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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Pengelolaan Dana Kesehatan 

Untuk menjabarkan teori pengelolaan dana kesehatan, dapat dibagi 

menjadi 2 istilah kata yaitu pengelolaan dan dana kesehatan. Menurut Balderton, 

istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakan, 

mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara 

efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.
39

 Sedangkan dana 

kesehatan merupakan bentuk dana sosial yang berada pada ruang lingkup 

kesehatan seperti pengobatan dan penanganan kesehatan. 

Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi 

merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif 

dan efisien. 

Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno ménage-ment, yang 

miliki arti; seni melaksanakan dan mengatur.
40

Dengan kata lain, manajemen 

merupakan proses mengkoordinir kegiatan pekerjaan secara efisien dan efektif. 

Efisiensi (tepat guna) yang menggambarkan tingkat kemubaziran sumber daya 

yang rendah dengan hasil yang maksimal. Efektivitas (tepat sasaran) 
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mencerminkan pencapaian sasaran yaitu melakukan segala sesuatu yang benar dan 

membantu organisasi mencapai sasarannya.
41

 

Manajemen merupakan kebutuhan yang tak terelakkan sehingga 

memudahkan pencapaian tujuan manusia dalam organisasi yang diperlukan untuk 

mengelola berbagai sumber daya organisasi, sarana dan prasarana, waktu, SDM, 

metode dan lainnya. Manajemen menunjukkan cara-cara lebih efektif dan efisien 

dalam pelaksanaan pekerjaan. Manajemen telah memungkinkan kita untuk 

mengatasi hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. 

Memberikan prediksi dan imajinasi agar kita dapat mengantisipasi perubahan 

lingkungan yang serba cepat.
42

 

Dalam perspektif manajemen strategis, manajemen organisasi 

(pengorganisasian) pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai proses 

penetapan struktur peran melalui penentuan kegiatan yang harus ditempuh untuk 

mencapai visi, misi dan tujuan organisasi serta bagian-bagian pengelompokan 

aktivitas, penugasan kelompok-kelompok aktivitas, pendelegasian wewenang, 

pengkoordinasian hubungan-hubungan wewenang dan informasi, baik horizontal 

dan vertikal dalam struktur organisasi.
43

 

Usaha mengatur dan mengurus semua sumber materiil dan sumber daya 

manusia itu disebut manajemen. Agar manajemen dan pengorganisasian bisa 

                                                 
41
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42

M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islami, (Jakarta: 
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berdayaguna dan sukses dalam mencapai sasarannya, perlu diadministrasikan 

(dikelola secara makro) lewat kepemimpinan.
44

 

Menurut Terry (1977), fungsi dasar manajemen ialah berkenaan dengan 

perencanaan, pengorganisasian, menggerakan, dan pengendalian. Masing-masing 

akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Fungsi Perencanaan (Planning) 

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai penentuan terlebih dahulu apa 

yang harus dikerjakan, kapan dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya. 

Dalam perencanaan terlibat unsur penentuan yang berarti dalam perencanaan 

tersebut tersirat pengambilan keputusan. Karena itu perencanaan dapat dilihat 

sebagai suatu proses dalam suatu kerangka untuk mengambil keputusan dan 

penyusunan rangkaian tindakan selanjutnya dimasa depan. 

2. Fungsi Pengorganisasian (Organizing) 

Struktur Organisasi menetapkan cara bagaimana tugas dan pekerjaan 

dibagi, dikelompokkan dan dikoordinir secara formal. Pengorganisasian juga 

melingkupi kegiatan pembagian pekerjaan diantara anggota organisasi menjadi 

merata.
45

  

Tujuan pengorganisasian adalah untuk mengelompokkan kegiatan 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar pelaksanaan 

dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis. Langkah pertama 

yang sangat penting dalam pengorganisasian ini yang umumnya harus 
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dilakukan sesudah perencanaan adalah proses mendesain organisasi yang 

penentuan struktur organisasi yang paling memadai untuk strategi. 

3. Fungsi Menggerakkan (Actuating) 

Penggerakan adalah keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja 

kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan 

ikhlas agar tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Fungsi 

penggerakan ini berhubungan dengan para pemimpin (manajer) yang 

memberikan motivasi kepada bawahannya untuk bekerja.
46

 

Kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi aktivitas dari 

pada kelompok yang terorganisir dalam usaha mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dalam pencapaian tujuan. Memimpin adalah suatu proses 

mempengaruhi yang lain untuk bekerja menuju pencapaian tertentu. Hal ini 

berkaitan dengan pengarahan manajer. Pengarahan merupakan suatu proses 

pembimbingan, pemberian petunjuk dan instruksi kepada bawahan agar 

mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
47

 

4. Fungsi Pengendalian (Controlling) 

Pengendalian dalam sebuah organisasi terhadap suatu pekerjaan dalam 

mencapai tujuan merupakan perbaikan-perbaikan demi tercapainya tujuan 

organisasi.
48

  

Pengendalian adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan 

standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik 

informasi sesungguhnya dengan standar terlebih dahulu ditetapkan, 
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menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi 

penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan-perbaikan yang 

diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi yang digunakan 

sedapat mungkin dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya 

sasaran organisasi.
49

Tindakan pengendalian ini juga biasa disebut pengawasan. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana 

kesehatan adalah bentuk manajemen yang mengatur mengenai perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian atau pengawasan dalam aspek 

mengelola dana sosial dalam bidang kesehatan agar mencapai tujuan yang telah 

direncanakan secara efektif dan efisien. 

B. Sumber Hukum Pengelolaan Dana Kesehatan 

Dalam mengelola dana bantuan dari donatur diperlukan manajemen yang 

teratur agar pengelolaan dapat berjalan sesuai yang diamanahkan. Dana bantuan 

kesehatan ini semestinya direalisasikan sesuai prosedur, sehingga terciptanya 

kepercayaan dari donatur.  Maka dari itu, diperlukan tata kelola yang teratur dan 

pasti.  

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, 

benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu 

tidak boleh asal-asalan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang 

diriwayatkan Imam Tabrani 

لطبسان(يحب اذ اعمل احدكم العمل ان يتقىً )زَاي ا ٱّلَله  ان  
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Artinya: “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan 

sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas 

dan tuntas).”(H.R Thabrani) 

 

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara 

mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah 

SWT. Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan 

dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran 

Islam.
50

 Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ash-Shaff ayat 4 yang berbunyi: 

ًِ  ٱلَِريهه يُِحبُّ  ٱّلَله  إِنَ  بِيلِ تِلُُنه فِي سه ٞه َمۡسُصُٞص  ۦيُقهَٰ أهوٍَُم بُۡىيهَٰ ب كه فّّٗ   ٗصه

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya 

dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu 

bangunan yang tersusun kokoh.” 

Manajer yang baik yaitu manajer yang mampu menempatkan orang pada 

posisi yang sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing.
51

  

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana 

kesehatan berdasarkan Al-Qur’an harus dilakukan secara tepat, jelas dan tuntas 

serta mengatur segala struktur sesuai dengan ahlinya agar mencapai tujuan yang 

efektif dan efisien. 

Berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, ada banyak hal 

yang mengatur mengenai kesehatan, antara lain: 
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1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan
52

 

a. Bab III mengenai Hak dan Kewajiban bagian Kesatu Hak Pasal 4 dan 5 ayat 

(1) dan (2) yang berbunyi: 

Pasal 4 

Setiap orang berhak atas kesehatan 

Pasal 5 

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas 

sumber daya di bidang kesehatan. 

(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan 

yang aman, bermutu dan terjangkau. 

b. Bab IV mengenai Tanggung Jawab Pemerintah pada Pasal 14 ayat (1) yang 

berbunyi: 

(1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, 

menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaran upaya 

kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia 

Pada Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia Bagian 

Ketujuh mengenai Hak Atas Kesejahteraan pasal 41 ayat (1) dan (2) yang 

berbunyi: 
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(1)  Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk 

hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. 

(2)  Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-

anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. 

Pada penjelasan undang-undang di atas dapat dilihat bahwa setiap 

orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk para dhuafa yang 

ditanggung oleh Sedekah Rombongan, semakin baik pengelolaan dana 

kesehatan tersebut maka akan terciptanya keadilan yang merata. Selain itu, 

pemerintah juga harus bertanggung jawab atas penyelenggaraan program 

kesehatan. 

C. Kepercayaan Donatur 

Membangun kepercayaan sangat penting karena kepercayaan merupakan 

kunci keberlangsungan hidup organisasi dalam jangka panjang. Morgan dan Hunt 

(1994) mengemukakan bahwa kepercayaan adalah variabel kunci dalam 

mengembangkan keinginan yang tahan lama untuk terus mempertahankan 

kehidupan jangka panjang.
53

 

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain 

dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi 

mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika 

seseorang mengambil keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan 
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pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya daripada yang kurang 

dipercayai. 

Mayer et al. (1995) mendefinisikan trust adalah kemauan seseorang untuk 

peka terhadap tindakan orang lain berdasarkan pada harapan bahwa orang lain 

akan melakukan tindakan tertentu pada orang yang mempercayainya, tanpa 

tergantung pada kemampuannya untuk mengawasi dan mengendalikannya. 

Moorman, Deshpande, dan Zatman mendefinisikan trust sebagai 

kesediaan (willingness) seseorang untuk menggantungkan dirinya kepada pihak 

lain yang terlibat dalam pertukaran karena ia mempunyai keyakinan (confidence) 

kepada pihak lain tersebut, kepercayaan merupakan harapan umum yang dimiliki 

individu bahwa kata-kata yang muncul dari pihak lainnya dapat diandalkan. 

Kepercayaan adalah percaya dan memiliki keyakinan terhadap partner dalam 

hubungan. 

Morgan dan Hunt (1994) mendefinisikan bahwa trust akan terjadi apabila 

seseorang memiliki kepercayaan diri dalam sebuah pertukaran dengan mitra yang 

memiliki integritas dan dapat dipercaya.
54

Kepercayaan akan melibatkan suatu 

harapan dari kelompok lain dan akan menyebabkan suatu hasil positif, meskipun 

kemungkinan lain akan menyebabkan hasil yang negatif.
55

 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dinyatakan bahwa trust adalah 

kepercayaan pihak tertentu terhadap yang lain dalam melakukan transaksi 
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berdasarkan suatu keyakinan bahwa orang yang dipercayainya tersebut akan 

memenuhi segala kewajibannya secara baik sesuai yang diharapkan.
56

 

Membangun kepercayaan dapat melalui kualitas produk, kualitas 

pelayanan dan kualitas keamanan. Tanpa citra yang positif maka kepercayaan 

yang sedang dibangun tidak akan efektif. 

Menurut Mayer et al. (1995) faktor yang membentuk kepercayaan 

seseorang terhadap yang lain yaitu kemampuan (ability), kebaikan hati 

(benevelonce) dan integritas (integrity).
57

 Ketiga faktor tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Kemampuan (Ability) 

Kemampuan mengacu pada kompetensi dan karakteristik 

penjual/organisasi dalam mempengaruhi dan mengotorisasi wilayah yang 

spesifik. Kim et al. (2003) menyatakan bahwa ability meliputi kompetensi, 

pengalaman, pengesahan institusional dan kemampuan dalam ilmu 

pengetahuan. 

b. Kebaikan Hati (Benevolence) 

 Kebaikan hati merupakan kemauan organisasi dalam memberikan 

kepuasan yang saling menguntungkan antara dirinya dengan pihak lainnya. 

Benevolence meliputi perhatian, empati, keyakinan dan daya terima. 

c. Integritas (Integrity) 

Integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku atau kebiasaan organisasi 

dalam menjalankan kegiatannya. Kim et al. (2003) mengemukakan bahwa 
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integrity dapat dilihat dari sudut kewajaran (fairness), pemenuhan (fulfillment), 

kesetiaan (loyalty), keterus-terangan (honestly), keterkaitan (dependability) dan 

kehandalan (reliability).  

Kepercayaan akan meningkat bila informasi yang diterima dinilai akurat, 

relevan dan lengkap. Tingkat kepercayaan juga dipengaruhi oleh pengalaman 

dimasa lalu, pengalaman positif yang konsisten dimasa lalu dengan suatu pihak 

akan meningkatkan rasa saling percaya, sehingga akan menumbuhkan harapan 

akan hubungan baik dimasa yang akan datang.  

Menurut Soetomo, ada lima hal tindakan yang menunjukkan suatu 

kepercayaan yaitu (1) menjaga hubungan, (2) menerima pengaruh, (3) terbuka 

dalam komunikasi, (4) mengurangi pengawasan, dan (5) kesabaran akan paham.
58

 

a. Menjaga hubungan 

Dalam hal ini,donatur dan organisasi Sedekah Rombongan akan selalu 

menjaga hubungan seperti saling bersilahturahmi demi kebaikan dan tujuan 

bersama. 

b. Menerima pengaruh 

Dalam hal ini, donatur akan bersedia menerima pengaruh baik itu berupa 

saran dan nasehat dari organisasi tersebut. Donatur bersedia mendengar dan 

menerima dengan baik hal yang disampaikan mengenai Sedekah Rombongan. 
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c. Terbuka dalam komunikasi 

Dalam hal ini, donatur akan terbuka dalam berkomunikasi baik itu berupa 

pendapat serta masukan untuk kebaikan kedua belah pihak. 

d. Mengurangi tingkat pengawasan 

Dalam hal ini, donatur tidak merasa cemas apabila memberikan donasi 

kepada organisasi Sedekah Rombongan. 

e. Kesabaran akan paham 

Dalam hal ini, donatur  bersedia menunggu, dapat menyesuaikan kondisi 

dan paham apabila terjadi kesalahan oleh organisasi Sedekah Rombongan. 

D. Islam dan Pengelolaan Dana Kesehatan 

Pengelolaan atau manajemen dalam Islam dipandang sebagai perwujudan 

amal saleh yang harus bertitik tolak dari niat baik. Niat baik tersebut akan 

memunculkan motivasi untuk mencapai hasil yang baik demi kesejahteraan 

bersama. Ada 4 landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan 

Islam, yaitu kebenaran, kejujuran, keterbukaan dan keahlian. Seorang manajer 

harus memiliki empat sifat utama itu agar manajemen yang dijalankannya 

mendapatkan hasil yang maksimal.
59

 

Manajemen (Al-Idarah) menurut pandangan Islam merupakan manajemen 

yang adil. Islam juga menekankan pentingnya unsur kejujuran dan kepercayaan 

dalam manajemen. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat 

terpercaya, beliau mengelola (manage) dan mempertahankan (maintain) 

kerjasama dengan stafnya dalam waktu yang lama bukan hanya hubungan sesaat. 
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Ada empat pilar etika manajemen Islam, seperti yang dicontohkan Nabi 

Muhammad SAW yaitu: 

1. Tauhid, yang berarti memandang bahwa segala aset dari transaksi bisnis yang 

terjadi di dunia adalah milik Allah SWT, manusia hanya mendapat amanah 

untuk mengelolanya. 

2. Adil, artinya segala keputusan menyangkut transaksi dan interaksi dengan 

orang lain didasarkan kesepakatan kerja yang dilandasi oleh akad saling setuju. 

3. Kehendak Bebas, artinya manajemen Islam mempersilahkan manusia untuk 

menumpahkan kreativitas dalam melakukan transaksi dan interaksi 

kemanusiaannya sepanjang memenuhi asas hukum yang baik dan benar. 

4. Pertanggung jawaban, yaitu semua keputusan seorang pimpinan harus 

dipertanggung jawabkan oleh yang bersangkutan.
60

 

Henry Fayol menyebutkan ada lima fungsi manajemen yaitu merancang, 

mengorganisasikan, memerintah, mengoordinasi dan mengendalikan. Akan tetapi, 

kelima fungsi tersebut diringkas menjadi 4 fungsi sebagai berikut dijelaskan 

melalui Al-Qur’an : 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan/gambaran dari sesuatu kegiatan yang akan datang dengan 

waktu, metode tertentu. Kegiatan ini dilakukan dengan pertanggungjawaban 

dan melakukan perencanaan ini dengan matang. 
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Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Hasyr ayat 18 

هبٱلَِريهه  َٰٓأهيٍُّ ىُُْا  يهَٰ امه َه  ٱتَقُُْاٱّلَله ءه  ٖۖ د  ۡت لِغه ۡلتهىظُۡس وهۡفٞس َمب قهَدمه ب  ٱّلَله إَِن  ٱتَقُُْاٱّلَلهه َه  بِمه
بِيُسُۢ خه

لُُنه   تهۡعمه

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.” 

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa segala hal yang direncanakan 

haruslah diperhatikan dengan baik sebab akibat dengan matang dan 

bertanggung jawab. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Merupakan wadah tentang fungsi setiap orang, hubungan kerja 

baik secara vertikal dan horizontal. Allah SWT berfirman dalam Q.S Ali-

Imran 103 

ٱۡعتهِصُمُاْ  ۡبِل  َه َه  ٱّلَلِ بِحه  
ه
َله تهفهَسقُُْا َه ب  ِميعّٗ آَٰءّٗ  ٱّلَلِ وِۡعمهته  ٱۡذُكُسَاْ جه لهۡيُكۡم إِۡذ ُكىتُۡم أهۡعده عه

 ًِ تِ هه  ٰٓۦَ فهأهلَفه بهۡيهه قُلُُبُِكۡم فهأهۡصبهۡحتُم بِىِۡعمه ة  مِّ فهب ُحۡفسه لهىَٰ شه ُكىتُۡم عه َه ب  وّٗ ُهَٰ ُكم  ٱلىَبزِ إِۡخ  ۡىٍهب  مِّ فهأهوقهره

لِكه يُبهيُِّه 
رهَٰ ًِ  ٱّلَلُ كه تِ ايهَٰ تهُدَنه  ۦلهُكۡم ءه ٍۡ لَُكۡم ته   ٖٓٔلهعه

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) 

Allah,dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan 

nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) 

bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu 

menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang 

bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, 

lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah 

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu 

mendapat petunjuk.” 
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Ayat ini menjelaskan bahwa organisasi merupakan kumpulan 

orang-orang yang bisa terorganisir dengan baik. Maka hendaknya bersatu 

untuk mencapai tujuan organisasi yang maksimal. 

c. Pelaksanaan (Actuating) 

Kegiatan pelaksanaan biasanya sering dikaitkan dengan 

kepemimpinan. Kepimpinan yang baik dapat mempengaruhi jalannya 

kegiatan sesuai yang telah direncanakan. Hal yang terpenting dalam 

manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus ada sifat ri’ayah 

atau jiwa kepemimpinan. Kemimpinan menurut pandangan Islam 

merupakan faktor utama dalam konsep manajemen.
61

 

Allah SWT berfirman dalam Q.S Ali-Imran ayat 104 

ۡلتهُكه ىُكۡم أَُمٞت يهۡدُعُنه إِلهى  َه ۡيسِ مِّ يهۡأُمُسَنه بِ  ٱۡلخه ۡعُسَفِ َه ِه  ٱۡلمه نه عه ُۡ يهۡىٍه ِسه َه ئِكه ٌُُم  ٱۡلُمىكه
َٰٓ لهَٰ َْ أُ  ٱۡلُمۡفلُِحُنه َه

ٔٓٗ  

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf 

dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang 

yang beruntung” 

Ayat ini menjelaskan bahwa pemimpin haruslah bijaksana dalam 

mengatur sehingga pelaksanaan organisasi dapat maksimal. Seperti 

mengajak pada kegiatan kebajikan. 
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Ibid, hlm. 21 



 

 

49 

d. Pengawasan/Pengendalian (Controlling) 

Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengendalian serta 

pengevaluasian saat atau telah berlangsungnya sesuatu kegiatan. Dengan 

adanya pengawasan maka kegiatan akan lebih dilakukan dengan hati-hati 

agar tehindar dari kesalahan. Allah berfirman dalam Q.S Al-Infithar ayat 

11-12. 

فِِظيهه  لهۡيُكۡم لهحهَٰ إَِن عه بَٓٔه امّٗ تِبِيهه  ِكسه لُُنه  ٔٔكهَٰ ب تهۡفعه   ٕٔيهۡعلهُمُنه مه

Artinya: “Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-

malaikat) yang mengawasimu. Yang mulia (disisi Allah) dan mencatat 

(pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” 

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memperhatikan kinerja dalam 

segala aspek termasuk berorganisasi. Para pelaksana organisasi 

melaksanakan tugasnya dengan konsisten sesuai dengan yang diembannya 

dan bertanggung jawab karena yakin bahwa Allah SWT mengetahui segala 

yang diperbuat oleh makhluk-Nya. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana 

kesehatan menurut ekonomi Islam harus berlandasan atas Tauhid, keadilan, 

kehendak bebas dan pertanggungjawaban. Karena dalam aspek manajemen 

yang islami, kegiatan harus dilakukan secara amanah. 

 

 


