap orang dalam organisasi. Hal ini dimaksudkan agar dapat 

mewujudkan aktifitas untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif, efisisen dan 

rasional. Oleh sebab itu implementasi pengoranisasian, seorang pimpinan 

menentukan apa pekerjaan (jenis/sifat pekerjaan), siapa yang akan melakukan apa, 

unit-unit kerjanya, bagaimana pekerjaan dilakukan, kapan dan dimana pekerjaan 

dilakukan, fasilitras serta biaya kegiatan. Ada empat hal yang harus dilakukan 

dalam organizing yaitu membagi dan mengelompokkan pekerjaan, menetapkan 
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pekerjaan yang harus dilakukan, pendelegasian wewenang, dan menyediakan 

tempat kerja dan teknologi pendukung. (Syamsir, 2013) 

c. Actuating/Directing 

Menurut Sondang P.Siagian pengarahan/penggerakan adalah Penggerakan 

keseluruhan, usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota 

organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan baik demi tercapainya tujuan 

organisasi dengan efesien, efektif dan ekonomis. Actuating dimaksudkan agar 

sumber daya manusia dalam organisasi mau dan suka menyelesaikan pekerjaan 

untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu actuating juga diorientasikan 

agar setiap individu dalam organisasi diharapkan bersedia melaksanakan dan 

menyelesaikan pekerjaannya tanpa menunggu perintah dari atasan. Setiap 

individu dalam organisasi diharapkan berinisiatif melaksanaan dan menyelesaikan 

tugas mereka masing-masing. (Syamsir, 2013) 

Dalam pelaksanaan manajemen dilakukan pencatatan asset/harta yang dimiliki 

setiap orang pasti memiliki asset/harta yang dicatat sebagai harta produktif 

maupun konsumtif. Harta produktif adalah harta yang memberikan penghasilan 

rutin atau keuntungan pada saat harta terjual kembali. 

1. Pencatatan semua pemasukan. Kegiatan ini akan memberikan informasi 

tentang banyaknya uang yang telah masuk dan yang dikeluarkan. Hal 

tersebut menjadi pertimbangan bagi seseorang untuk mengontrol 

pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Pencatatan pemasukan dan 

pengeluaran juga membantu untuk mengetahui frekuensi pemasukan dan 

pengeluaran untuk suatu pos tertentu, sehingga dapat membedakan 

pengeluaran mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk 

keinginan.  

2. Identifikasi pengeluaran rutin, bulanan, dan tahunan. Setiap orang atau 

keluarga biasanya punya pola pengeluaran yang mirip dari bulan ke bulan, 

termasuk dari tahun ke tahun. Setelah memiliki catatan pengeluaran, coba 

identifikasi apa saja yang menjadi pengeluaran rutin dan bagaimana 

frekuensinya. Kegiatan ini dilakukan untuk membuat pemetaan apakah 
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pengeluaran tersebutsifatnya rutin, bulanan atau tahunan. Hal tersebut akan 

berguna sebagai bahan dalam membuat perencanaan keuangan.  

3. Menyusun rencana pengeluaran (budgeting). Dalam menyusun rencana 

pengeluaran, hal-hal yang erlu diperhatikan diantaranya membedakan 

kebutuhan dan keinginan, pilihlah prioritas pengeluaran terlebih dahulu, 

cara yang baik dalam mengeluarkan uang untuk setiap pos pengeluaran.  

d. Pengawasan (controlling)  

Sebagai salah satu fungsi manajemen, controlling dimaksudkan untuk 

melaksanakan penilaian dan koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang 

diberlangsung. Tujuan penilaian dan koreksi dalam aktivitas controlling 

dimaksudkan agar proses pekerjaan yang ditemukan menyimpang dapat diperbaiki. 

Pimpinan melakukan pemeriksaan atau mencocokkan rencana kerja dengan 

pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. 

Soekarno (1982) berpendapat bahwa pengawasan adalah pengendalian atau control 

yang dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh 

seseorang dengan tugas yang diberikan padanya, menghilangkan kesesuaian waktu 

dengan hasil pekerjaan. Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan 

kesalahan atau kekeliruan, segera dilakukan perbaikan sehingga tjuan organisasi 

dapat dicapai dengan efektif, efisien dan rasional. Dalam fungsi pengawasan atau 

controlling juga merupakan proses pengamatan kepada seluruh kegiatan organisasi 

untuk menjmin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan sebelumnya. Terry mengungkapkan bahwa pengawasan terdiri dari 

menentukan/menetapkan apa yang harus dilakukan atau diharapkan, 

menemukan/mengetahui apa yang terjadi, bandingkan hasil dengan harapkan. 

(Syamsir, 2013) 


