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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang   

Wakaf sebagai sistem ekonomi Islam diharapkan mampu untuk 

mewujudkan kemaslahatan masyarakat (Kencana & Hadi, 2016). Menurut undang-

undang wakaf nomor 41 tahun 2004 Kemenag (2019) yang menjelaskan bahwa 

“wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan 

sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam waktu 

tertentu sesuai dengan kepentingannya yang berguna untuk keperluan ibadah dan 

untuk kesejahteraan umum menurut syariah”. Wakaf salah satu bentuk dari sedekah 

jariyah yang pada hakikatnya yaitu menyerahkan kepemilikan harta manusia 

menjadi milik Allah SWT atas nama umat, sehingga sifatnya harus diberikan secara 

kontan atau tunai dan tidak boleh berbentuk hutang. 

Menurut Anshori (2015) menyatakan bahwa wakaf adalah salah satu 

tuntunan ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam 

rangka ibadah Ijtima ‘iyah yaitu ibadah sosial. Wakaf sebagai bentuk ibadah, maka 

tujuan utamanya ialah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari 

ridha-Nya. Dalam melaksanakan ibadah wakaf, pahala yang didapatkannya pun 

dapat dirasakan walaupun si pemberi wakaf atau yang disebut dengan wakif  telah 

meninggal dunia.
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Sebagai salah satu ibadah yang berkaitan dengan harta benda, wakaf yakni 

salah satu bentuk ibadah yang paling disenangi oleh Allah SWT karena dalam 

mengamalkannya tidak berdampak pada keagamaan saja melainkan juga 

berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Wakaf sendiri 

sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW dan disyariatkan oleh Rasulullah 

setelah beliau berada di Madinah, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah. Menurut 

sebagian ulama, yang melakukan ibadah wakaf pertama kali adalah Rasulullah 

SAW, di mana Rasulullah SAW mewakafkan tanah milik beliau untuk dibangunkan 

masjid, kemudian di susul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun miliknya 

(Bairaha). Selanjutnya sahabat-sahabat Nabi pun menyusul dalam menunaikan 

wakaf, misalnya Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya yang berada di 

Mekkah untuk diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. 

Begitu juga dengan sahabat Nabi lainnya yaitu Utsman yang menyerahkan hartanya 

di Khaibar, dan diikuti sahabat-sahabat Nabi lainnya.  Praktik wakaf menjadi lebih 

luas pada masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah, di mana banyak orang 

yang memberikan wakafnya. Wakaf tersebut diberikan tidak hanya kepada fakir 

miskin saja tetapi juga diberikan sebagai modal untuk pembangunan lembaga 

Pendidikan, membangun perpustakaan serta membayar gaji para stafnya, gaji para 

guru atau pun beasiswa untuk siswa dan mahasiswa. Antusias masyarakat kepada 

pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan 

wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas dan ekonomi masyarakat (BWI, 

2019). 
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Perbincangan mengenai wakaf sering mengarah kepada wakaf benda, di 

mana wakaf tersebut mempunyai nilai tinggi misalnya: tanah, sertifikat hak milik 

sebuah bangunan, atau bahkan berupa sumur yang airnya dapat dimanfaatkan oleh 

banyak orang. Akan tetapi pada perkembangannya, pengamalan wakaf kini tidak 

hanya sebatas pada benda saja yang bernilai tinggi, melainkan wakaf dapat juga 

diamalkan dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang atau wakaf tunai sudah dikenal 

dan diamalkan sejak masa pemerintahan Utsmaniyah (Mannan, 2001). Bahkan 

dalam beberapa hal, wakaf uang memiliki keunggulan dibandingkan dengan wakaf 

lainnya, yakni wakaf uang yang sifatnya lebih fleksibel yang artinya bahwa 

pengamalan wakaf uang lebih mudah dan wakaf uang juga lebih mudah untuk 

menginvestasikannya. 

Wakaf uang dapat diberikan dalam jumlah yang beragam, sehingga wakaf 

uang lebih mudah dilakukan untuk orang yang memiliki dana terbatas. Selain itu 

dengan melalui wakaf uang aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong dapat 

dimanfaatkan untuk kegiatan produktivitas. Dana yang diberikan wakif juga dapat 

membantu lembaga-lembaga Islam yang mengalami kesulitan dibidang keuangan 

dan membuat umat Islam menjadi lebih mandiri dalam mengembangkannya dengan 

menggunakan dana wakaf tersebut. 

Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada 

tanggal 11 Mei tahun 2002, wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan oleh 

seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. Yang 

termasuk dalam pengertian wakaf uang yakni surat-surat berharga dan hukumnya 

ialah jawaz atau diperbolehkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan 
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secara syariah. Nilai pokok wakaf uang dalam pengamalannya harus dijamin 

kelestariannya, tidak boleh diubah jumlahnya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan 

juga diwariskan. 

Pada prinsipnya wakaf itu kedermawanan yang dilakukan oleh muslim 

untuk mengabdikan hartanya dengan diserahkan pengelolaannya kepada Nazhir 

dan manfaatnya untuk kepentingan umum. Harta milik Allah SWT yang tidak boleh 

dijual, dihibahkan dan diwariskan. Wakaf uang bisa dijadikan sebagai salah satu 

solusi guna memberdayakan aset wakaf nasional yang terbengkalai. Saat ini Badan 

Wakaf Indonesia (BWI) menyatakan potensi wakaf uang di Indonesia masih sangat 

besar. Namun sayangnya, potensi tersebut masih belum secara maksimal digali. 

Sebabnya menurut Komisioner BWI, Iwan Agustiawan Fuad, pengumpulan alias 

pendataan wakaf uang sampai saat ini masih berbanding terbalik dengan 

potensinya. Menurutnya, dalam riset yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) total 

potensi wakaf uang di Indonesia pada akhir tahun 2018 lalu sudah mencapai 77 

triliun rupiah. Kendali bernilai sangat besar, akan tetapi dari jumlah tersebut hanya 

sekitar 200 miliar yang berhasil dikumpulkan. (Tendi, 2019) 

Al-Quran juga menjelaskan tentang potensi wakaf uang yang terdapat pada 

surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi: 

 
 

Matsalu alladziina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili allaahi kamatsali habbatin 

anbatat sab’a sanaabila fii kulli sunbulatin mi-atu habbatin waallaahu yudaa’ifu 

liman yasyaau waallaahu waasi’un ‘aliimun. 
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Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh)orang-orang yang menafkahkan 

hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 

tujuh butir di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 

tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) 

bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 

Mengetahui. 

 

Rendahnya penghimpunan wakaf uang, salah satu penyebabnya adalah 

pengertian masyarakat tentang wakaf sangat terbatas, jika dibandingkan dengan 

pengertian mereka tentang zakat, infak atau pun sedekah. Hal ini terjadi karena 

masalah perwakafan kurang dijelaskan oleh para juru dakwah, guru agama maupun 

mubalig. Akibat kurangnya pemahaman umat Islam terhadap lembaga wakaf, maka 

jarang umat Islam melaksanakan ibadah tersebut (Nizar, 2014). 

Masalah kemiskinan adalah tantangan pembangunan yang dihadapi oleh 

negara-negara yang sedang berkembang tak terkecuali Indonesia. Dalam perspektif 

Islam, kemiskinan adalah sunatullah yang dihadapi oleh umat. Bagi Indonesia, 

masalah kemiskinan ini adalah masalah yang kronis yang terjadi sejak taun 1960an 

dan kondisi tersebut diperparah dengan adanya krisis ekonomi yang melanda 

sebagian negara-negara ASEAN termasuk Indonesia, sejak pertengahan 1997 

(Multififah, 2011). 

Krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1997 telah melipat 

gandakan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data BPS, pada tahun 1996 jumlah 

penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,5 juta jiwa (11,3%) yang terdistribusi 

9,7 diperkotaan dan 12,3% di pedesaan. Sementara itu pada tahun 1998 (setelah 

krisis) jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat menjadi 49,5 juta jiwa 

(24,2%) yang terdistribusi 21,9% di perkotaan dan 25,7% di pedesaan. Sedangkan 

menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2017 jumlah penduduk 
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miskin di Indonesia sebanyak 26,58 juta jiwa (10,12%) yang terdistribusikan 7,26 

di perkotaan dan 13,47 di pedesaan (BPS, 2019). Adapun tabel dari angka dan 

jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2009 hingga 2017 adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 1.1 

Angka dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2009-2017 

 

Tahun Angka Kemiskinan (%) Penduduk Miskin (juta jiwa) 

2009 14,15 32,53 

2010 13,33 31,02 

2011 12,36 29,89 

2012 11,66 28,59 

2013 11,47 28,55 

2014 10,96 27,73 

2015 11,13 28,01 

2016 10,70 27,76 

2017 10,12 26,58 

Sumber: BPS (2019) 

Dapat dilihat dari data yang telah dipaparkan di atas bahwa masih banyak 

penduduk miskin di Indonesia dan tidak dapat dibantah lagi bahwa kemiskinan 

merupakan masalah besar bagi umat manusia, begitu juga bangsa Indonesia. Cara 

untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang terdapat di Indonesia harus ada 

langkah-langkah yang sistematis secara terpadu. Secara sinergi dan sistematis 

dalam menanggulangi masalah kemiskinan tersebut harus dilakukan agar seluruh 

warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. 

Diperlukan suatu upaya pemberdayaan yang bersifat bottom up dalam 

mengentaskan masalah kemiskinan di Indonesia dengan melibatkan seluruh elemen 

masyarakat yaitu dengan tolong menolong. Dengan saling tolong menolong antar 

sesama manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan ajaran agama Islam 
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termasuk juga dalam masalah sosial ekonomi. Allah SWT berfirman dalam Al-

Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi: 

را اْْلارااما واَلا اْْلاْديا واَلا  ْه را اَّللَِّ واَلا الشَّ اِئ عا لُّوا شا ُنوا َلا ُُتِ ينا آما ا الَِّذ  َيا أاي ُّها
ا ذا ِإ اًنا ۚ وا ْن راّبِِِْم واِرْضوا ُغونا فاْضَلا ِم ت ا ب ْ اما ي ا تا اْْلارا ْي ب ا نيا اْل دا واَلا آمِِ ِئ َلا قا  اْل
دِ  ِج ْس ما ِن اْل ْم عا وُك دُّ ْوٍم أاْن صا ناآُن ق ا ْم شا نَُّك ْم فااصْ طااُدوا ۚ واَلا َياِْرما ُت ْل لا  حا

لاى ُنوا عا اوا عا ٰى ۖ واَلا ت ا ْقوا الت َّ ِبِِ وا لاى اْل ُنوا عا اوا عا ت ا تاُدوا ۘ وا ْع اِم أاْن ت ا  اْْلارا
اِب  قا ِع يُد اْل ِد نَّ اَّللَّا شا ُقوا اَّللَّا ۖ ِإ ت َّ ا اِن ۚ وا ْدوا ُع اْل ْثِْ وا  اْْلِ

 

Yaa ayyuhaa alladziina aamanuu laa tuhilluu sya’aa-ira allaahi walaa alsysyahra 

alharaama walaa alhadya walaa alqalaa-ida walaa aammiina albayta alharaama 

yabtaghuuna fadhlan min rabbihim waridhwaanan wa-idzaa halaltum faistaaduu 

walaa yajrimannakum syanaaanu qawmin an shadduukum ‘ani almasjidi 

alharaami an ta’taduu wata’aawanuu ‘alaa albirri waalttaqwaa walaa 

ta’aawanuu ‘alaa al-itsmi waal’udwaani waittaquu allaaha inna allaaha syadiidu 

al’iqaabi 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan 

jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 

binatang-binatang had-Nya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) 

mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari 

karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan 

ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 

kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil 

Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah 

kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 

 

Ayat tersebut merupakan perintah yang menjadi bagian dari konsekuensi 

keimanan seseorang. Dengan adanya konsep tersebut dimungkinkan kesuksesan 

seseorang ataupun kelompok masyarakat dalam sektor ekonomi dihasilkan dari 

sikap saling tolong menolong dalam masyarakat. Bersamaan dengan majunya 

ekonomi, juga akan menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera taraf 

hidupnya. 
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Wakaf uang tidak boleh dilakukan secara sembarangan, akan tetapi 

pengelolaan wakaf uang akan lebih baik jika dikelola oleh lembaga yang memiliki 

spesialis dalam menangani wakaf uang. Dalam undang-undang nomor 41 tahun 

2004 tentang wakaf uang dengan pasal 28, maka wakif dapat mewakafkan benda 

bergerak berupa uang dengan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh 

menteri. Akan tetapi pada saat ini, dalam perkembangannya wakaf uang dapat 

ditunaikan pada lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam 

memperdayakan ekonomi umat adalah wakaf. Menurut Ekawaty & Widiyanti 

(2018) penghambat perkembangan wakaf di Indonesia antara lain adalah 

pemahaman masyarakat, kemampuan Nazhir yang terbatas, serta anggapan 

masyarakat bahwa urusan wakaf sudah selesai dan tidak perlu diperdalam lagi. 

Sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui wakaf uang karena 

sosialisasinya yang belum dilakukan secara maksimal. 

Dalam Islam niat yang mendahului mengambil suatu keputusan dan 

mengimplementasikan setiap keputusan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi 

Muhammad SAW dalam satu hadits berikut ini. 

 

  إنََّما األعَمال بالن ِّيَّاتِّ وإِّنَّما لُِّكل ِّ امريٍء ما نََوى

Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan 

mendapatkan apa yang ia niatkan. (HR. Bukhari dan Muslim)  
 

Hadits ini menjelaskan bahwa setiap amalan-amalan benar tergantung 

pada niat. Setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang seseorang niatkan. 

Balasannya pun sangat mulia ketika seseorang berniat ikhlas karena Allah.  
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Niat (intention) atau intensi merupakan suatu tindakan seseorang yang 

sifatnya subjektif yang artinya secara normal bahwa setiap orang tentu memiliki 

maksud tertentu dari setiap tindakannya (Setyabudi & Hasibuan, 2017). Intention 

juga dapat didefinisikan sebagai satu perjuangan guna mencapai satu tujuan 

(Chaplin, 2004). Dapat disimpulkan bahwa intention to donate adalah keinginan 

seseorang yang secara kuat yang mendorongnya untuk melakukan suatu tindakan 

tertentu, sehingga  niat atau intensi dalam membayar wakaf uang adalah keinginan 

seseorang yang secara kuat mendorong seseorang untuk menyerahkan hartanya 

kepada lembaga wakaf yang dituju diwaktu tertentu.  

Dalam pelaksanaannya, tentu saja wakaf uang sebagai salah satu alternatif 

wakaf yang terbilang baru ini mengalami banyak kendala. Diantaranya adalah 

lemahnya atau pembekuan pemahaman umat Islam tentang wakaf, contohnya 

keyakinan sebagian umat Islam bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar dengan 

alasan apa pun. Selain itu kebanyakan masyarakat mempercayakan harta wakafnya 

bukan kepada Nazhir (pengelola) yang resmi akan tetapi dipercayakan kepada 

seseorang yang dianggap tokoh dalam lingkungannya yang tidak diketahui persis 

kemampuannya dan harta yang diwakafkan ialah hanya harta yang tidak bergerak 

saja. Masalah lainnya yakni Nazhir yang masih tradisional sehingga kebanyakan 

masyarakat kita yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan masih 

mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat 

sekitar, misalnya kyai, ulama, ajengan dan lain sebagainya untuk mengelola harta 

wakaf sebagai Nazhir (Dahlan, 2017).  
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Dalam hal ini wakif merasa tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki 

oleh Nazhir tersebut, karena masalah perwakafan ini kurang dijelaskan oleh para 

juru dakwah, guru agama maupun mubalig. Sehingga kendal-kendala ini 

menyebabkan para wakif  merasa berat hati untuk melakukan wakaf uang di 

sembarang lembaga dan memilih mewakafkan hartanya pada Nazhir yang 

tradisional. Sebagai akibat kurangnya pemahaman umat Islam terhadap lembaga 

wakaf, maka jarang umat Islam melaksanakannya.  

Religiosity sebagai keyakinan kepada Tuhan, yang ditandai dengan 

kesalehan dan semangat dalam keagamaan (Salleh, 2012). Agama merupakan 

sesuatu yang sangat universal dan berpengaruh signifikan terhadap sikap, nilai-nilai 

dan perilaku masyarakat baik tingkat individu maupun di tingkat masyarakat 

(Mokhlis, 2009). Dalam penelitian Mukhibad dkk., (2019) menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan langsung dan tidak langsung antara religiosity terhadap 

intention. Hubungan yang langsung antara religiosity terhadap intention melalui 

variabel intervening yakni trust. Hasil temuan Osman dkk., (2016) dan Subekhi & 

Ratnasari (2017) bahwa terdapat adanya pengaruh antara religiosity terhadap 

intention tanpa melalui variabel intervening. Temuan Osman dkk., (2016) bahwa 

trust memiliki pengaruh terhadap intention, hal ini menunjukkan trust dapat 

memainkan peran, sehingga dengan menggunakan trust dapat meningkatkan 

keyakinan atau persepsi seseorang kepada pihak tertentu (orang atau lembaga) yang 

akan bertindak baik dengan terpenuhinya tujuan atau harapan. Selain dipengaruhi 

oleh religiosity melalui trust, intention juga dipengaruhi oleh motivation yang 

diperkuat oleh hasil temuan (Srinadi & Supartha, 2015). Dalam penelitian yang lain 
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bahwa motivation dipengaruhi oleh religiosity yang diperkuat oleh hasil penelitian 

(Ridlwan & Sukmana, 2017). Hal ini dapat di indikasikan bahwa variabel religiosity 

mempengaruhi intention melalui motivation. 

Accountability merupakan bagian yang penting dalam suatu lembaga 

untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut (Huda dkk., 

2014). Dalam penelitian Mukhibad dkk., (2019) menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan langsung dan tidak langsung antara accountability terhadap intention. 

Hubungan yang langsung antara accountability terhadap intention melalui variabel 

intervening yakni trust. Selain dipengaruhi oleh accountability melalui trust, 

intention juga dipengaruhi oleh motivation yang diperkuat oleh hasil temuan 

(Srinadi & Supartha, 2015). Dalam penelitian yang lain bahwa motivation 

dipengaruhi oleh accountability yang diperkuat oleh hasil penelitian (Septriani 

(2011); Ridlwan & Sukmana (2017)). Hal ini dapat di indikasikan bahwa variabel 

accountability mempengaruhi intention melalui motivation. 

Dari beberapa rujukan penelitian diatas ada beberapa peneliti 

menggunakan variabel intervening dan tidak menggunakan variabel intervening. 

Penelitian yang menggunakan variabel intervening yaitu Mukhibad dkk., (2019) 

dengan menggunkan trust sebagai variabel intervening, sedangkan yang tidak 

menggunakan variabel intervening yakni Subekhi & Ratnasari (2017); Ridlwan & 

Sukmana (2017); Srinadi & Supartha (2015); Othman & Fisol (2017). Dalam 

penelitian ini mengacu pada penelitian Mukbaid dkk., (2019) dengan 

menambahkan satu variabel intervening yaitu motivation karena motivation 

merupakan variabel yang dapat mempengaruhi intention. Motivasi dalam penelitian 
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ini adalah untuk menambah literatur yang telah ada serta mampu memberikan 

kontribusi dalam pengembangan wakaf uang dan untuk mengetahui determinan 

dalam niat menyalurkan wakaf uang pada lembaga PUSPAS UNAIR. 

Universitas Airlangga telah tercatat sebagai Nazhir pada 27 September 

2017 pengelola wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia. Dengan ini Universitas 

Airlangga sebagai perguruan tinggi negeri pertama di Indonesia dan satu-satunya 

tercatat sebagai nazhir atau pengelola wakaf uang. Semua ini untuk mendukung 

UNAIR masuk dalam lima ratus (500) word class university.  Dengan itu 

Universitas Airlangga melalui Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) yaitu unit 

kerja yang dapat melakukan untuk penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran 

dana yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat. Lembaga 

PUSPAS ini telah memiliki aset pada tahun 2018 sebanyak Rp 2.414.138.683 selain 

itu juga menerapkan model pengelolaan wakaf uang dan telah menghimpun dana 

wakaf sebesar Rp 350.371.032. Memiliki wakaf Amerta Airlangga yaitu wakaf 

yang tentu tidak berkurang nilai pokoknya dan akan di salurkan kepada berbagai 

kegiatan yang berbasis syariah dan wakaf dikelola sebaik mungkin dan returnya 

untuk mendukung UNAIR menjadi lebih baik melalui beasiswa, perpustakaan, dan 

lain sebagainya. Sehingga dengan adanya PUSPAS ini, maka diharapkan akan ada 

manfaat yang muncul seperti memfasilitasi alumni, orang tua mahasiswa, 

pemerintah, swasta, dosen, karyawan dan masyarakat untuk bersama-sama 

membangun UNAIR melalui sumbangan sukarela yang tidak mengikat, sebagai 

dana taktis dalam upaya modernisasi sarana dan prasarana, dan sebagai sarana 

untuk menumbuhkan ikatan moral hubungan kekerabatan dan kepedulian antara 
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alumni, orang tua mahasiswa, pemerintah, swasta, dosen, karyawan dan masyarakat 

dengan UNAIR (Brosur PUSPAS, 2019). 

Jadi dalam penelitian ini terdapat lima variabel yaitu: Religiosity, 

Accountability, Trust, Motivation, dan Intention to Donate. Menggunakan variabel 

tersebut dikarenakan variabel tersebut cocok untuk penelitian mengenai niat dalam 

berwakaf uang dan hal tersebut sesuai dalam penelitian ini. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul 

“Determinan Dalam Niat Menyalurkan Wakaf Uang Pada Lembaga 

Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah religiosity berpengaruh terhadap trust pada lembaga PUSPAS 

UNAIR?  

2. Apakah religiosity berpengaruh terhadap motivation pada lembaga 

PUSPAS UNAIR? 

3. Apakah accountability berpengaruh terhadap trust pada lembaga PUSPAS 

UNAIR? 

4. Apakah accountability berpengaruh terhadap motivation pada lembaga 

PUSPAS UNAIR? 

5. Apakah trust berpengaruh terhadap intention to donate wakaf uang pada 

lembaga PUSPAS UNAIR? 
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6. Apakah motivation berpengaruh terhadap intention to donate wakaf uang 

pada lembaga PUSPAS UNAIR? 

7. Apakah religiosity berpengaruh terhadap intention to donate wakaf uang 

pada lembaga PUSPAS UNAIR? 

8. Apakah accountability berpengaruh terhadap intention to donate wakaf 

uang pada lembaga PUSPAS UNAIR? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka yang menjadi pokok 

permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh religiosity terhadap trust pada lembaga 

PUSPAS UNAIR?  

2. Untuk mengetahui pengaruh religiosity terhadap motivation pada lembaga 

PUSPAS UNAIR?  

3. Untuk mengetahui pengaruh accountability terhadap trust pada lembaga 

PUSPAS UNAIR?  

4. Untuk mengetahui pengaruh accountability terhadap motivation pada 

lembaga PUSPAS UNAIR?  

5. Untuk mengetahui pengaruh trust terhadap intention to donate wakaf uang 

pada lembaga PUSPAS UNAIR?  

6. Untuk mengetahui pengaruh motivation terhadap intention to donate 

wakaf uang pada lembaga PUSPAS UNAIR?  

7. Untuk mengetahui pengaruh religiosity terhadap intention to donate wakaf 

uang pada lembaga PUSPAS UNAIR?  
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8. Untuk mengetahui pengaruh accountability terhadap intention to donate 

wakaf uang pada lembaga PUSPAS UNAIR?  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat pada penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan, baik secara teoretis maupun praktis. Adapun kegunaan 

penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan ilmu 

pengetahuan dalam masalah perwakafan khususnya pemanfaatan wakaf 

uang. Serta penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi dalam 

penulisan sebuah karya tulis selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi terhadap 

semua pengelola wakaf (Nazhir) dalam mengelola harta wakaf khususnya 

wakaf uang dengan cara yang lebih profesional yaitu dengan 

pengembangan wakaf untuk kesejahteraan umat. 

1.5 Lingkup Penelitian 

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka perlu untuk 

menetapkan batasan-batasan permasalahan sehingga dalam pembahasan 

selanjutnya dapat menjadi lebih fokus dan tidak kabur atau tidak mengalami 

perluasan. Adapun batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada masyarakat muslim yang akan berniat 

menyalurkan wakaf uang pada lembaga PUSPAS UNAIR. 
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2. Data yang digunakan merupakan kuesioner yang akan disebarkan kepada 

masyarakat muslim dalam niat menyalurkan wakaf uang pada lembaga 

PUSPAS UNAIR. 

3. Penelitian ini hanya berfokus pada faktor-faktor penentu terpilih, adapun 

faktor penentu yang tidak tercantum pada pembahasan dipenelitian ini 

akan menjadi saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

1.6 Sistematika Dasar Penulisan 

Pembahasan dalam tesis ini akan disajikan dalam 5 (lima) bab yang dalam 

setiap bab terdapat masing-masing sub bab. Sebagai rincian dari ke lima bab 

tersebut, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab 1: Pendahuluan  

Bab ini berisi latar belakang yang menguraikan tentang permasalahan yang 

akan menjadi landasan pemikiran secara garis besar baik teoretis dan fakta yang 

menimbulkan keinginan untuk melakukan penelitian. Berdasarkan dari landasan 

pemikiran yang telah diuraikan maka terdapat beberapa rumusan masalah yang 

memerlukan pemecahan dan jawaban melalui penelitian ini. 

Bab 2: Tinjauan Pustaka  

Pada bagian ini yang menguraikan landasan teori yang berisi tentang teori 

dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang digunakan untuk memecahkan 

masalah dalam penelitian ini. Pada bagian ini juga akan dicantumkan penelitian 

sebelumnya yang pernah dilakukan oleh penelitian lain, selanjutnya akan diuraikan 

pula model analisis yang akan digunakan serta hipotesis berdasarkan latar belakang 

masalah dan teori yang relevan. 


