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ABSTRAK 

 
Vitriyan Espa: Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya, 24 Juni 2011. Konstruksi Bentuk Akuntansi Keluarga (Pendekatan 
Hipnometodologi). Ketua Pembimbing: Iwan Triyuwono, Komisi Pembimbing: 
Unti Ludigdo. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik akuntansi keluarga 

yang ada pada keluarga akuntan (pendidik dan praktisi) dan selanjutnya 
mengkonstruksi bentuk akuntansi keluarga yang mudah diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari. Hipnometodogi digunakan peneliti sebagai metode 
penelitian untuk menangkap, mengumpulkan, menginterpretasi, menganalisis, 
mengkritisi, dan selanjutnya melaporkan hasil penelitian dengan lugas dan jelas. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik akuntansi keluarga memiliki 
motif dan tujuan, yakni (a) untuk membentuk perilaku anggota keluarga; (2) untuk 
mempererat jalinan cinta (suami-istri) dan (c) sebagai pertanggungjawaban 
kepada Allah SWT mengenai kewajiban zakat. Bentuk praktik akuntansi keluarga 
dapat diklasifikasi menjadi 2 (dua), yakni : (a) Tertulis, yakni terdapat catatan fisik 
dan disertai bukti-bukti pendukung untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran 
keluarga; (b) Tidak tertulis, yakni tidak terdapat catatan fisik (hanya dalam pikiran 
saja dan selanjutnya dikomunikasikan kepada anggota keluarga lainnya). Nilai-
nilai yang tercermin dari praktik akuntansi keluarga, yakni : (a) Tanggung Jawab; 
(b) Amanah;  (c) Kejujuran; (4) Disiplin; (5) Ikhlas (6) Rajin; dan untuk 
memudahkan kita memahaminya, nilai-nilai ini  dapat disingkat menjadi sebuah 
kata, yakni: TAKDIR. Nilai-nilai inilah kelak yang akan menjadi sebuah referensi 
bagi setiap akuntan dalam kehidupan sehari-harinya. 
 
 
Kata Kunci :  Akuntansi keluarga, hipnometodologi, praktik akuntansi 
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ABSTRACT 

 
Vitriyan Espa: Post Graduate Economics and Business Faculty Brawijaya 
University, June 24th 2011. Construction Family Accounting Form 
(Hypnomethodology Approach). Supervisor: Iwan Triyuwono, co-supervisor: 
Unti Ludigdo. 

 
This study aims to uncover the accounting practices of families that exist in the 
family accountant (educators and practitioners) and then construct a family of 
accounting forms are easy to apply in everyday life. Hypnometodogy use as a 
research method to capture, collect, interpret, analyze, criticize, and then report 
the results of research with a straightforward and clear. From the results of 
research can be concluded that the accounting practices of the family had the 
motive and purpose, namely (a) to establish the behavior of family members, (2) 
to strengthen the love relationship (husband-wife) and (c) as a responsibility to 
God regarding the obligation of zakat. Accounting practices shape the family can 
be classified into 2 (two), namely: (a) Written, i.e. there is a physical record and 
accompanied by supporting evidence to record receipts and expenditures of the 
family; (b) No writing, i.e. there is no physical record (only in mind and then 
communicated to other family members). The values reflected in the family 
accounting practices, namely: (a) Tanggung jawab, (b) Amanah (c) Kejujuran, (4) 
Disiplin, (5) Ikhlas (6) Rajin, and to help us understand, this value can be 
shortened to a word, namely: TAKDIR. These are the values that would later 
become a reference for every accountant in daily life. 
 
 
Keyword:  Family Accounting, hypnomethodology, Accounting practice 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ix



 

KATA PENGANTAR 

 
Bismilláhirrahmánirrahim 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan 

bimbingan-Nya sehingga hamba-Mu ini dapat menjalani hidup atas petunjuk-Mu 

serta Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasullullah Muhammad 

SAW sehingga penulis bisa menjalani kuliah hingga menyelesaikan tesis dengan 

judul: Konstruksi Bentuk Akuntansi Keluarga (Pendekatan 

Hipnometodologi). Tesis ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelar Magister  Sains Akuntansi (MSA.) pada 

Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas Brawijaya 

Malang. 

Berawal dari banyaknya ketidaktahuan yang ada dalam diri, terasa begitu 

mengganggu sehingga memunculkan hasrat dan keinginan untuk mendekat, 

mengetahui, menyibak, menyingkap, mengungkap, dan akhirnya memahami 

hakikat dari kehidupan.  Berbagai rasa telah menghampiri dalam proses 

penelitian ini, terutama rasa keraguan dan keputus-asaan apakah dapat 

terselesaikan tugas ini dengan baik? Ternyata itulah senjata ampuh yang 

digunakan oleh Syetan (iblis) untuk menggoda diri agar keluar dari Jalan-Nya. 

Dengan berbekal                                      dan kalimat Tauhid bahwa Tiada Tuhan, 

melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya akhirnya perlahan-lahan 

mulai tersusun keyakinan yang menghunjam dalam diri bahwa atas segala izin 

Allah SWT sajalah semua akan terjadi.  

Berdasarkan keyakinan inilah Hipnometodologi  terlahir untuk menjadi 

pijakan peneliti dalam mengeksplorasi praktik akuntansi pada keluarga akuntan 
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dan selanjutnya tersibaklah makna TAKDIR yang diangkat menjadi nilai-nilai 

yang tercermin dalam praktik akuntansi keluarga. Takdir merupakan ketetapan-

Allah SWT yang  tidak dapat ditolak oleh makhluk. Sehingga ini menjadi rahasia-

Nya dan kuasa-Nya untuk mengatur kehidupan ini. Tugas kita sebagai 

khalifatullah fil Ardh dan Abdillah  adalah dengan senantiasa terus berusaha 

menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala hal yang dilarang-Nya 

sehingga menjadi manusia yang bertaqwa dapat kita capai. 

Apabila ketaqwaan terus menjadi “pakaian” dalam diri kita untuk 

menjalani kehidupan ini, Insya Allah segala macam permintaan, pengharapan, 

cita-cita, keinginan, hasrat dan sebagainya dapat diwujudkan dengan mudah. 

Satu hal hikmah penting yang dapat peneliti simpulkan bahwa:                   

“Apabila kita merasa ada, maka sesungguhnya kita tidak ada. Dan Apabila kita 

merasa tiada maka sesungguhnya kita ada. Karena dalam kehidupan ini yang 

ada hanyalah Allah SWT Sang Pemilik Alam Semesta yang Maha Tidak 

Terbatas.” 

Dalam menyajikan tulisan ini, penulis telah berusaha semaksimal 

mungkin untuk memaparkan sedalam-dalamnya mengenai topik yang dibahas. 

Namun demikian penulis menyadari sepenuhnya, semaksimal apapun usaha 

yang telah dilakukan tidaklah menjamin karya ini jauh dari kekurangan. Oleh 

karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi 

penyempurnaan karya ini. 

 
 Malang,  Juni  2011 

 
 
 
 
 

Penulis 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Akuntansi saat ini telah mengalami perubahan besar melalui paradigma-

paradigma yang melingkupi dalam riset akuntansi. Bicara mengenai paradigma 

bukan semata menilai benar atau salah. Namun yang lebih penting adalah 

apakah atau manakah yang paling tepat demi menjawab permasalahan atau 

pertanyaan riset. Kita mengenal dua arus utama yang digunakan dalam riset 

yakni kuantitatif/mainstream/positivistik dan kualitatif/non-mainstream/non 

positivistik. Secara ontologi, paradigma positivistik memandang sebuah realitas 

adalah tunggal, objektif, teramati dan bukan bagian dari peneliti. Paradigma non-

positivistik memandang realitas sebagai realitas jamak, subjektif, dinamis, dan 

membutuhkan partisipasi aktif peneliti.  

Kajian akuntansi dari paradigma non positivistik sangat berguna untuk 

mengembangkan akuntansi baik dari segi konsep maupun praktik. Hal ini karena 

paradigma non positivistik melihat dengan pandangan mata bird’s eyes yang 

holistik, sedangkan paradigma positivistik menggunakan pedestrian’s eyes yang 

jarak pandangnya terbatas. Oleh karena itu, hadirnya paradigma non-positivistik 

sangat membantu untuk mengembangkan akuntansi, khususnya di Indonesia 

(Triyuwono, 2000:xxx). 

Maraknya penelitian kualititatif dalam bidang akuntansi telah memberikan 

warna yang berbeda bagi perkembangan ilmu akuntansi baik secara teori 

maupun secara praksis. Hal ini tentu saja membawa insan yang bergelut dalam 

bidang akuntansi untuk terus berusaha memberikan pengaruhnya kepada 

lingkungan sekitar sehingga akuntansi menjadi ikon penting dalam masyarakat 
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untuk merajut peradaban dunia yang terus berkembang. Namun di satu sisi para 

insan tersebut juga bisa tergulung oleh derasnya arus pengaruh lingkungan yang 

terbentuk dari interaksi sosial. 

Dalam konteks ilmu akuntansi modern,  Roslender sebagaimana dikutip 

oleh Sukoharsono (1998) mengatakan: 

“… modern accountancy is a highly relevant subject for study at 
the present time. Having designated it as an institution… In this 
way accountancy is being seen as the equivalent of the other 
major social institutions such as the family, religion, work, 
education, art and literature, and science and technology” 
  
Akuntansi merupakan kajian yang sangat relevan untuk mempelajari 

fenomena yang terjadi saat ini, sehingga akuntansi dapat disejajarkan dengan 

institusi sosial lainnnya seperti keluarga, agama, pekerjaan, pendidikan, seni dan 

literatur serta pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian akuntansi 

diharapkan dapat menjadi sebuah bidang ilmu pengetahuan yang dapat menjadi 

solusi terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat saat ini. 

Dalam sebuah institusi sosial masyarakat, keluarga (family) merupakan 

bagian penting dalam rangka membentuk karakter suatu bangsa. Jika keluarga 

yang merupakan fondasi masyarakat lemah, maka masyarakat pun akan lemah. 

Oleh karena itu, para sosiolog meyakini bahwa berbagai masalah masyarakat  

seperti krisis moral, kejahatan seksual dan kekerasan yang merajalela, serta 

segala macam kebobrokan di masyarakat  merupakan akibat dari lemahnya 

institusi keluarga (Megawangi, 2003).  

Akuntansi sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan yang syarat nilai 

tentunya dapat dijadikan sebuah  upaya untuk mengokohkan institusi masyarakat 

dalam rangka pengelolaan keuangan keluarga/rumah tangga sehingga 

akuntabilitas individu dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan. Jacobs dan 
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Walker (2004) melakukan studi mengenai hubungan antara akuntansi dan praktik 

religius di sebuah masyarakat Kristen yang berafiliasi dengan Gereja Skotlandia, 

yaitu Masyarakat Iona. Hasilnya bahwa  akuntansi pada masyarakat Iona telah 

menghasilkan sebuah pemahaman baru terhadap akuntansi dan akuntabilitas, 

khususnya mengenai perbedaan antara akuntabilitas individual dan akuntabilitas 

sosial. Jacobs dan Walker (2004) berhasil mengungkap sebuah “gerakan” yang 

memiliki sistem akuntansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari ketaatan dari 

anggota komunitas terhadap aturan (rule) masyarakat Iona serta sebagai bagian 

integral dari agama Kristen.  

Penelitian Jacobs dan Walker (2004) setidaknya dapat memberikan 

sebuah gambaran bagi kita bahwa akuntansi dipraktikkan bukan semata-mata 

untuk akuntabilitas sosial, namun yang lebih penting adalah akuntabilitas individu 

yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Dengan demikian, akuntansi diharapkan 

dapat memberikan penyadaran bagi kita sebagai individu untuk memegang 

teguh nilai-nilai kejujuran dan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

Dalam masyarakat Islam, praktek akuntansi juga telah dikenal jauh 

sebelum munculnya buku Luca Pacioli tahun 1494 Masehi diperkenalkan. Karya 

tulis yang menegaskan penggunaan akuntansi dan pengembangannya di negara 

Islam adalah adanya manuskrip yang ditulis pada tahun 765 Hijriyah/1363 

Masehi  oleh  Abdullah  bin Muhammad bin Kayah Al Mazindarani yang berjudul 

“Risalah Falakiyah Kitab As Siyaqat” (Anonim, 2005). 

Sistem-sistem akuntansi yang populer pada jaman itu antara lain: 

akuntansi bangunan, akuntansi pertanian, akuntansi pergudangan, akuntansi 

pembuatan uang dan akuntansi pemeliharaan binatang. Dengan demikian 
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akuntansi sebenarnya dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari secara luas serta dapat menjadi topik yang menarik dalam sebuah 

penelitian.  

Penelitian akuntansi dalam sebuah keluarga atau rumah tangga telah 

menjadi sorotan sejak permulaan tahun 1990-an (Walker & Llewllyn, 2000;  

Komori & Humprey, 2000; Piorkowsky, 2000; Northcott & Doolin, 2000).  Walker, 

(2000:426) menyebutkan bahwa since the early nineteenth century there has 

been an enermous output of didacric literature on accounting in the home 

[family]. Yet, the accounting practices predescribed there in are accorded little 

significance in the production of knowledge in academic accounting. Dengan 

demikian, adanya riset akuntansi yang menyoroti keluarga atau rumah tangga 

setidaknya dapat memperkaya kajian akademis dalam bidang akuntansi untuk 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Komori dan Humprey (2000) telah berhasil mengeksplorasi 

perkembangan praktik akuntansi rumah tangga pasca perang dunia kedua di 

Jepang melalui investigasi kepada pemenang  annual accounting prize  yang 

diselenggarakan oleh The Central Council for Saving Information (CCSI). Hasil 

penelitian tersebut telah menemukan konteks berbeda atas pemahaman 

akuntansi yang dibawa oleh Anglo-Saxon yang kini mendominasi di seluruh 

kurikulum akademis dan praktis. Perbedaan konteks tersebut dipengaruhi oleh 

kebijakan pemerintah Jepang untuk meningkatkan tabungan rakyatnya melalui 

program “Saving Promotion Movement” yang diharapkan dapat mengatasi 

keterpurukan ekonomi pasca jaman perang sehingga bentuk akuntansi rumah 

tangga memiliki keunikan yang berbeda dari akuntansi yang kita kenal. 
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Piorkowsky (2000) juga melakukan penelitian berkaitan dengan 

household accounting  di Jerman dengan fokus pada perkembangan sistem 

pencatatan akuntansi dalam praktik akuntansi rumah tangga. Intinya penelitian 

ini mengharapkan konsen yang lebih serius oleh peneliti lain untuk 

mengembangkan sistem baru dalam rangka memperbaiki keterbatasan literatur 

dan kemampuan numerik masyarakat sehingga akuntansi dapat mudah 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan pendekatan interpretif, Nortcott & Doolin (2000) melakukan 

wawancara semi-terstruktur kepada beberapa akuntan mengenai praktik 

akuntansi keluarga. Sehingga mendapatkan pemahaman yang komperehensif 

mengenai   akuntansi yang selama ini digunakan dalam sebuah bisnis, ternyata  

dapat juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.  

The interviewees were asked how they constructed accounting 
systems and outputs, how they interpreted and acted upon them, 
and their perceptions of how they benefited from their accounting 
practices. The ``other lives'' of these actors, i.e. their backgrounds 
and their knowledge and uses of accounting in their public work 
lives, were also considered so that we might reflect on the extent 
to which uses of accounting moved across work-home boundaries 
to shape discourses and practices in these actors' homes  
(Nortcott & Doolin, 2000: 478). 

 
 

Temuan dalam penelitian Nortcott dan Doolin (2000) adalah bagaimana 

akuntansi pada umumnya dipraktikkan oleh para akuntan dalam sebuah 

keluarga. Secara umum akuntansi dipraktikkan untuk keperluan budgeting, 

record-keeping, decision making dan long-term financial planning (Tabel 1.1). 
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Tabel 1.1. 
Common Accounting Practices in The Home 

 
 
Budgeting 
Control of short-term cash flows 
Smoothing of expenditure relative to income 
Maintenance of a buffer for contingencies 
Use of budgets as a device for financial discipline 
Physical separation of funds intended for different purposes 
Increased frequency and extent of budgeting in times of financial crisis 
 
Record-keeping 
Emphasis on simplicity 
Wide variation in extent of record-keeping between people 
Focus on cash 
Financial management occurring at regular periods 
Transaction documentation retained as an end in itself 
 
Decision making 
Determination of specific savings goals 
Self-constraining actions 
Use of ``mental accounting'' 
Decision-making criteria related more to cash flow effects than to overall cost 
Aversion to borrowing for consumption 
 
Long-term financial planning 
Tangible, short-term needs dominated future possibilities 
Non-quantification of long-term savings goals 
Rejection of life cycle approaches to consumption 
Recognition of a finite, but uncertain, planning horizon (a ``life is short'' mentality) 
 
Sumber : Northcott & Doolin (2000: 495) 

 
Di Indonesia, penelitian mengenai akuntansi keluarga memang masih 

belum ada. Sehingga peneliti dengan segenap kemampuan berusaha untuk 

mengeksplorasi penelitian terkait, namun belum mendapatkannya. Dengan 

menyandarkan pada fenomena yang ada di sekitar peneliti, maka secara refleksif 

dapat dikatakan bahwa akuntansi rumah tangga menjadi isu yang menarik dalam 

sebuah riset akuntansi. Sebagaimana diungkapkan oleh Komori & Humphrey 

(2000: 450), accounting at home has become a very topical and lively research 

issue. However, it is an issue which, to date, has tended to be studied from an 

Anglo-Saxon context and there remains a clear absence of studies from other 

cultural contexts. 
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Di Indonesia, para akuntan (akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan 

manajemen) tentu saja telah memahami teori dan praktek ilmu akuntansi namun 

hanya sebatas di depan kelas dan di hadapan klien. Belum ada atau masih 

sedikit sekali  seorang akuntan yang membuat laporan keuangan keluarganya 

secara rutin tiap bulannya. Padahal disadari bahwa akuntansi sangat berguna 

dalam menumbuhkan sikap jujur, tanggung jawab, independen, kerapian 

administrasi keuangan, kontrol dan monitor atas catatan historis keuangan serta 

melatih diri sebelum menghadap Sang pencipta untuk mem-

pertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di 

dunia. 

Sangat mengkhawatirkan jika kita membayangkan apa yang telah 

diperbuat selama ini. Sebagai akuntan kita telah banyak mempelajari dan 

memahami tentang ilmu akuntansi namun tidak bisa memberikan contoh yang 

baik bagi mahasiswa, klien maupun masyarakat sekitar. Mungkin saja 

permasalahan yang mendera profesi akuntan selama ini baik di Indonesia 

maupun di dunia terjadi akibat perilaku-perilaku kita yang tidak mengamalkan 

ilmu yang dimiliki untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebenarnya fenomena ini menjadi peluang bagi profesi akuntan sekaligus 

tantangan untuk merekomendasikan kebijakan publik berkenaan dengan 

pencatatan keuangan keluarga bagi masyarakat luas. Hal ini harus dimulai dari 

para akuntan untuk memproklamirkan diri bahwa akuntan telah memiliki sistem 

pencatatan akuntansi untuk keluarga, sehingga ini menjadi contoh teladan bagi 

masyarakat luas. 

Upaya pemberantasan korupsi disadari tidak serta merta pada action  

”mengobati” tetapi yang lebih baik adalah ”mencegah” sehingga ide untuk 
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meneliti akuntansi keluarga menjadi persoalan pokok, dengan menyoroti para 

akuntan sebagai aktor utama. Peneliti menyadari bahwa tidak adanya praktek 

akuntansi dalam keluarga sebenarnya bukan masalah mampu atau tidak mampu 

melainkan permasalahan mental block  yang menyebabkan para akuntan tidak 

mengamalkan ilmu akuntansi yang telah digelutinya. 

Dengan landasan pemikiran di atas terbesit dalam pemikiran peneliti 

untuk mengangkat hipnometodologi  sebagai jalan untuk mengeksplorasi 

fenomena realitas dalam bidang akuntansi (akuntansi keluarga) dan selanjutnya 

menjadikan suatu cara untuk memecahkan permasalahan sehari-hari. 

Munculnya pemikiran hipnometodologi  didasari oleh refleksi yang 

ditangkap peneliti dalam kehidupan sehari-hari terutama akuntan yang menjadi 

aktor utama dalam perkembangan akuntansi. Hal ini senada dengan profesi 

lainnya seperti insiyur, dokter, advokat, dan pengacara. Orang-orang ini menjadi 

setter   dalam membangun nama baik ilmu pengetahuan yang digeluti oleh 

profesi ini dalam tataran praksis.  

Setidaknya dalam kehidupan sehari-hari prilaku mereka mencerminkan 

realitas pengetahuan yang telah merasuk di hati (baca: subconcious mind). 

Misalnya seorang dokter senantiasa mempraktekkan pola hidup sehat sesuai 

pengetahuan yang dimilikinya melebihi orang awam, selanjutnya seorang 

insinyur ternama tentulah memiliki desain interior dan eksterior rumah pribadi 

yang lebih elegant dibanding masyarakat kebanyakan. Begitu juga seorang 

akuntan setidaknya memiliki kehandalan dan contoh teladan terhadap sistem 

pencatatan keuangan di keluarganya. 

Berdasarkan pengamatan dan dialog informal dengan para akuntan, 

peneliti mendapati bahwa selama ini para akuntan belum membuat catatan 

 



 

9 

keuangan di keluarga mereka. Kata mereka ”Mana sempat untuk mencatat 

pengeluaran keluarga sehari-hari, terlalu sibuk dengan aktivitas sehari-hari”. 

Adapula yang mengatakan bahwa “Akuntansi bagaikan penjara sehingga saya 

tidak mampu untuk mencatat semua mengenai keuangan keluarga, jadi saya 

hanya membebaskan pikiran dan melaksanakan pencatatan akuntansi di pikiran 

saya saja”. Cuplikan kalimat-kalimat di atas bisa jadi juga terbesit dalam pikiran 

kita semua jika kita diberi pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu/Saudara telah 

mengamalkan pengetahuan akuntansi yang dimiliki sehingga membuat 

pencatatan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari?”. Pertanyaan inilah yang 

mendasari peneliti untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai ”akuntansi 

keluarga” terutama berkaitan dengan para akuntan (akuntan pendidik dan 

akuntan publik) sehingga terkuaklah misteri mengapa akuntan sendiri tidak 

mengamalkan ilmu akuntansi dalam keluarganya. 

Untuk mencari jawaban atas fenomena ini diperlukan sebuah prosedur 

(langkah kerja) agar nantinya tujuan yang akan dicapai dapat terwujud. 

Salahsatu pilihan peneliti adalah menggunakan metodologi penelitian kualitatif. 

Selanjutnya muncullah pemikiran untuk melahirkan Hipnometodologi  sebagai 

metode penelitian untuk menangkap, mengumpulkan, menginterpretasi, 

menganalisis, mengkritisi, dan selanjutnya melaporkan hasil penelitian dengan 

lugas dan jelas. 

 
1.2 Permasalahan Penelitian 

Dengan disampaikannya uraian di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah  bagaimana akuntan menerapkan ilmu 

akuntansi dalam keluarga? Serta bagaimana bentuk akuntansi keluarga yang 

dapat dengan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengungkap praktik akuntansi yang dilakukan akuntan dalam 

keluarganya. 

2. Menemukan bentuk akuntansi keluarga yang dapat dengan mudah 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 
1.4 Motivasi Penelitian 

“ Tidak ada orang yang dapat menanamkan ajar budi sebelum ia 
sendiri terjaga di altar fajar pengetahuan. Seorang guru yang 
berjalan diantara murid-murid di keteduhan padepokan bukanlah 
orang yang mampu memindahkan pengetahuan, melainkan 
sekadar menyemaikan keyakinan dan kasih sayang. Bagi orang 
yang berilmu tidak akan pernah meminta kalian memasuki gudang 
perbendaharaan pengetahuan itu, melainkan sekadar 
membimbing ke depan pintu gerbang penalaran”. (Kahlil Gibran, 
Sang Nabi) 

 
 

Memperkenalkan Hipnometodologi untuk penelitian akuntansi merupakan 

motif dasar penelitian ini dan belum adanya penelitian di Indonesia yang 

mengangkat topik akuntansi keluarga telah  menghypnosis peneliti untuk tetap 

rileks dan menikmati proses pelaksanaan penelitian. 

 
 

1.5 Kontribusi  Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa: pertama, 

upaya untuk memperkaya sebuah metodologi penelitian kualitatif yang memiliki 

nuansa berbeda dari metode-metode yang telah ada (Grounded theory, 

fenomenologi, etnometodologi, etnografi, dramaturgi, hermeneutik, konstruksi 

sosial, analisis wacana, metode geneologi, dan metodologi refleksi) dengan 

melahirkan Hipnometodologi. Kedua, mengembangkan konsep dan teori 
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mengenai akuntansi yang lebih rileks (tidak kaku) sehingga dapat diterapkan 

dalam keluarga. Ketiga, menghadirkan variasi bentuk akuntansi keluarga yang 

dapat dijadikan suatu acuan bagi akuntan dan masyarakat luas untuk 

dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, menstimulasi munculnya 

kebijakan publik oleh pemerintah untuk menghimbau masyarakat agar 

menerapkan akuntansi keluarga dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 



 

BAB  II 
M E L A H I R K A N  H I P N O M E T O D O L O G I   

UNTUK  PENELITIAN  AKUNTANSI 
 
 

2.1.  Pengantar  

Kreativitas manusia telah membawa peradaban dunia senantiasa dinamis 

sehingga dengan izin Allah SWT dan kemampuan berpikir yang mendalam  

manusia mampu menjawab pertanyaan dan menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Riset adalah sesuatu yang tumbuh dari 

kreativitas manusia, keingintahuannya akan suatu hal, kepekaan personal atau 

minatnya terhadap suatu bidang, demikian menurut Audifax (2008, xii).  

Studi mengenai kreativitas telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan 

Barat dan ilmuwan Islam. Dalam Encyclopedia of Creativity, Dacey (1999) 

menyebutkan bahwa penelitian penting pertama terhadap proses kreatif terjadi 

pada 1767, William Duff adalah orang pertama yang menulis tentang kualitas-

kualitas kecerdasan sejati dan sekaligus menghancurkan mitos tentang tindakan 

kreatif. Pada awalnya berpikir kreatif dianggap suatu hal yang diturunkan dari sel 

otak dari garis keturunan sehingga anak yang cerdas berasal dari garis 

keturunan yang cerdas pula. Pernyataan ini dibantah oleh Franz Gall yang 

melakukan riset mengenai kerja otak manusia. Riset Gall mendorong meyakini 

bahwa ucapan diproses pada lobus frontal dari setiap belahan otak. Ternyata hal 

ini terbukti, pada tahun 1861 seorang ahli bedah Perancis Paul Borca setelah 

meneliti kasus pasien yang menderita gangguan bicara, menemukan kerusakan 

jaringan pada lobus frontal otak. 

Masih menurut Dacey (1999), Sigmund Freud adalah penyeru utama 

pandangan bahwa kemampuan kreatif adalah ciri pribadi yang cenderung 

menjadi tetap setelah pengalaman lima tahun pertama kehidupan. Freud dan 
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para pengikut psikoanalitik awalnya memandang kreativitas sebagai hasil dari 

upaya mengatasi beberapa pengalaman traumatis, biasanya pengalaman yang 

terjadi pada masa kanak-kanak. Namun perkembangan terakhir menyatakan 

bahwa kreativitas adalah proses normatif yang bisa dialami setiap orang melalui 

optimalisasi  pikiran bawah sadar (otak kanan). 

Ketertarikan pada bidang akuntansi, teknologi informasi, dan psikologi 

telah menginspirasikan peneliti untuk melahirkan Hipnometodologi  menjadi 

sebuah metodologi penelitian yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

masalah dalam penelitian Akuntansi. Hipnometodologi  sebenarnya merupakan 

suatu set pengetahuan mengenai pikiran bawah sadar manusia dan bagaimana 

upaya untuk mengoptimalkannya sehingga dapat menjadi metode dalam 

melakukan penelitian (akuntansi). Sebuah buku psikologi populer bahkan 

menyebutkan bahwa kontribusi pikiran bawah sadar terhadap perilaku kita 

adalah sebesar 88%,dan sisanya sebesar 12% adalah kontribusi pikiran sadar 

(Nurindra, 2008a: 3). 

Secara sadar kita mengetahui bahwa praktek akuntansi dalam kehidupan 

sehari-hari sangat dibutuhkan untuk keperluan budgeting keuangan keluarga, 

pencatatan transaksi keuangan keluarga, perencanaan keuangan jangka 

panjang serta fungsi controlling. Namun, pengetahuan dan pemahaman yang 

kita miliki tentang akuntansi tidak serta merta diwujudkan dalam perilaku sehari-

hari. Hal ini membuktikan bahwa perilaku manusia bukan secara kuat 

dipengaruhi pikiran sadar, namun lebih dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar.  

Metodologi menurut Suriasumantri (2007: 328) adalah pengetahuan 

tentang berbagai metode, sedangkan metodologi penelitian adalah pengetahuan 

tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian. Setiap penelitian 
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pada hakikatnya mempunyai metode penelitian masing-masing dan metode 

penelitian tersebut ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Sedangkan menurut 

Muhadjir (2000: 5), metodologi penelitian secara filosofis merupakan bagian dari 

ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari 

kebenaran.  

Berangkat dari definisi di atas, peneliti  dengan kerendahan hati akan 

meyakinkan pembaca bahwa hipnometodologi  layak untuk dijadikan sebagai 

sebuah metodologi dalam penelitian akuntansi. Penjelasan akan dimulai 

mengenai potensi luar biasa yang dimiliki manusia berupa pikiran sadar 

(conscious mind) dan pikiran bawah sadar (subconcious mind), selanjutnya 

dibahas mengenai tinjauan filosofis Hipnometodologi, proses hypnosis, self 

hypnosis, kemudian formulasi Hipnometodologi  dalam bentuk kerangka berpikir.  

 
2.2. Potensi Luar Biasa Manusia 

Kadangkala kita sebagai makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh 

Tuhan YME kurang mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Lama sudah manusia 

mempertanyakan: “jika kita adalah ciptaan yang paling sempurna berbahan 

dasar yang berasal dari sumber maha dahsyat penuh kasih dan sayang, lalu 

mengapa hidup kita demikian banyak dipenuhi masalah ?” (Sentanu, 2008: 60). 

Munculnya masalah dalam diri manusia disebabkan karena manusia 

memiliki seperangkat organ tubuh yang dinamakan otak. Otak manusia adalah 

suatu organ tubuh yang sangat luar biasa dan teramat kompleks yang menjadi 

pusat munculnya pikiran-pikiran. Pikiran manusialah sebenarnya yang 

menyebabkan sebuah masalah. Munculnya pikiran distimulus oleh panca indera 

manusia baik dari penglihatan, pendengaran, penciuman, lidah dan kita rasakan 

dengan menggapainya (kulit). 
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Berikut ini adalah salah satu cuplikan script Film “The Matrix”  yang telah 

menjadi sebuah inspirasi peneliti untuk menyadarkan bahwa betapa kita telah di 

penjara oleh pikiran sadar yang selama ini kita yakini sebagai suatu yang dapat 

menggambarkan realitas yang ditangkap oleh indera-indera yang kita miliki. 

Namun, kita lupa bahwa yang paling kuat pengaruhnya dalam menentukan 

perilaku kita adalah pikiran bawah sadar.  

 
MORPHEUS :  Let me tell you why you are here.You have come because you know 

something. What you know you can't explain but you feel it. You've 
felt it your whole life,felt that something is wrong with the world. You 
don't know what, but it's there like a splinter in your mind, driving you 
mad. It is this  feeling that brought you to me. Do you know what I'm 
talking about? 

 
NEO :  The Matrix? 
 
MORPHEUS :  Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere, it's all 

around us, here even in this room. You can see it out your window or on 
your television. You feel it when you go to work, or go to church or pay 
your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to 
blind you from the truth. 

 
NEO :  What truth? 
MORPHEUS : That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into 

bondage, kept inside a prison that you cannot smell, taste, or touch. A 
prison for your mind. 

 
Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it 
for yourself. 
( Morpheus opens his hands. In the right is a red pill. 
In the left, a blue pill ) 
 

MORPHEUS : This is your last chance. After this, there is no going back. You take the 
blue pill and the story ends. You wake in your bed and you believe 
whatever you want to believe. You take the red pill and you stay in 
Wonderland and I show you how deep the rabbit-hole goes.  
 
Remember that all I am offering is the truth. Nothing more.  

 
Sumber: http://sfy.ru/sfy.html?script=matrix_ds 

 

Sebenarnya pikiran sadar dan bawah sadar saling berkomunikasi dan 

bekerja dalam waktu yang bersamaan secara paralel. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan sebuah alat yang disebut EEG (Elektroensefalogram) yang dapat 
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mengukur pola gelombang otak.  Dalam suatu waktu kita dapat menghasilkan 

empat jenis gelombang otak yang terdiri dari beta, alfa, theta, dan delta.  Jenis 

atau kombinasi dari jenis gelombang otak akan menentukan kondisi kesadaran 

kita dalam suatu saat. 

Pandangan keliru yang selama ini dalam benak banyak orang adalah otak 

hanya menghasilkan satu jenis gelombang pada suatu saat. Saat kita aktif 

berpikir, kita berada dalam kondisi beta. Kalau kita rileks, kita berada pada 

gelombang alfa. Kalau sedang “ngelamun”, kita di theta. Dan, kalau tidur lelap 

kita berada di delta (Gunawan, 2007b: 53). 

Untuk lebih jelasnya menggambarkan mengenai jenis gelombang otak 

manusia yang sangat unik, dapat dilihat pada tabel  berikut : 
 

Tabel 2.1 
Jenis Gelombang Otak Manusia 

 

Jenis Gelombang Keterangan 

 
Beta 

( 14 – 100 Hz ) 

Kognitif, analitis, logika, dominan otak kiri, konsentrasi, 
pemilahan, prasangka, pikiran sadar 
------------------------------------------------------------------------------ 
Tidak sugestif, aktif, cemas, was-was, khawatir, stress, fight or 
flight, cortisol, norepinephire 

 
Alfa 

( 8 – 13,9 Hz ) 

Rileks, meditatif, otak kanan dan kiri seimbang, focus-alertness, 
superlearning, critical area akan terbuka, akses pikiran bawah 
sadar mulai terbuka 
------------------------------------------------------------------------------ 
Sugestif, Ikhlas, nyaman, tenang, santai, istirahat, puas, segar, 
bahagia, endorphine, serotonin 

 
Theta 

( 4 – 7,9 Hz ) 

Sangat rileks, deep-meditation, dominan otak kanan, problem 
solving, intuisi, mimpi, critical area terbuka, akses pikiran bawah 
sadar terbuka bebas 
------------------------------------------------------------------------------ 
Sugestif, kreatif, integratif, imajinatif, hening, catecholamines, 
AVP (arginine-vasopressin) 

 
Delta 

( 0,1 – 3,9 Hz ) 

Tidur lelap (tanpa mimpi), non-phisical state 
------------------------------------------------------------------------------ 
Tidak sugestif, penyembuhan, tidak ada pikiran dan perasaan, 
cellular regeneration, HGH (Human growth hormone), 

Sumber: Sentanu (2008), Gunawan (2007b), modifikasi peneliti. 
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Gunawan (2007b: 28) menyebutkan bahwa pikiran sadar terletak di 

bagian korteks otak. Pada usia sekitar 3 tahun, pikiran sadar seseorang mulai 

aktif. Pikiran sadar adalah bagian otak yang digunakan untuk berpikir atau logika 

dan hanya mewakili 10% dari kemampuan otak manusia. Saat pikiran sadar 

terbentuk dan berkembang, kita menciptakan suatu pintu pembatas antara 

pikiran sadar dan bawah sadar yang disebut critical area/ filter mental. 

Berbeda dengan pikiran sadar yang mulai aktif sejak kita berumur 3 

tahun, pikiran bawah sadar terbentuk sejak kita masih dalam kandungan ibu. 

Pantaslah bahwa setiap ibu yang sedang mengandung diwasiatkan untuk 

menjaga tingkah laku, kebiasaan, pola pikir, pola makan yang sehat dan 

sebagainya yang baik-baik. Hal ini dimaksudkan agar kelak pada saat lahir di 

dunia seorang anak akan mewarisi sifat-sifat dari ibu dan ayah (genetik).  

Kemampuan pikiran bawah sadar dalam menyerap informasi sama 

seperti kemampuan spons menyerap air. Pengalaman yang paling berkesan 

yang mempunyai komponen emosi yan tinggi atau intens akan menjadi informasi 

yang terekam dengan sangat kuat dalam pikiran bawah sadar, demikian menurut 

Gunawan (2007b). 

Pikiran sadar atau biasa kita kenal dengan “otak kiri” yang identik dengan 

pemikiran analitis, rasional, logika, bahasa, dan matematika seharusnya 

dipadukan dengan pikiran bawah sadar atau “otak kanan” yang berfungsi untuk 

pemikiran holistik, intuisi, kreativitas, seni dan musik. Dengan memahami kedua 

fungsi otak tersebut setidaknya hidup kita akan menjadi lebih produktif dan dapat 

lebih dinamis. 

Ilustrasi pemberdayaan otak kiri dan otak kanan dapat dilakukan saat kita 

diminta menghafal sepuluh jenis benda secara cepat, dapat diingat jangka 
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panjang dan mudah. Misal kita diminta untuk menghafal secara berurutan atau 

acak untuk benda-benda berikut: (1) Pisang, (2) Bangku, (3) Sikat Gigi, (4) 

Bingkai Foto, (5) Rumah Sakit, (6) Motor, (7) Seterika, (8) Sendok, (9) Spidol,  

dan (10) Tangga. Peneliti telah melakukan eksperimen berkali-kali terhadap 

teman, sanak keluarga, dan kerabat ternyata dalam waktu sekitar 3 menit tidak 

seorangpun dapat menghafal secara acak dan ingat dalam waktu jangka 

panjang. Setelah diberikan pemahaman tentang fungsi otak kiri (pikiran sadar) 

dan otak kanan (pikiran bawah sadar) dan bagaimana memanfaatkannya barulah 

dapat menghafal secara acak, berurutan dan ingat dalam jangka waktu yang 

lama dengan waktu kurang dari 2 menit. 

Tabel di bawah ini menunjukkan fungsi pikiran sadar dan pikiran bawah 

sadar: 

Tabel  2.2 
Perbandingan Fungsi Pikiran Sadar dan Pikiran Bawah Sadar 

 

Pikiran Sadar / “Otak Kiri” Pikiran Bawah Sadar / “Otak Kanan” 

Dapat menangani 7 ± bit informasi dalam 
suatu saat 

Dapat menangani 2,3 juta bit informasi 
dalam suatu saat 
 

Berpikir berurutan Berpikir simultan/bersamaan 
Logis Intuitif dan menghubungkan 
Linier Sibernetik/acak 
Berpikir (pengalaman sekunder) Merasa (mengutamakan primer) 
Sadar Tidur, mimpi, dll 
Gerakan sadar Gerakan tak sadar 
Sadar hanya pada masa kini Gudang penyimpanan informasi/memori 
Mencoba mengerti masalah Mengetahui solusi 
Memilih/mengarahkan tujuan Membuat tujuan tercapai 
Disengaja Otomatis 
Analitis Sintesis 
Fokus terbatas Fokus tak terbatas dan ekspansif 
Pembelajaran bersifat kognitif Pembelajaran bersifat eksperiensial 
Memproses sekitar 0,5 detik setelah 
kejadian 

Memproses langsung (real time) sebelum 
pikiran sadar menyadari 

Sumber: Gunawan ( 2007b: 43 – 44 ) 
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Selain otak kiri dan otak kanan yang sudah cukup populer selama ini, 

sebenarnya sudah lebih dari 50 tahun Paul MacLean, Direktur Laboratorium 

Evolusi dan Tingkah Laku Otak, National Institute of Mental Health di Amerika, 

mencoba menjelaskan tentang otak three in one. Menurut Paul. Manusia 

dikaruniai otak komplit yang mencakup tiga jenis evolusi yaitu otak reptil, otak 

mamalia tua, dan otak mamalia baru (neo korteks). Inilah integrasi “hardware” 

tercanggih yang bisa berpikir sangat rumit namun memiliki potensi “kekacauan” 

yang  tinggi  akibat  berkumpulnya  tiga  jenis  otak  di  kepala  kita (Sentanu 

2008: 66). 

Agustian (2003) memperkenalkan sebuah konsep mengenai meta 

kecerdasan yang mencoba mengintegrasikan antara Intelectual Quotient (IQ), 

Emotional Quotient (EQ), dan Spiritual Quotient (SQ) yang berorientasi pada 

“Tauhid” (konsep dalam aqidah Islam yang menyatakan keesaan Allah/Tuhan) . 

IQ dan EQ mewakili kedua atau ketiga jenis otak yang telah kita jelaskan di atas 

sedangkan SQ merupakan suatu fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia yang 

mengakui adanya Tuhan sebagai penguasa alam semesta. Secara  fisik God 

Spot  (titik Tuhan) yang merupakan cikal bakal dari SQ terletak pada bagian otak 

yang disebut Temporal Lobe.  

Gambar 2.1 
Karunia Luar Biasa Manusia Berupa Otak 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : http://static.howstuffworks.com/gif/adam/images/en/brain-picture.jpg

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Aqidah
http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Allah
http://static.howstuffworks.com/gif/adam/images/en/brain-picture.jpg
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2.3. Tinjauan Filosofis Hipnometodologi  

Hipnometodologi  terinspirasi dari istilah hypnosis dan metodologi. Istilah 

Hypnosis diperkenalkan pertama kali oleh Dr. James Braid pada tahun 1942 

dengan mengacu kepada disiplin ilmu neuropnology. Neuropnology berasal dari 

bahasa Yunani yang berasal nervous sleep. Dikemudian hari, ia menggunakan 

istilah neuro-hypnotism yang berasal dari kata hypnos, yaitu dewa tidur dalam 

mitologi Yunani. Selanjutnya, demi mempermudah ucapan ia menghilangkan 

kata neuro. Penemuan akhirnya diberi nama hypnotism atau hypnosis (Gunawan 

2007b:9) 

Seperti bidang ilmu lainnya, ilmu hypnosis terus berevolusi untuk 

mencapai kesempurnaannya dalam teori dan praktek. Hypnosis yang ada 

sekarang sudah sangat maju dibanding hypnosis 100 tahun yang lalu. Para 

tokoh yang menggunakan hypnosis mencoba merumuskan hypnosis secara 

ilmiah dan juga menemukan berbagai teknik baru yang efektif.  

Selanjutnya peneliti akan membahas sejarah dan perkembangan 

hypnosis yang telah peneliti rangkum dari beberapa literatur, ebook dan blogs.  

Catatan sejarah tertua tentang hypnosis yang diketahui saat ini berasal dari 

Ebers Papyrus yang menjelaskan teori dan praktek pengobatan bangsa Mesir 

Kuno pada tahun 1552 SM. Dalam Ebers Papyrus diceritakan di sebuah kuil 

yang dinamai "Kuil Tidur", para pendeta mengobati pasiennya dengan cara 

menempelkan tangannya di kepala pasien sambil mengucapkan sugesti untuk 

penyembuhan. Para pendeta penyembuh tersebut dipercaya memiliki kekuatan 

magis oleh masyarakat. 

Seorang Raja Mesir yang bernama Pyrrhus, Kaisar Vespasian, Francis I 

dari Prancis dan para bangsawan Prancis lainnya sampai Charles X ternyata 

 



 

21 

juga mempraktekkan cara pengobatan yang intinya memberi sugesti kepada 

pasien untuk sembuh. Pada sebuah dinding kuil di India juga digambarkan suatu 

proses pengobatan pada saat pasien dalam kondisi trance yang dicapai melalui 

suatu tarian atau gerakan-gerakan monoton dalam acara ritual penyembuhan. 

Abad 18 adalah abad munculnya Hypnosis Modern. Diawali oleh kisah 

seseorang pendeta katolik bernama Gassner yang tinggal di Klosters sebelah 

timur Switzerland. Gassner punya teori "seseorang sakit adalah karena 

kemasukan setan". Untuk mencapai kesembuhan, setan itu harus dikeluarkan 

dari tubuh. Berbeda dengan para penyembuh waktu dulu yang menutup diri dari 

tinjauan medis, Gassner mempersilakan para dokter untuk mengobservasi cara 

pengobatannya. 

Gassner mengobati pasiennya secara bersamaan. Pasien duduk berjajar 

secara memanjang seperti barisan kursi gereja. Sebelum Gassner keluar untuk 

menemui pasien, seseorang asisten Gassner memberi semacam ceramah yang 

salah satu isinya adalah ketika Gassner menyentuhkan tongkat salibnya ke 

badan pasien, maka pasien akan langsung tersungkur di lantai dan tidak 

sadarkan diri. Dan itulah yang benar-benar terjadi ketika Gassner menyentuhkan 

tongkat salibnya ke tubuh pasien satu per satu.  

Pasien yang tidak sadarkan diri itu dianggap mati, dan ketika 

dibangunkan kembali, pasien dianggap lahir kembali dalam kondisi suci dan 

terbebas dari pengaruh setan. Dalam kondisi pasien tidak sadarkan diri, Gassner 

memberi sugesti bahwa setan telah diusir dari tubuh pasien. Pada tahun 1770-

an, Mesmer termasuk salah satu dokter yang sering menyaksikan cara 

pengobatan Father Gassner. 
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Franz Anton Mesmer (1735-1815),  lahir 23 Mei 1734 di Iznang, Lake 

Constance, Austria. Dia mendapatkan gelar Doctor pada tahun 1766 dengan 

makalahnya yang berjudul De Planetarum Influx (Dalam Pengaruh Planet-

planet). Mesmer menyatakan bahwa dalam tubuh manusia terdapat cairan 

universal yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Cairan yang tidak 

mengalir dengan lancar karena tersumbat bisa menyebabkan manusia menjadi 

tidak sehat secara mental maupun fisik. Untuk itu Mesmer menggunakan magnet 

untuk melepaskan sumbatan aliran cairan tadi. Istilah ini dinamakan Animal 

Magnetism. 

Metoda terapi yang dilakukan Mesmer adalah dengan mengisi penuh 

sebuah bak dengan air lalu diisi besi magnet. Pasien yang ingin diobati diminta 

memegang besi dalam bak air itu. Jika pasiennya lebih dari satu, mereka diminta 

memegang kabel yang menghubungkan satu sama lain dengan maksud agar 

energi magnet tersebut mengalir ke tiap tubuh pasien.  

 Kemudian pada saat pengobatan, Mesmer melakukan sebuah drama 

penyembuhan yang menimbulkan efek sugesti yang kuat. Hal ini membuat 

pasien yang ada menjadi terhanyut dalam imajinasi drama tersebut. Ada juga 

pasien yang mengalami halusinasi sehingga seolah-olah melihat tangan Mesmer 

mengeluarkan asap atau energi. Pada sesi terakhir proses penyembuhannya, 

Mesmer menyentuh pasien sambil memberi sugesti bahwa pasien sudah 

disembuhkan.  

 Mesmer mengklaim bahwa dirinya memiliki energi magnetis, semacam 

kesaktian yang bisa menyembuhkan. Mesmer juga mengaku bisa  mengalirkan 

energi magnetis ke dalam gelas. Sehingga orang yang minum dari gelas itu 

dapat sembuh dari penyakitnya. Hal ini membuat Mesmer menjadi sangat 
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terkenal dan kaya, tetapi di sisi lain ia mendapatkan perlawanan dari kalangan 

medis karena teorinya dinilai tidak ilmiah. 

 Kondisi ini membuat Mesmer tidak betah di Wina dan kemudian pindah 

ke Prancis. Nasib Mesmer ketika di Prancis pun tidak jauh beda. Meskipun 

beberapa dokter mendukung dan masyarakat merasa tertolong dengan 

kehadiran Mesmer, sebagian besar dokter Prancis tidak senang dengan Mesmer. 

Sebab itulah pada tahun 1781 Mesmer pindah ke Belgia.  

 Ternyata, kepergian Mesmer dari Prancis ke Belgia tidak membuat 

ajaran mesmerisme mati. Mesmerisme makin berkembang pesat di Prancis dan 

membentuk sebuah organisasi yang khusus mempelajari Mesmerisme. 

Kemudian atas permintaan penganut mesmerisme di Perancis, Mesmer kembali 

lagi Ke Perancis.  

 Kedatangan Mesmer ke Perancis yang kedua kalinya ini juga 

mendapatkan perlawanan dari kalangan medis. Mereka meminta Raja Louis XVI 

untuk membentuk komisi khusus yang menyelidiki metode penyembuhan 

mesmer. Hasil penyelidikan ini mendiskreditkan Mesmer. Akhirnya Mesmer 

Pindah ke sebuah desa kecil di Swis dan menghabiskan masa tuanya untuk 

mengobati orang-orang miskin. 

 Marquis de Puysegur (1751 – 1825) adalah seorang mantan Militer 

Prancis yang mendalami Mesmerisme. Dia manyatakan perlunya eksperimen 

dalam pengembangan Mesmerisme. Puysegur memperkenalkan banyak konsep 

baru bagi Mesmerisme, seperti somnambulisme artifisial, otomatisme motor, 

katalepsi, anestesia, amnesia, perbedaan individual dalam sugestibilitas, serta 

halusinasi positif dan negatif. 
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 John Elliotson (1791 -1868) adalah profesor dari University Hospital di 

London, Inggris. Dia mengenal hypnosis dari Richard Chenevix, seorang murid 

dari Faria, dan mendalami hypnosis dari Baron de Potet. Elliotson memulai 

eksperimen hypnosisnya di tahun 1837. Dia menemukan bahwa pasiennya bisa 

menjalani pembedahan tanpa merasa nyeri. Dia melakukan hypnosis kepada 

pasiennya kapanpun itu memungkinkan. Namun apa yang dilakukan Elliotson 

bertentangan dengan keyakinan para dokter senior waktu itu. Main stream saat 

itu mempercayai bahwa rasa sakit dibutuhkan dalam proses penyembuhan. 

Konsekwensinya Elliotson pun di-diskterditkan oleh banyak dokter. 

Tidak peduli dengan komentar orang lain, Elliotson terus maju memperkenalkan 

magnetisme kepada dokter-dokter muda yang diharapkan punya pemikiran baru. 

Dia mendapatkan banyak sekali pengikut dari dokter-dokter muda. Namun 

serangan dari kalangan dokter senior semakin kuat sampai pada titik Elliotson 

memutuskan untuk keluar dari Rumah Sakit dan Universitas, dan tidak pernah 

kembali lagi. 

Elliotson memperjuangkan magnetisme agar diterima secara resmi oleh 

dunia medis selama 30 tahun. Dia juga menerbitkan sebuah jurnal bernama 

"Zoist" yang membuat James Esdaile tertarik. 

James Braid (1795 - 1860) adalah orang pertama yang mencoba 

menjelaskan fenomena mesmerisme dari sudut pandang ilmu psikologi. Ia 

adalah seorang ahli bedah dan seorang penulis yang produktif dan andal. Ia juga 

sangat dihormati oleh British Medical Associatian. 

Pada tahun 1841, ia melakukan pemeriksaan medis pertama terhadap 

seorang subjek yang berada dalam kondisi trance mesmerisme. Setelah 

pemeriksaan pertama, ia memulai eksperimen pribadi dan melibatkan rekan kerja 
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yang ia percaya. Dari hasil penelitian yang ia lakukan, akhirnya hypnosis dapat 

dijelaskan dalam kerangka ilmiah dan diterima sebagai suatu teknik pengobatan 

oleh dunia kedokteran Inggris. 

Dalam penelitiannya, Braid menemukan bahwa memfokusan pandangan 

mata (eye fixation) mengakibatkan suatu kondisi kelelahan, misalnya kelopak 

mata menjadi sangat lelah sehingga tidak bisa dibuka oleh subjek. Ia 

beranggapan, itu adalah kunci mesmerisme. Setelah melakukan lebih banyak 

eksperimen, Braid akhirnya mengembangkan teori tentang perhatian mata. Ia 

meminta subjek untuk menatap berbagai objek dari berbagai posisi, termasuk 

memandang matanya dan  juga api lilin, dan berhasil membawa subjek masuk ke 

kondisi trance. 

 James Braid disebut sebagai Bapak Hypnosis, karena dia yang 

memperkenalkan nama hypnosis atau hypnotism untuk menggantikan 

mesmerisme dan magnetisme.  

Ambroise Auguste Liebeault (1823 – 1904) adalah dokter asal Perancis 

yang baik hati yang mengabdi pada rakyat miskin, yang tidak pernah menuntut 

biaya pengobatan kepada pasiennya. Liebeault menyatakan bahwa yang 

membuat orang memasuki kondisi hypnosis adalah sugesti verbal (sugesti yang 

diucapkan). sugestibilitas dan kemampuan imajinasi klien dipandang sebagai 

kunci keberhasilan hipnoterapi. 

Jean Martin Charcot (1825 – 1893) adalah neurolog yang sangat 

terkenal di Perancis. Disamping nama besarnya dalam dunia medis, 

eksperimennya dalam bidang hypnosis tidak dilandasi oleh pengetahuan yang 

mendalam. Sehingga dia menyimpulkan bahwa hypnosis adalah kondisi tidak 

normal yang bisa melemahkan pikiran seseorang. Apa yang dikatakan Charcot 
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tentang hypnosis telah membuat ilmu hypnosis mundur, sehingga hanya sedikit 

orang yang mempelajari hypnosis. Pendapat Charcot ini kemudian ditentang oleh 

Nancy School of Hypnosis 

Sigmund Freud (1856 – 1939) berjasa dalam menyusun teori yang 

sistematis tentang pikiran sadar, pikiran tak sadar, dan cara kerja pikiran. Dia 

juga menemukan teknik psikoterapi yang dinamakan psikoanalisa. Namun dalam 

bidang hypnosis, dia bukanlah tokoh yang ikut mengembangkannya, alih-alih 

menyebabkan kemunduran hypnosis. Sebagai tokoh yang disegani, 

pernyataannya yang negatif mengenai hypnosis telah membuat para pakar lain 

untuk berhenti atau tidak mau mempelajari hypnosis. 

 Freud menghabiskan waktu 19 minggu untuk belajar hypnosis dari 

Charcot. Namun dalam praktek hypnosis, Freud sering gagal menghipnotis orang 

normal karena dia kurang terampil menjalin rapport dengan klien. Karena 

kegagalannya itu, Freud membuat pernyataan bahwa hypnosis hanya berhasil 

untuk orang yang sakit mental dan mengklaim bahwa hypnosis memiliki efek 

samping yang membahayakan.  

Freud meninggalkan hypnosis, dan kemudian menciptakan psikoanalisa. 

Ada yang belum banyak diketahui orang mengenai hubungan Freud dan 

hypnosis. Meskipun Freud tidak menggunakan hypnosis dalam menerapi 

pasiennya, sebenarnya dia tetap mempelajari dan mengamati perkembangan 

hypnosis. Freud ternyata sangat tertarik dengan hypnosis. 

Diceritakan oleh Gerald F. Kein dalam pelatihannya, bahwa beberapa 

bulan sebelum Freud meninggal, dia merekam pernyataannya tentang hypnosis. 

Ada audio tape dari Freud yang dibawakan oleh seorang keponakan Freud di 

acara konverensi tahunan hypnosis. Isinya kurang lebih: ”kami telah mempelajari 
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hypnosis selama 39 tahun, dan kami masih belum mengenal seluruhnya tentang 

hypnosis. Jika kami menyadari dari dulu bahwa hypnosis adalah alat yang paling 

efektif dalam transformasi pikiran manusia, kami tidak akan mengembangkan 

psikoanalisis yang sekarang masih dianggap orang sangat berguna...” 

Carl Gustav Jung (1875-1961) adalah seorang Psikiater asal Swiss yang 

merupakan murid Freud yang juga mengembangkan hypnosis. Dia berpendapat 

bahwa proses hypnosis harus dilakukan secara otoriter, langsung memerintah 

klien untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh therapist. 

 Jung tidak mau melanjutkan hal ini karena dia tidak mau memaksakan 

kehendak dirinya kepada klien. Pada tahun-tahun ini, hypnosis tidak berkembang 

dengan baik. Hal ini terjadi karena setiap orang-orang terkenal di atas 

beranggapan bahwa dalam proses hypnosis, yang berperan adalah hypnotist-

nya atau orang yang melakukan hypnosis. Seorang hypnotist dianggap punya 

kekuatan psikologis yang bisa mempengaruhi orang lain. 

Milton Hyland Erickson (1901-1980) dipandang sebagai hipnoterapis 

dan psikoterapist yang paling kreatif sepanjang sejarah hypnosis. Kehebatan 

Erickson di dunia psikoterapi mungkin bisa disetarakan dengan Freud dalam 

menjelaskan perilaku manusia. Erickson menjalani hidup yang unik dengan 

keterbatasan yang ia alami, mulai dari  buta warna, agak tuli, dan dislexia. Ia juga 

menderita sakit polio sebanyak dua kali, yaitu pada usia 17 dan 51 tahun.  

 Erickson sangat berbeda pendapat dengan pendahulunya mengenai 

hypnosis. Dia menyatakan bahwa dalam suatu proses hypnosis, yang paling 

berperan adalah pikiran klien sendiri. Erickson juga menyatakan bahwa hypnosis 

adalah kondisi yang wajar dan tidak bisa digunakan untuk membuat orang lain 
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melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan dan normal yang 

dianut seseorang. 

 Erickson mengubah pola sugesti hypnosis dari yang bersifat direct 

(langsung memerintahkan subjek untuk melakukan sesuatu) menjadi indirect 

(tidak langsung dengan cara menggunakan cerita atau perumpamaan). Dia juga 

mengembangkan teknik-teknik sugesti serta pendekatan ideodinamik (pola 

interaktif) dalam proses terapi. Selama enam puluh tahun, Erickson rata-rata 

menghipnotis 14 orang per harinya. Dengan berbagai macam teknik yang 

dilakukan Erickson, prosentasi orang yang dapat dihipnosis dalam suatu 

komunitas menjadi naik.  

 Orangnya sangat kocak, bahkan dengan non verbal pun dia dapat 

menghipnotis orang lain cukup hanya dengan bersalaman saja. Akibatnya 

banyak teman-teman dekat Erickson tidak mau bersalaman dengannya karena 

takut dihipnotis. Atas jasanya, maka hypnosis dapat diterima oleh Asosiasi Medis 

Amerika dan Asosiasi Psikiatris Amerika sebagai alat terapi sejak tahun 1958. 

Tokoh-tokoh lain yang mengembangkan hypnosis setelah masa Erickson 

adalah Dave Elman (1990-1967) yang mengembangkan teknik induksi cepat 

yang sangat berguna untuk dokter dan dokter gigi. Karir Elman dalam hypnosis 

melonjak sejak pertunjukan hypnosisnya yang disaksikan banyak dokter. Sejak 

saat itu, banyak sekali dokter yang belajar hypnosis dari Dave Elman. 

Disamping Dave Elman adalah Ormond Mc Gill yang spesialisasinya 

sebagai seorang Stage Hypnotist dan dijuluki sebagai The Dean of American 

Hypnotist. Bukunya yang berjudul The New Encyclopedia of Stage Hypnotism 

menjadi semacam "kitab suci" bagi setiap orang yang ingin mendalami hypnosis. 

 



 

29 

Setelah melalui proses sejarah yang panjang, dengan perjuangan para 

tokoh-tokoh yang mengembangkan dan memperkenalkannya kepada umum, 

sekarang hypnosis sudah diterima sepenuhnya sebagai alat terapi yang berguna 

dan aman. Hypnosis telah diakui sebagai salah satu dari metode terapi yang sah 

oleh berbagai lembaga negara, diantaranya British Medical Association pada 

1955, American Medical Association pada 1958, dan American Psychological 

Association pada 1960. 

Gambar 2.2 
Sejarah dan Perkembangan Hypnosis 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Nurindra (2008) - Bahan Workshop Basic Hypnotherapy 

Setelah mengikuti workshop oleh Yan Nurindra yang merupakan salah 

seorang pakar hyonosis di Indonesia dan ASEAN sekaligus sebagai pendiri 

Indonesian Board of Hypnotherapy (IBH), maka peneliti mendapatkan 

pemahaman mengenai hypnosis yakni sebagai seni komunikasi dan 
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pengetahuan multidisipliner untuk menjelajahi pikiran bawah sadar seseorang 

sehingga lawan bicara yang memahami komunikasi verbal dan non verbal dapat 

menerima dan menyetujui apa yang disampaikan. Hypnosis tidak identik dengan 

tidur, karena dengan teknik informal hypnosis yang dikembangkan oleh Milton 

Erickson lawan bicara (subjek/client) dapat dihypnosis saat terjaga (wake). 

Secara teoritis hypnosis dibedakan menjadi 2 (dua) yakni formal hypnosis 

dan informal hypnosis. Formal hypnosis (direct hypnosis) adalah suatu teknik 

untuk membawa seseorang ke kondisi hypnos dengan mengistirahatkan pikiran 

sadar (conscious), yang mengakibatkan critical area berkurang efektifitasnya. 

Sedangkan Informal hypnosis (indirect hypnosis) adalah suatu teknik untuk 

mengalihkan perhatian dari pikiran sadar (conscious) sehingga critical area  tidak 

bekerja secara normal. Informal hypnosis untuk keperluan therapeutic  

dikembangkan oleh Milton Erickson  melalui pola hypnosis yang berbasiskan 

pengetahuan linguistic. 
Gambar 2.3 

Formal Hypnosis 
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Sumber: Nurindra (2008) - Bahan Workshop Basic Hypnotherapy 

 
Dari gambar di atas terlihat bahwa untuk melakukan formal hypnosis 

dengan hasil yang baik adalah pertama, melakukan induction  yakni proses 

membawa client ke hypnotic state. Kedua,  deepening yakni memperdalam 
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hypnotic state dan ketiga, melakukan termination yakni membawa kembali client 

ke normal state (post hypnotic). Menurut Yan Nurindra  (2007) bahwa setiap 

orang dapat memasuki hypnotic state  dengan melakukannya sendiri atau 

dengan bantuan seorang hypnotherapist. Khususnya jika dibantu hypnotherapist, 

maka persyaratan utama adalah (1) bersedia secara sukarela (tidak menolak), 

(2) memahami komunikasi dan (3) memiliki kemampuan fokus. 

Secara tidak sadar kita sering berada pada hypnotic state misalnya saat 

menonton TV, mendengar musik, membaca buku atau bacaan yang kita senangi, 

saat menyetir kendaraan, saat melamun memikirkan sesuatu, dan juga saat kita 

sedang menerima pelajaran di kelas. Secara tidak sadar kondisi tersebut 

membuat kita berada pada suasana rileks karena diawali oleh fokus terhadap 

sesuatu yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Suasana rileks sangat 

diperlukan untuk memasuki hypnotic state dimana saat itu kita akan lebih kreatif, 

inspiratif, sugestif dan dapat melepaskan stress negatif.  

Suasana rileks juga kita alami saat sedang beribadah kepada Tuhan 

YME. Bagi umat muslim yang melakukan shalat senantiasa diawali dengan niat 

dan dilanjutkan dengan bacaan yang dibaca berulang-ulang tiap rakaat diikuti 

dengan gerakan-gerakan yang khidmat sehingga membawa kedalam suasana 

damai, tentram dan bahagia. Peneliti menyimpulkan bahwa ibadah bagi umat 

yang beragama kesemuanya merupakan suatu perintah Tuhan kepada manusia 

untuk senantiasa menjaga susana rileks dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

selanjutnya secara alamiah masuk dalam hypnotic state sehingga lebih mudah 

untuk menerima pengetahuan, segestif, inspiratif, kreatif serta imajinatif.   

Setiap manusia memiliki kemampuan untuk menyerap informasi dari luar 

melalui mendengar, melihat, merasakan dengan sentuhan, mencium, atau 
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mengecap dengan lidah. Informasi tersebut kemudian  diproses oleh pikiran 

sadar melalui critical area (filter mental) kemudian jika disetujui oleh pikiran 

bawah sadar (yang berisi value, belief, memory, etika) maka barulah informasi 

tersebut dapat disimpan dalam pikiran bawah sadar dan akan mengupdate 

database yang telah ada. 

Menurut Gunawan (2007b: 49-50), ada lima cara untuk bisa melewati filter 

mental dan masuk ke pikiran bawah sadar yakni: (1) pengulangan/repetisi, (2) 

identifikasi kelompok/keluarga, (3) ide yang disampaikan oleh figur yang 

dipandang memiliki otoritas, (4) emosi yang intens, (5) hypnosis. Dengan 

demikian hypnosis adalah salahsatu cara untuk melewati filter mental dan masuk 

ke pikiran bawah sadar manusia sehingga seseorang dapat menggali potensi 

yang telah dimiliki ataupun menciptakan sebuah kreativitas untuk memunculkan 

ide baru. 

 
2.4. Proses Hypnosis  

Sebelum menjelaskan lebih lanjut proses hypnosis, alangkah baiknya kita 

pahami kembali apa yang dimaksud dengan hipnosis. Menurut Fachri (2008: 12): 

 
Hipnosis adalah suatu kondisi pikiran saat fungsi analisis logis pikiran 
direduksi sehingga memungkinkan individu masuk ke dalam kondisi 
bawah sadar (subconscious/unconscious). Dalam keadaan itu, 
tersimpan beragam potensi internal yang dapat dimanfaatkan untuk lebih 
meningkatkan kualitas hidup. Individu yang berada pada kondisi hipnotic 
atau “hipnotic trance” lebih terbuka terhadap sugesti dan dapat 
dinetralkan dari berbagai rasa takut berlebihan (phobia), trauma, atau 
rasa sakit. Individu yang mengalami hipnosis masih dapat menyadari 
apa yang terjadi disekitarnya dan juga berbagai stimulus yang diberikan 
oleh therapist. 
 
Dari definisi di atas, hipnosis dapat dimanfaatkan untuk lebih 

meningkatkan kualitas hidup. Dengan cara itu hendaknya hipnosis harus kita 

pahami sebagai suatu metode untuk memasuki (mengakses) pikiran bawah 
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sadar dengan cara mereduksi fungsi pikiran sadar (analisis logis) sehingga 

beragam potensi internal dapat dimanfaatkan. 

Menurut pakar self-hypnosis  Dr. Bruce Golberg, hipnosis adalah keadaan 

konsentrasi terfokus dan relaksasi yang alamiah (Golberg, 2007: 6). Lebih lanjut 

disebutkan bahwa terdapat 5 (lima) karakteristik utama dari hipnosis adalah: 1) 

relaksasi, 2) konsentrasi terfokus, 3) kondisi pasif, 4) kesadaran tinggi 

(hyperawareness) akan lima indra dan 5) pergerakan bola mata yang cepat 

(Golberg, 2007: 7). 

Secara sistematis  proses hipnosis dapat digambarkan pada bagan 

berikut ini : 

Gambar  2.4 
Proses Hipnosis 
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Sumber: Nurindra (2008) - Bahan Workshop Basic Hypnotherapy 

 
2.4.1. Pre-Induction (Pre Talk) 

Dalam sebuah sesi hipnoterapi biasanya antara hipnotist dan pasien 

(subjek/suyet) tidak saling kenal sebelumnya, untuk itu diperlukan waktu untuk 

mengenal satu sama lain. Pre-Induction adalah tahap yang mengkondisikan 

seseorang untuk mau, bersedia, dan siap untuk dihipnosis (Fachri, 2008:22).  

Pada tahap ini hipnotist harus mampu mengajak subjek untuk bersedia dan 
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sukarela untuk dihipnosis dengan cara memberikan hipnotic training 

(pemahaman tentang hipnosis) atau dengan kharisma hipnotist yang dibangun 

dari autosugesti (keyakinan diri) bahwa ia mampu dengan mudah menghipnosis 

subjeknya. 

 
“During Pre-talk, you can allay any fears or misconceptions the client 
may have about hypnosis. The most common misconception is that 
client expects to be ‘out’ the the point where they will have no memory of 
the experience.  A more serious concern for some clients is based on the 
misconception that somehow the client is giving over control to the 
hypnotherapist... Make sure your clients understand that they are in 
control (James, 2000: 51). 
 
 
Berdasarkan pengalaman peneliti bahwa subjek berpersepsi bahwa pada 

saat kondisi trance hipnotic maka kontrol sepenuhnya ada pada 

hipnotist/hipnotherapist sehingga dapat “dikerjai” sesuka hati. Namun, pada 

kenyataannya bahwa itu tidak benar karena subjek selalu dapat mengontrol diri 

saat trance hipnotic. Oleh karena itu hypnotherapist harus dapat meyakinkan 

bahwa kontrol sepenuhnya ada pada subjek sehingga proses terapi menjadi 

lebih mudah dan menyenangkan. 

Prinsip dasar hipnosis adalah bahwa subjek harus mau atau tidak 

menolak, memiliki kemampuan untuk fokus dan memahami bahasa verbal yang 

disampaikan therapist/hipnotist. Sehingga setelah melakukan hipnotic training 

tahap pre-induction  harus dilanjutkan dengan melakukan tes sugestibilitas 

apakah subjek termasuk kedalam kategori mudah, moderat  atau sulit untuk 

dihipnosis. Berdasarkan Stanford Hypnotic Susceptibility Scale (SHSS), secara 

umum manusia terbagi kedalam tiga kelompok: 1) mudah dihipnosis sebesar 

10%, 2) moderat sebesar 85% dan 3) sulit dihipnosis sebesar 5% (Gunawan, 

2007). Tes sugestibilitas sangat penting untuk menentukan tehnik induksi apa 

yang cocok bagi subjek. 
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Biasanya dalam sebuah pertunjukan hipnosis panggung, tes sugestibilitas 

dilakukan sebelum pertunjukan dimulai. Hal ini telah dialami peneliti ketika 

mengikuti pertunjukan Romy Rafael saat berlangsungnya duel The Master antara 

Abu Marlo Versus Joe Sandy pada tanggal 13 Maret 2009 di stasiun TV swasta. 

Saat itu peneliti menyaksikan secara langsung dan sekaligus terpilih menjadi 

salah satu subjek untuk pertunjukan itu.  

Tes sugestibilitas oleh Romy Rafael dilakukan 10 menit sebelum acara on 

air dengan mempersilahkan semua penonton untuk berdiri kemudian melakukan 

tes dengan tehnik arm rising and falling test, kemudian terpilih kurang lebih 26 

orang yang sugestif untuk naik ke panggung lalu dilanjutkan dengan the hand 

locking test dan terpilihlah 15 orang (terdiri dari 10 pria dan 5 wanita). Karena 

kursi yang tersedia untuk pertunjukan hanya 8 (delapan) maka Romy Rafael 

memilih subjek pria saja dan mempersilahkan yang wanita untuk duduk kembali. 

Dari 9 orang yang terpilih selanjutnya dikeluarkan 1 orang berdasarkan 

pertimbangan pengalaman lewat bahasa tubuh dengan berkata “lihat mata saya”, 

setelah itu barulah 8 orang yang terpilih termasuk peneliti diatur duduk menurut 

urutan kursi. Jadi pada saat pertunjukan Romy Rafael dimulai semua subjek 

telah siap untuk maju dan telah mengetahui posisi duduknya masing-masing. 

Pertunjukan hipnosis panggung tidak serta merta subjek dibuat tidur 

dengan bersalaman dengan hipnotist, namun telah dipilih subjek yang sangat 

sugestif dan bersedia untuk “bermain” melalui berbagai tes sugestibilitas 

sehingga subjek menjadi terlatih dan peka saat disugesti oleh hipnotist. 

Pengalaman menarik yang peneliti dapatkan saat kondisi trance hipnotic di atas 

panggung adalah ternyata kita dapat mengontrol diri saat sugesti yang diberikan 

tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar (value) yang kita pegang kuat.  
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Berikut beberapa tehnik untuk melakukan tes sugestibilitas yang biasanya 

dilakukan hipnotist: 1) The Hand Drop Test, 2) The Pendulum Swing Test, 3) Arm 

Rising and Falling Test, 4) Postural Sway Test, 5) The Hand Locking Test, 6) 

Relaxation Training, 7) Focus Training, 8) Rigid Catalepsy, 9) Catalepsy of The 

Eyes (Gunawan 2007; Nurindra 2008). Tes sugestibilitas di atas bukanlah 

tahapan yang berurutan, namun dapat dipilih secara acak mana yang cocok 

berdasarkan pola kebiasaan subjek apakah bertipe visual, kinestetik atau 

auditori.  

Berdasarkan pengalaman peneliti, orang yang memiliki tingkat imajinasi 

tinggi, spiritualis, religius, cerdas, dan berkepribadian ekstrovert adalah tipe 

orang yang sangat sugestif. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa 

sugestivitas seseorang akan meningkat pesat dengan menggunakan pendekatan 

personal hipnotist melalui komunikasi NLP (Neuro Linguistic Programing) yakni 

dengan tehnik matching dan mirroring atau dengan cara mempertunjukan 

permainan sulap yang dianggap menarik dan luar biasa oleh subjek.  

 
2.4.2. Induction 

Induction (Induksi) adalah suatu teknik atau mekanisme komunikasi yang 

digunakan untuk membawa subjek masuk ke dalam kondisi hipnosis (Gunawan, 

2007). Berbagai teknik induksi telah dikembangkan oleh para hipnotist yang 

sebenarnya hanya bertujuan untuk membuat pikiran sadar menjadi sibuk, bosan, 

atau lengah menjaga critical area  sehingga memudahkan hipnotist untuk 

“melumpuhkan” pikiran sadar dan akhirnya subjek masuk kedalam kondisi 

hipnosis. 

Nurindra (2008) mengelompokkan 5 (lima) jenis teknik induksi 

berdasarkan tingkat sugestivitas subjek. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel  2.3 

Teknik Induksi Berdasarkan Tingkat Sugestivitas 
 

No Teknik Induksi Tingkat sugestivitas 
1 Extended Progressive Relaxation – 

Complete 
Sulit 

2 Extended Progressive Relaxation – 
Simple 

Moderat 

3 Dave Elman  Moderat 
4 Instant Induction Mudah 
5 Ericksonian Environmental Mudah, Moderat, Sulit 

 

Sumber: Nurindra (2008) - Bahan Workshop Basic Hypnotherapy 

 
Teknik 1: Extended Progressive Relaxation (EPR) - Complete 

Teknik ini diperuntukkan bagi subjek dengan tingkat sugestivitas sulit 

yang memiliki ketegangan tinggi, sehingga sangat sulit untuk rileks. Prinsip dasar 

dari induksi ini adalah memandu subjek untuk memasuki relaksasi fisik dan 

pikiran secara bertahap dan sangat perlahan dan melakukan tes di setiap bagian 

tubuh.  

Struktur dari induksi ini adalah: 1) relaksasi pendahuluan 2) relaksasi 

mata dan tes 3) relaksasi leher dan tes 4) relaksasi tangan dan tes 5) relaksasi 

kaki dan tes 6) relaksasi total seluruh tubuh dan tes 7) relaksasi pikiran 8) 

Deepening (optional). Teknik induksi ini memakan waktu sekitar 60 menit dan 

harus dibawakan dengan gaya bahasa “permissive”. 

Teknik 2: Extended Progressive Relaxation (EPR) - Simple 

Teknik ini diperuntukkan bagi subjek dengan tingkat sugestivitas moderat. 

Prinsip dasar dari induksi ini adalah memandu subjek untuk memasuki relaksasi 

fisik dan pikiran secara bertahap dan melakukan tes dibeberapa bagian tubuh.  

Struktur dari induksi ini adalah : 1) relaksasi pendahuluan 2) relaksasi 

mata dan tes 3) relaksasi tangan dan tes 4) relaksasi total seluruh tubuh dan tes 

5) Deepening (optional). Teknik induksi ini memakan waktu sekitar 20 menit dan 
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dapat dibawakan dengan gaya bahasa “permissive”. Ataupun “semi-

authoritarian”. 

Teknik 3: Dave Elman 

Teknik ini diperuntukkan bagi subjek dengan tingkat sugestivitas moderat. 

Prinsip dasar dari induksi Dave Elman adalah mirip dengan EPR akan tetapi 

dibagian akhir diberikan tes amnesia (melupakan angka-angka atau nama). 

Induksi ini memakan waktu sekitar 20 – 30 menit dalam suasana yang nyaman 

dan tenang serta harus dibawakan dengan gaya bahasa “permissive”.  

Teknik 4: Instant Induction 

Teknik ini diperuntukkan bagi subjek dengan tingkat sugestivitas mudah 

dan biasanya digunakan pada stage hypnosis. Instant Induction  sering disebut 

juga sebagai “shock induction”, karena mengandung unsur “kejutan” yang dapat 

mem-bypass critical area (critical factor) menuju pikiran bawah sadar dengan 

cepat. Prosedur dasar dari teknik ini adalah 1) fokuskan subjek 2) berikan 

“shock” (kejutan) yang diikuti dengan sugesti “tidur” atau “tutup mata dan tidur” 3) 

segera lakukan deepening. 

Teknik 5: Ericksonian Environmental 

Teknik ini dinamakan Ericksonian karena teknik ini ditemukan oleh 

seorang psikiater yang bernama Milton Erickson. Teknik ini sepenuhnya 

menggunakan gaya bahasa “permissive” dan kekuatannya terletak pada pilihan 

kata dan kalimat yang tepat sesuai dengan  kepribadian subjek. Teknik ini diawali 

dengan  pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengalihkan pikiran sadar subjek 

dan selanjutnya membimbing subjek untuk masuk ke kondisi hipnosis. Teknik ini 

memerlukan skill komunikasi yang baik dan juga ketulusan hati dari 

 



 

39 

hipnotist/therapist sehingga komunikasi yang dilakukan dapat membuat subjek 

larut dan akhirnya akan mudah masuk ke kondisi hipnosis tanpa disadari.  

Teknik ini dapat digunakan untuk semua tingkat sugestivitas baik itu 

mudah, moderat atau sulit. Hal ini dikarenakan bahwa Ericksonian tidak bergaya 

authoritarian  (memerintah) atau dengan melakukan sugesti langsung (direct) 

sehingga siapapun dengan tingkat sugestivitas yang berbeda akan dapat masuk 

ke kondisi hipnosis dengan cara ini. Keberhasilan teknik ini sepenuhnya terletak 

pada kemampuan hipnotist/therapist dalam berkomunikasi dengan gaya 

permissive atau sugesti tidak langsung (indirect) yang disesuaikan dengan minat 

dan ketertarikan subjek pada bidang tertentu atau tipe kepribadian subjek. 

 
2.4.3. Deepening 

Setelah subjek diinduksi dengan menggunakan teknik-teknik yang telah 

disesuaikan dengan tingkat sugestivitasnya maka biasanya dilanjutkan dengan 

deepening (pendalaman). Deepening dimaksudkan untuk membawa subjek 

masuk lebih dalam pada kondisi hipnosis dengan menggunakan teknik 

menghitung turun, menuruni lift atau anak tangga, teknik the hallway (lorong), 

teknik head down, teknik imajinasi, teknik positive regression, teknik the ball of 

light,  maupun menggunakan teknik reinduksi. (Gunawan 2007; Fachri 2008; 

Nurindra 2008). 

Berikut ini contoh script untuk melakukan deepening pada subjek : 

“Saya akan menghitung dari 10 ke 1... dan rasakan bahwa setiap kali 
saya menghitung... maka anda akan semakin rileks... santai... dan 
masuk lebih dalam dari kondisi sekarang ...dan ketika hitungan saya 
sudah mencapai 1... maka anda akan benar-benar memasuki relaksasi 
yang sangat total... 
Baiklah...10... anda mulai lebih rileks... 9... anda semakin santai ...8... 
rasakan bahwa tubuh anda benar-benar telah istirahat... 7... anda 
semakin dalam... semakin nyaman... 6... anda semakin menikmati 
relaksasi ini... 5... semakin dalam... semakin lelap... 4... biarkanlah tubuh 
anda tertidur... 3... tubuh anda semakin lepas... santai... bebas... 2... 
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lepaskan semuanya dan semakin dalam...1... tubuh anda benar-benar 
rileks... nyaman... santai... beristirahat... dalam... semakin dalam... dan 
silahkan anda menikmatinya... 
 
 

2.4.4. Termination 

Setelah subjek mengalami kondisi hipnosis dan telah disugesti  menurut 

tujuan terapi yang diinginkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

pengakhiran (termination).  Untuk mengakhiri sesi hipnoterapi dibutuhkan waktu 

sekitar 30 – 60 detik dan tidak perlu terburu-buru karena jika dilakukan dengan 

cepat dan terburu-buru maka akan menyebabkan ketidaknyamanan subjek 

terutama kepala menjadi pusing, keseimbangan tubuh terganggu, atau terjadi 

amnesia sesaat. Dengan demikian termination harus dilakukan pelan-pelan dan 

tidak mendadak serta diikuti dengan sugesti bahwa setelah sadar subjek akan 

merasa lebih segara bugar, lebih sehat, lebih nyaman dan berpikiran positif. 

Teknik termination yang lazim digunakan adalah dengan cara menghitung 

dari 1 sampai 5 dan diikuti dengan sugesti positif. Sugesti positif wajib dilakukan 

pada saat melakukan termination  karena akan membuat perbedaan sensasi 

subjek setelah sadar sepenuhnya dari kondisi hipnosis. Berikut contoh script 

termination : 

“ Baiklah... sekarang saya akan menghitung naik dari 1 hingga 5... pada 
hitungan kelima anda akan membuka mata... bangun dengan tubuh 
segar bugar... rileks... merasa lebih nyaman... dan  sadar sepenuhnya.  
Satu... perlahan-lahan anda mulai kembali sadar... Dua... setiap otot dan 
syaraf diseluruh tubuh anda rileks... nyaman... dan anda merasa sangat 
santai... Tiga... anda merasakan seluruh tubuh anda segar bugar... 
Empat... mata anda mulai terbuka... dan anda bersiap untuk sadar 
sempurna... Lima... anda membuka mata... merasa segar bugar... 
nyaman... tenang... damai... sadar sempurna...” 
 

2.5. Self Hypnosis (menghipnosis diri sendiri) 

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan proses hipnosis atau yang lebih 

tepatnya disebut dengan istilah heterohypnosis yakni bagaimana cara 
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menghipnosis orang lain.  Self Hypnosis adalah proses hipnosis yang dilakukan 

tanpa bantuan hipnotist/therapist, namun dilakukan sendiri oleh subjek. Saat 

menghipnosis diri sendiri yang terjadi adalah anda melakukan relaksasi yang 

menurunkan gelombang otak dari kondisi beta ke alfa dan kalau bisa ke theta 

(Gunawan, 2007). 

Lebih lanjut Gunawan (2007: 130) menyebutkan : 
 
“Ada banyak manfaat positif yang bisa anda dapatkan dengan 
melakukan self hypnosis. Misalnya, berhenti merokok, diet dengan cara 
yang benar, berhenti minum minuman beralkohol, mengendalikan rasa 
sakit, meningkatkan semangat dan motivasi, meningkatkan daya ingat,  
meningkatkan kreativitas, meningkatkan kemampuan belajar, lebih 
fokus, mengatasi rasa takut, dan masih banyak lagi. Kunci keberhasilan  
self hypnosis adalah penggunaan posthypnotic suggestion, yakni sugesti 
yang diberikan saat seseorang masih berada dalam kondisi trance 
hipnotic dan sugesti/perintah ini baru akan dilaksanakan setelah 
seseorang kembali ke kesadaran normal. 
 
 
Dari penjelasan di atas, self hypnosis  sangat bermanfaat sekali bagi 

orang yang mau meningkatkan kualitas hidupnya dan yang terpenting adalah 

penggunaan posthypnotic suggestion. Pada pertunjukan hipnosis panggung 

posthypnotic suggestion diberikan hipnotist berupa anchor  yang ditanamkan 

kepada subjek untuk dapat merasakan sensasi trance hipnotic  saat menjelang 

akan tidur sehingga secara tidak langsung hipnotist memberikan terapi agar 

subjek dapat tidur lelap dan terhindar dari penyakit insomnia. 

Menurut Golberg (2007), salahsatu metode paling sederhana dalam 

melakukan self hypnosis adalah dengan melakukan peregangan dan relaksasi 

otot-otot tubuh secara sistematis. Hal ini sesuai dengan tehnik induksi Extended 

Progressive Relaxation yang lazim digunakan dalam terapi. Peregangan dan 

relaksasi otot secara progresif ke seluruh tubuh dan relaksasi pikiran akan 

membuka gerbang pikiran bawah sadar dan akhirnya kita masuk dalam kondisi 

hipnosis dengan sendirinya. 
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Sebenarnya ada cara yang efektif dan efisien untuk dapat dengan mudah 

melakukan self hypnosis. Cara ini peneliti dapatkan seiring dengan pengalaman 

pribadi yang dilami saat mengikuti workshop hypnotherapy dan meditasi avatar 

dari Yan Nurindra School of Hipnotism. Saat workshop berlangsung peneliti 

sering dijadikan subjek sehingga telah terbiasa masuk dalam kondisi hipnosis 

yang dalam (deep trance) dan ini digunakan untuk menstimulus peneliti untuk 

melakukan self hypnosis. Dengan cara berdo’a kepada Tuhan YME dan 

selanjutnya  merasakan kembali  saat berada dalam kondisi hipnosis dan 

kemudian diikuti dengan sugesti kepada diri sendiri maka peneliti mendapatkan 

sesuatu hal yang luar biasa. Misalnya untuk penyembuhan fisik dari nyeri otot 

dan persendian setelah melakukan perjalanan jauh maupun setelah melakukan 

aktifitas fisik. Dengan melakukan self hypnosis kurang lebih 5 menit maka peneliti 

dapat merasakan sensasi yang berbeda dan dapat menyembuhkan diri sendiri 

(self-healing). Dengan demikian untuk dapat dengan mudah melakukan self 

hypnosis, seseorang harus pernah masuk ke dalam kondisi hipnosis yang dalam  

(deep trance) dan ini harus dilakukan dengan bantuan seorang hipnotherapist. 

Saat mengikuti workshop Avatar yang tidak lain adalah bagaimana 

melakukan self hypnosis untuk dapat dengan mudah melakukan switching dari 

kondisi normal yang dominan menggunakan pikiran sadar menuju ke pikiran 

bawah sadar. Latihan teknik switching  dimulai dengan melakukan relaksasi 

seluruh tubuh dan pikiran. Selanjutnya baru melakukan switching dengan 

kejutan/hentakan tubuh ke belakang sejalan dengan menghembuskan nafas. 

Pada kondisi itu sensasi berbeda sangat terasa dialami peneliti karena kita 

sudah dapat melewati imajinasi menuju refifikasi, yakni merasakan tubuh fisik 
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tidak berada pada tempat sesungguhnya kita berada dan kita dapat mendengar, 

merasakan, melihat sesuatu dengan jelas ditempat yang kita imajinasikan. 

 
“Self hypnosis membutuhkan praktik terus-menerus. Anda tidak bisa 
hanya melakukan sekali dan kemudian berhenti mencoba. Semakin 
sering anda mencoba, semakin mahir anda melakukannya. Pada 
awalnya, anda membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 30 menit untuk 
setiap sesi. Semakin banyak praktik anda semakin mahir dan waktu 
yang dibutuhkan untuk satu sesi semakin singkat menjadi sekitar 8 
hingga 10 menit saja” (Gunawan, 2007: 131). 
 

Beberapa cara yang lazim digunakan untuk melakukan latihan self 

hypnosis adalah dengan mendengarkan rekaman suara dari therapist atau 

membuat rekaman suara anda sendiri. Mengapa sebaiknya merekam dan tidak 

membaca script Anda? bila membaca, anda melakukan aktivitas mental yang 

akan menaikkan gelombang otak. Bila pikiran sadar aktif, yang dominan adalah 

gelombang beta sehingga pintu gerbang bawah sadar menutup. Jadi sugesti 

yang akan anda masukkan tidak efektif, demikian menurut Gunawan (2007: 132). 

 
2.6. Formulasi Hipnometodologi  

Hipnometodologi  merupakan suatu set pengetahuan mengenai pikiran 

bawah sadar manusia (subconscious) dan bagaimana upaya untuk 

mengoptimalkannya. Dengan mempelajari dan mendalami pengetahuan 

mengenai hypnosis dan metodologi penelitian, maka seorang peneliti dapat 

menggunakan hipnometodologi sebagai salahsatu metode penelitian untuk 

melakukan penelitian (akuntansi).   

Didasari atas keyakinan Tauhid terhadap kuasa Tuhan YME atas segala 

ketidakberdayaan manusia untuk menjalankan aktivitasnya maka 

Hipnometodologi  dapat diformulasikan dengan cara menyandarkan keyakinan 

bahwa atas izin Tuhan YME, apapun yang inginkan oleh manusia dengan usaha 
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sepenuh hati maka akan dapat terwujud. Peneliti mengutip dari Alqur’an surah 

Al-An’am ayat 18 yang berbunyi: Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian 

hamba-hamba-Nya. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. 

dan Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi : “Dan apabila hamba-

hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku 

adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia 

memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) 

Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada 

dalam kebenaran”. 

Dari Surah-surah di atas peneliti menangkap makna  bahwa jika kita  ingin 

selalu berada dalam  kebenaran, maka kita harus beriman yang kokoh dan kuat 

dengan segala kekuatan dalam diri serta senantisa berdo’a memohon kepada-

Nya. Dengan cara ini setidaknya kita akan dapat dengan mudah menyerap 

segala macam pengetahuan yang kita pelajari dan segala rahasia kehidupan ini 

akan tersibak dan selanjutnya dapat kita sebarkan kepada umat manusia. 

Menyandarkan keyakinan tauhid kepada Tuhan YME  diperlukan untuk 

mengontrol manusia pada saat berada dalam hypnotic state karena pada saat 

kondisi deep trance, imajinasi dan kreativitas manusia akan sangat luar biasa 

dan cenderung tidak terkontrol untuk itu dengan bingkai tauhid kepada Tuhan 

YME maka jalan menuju kebenaran sebagai suatu yang akan dituju dalam 

sebuah penelitian dapat terwujud. 

Langkah selanjutnya adalah bagaimana membuat rileks dan nyaman 

kemudian filter mental  (critical area) akan terbuka dan selanjutnya memasuki 

pikiran bawah sadar (hypnotic state) dan siap untuk digali potensi maupun 
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mengeksplorasi apa yang telah ada dalam database pikiran. Secara skematik 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

 
Gambar 2.5 

Formulasi Hipnometodologi  
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Sumber: Nurindra (2008), Modifikasi Peneliti. 

 
Gambar di atas menunjukkan bahwa proses penelitian yang 

menggunakan hipnometodologi sebagai metode penelitian adalah dengan 

menyandarkan keyakinan tauhid hanya kepada Tuhan YME (Allah SWT) saja 

dan berkeyakinan hanya atas izin-Nya segala sesuatu dapat terjadi. Hal ini 

disimbolkan dalam gambar tersebut sebagai lingkaran yang melingkupi proses 
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hypnosis mulai dari kondisi normal (normal state)  sampai dengan kondisi post 

hipnotic. 

Persiapan yang dilakukan seorang peneliti untuk dapat menggunakan 

hipnometodologi  sebagai metode penelitian adalah sebagai berikut: 

1) mempelajari secara formal  dan informal mengenai ilmu hypnosis kepada 

orang yang berpengalaman dan memiliki kapabilitas untuk menjelaskan 

secara rinci dan jelas berdasarkan sejarah, teori dan praktik hypnosis yang 

telah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Melakukan latihan self hypnosis secara terus-menerus dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga peneliti dapat dengan mudah melakukan switching  dari 

normal state ke hypnotic state  atau sebaliknya. 

3) Meningkatkan kepercayaan diri untuk dapat mempraktikkan hypnosis kepada 

orang-orang di sekitarnya sehingga dengan latihan yang terus-menerus akan 

memudahkan peneliti untuk mengenali dan mengukur sugestibilitas 

seseorang sehingga proses hypnosis dapat dilakukan kapan saja dan 

dimanapun juga. 

4) Senantiasa mempelajari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan psikologi 

dan komunikasi  serta mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga interaksi dengan informan akan lebih mudah dan menyenangkan. 

 
2.7. Ringkasan 

Fenomena hypnosis sebenarnya telah ada sejak awal mula peradaban 

manusia. Pada zaman dulu sampai dengan sekarang fenomena ini dianggap 

sebagai suatu yang mistis, klenik, supranatural, dan memiliki kekuatan magis. 

Padahal kalau kita telusuri mulai dari sejarah dan perkembangan ilmu 

pengetahuan, hypnosis dapat dijelaskan dengan mudah dan dapat diterima oleh 
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akal pikiran. Dengan menelusuri sejarah, memahami definisi, proses terjadinya, 

teknik-teknik,  ciri-ciri dan kondisi hypnosis, maka kita dapat memanfaatkannya 

sebagai ilmu pengetahuan yang dapat menuntun kita untuk mengeksplorasi 

potensi diri dan sekaligus menjadi metode dalam sebuah penelitian ilmiah. 

Dalam kondisi hypnosis, manusia akan dapat mengakses segala 

informasi yang tersimpan dalam memory (pikiran sadar dan bawah sadar) karena 

pada saat itu critical area  sudah terbuka bebas. Sebagai manusia yang memiliki 

keyakinan bahwa segala hal yang terjadi di alam semesta adalah atas izin Tuhan 

YME (Allah SWT) maka, kita harus senantiasa memohon perlindungan dari-Nya 

dan membingkai segala aktivitas kita sehari-hari dengan keyakinan ini. Sehingga 

aktivitas apapun yang kita lakukan senantiasa dalam kondisi hypnosis dan selalu 

dilindungi oleh-Nya. Dengan cara inilah, hipnometodologi akan dapat digunakan 

menjadi metode dalam kita melakukan penelitian (akuntansi). 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB  III 
HIPNOMETODOLOGI SEBAGAI METODE PENELITIAN  

AKUNTANSI KELUARGA 
 

“Pikiran yang digunakan itu bagaikan air sabun yang diaduk dalam 
sebuah gelas kaca. Semakin banyak sabun yang tercampur semakin keruh air. Semakin cepat kita 

mengaduk semakin kencang pusaran. Merenung adalah menghentikan adukan.Dan 
membiarkan air berputar perlahan. Perhatikan partikel sabun turun satu persatu, menyentuh dasar 

gelas. Benar-benar perlahan. Tanpa suara. Bahkan kita mampu mendengar luruhnya partikel 
sabun. Kini kita mendapatkan air jernih tersisa di permukaan. Bukankah air yang jernih mampu 

meneruskan cahaya ?  Demikian halnya dengan pikiran kita yang bening” 
~ Motivasi Net 60/214 ~ 

 
 

3.1.  Pengantar  

Fenomena hipnosis dalam kehidupan sehari-hari  kini sedang marak, 

terutama dengan hadirnya tayangan televisi yang menyajikan pertunjukan stage 

hypnosis (hipnosis panggung). Para penonton terkesima dengan tayangan 

tersebut yang memberikan efek dahsyat saat sukarelawan (subjek/suyet) dibuat 

“tidak sadarkan diri” oleh seorang master hipnotist. Master Hipnotist memberikan 

sugesti kepada subjek baik itu hal-hal yang positif seperti: meningkatkan 

kreativitas, mencapai relaksasi dan menghilangkan ketegangan, meningkatkan 

konsentrasi dan daya ingat (hyperamnesia), menyembuhkan phobia, 

menghilangkan nyeri kronis (anastesi) dan lain sebagainya. Namun, ada juga 

hal-hal yang tidak masuk akal yang disugestikan kepada subjek tetapi tetap juga 

dilaksanakan  seperti: lupa nama sendiri (amnesia), joget dengan gerakan erotis 

di depan umum, memakan bawang bombay selayaknya buah apel, menelpon 

seseorang dengan menggunakan sepatu sebagai handphone, berfantasi dengan 

kacamata tembus pandang dan banyak lagi permainan lainnya yang kalau 

secara sadar tidak mungkin mau dilakukan setiap orang.  

Realitas dari fenomena tersebut sebenarnya adalah subjek melakukan 

self hypnosis dengan hipnotist (penghipnotis) sebagai pemandu (fasilitator). 
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James (2000: 51) menekankan bahwa all hypnosis is self hypnosis. This is 

important concept for you and your client. Hypnosis is something that the client 

will do with himself, for himself ... You as hypnotherapist are a facilitator or guide. 

Namun, sebagian besar orang awam menganggap bahwa hipnotist memiliki 

kemampuan untuk memperdayai subjek dengan bantuan “makhluk lain” atau 

dengan “kuasa gelap” dan kebetulan juga bahwa penampilan hipnotist 

senantiasa berpakaian serba hitam dengan sorotan mata yang tajam. 

Berbagai persepsi negatif muncul dalam benak orang awam bahwa 

hipnosis adalah suatu hal yang melibatkan “makhluk lain” ataupun “ilmu 

penunduk” sehingga membuat orang lain terpedaya. Padahal dengan 

mempelajari dengan seksama dan dengan latihan yang terus-menerus akan 

mudah untuk menjadi seorang hipnotist yang handal.  

Gunawan (2007) menyebutkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi 

untuk menjadi seorang hipnotist adalah 1) memiliki konsep diri positif, 2) 

kepercayaan diri yang tinggi, 3) memahami cara kerja pikiran, 4) kemampuan 

berkomunikasi, 5) mampu memahami bahasa tubuh lawan bicara dalam 

berkomunikasi, 6) kreativitas yang tinggi dalam berkomunikasi dan mampu 

menyesuaikan diri dengan level lawan bicara, 7) menguasai ilmu hipnosis 

dengan baik dan benar, dan 8) praktik terus menerus. 

 

Semua hipnosis sebenarnya adalah self hypnosis. Siapapun bisa 
mempelajari teknik ini. Semua orang bisa memasuki keadaan 
hipnosis sampai taraf tertentu. Namun seseorang akan bervariasi 
menurut tingkatan dan waktu yang diperlukan untuk 
mempelajarinya. Yang diperlukan semua orang untuk melakukan 
self hypnosis adalah keinginan dan penerapan teknik-teknik 
sederhana (Goldberg, 2007: 5-6). 
 
Goldberg (2007), menggaris-bawahi bahwa semua hipnosis adalah self 

hypnosis. Jadi kita tidak perlu terheran-heran melihat aksi para master hipnotist 
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pada tayangan televisi yang membuat subjek/suyet menjadi “tidur” atau 

memasuki kondisi hypnotic. Hal ini sebenarnya adalah pemilihan subjek/suyet 

yang tepat dan sedikit skill tentang komunikasi oleh para hipnotist.  

Kaitannya dengan penelitian akuntansi yang menggunakan 

hipnometodologi, peneliti melihat bahwa selama ini kebanyakan penelitian 

akuntansi didasarkan pada pikiran logis, rasional, sistematis, berorientasi pada 

tujuan, dan hanya mengandalkan  pikiran sadar. Untuk itu peneliti mencoba 

untuk mengoptimalkan kemampuan manusia dalam melakukan penelitian 

dengan  memanfaatkan juga pikiran  bawah sadar yang terbukti memiliki 

pengaruh yang sangat kuat dalam mempengaruhi perilaku manusia dan 

menghasilkan kreativitas untuk menemukan konsep, teori dan pemahaman baru 

tentang akuntansi. 

Penelitian di bidang sosial pada hakikatnya memperoleh data dan 

informasi dari informan (manusia) yang memiliki seperangkat pikiran sadar dan 

bawah sadar yang menyimpan segala informasi yang dimiliki. Untuk itu dengan 

teknik hipnosis dimungkinkan segala macam data dan informasi yang dibutuhkan 

peneliti dapat diperoleh dengan hasil yang memuaskan. Dengan demikian 

apabila setiap peneliti memiliki kemampuan seperti para hipnotist maka tidak 

mustahil data dan informasi yang diperoleh dari informan akan lebih berkualitas 

dan handal. 

Setelah memformulasikan hipnometodologi, selanjutnya agar dapat 

digunakan dalam penelitian akuntansi maka harus diturunkan ke dalam metode 

penelitian yang lebih rinci sehingga metodologi yang sifatnya abstrak dapat 

dijelaskan dalam susunan dan penjelasan teknis yang lebih rinci dan jelas. 
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3.2. Jenis  Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini termasuk jenis 

penelitian kualitatif, dan obyek dalam penelitian adalah manusia dimana manusia 

dianggap mampu membentuk dunianya melalui interaksi-interaksi yang 

dilakukan. Penelitian ini lebih mengarah kepada pendekatan subyektifis yang 

memberikan penekanan bahwa pengetahuan (knowledge) dikatakan sangat 

subyektif, spiritual, atau bersifat transedental yang didasarkan atas pengalaman 

dan pandangan manusia (Khomsiyah dan Indriantoro, 2000: 90). Selanjutnya 

Miles dan Hubberman (1994: 6) menyebutkan bahwa metode kualitatif berusaha 

mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, 

masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara 

menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Penelitian ini melibatkan manusia sebagai pelaku yang mampu 

membentuk dunianya lewat simbol-simbol yang telah diberi makna, mengingat 

manusia memiliki budaya yang tidak lepas dari dirinya sebagai orang yang 

tinggal dalam suatu komunitas. Manusia adalah mahkluk yang aktif yang mampu 

menciptakan realitas sosial atau dunianya melalui pemberian sistem makna. 

Sebagai manusia yang aktif, memiliki free-will, manusia tidak melakukan 

pengukuran-pengukuran atas realitas sosial yang sudah given, tapi ia berusaha 

memberi makna atas realitas yang diciptakannya sendiri dengan masyarakat 

melalui interaksi sosial (Triyuwono, 2000: 4-5).  Jadi penelitian  ini berusaha 

untuk memahami suatu realitas yang telah ada yang dibangun oleh masyarakat 

dari interaksi-interaksi sosialnya.  

Selanjutnya hipnometodologi  digunakan dalam penelitian ini untuk 

menggali potensi yang ada pada diri manusia dengan pengoptimalan pikiran 

 



 

52 

bawah sadar sehingga database pada “komputer manusia” dapat dieksplorasi 

lebih dalam. 

 
3.3. Sumber Data 

Sumber data utama diperoleh dari informan penelitian yang terdiri  

akuntan pendidik dan praktisi. Selain itu juga peneliti juga menelaah literatur-

literatur dan artikel-artikel mengenai hipnosis, akuntansi keluarga/rumah tangga, 

komunikasi keluarga, psikologi komunikasi, dan lain-lain yang mendukung dalam 

penelitian ini. Peneliti juga menghimpun data dari masyarakat yang menerapkan 

akuntansi dalam keluarganya, pakar dan praktisi hypnosis, pakar psikologi 

keluarga, ahli metafisika, serta pihak lain yang dianggap mendukung dalam 

proses penelitian ini. 

 
3.4. Informan Penelitian 

Proses awal yang dilakukan peneliti untuk menentukan informan 

penelitian adalah dengan melakukan wawancara informal kepada para akuntan 

(pendidik dan praktisi). Selanjutnya dari hasil wawancara tersebut, peneliti 

mengetahui siapa saja yang mempraktikkan akuntansi keluarga dalam 

kehidupan sehari-hari.  Ada juga beberapa informan yang dipilih adalah atas 

rekomendasi dari salah satu informan lainnya.  

Selama perjalanan melakukan penelitian ini, peneliti telah berhasil 

menemukan informan yang semuanya adalah akuntan (pendidik dan praktisi) 

dengan kriteria: pertama, informan adalah seseorang yang telah menikah dan 

memiliki anak. Kedua, peneliti telah mengenal baik informan sehingga 

komunikasi dan interaksi dapat berjalan lebih rileks. Ketiga, Informan bersedia 

mempelajari teknik-teknik hipnosis. 
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Tabel  3.1 
Informan Penelitian 

 

No Informan* JK Pekerjaan, Pendidikan 
Informan 

Kode 

1 Cantik Segara P Akuntan Pendidik / S2 CS 
2 Cinta Kasih  P Akuntan Pendidik / S3 CK 
3 Arif Pratama L Akuntan Pendidik / S3 AP 
4 Ahmad Slamet L Akuntan Pendidik / S3 AS 
5 Agus Happy  L Akuntan Pendidik / Trainer / 

Eks. Auditor / S3 
AH 

6 Anta Wibawa L Akuntan Praktisi (Auditor) / S1 AW 
7 Anto Bijak L Akuntan Praktisi (Auditor) / S2 AB 
8 Asep Ganteng  L Akuntan Pendidik / S3 AG 

 Sumber: Peneliti (2010); * informan bukan nama sebenarnya 

 
Dari tabel di atas terlihat bahwa berdasarkan jenis kelamin, terdapat 2 

(dua) orang informan perempuan dan 6 (enam) orang laki-laki. Selanjutnya 

pekerjaan informan sebagai Akuntan Pendidik berjumlah 5 (lima) orang dan 

sebagai Akuntan Praktisi (Auditor) sebanyak 2 (dua) orang dan 1  (satu) orang 

sebagai Akuntan Pendidik sekaligus juga trainer  pengembangan diri dan pernah 

menjadi Auditor selama kurang lebih 6 (enam) tahun. 

Selanjutnya dari informan tersebut dapat ditelusuri bahwa pasangan 

mereka bervariasi tingkat pendidikan dan pekerjaan. Selain itu juga informan 

telah dikarunia anak yang masih tinggal serumah dan masih ditanggung biaya 

hidupnya. Untuk beberapa informan (CS, AH dan AB) peneliti juga 

mengeksplorasi informasi dari pasangan mereka. 
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Tabel  3.2 
Pekerjaan, Pendidikan Suami (+)/Istri (-) dan Jumlah Anak 

Informan Penelitian 
 

No Informan* Pekerjaan, Pendidikan 
Istri / Suami Informan 

Jumlah 
Anak 

Kode 

1 Cantik Segara Akuntan Pendidik / S2 2 CS+ 
2 Cinta Kasih  Swasta (Konsultan) / S2 2 CK+ 
3 Arif Pratama Swasta / S1 4 AP- 
4 Ahmad Slamet PNS / S2 3 AS- 
5 Agus Happy  Ibu rumah tangga / S1 3 AH- 
6 Anta Wibawa Ibu rumah tangga / S1 1 AW- 
7 Anto Bijak Akuntan Pendidik / S2 2 AB- 
8 Asep Ganteng Ibu rumah tangga / S1 3 AG- 

Sumber: Peneliti (2010); * informan bukan nama sebenarnya 

 
3.5. Teknik Pengumpulan dan  Analisis Data 

Lazimnya dalam sebuah penelitian kualitatif digunakan teknik 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.  Sedangkan 

data bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik Informal hypnosis  

digunakan untuk pengumpulan data melalui wawancara dengan informan. 

Sedangkan self hypnosis dilakukan peneliti untuk ”mendefrag” data dan informasi 

setelah melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.  

Setiap wawancara tentunya memiliki maksud untuk mendapatkan 

informasi yang sebanyak-banyaknya dari informan. Dengan wawancara 

konvensional biasanya informan hanya menyampaikan informasi yang terbatas. 

Terbatasnya informasi yang diberikan karena kondisi informan belum begitu 

rileks dan nyaman sehingga informasi yang diberikan hanya sebatas yang diingat 

di pikiran sadar saja. Kita ketahui bahwa pikiran sadar memiliki kapasitas yang 

terbatas dalam penyimpanan memori dibandingkan dengan pikiran bawah sadar. 

Namun, dengan teknik informal hypnosis memungkinkan peneliti untuk 

mendapatkan informasi yang tidak terbatas dan sangat spesifik berkenaan 

dengan tujuan penelitian. 
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“Pikiran bawah sadar adalah seperangkat komputer, dan 
komputer ini menyimpan semua yang kita alami melalui lima indra 
kita. Ini menjelaskan bagaimana kita dapat meningkatkan 
kekuatan otak kita dengan memanfaatkan kondisi hypnosis. 
Karena hypnosis membuka jalan menuju pikiran bawah sadar kita. 
Ingat, hypnosis tidak berbahaya dan bukan sebuah bentuk 
pengendalian pikiran” (Goldberg, 2007: 7) 
 
 
Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk menuntun informan 

memasuki kondisi hipnosis dengan teknik informal hypnosis adalah:  

(1) Melakukan pre-induksi, yakni proses menggali informasi submodality dari 

informan apakah bertipe visual–auditori–kinestetik–Gustatory–Olfactory 

(VAKGO) dengan melakukan beberapa tes sugestibilitas secara alamiah 

sembari melakukan wawancara. Tes sugestibilitas ini penting sekali karena 

untuk menilai informan termasuk ke dalam tingkat sugestibilitas mudah, 

moderat atau sulit. Jika sudah diketahui tingkat sugestibilitas informan dan 

diketahui informasi mengenai submodalitynya, maka langkah selanjutnya 

adalah memilih kata dan kalimat yang tepat untuk menuntun informan masuk 

ke dalam kondisi hipnosis dengan memulai wawancara kepada hal-hal yang 

berkaitan dengan fokus, minat, bakat dan hobby. 

(2) Setelah diketahui submodality dominan dari informan dan peneliti mengetahui 

fokus, minat, bakat, hobby, dan hal-hal yang membuat informan rileks dan 

bahagia, maka peneliti menggunakan teknik misdirection dan mulai 

menyusun kata dan  kalimat yang sesuai sehingga informan merasa nyaman 

berdialog dengan peneliti. Proses ini disebut juga dengan induksi. Proses 

induksi ini terus dilakukan peneliti agar informan terus merasakan wawancara 

menjadi lebih rileks dan nyaman sehingga terbangun connected antara 

pikiran bawah sadar peneliti dengan pikiran bawah sadar informan. 
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(3) Selanjutnya setelah informan merasa nyaman dan wawancara berjalan 

kondusif, langkah selanjutnya adalah melakukan eksplorasi lebih dalam lagi 

(deepening) sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti  

berkaitan dengan tujuan penelitian dapat dijawab oleh informan dengan 

lugas, jelas dan bebas.  

(4) Proses terakhir adalah melakukan termination  yakni proses mengakhiri 

wawancara dengan pemilihan kata dan kalimat yang tepat sesuai 

submodality, minat, bakat dan hobby informan sehingga proses diskusi dapat 

berakhir dengan perasaan senang dan bahagia. 

 
Setelah mendapatkan data dengan melakukan wawancara informal 

hypnosis dan peneliti juga mendapatkan dokumen-dokumen pribadi informan 

yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan teknik 

dokumentasi data dengan menuliskan hal-hal yang penting dari hasil wawancara 

tersebut ke dalam sebuah catatan lapangan (tulis tangan) dan juga 

mengumpulkan file-file data (xls, doc, txt) yang telah diperoleh dari informan. 

Untuk mempermudah peneliti dalam hal analisis data langkah selanjutnya adalah 

memindahkan catatan lapangan ke dalam komputer dengan format document 

microsoft word.  

Dalam proses pemindahan catatan lapangan tersebut peneliti melakukan 

self hypnosis sehingga catatan yang dimasukkan dalam komputer menjadi lebih 

sistematis dan mudah untuk dianalisis. Langkah-langkah self hypnosis yang 

peneliti lakukan  dalam proses pengumpulan data adalah : 

(1) Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan self hypnosis 

seperti: komputer, headphone, dan file mp3 self hypnosis yang diperoleh saat 

mengikuti workshop hypnotherapy pada Yan Nurindra School of Hipnotism. 
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(2) Duduk rileks di depan komputer dan memasang headphone, kemudian 

mendengarkan file mp3 self hypnosis. File tersebut berdurasi kurang lebih 26 

menit. Dalam file tersebut kita dipandu untuk melakukan progresive relaxation 

ke seluruh tubuh dan pikiran.  

(3) Setelah seluruh tubuh dan pikiran rileks selanjutnya kita dituntun untuk 

memasukkan program ke dalam diri sesuai dengan tujuan melakukan self 

hypnosis  yakni mengkompilasi semua data-data dan informasi. Pada tahap 

ini pikiran bawah sadar dengan sendirinya dapat menyusun dan 

mengelompokkan data-data yang diperoleh dari wawancara dengan informan 

dan dokumen penelitian yang diperoleh. 

(4) Langkah terakhir adalah mengakhiri proses self hpnosis dan langsung 

mengetikkan hasilnya ke dalam komputer. 

 
Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan/ 

disimpan dalam catatan lapangan, alat perekam, dokumen pribadi informan, foto, 

dan sebagainya.  Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya 

adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan 

abstraksi. Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan 

keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran data 

dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan 

beberapa metode tertentu (Moleong, 2004: 247). 

Setidaknya langkah-langkah di atas secara formal juga dilakukan oleh 

peneliti, namun ditambah dengan teknik self hypnosis oleh peneliti dalam hal 

menginterpretasi, mengkritisi dan selanjutnya mendekonstruksi data-data yang 

telah diamati panca indera dan telah disimpan dalam file komputer. Self hypnosis 

 



 

58 

yang dilakukan oleh peneliti dimaksudkan agar analisis yang dilakukan terhadap 

data yang diamati dan didokumentasi dalam komputer menjadi lebih kompleks 

dan cermat sehingga laporan yang dituliskan dapat menjelajahi semua data yang 

telah dikumpulkan.  

“Kapasitas kreativitas tidak terbatas, seperti halnya tidak ada 
batasan untuk self hypnosis. Otak kanan bisa digunakan  untuk 
pemecahan masalah, penilaian intuitif, penulisan, berkreasi, 
penciptaan sesuatu yang baru dan sebagainya. Proses kreatif 
terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut : [1] motivasi, yakni 
keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru adalah mutlak, 
[2] persiapan, yakni memperoleh informasi melalui penelitian, 
pengalaman atau percobaan, [3] manipulasi, yakni metode trial-
and-error menggunakan data untuk menggabungkan semua 
unsur menjadi paradigma baru, [4] Inkubasi, yakni semua ide 
memerlukan waktu untuk matang didalam pikiran bawah sadar, [5] 
Pencerahan, yakni jawaban yang dipahami secara tiba-tiba. 
Ekspresi seperti “eureka” atau “aha”, [6] pembuktian, solusi yang 
muncul diuji, dipelajari dan disempurnakan (Goldberg, 2007:108). 

 
 
Adapun langkah-langkah self hypnosis yang peneliti lakukan  dalam 

proses analisis data adalah kurang lebih sama dengan proses self hypnosis saat 

pengumpulan data. Sejalan dengan proses latihan yang secara terus-menerus 

peneliti lakukan dalam kehidupan sehari-hari, akhirnya peneliti insyaAllah setiap 

saat dapat melakukan self hypnosis dengan cepat dan mudah, kapanpun dan 

dimanapun jika  peneliti inginkan. Hal ini dikarenakan peneliti telah mengikuti 

workshop ”meditasi avatar” yang diberikan oleh Yan Nurindra. Pada workshop 

tersebut peserta akan dilatih untuk melakukan self hypnosis dengan cepat, 

mudah dan nyaman. Teknik yang digunakan adalah teknik switching yakni 

bagaimana kita dapat dengan mudah pindah dari kondisi sadar (normal) ke 

kondisi hypnosis dalam hitungan detik. Teknik ini dapat dengan mudah dikuasai 

apabila kita sering melakukan self hypnosis formal seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya. 
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3.6. Ringkasan 

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-

prosedur statistik. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan mengamati perilaku orang-orang yang 

menjadi informan dalam penelitian. Untuk itulah dengan menggunakan 

hipnometodologi setidaknya dapat menjadi sebuah metode untuk menangkap, 

mengumpulkan, mengklasifikasi, menginterpretasi, menganalisis, mengkritisi, 

dan selanjutnya melaporkan hasil penelitian dengan lugas dan jelas. 

Dengan mempelajari, memahami dan mempraktikkan teknik-teknik 

hypnosis (informal hypnosis dan self hypnosis) dalam kehidupan sehari-hari, 

maka sangatlah mudah bagi setiap peneliti menggunakan hipnometodologi untuk 

melakukan penelitian (akuntansi). Dalam rangka mengungkap praktik akuntansi 

dalam keluarga akuntan dan untuk mengkonstruksi bentuk akuntansi keluarga 

yang dapat dengan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka 

peneliti menggunakan hipnometodologi. Dengan teknik informal hypnosis dan 

self hypnosis maka data-data penelitian dapat diperoleh dengan jelas dan 

komprehensif.  

Selanjutnya setelah data-data penelitian dikumpulkan, maka peneliti 

melakukan self hypnosis untuk dapat melaporkan hasil penelitian sehingga ide-

ide kreatif mengenai penelitian dapat tersingkap dan dinikmati oleh para 

pembaca dengan rileks dan jelas. 

 

 

 



 

BAB  IV 
PRAKTIK AKUNTANSI  KELUARGA AKUNTAN 

“Barang siapa mempelajari hisab (akuntansi), pikirannya bagus” 
~Imam Syafi’i~ 

 
 

4.1. Pengantar  

Pandangan yang luas terhadap akuntansi dapat memunculkan ide-ide 

kreatif sehingga akuntansi tidak saja menjadi pengetahuan teoritis belaka, 

namun dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Akuntansi tidak hanya 

dapat diterapkan di perusahaan skala besar, UKM, pemerintahan, LSM, Gereja 

(Jacobs dan Walker, 2004), Masjid dan lain-lain tetapi yang lebih penting adalah 

pada sebuah keluarga. Keluarga adalah institusi terpenting dalam proses 

pembentukan individu yang sehat rohani dan jasmani, berilmu pengetahuan 

serta bermoral.  

Triyuwono (2000: 3) menyebutkan: 

Setelah mengalami perubahan demi perubahan, akuntansi tidak 
lagi berada dalam kevakuman, tetapi secara aktif 
mentransmisikan kekuatan potensialnya dan mulai mempengaruhi 
serta membentuk lingkungannya atau realitas tempat dimana ia 
dipraktekkan. Ada tiga peran umum akuntansi dalam proses 
perubahan organisasional, yakni bagaimana akuntansi 
menciptakan visibilitas dalam organisasi, berfungsi sebagai 
praktik kalkulatif dan menciptakan suatu domain bagi tindakan 
ekonomi.  

 
Keluarga juga dapat dipandang sebagai suatu unit organisasi, karena 

dalam sebuah keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang berkumpul untuk 

mencapai tujuan bersama. Davis (1962) dalam bukunya Human Relatonship Of 

Work menjelaskan bahwa organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat 

atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan 

sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam 

memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), 
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sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien 

dan efektif untuk mencapai tujuan bersama.  

Lebih lanjut Narwoko dan Suyanto (2004: 14) menyebutkan bahwa 

keluarga adalah lembaga sosial dasar dimana semua lembaga atau pranata 

sosial lainnya berkembang, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang 

universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu. 

Keluarga yang merupakan domain penting dalam pembentukan karakter suatu 

bangsa tidak mustahil terdapat juga praktik-praktik akuntansi yang bervariasi 

tergantung tingkat pemahaman, budaya, nilai spiritual, konteks dan motif 

pelaksanaan akuntansi. 

Dalam rangka menjelajahi praktik akuntansi dalam sebuah keluarga 

(rumahtangga) diperlukan sebuah pendekatan penelitian kualitatif sehingga 

mampu digali berbagai informasi dari informan jauh lebih dalam. Pada bagian ini 

akan mengulas temuan peneliti mengenai praktik akuntansi pada keluarga 

akuntan. Kembali kepada peryataan Triyuwono (2003), bagian ini juga akan 

menjelaskan bagaimana praktik akuntansi dapat membuat suatu perubahan atau 

ditujukan untuk melakukan perubahan pada keluarga tersebut. Penjelasan akan 

diawali dengan motif dan tujuan praktik akuntansi keluarga, eksplorasi teknik-

teknik pencatatan akuntansi keluarga, kemudian dilanjutkan dengan pemeran 

utama pelaksana akuntansi keluarga. 

 
4.2. Motif dan Tujuan Praktik Akuntansi Keluarga 

Motif merupakan daya penggerak dalam diri seseorang, baik yang 

disadari ataupun tidak disadari untuk melakukan kegiatan demi mencapai tujuan 

tertentu (Khodijah, 2006). Sedangkan definisi tujuan (goal) menurut  Chaplin 

(2008: 210): 
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1. hasil akhir yang diperjuangkan oleh suatu organisme, atau yang 
jadi sasaran gerak suatu organisme; 2. satu tempat berisikan 
sesuatu yang mengandung insentif, seperti ruang sasaran pada 
ujung suatu jaringan jalan simpang siur (maze); 3. satu reaksi 
tujuan akhir; 4. (adler) tujuan atau sasaran, misalnya suatu 
superioritas yang diperjuangkan seseorang dan yang menentukan 
gaya hidupnya; 5. Maksud (purpose) seringkali digunakan sinonim 
dengan tujuan (goal) akan tetapi maksud secara tidak langsung 
menyatakan suatu keadaan subjektif yang membuat sasaran 
tersebut jadi sangat menarik. 

 
 
Dari definisi motif dan tujuan di atas terlihat bahwa motif sangat berkaitan 

dengan tujuan, karena setiap motif melakukan sesuatu selalu diikuti oleh tujuan 

tertentu yang ingin dicapai. Bisa jadi, walaupun motifnya sama namun tujuan 

bisa berbeda atau tujuan sama namun motif berbeda tergantung dari setiap 

individu ataupun terdapat kesamaan antara motif dan tujuan dari tiap-tiap 

individu.  

Begitupula dalam pelaksanaan praktik akuntansi keluarga, tentu saja 

terdapat motif dan tujuan yang bervariasi dari tiap-tiap keluarga. Hal ini menjadi 

menarik perhatian peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh. Dari bukti empiris 

yang peneliti dapatkan di lapangan ternyata setiap keluarga memiliki motif dan 

tujuan berbeda dalam mempraktikkan akuntansi keluarga.  

Sebagaimana menurut penuturan CS yang merupakan informan dalam 

penelitian ini. CS adalah seorang ibu rumahtangga yang juga sebagai Dosen di 

sebuah perguruan tinggi dan sangat mengidamkan sebuah keluarga sakinah, 

mawaddah, dan warahmah. Demikian penuturan CS: 

Bagi keluarga kami, akuntansi sangat membantu dalam 
mempererat jalinan cinta (suami-istri) karena dapat 
mengungkapkan emosi lewat komunikasi mengenai aktivitas 
kegiatan ekonomi keluarga. Maklumlah kami keluarga yang baru 
menata kehidupan.  
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Dari penuturan tersebut terlihat bahwa praktik akuntansi keluarga CS 

menunjukkan bahwa akuntansi sebagai fungsi komunikasi mengenai aktivitas 

ekonomi keluarga dan dari komunikasi tersebut dapat mempererat jalinan cinta 

(suami-istri) sehingga terwujudlah keharmonisan rumahtangga/keluarga. Apabila 

sebuah keluarga harmonis maka terwujudlah keluarga sejahtera keluarga 

bahagia. 

Berbeda dengan penuturan dari pasangan AH (AH-) yang menceritakan 

dengan segenap perasaannya kepada peneliti mengenai praktik akuntansi di 

keluarganya bahwa praktik akuntansi dapat mengubah perilaku dirinya dan 

anggota keluarga lainnya (suami dan anak). Dengan metode informal hypnosis 

peneliti berhasil menggali informasi bawah sadar AH- sehingga tertuturlah 

informasi berikut: 

Catatan akuntansi yang saya buat, ternyata sangat ampuh untuk 
mengubah perilaku anggota keluarga lainnya (suami, anak) dan 
saya sendiri. Saya melakukan ini karena gak mau repot kalau 
ditanya suami mengenai alokasi dana yang ia berikan tiap bulan. 
Diminta atau tidak yang penting tiap bulan saat ia memberikan 
gajinya ke saya, catatan penggunaan dana bulan lalu selalu saya 
lampirkan berikut dengan bukti-bukti kwitansi dan lainnya. 

 
Ada hal yang menarik untuk dicermati oleh peneliti dari penuturan AH- 

yakni dalam melakukan akuntansi keluarga ternyata dengan kesadaran yang 

tinggi dan sukarela walaupun tidak diminta oleh suami sebagai pihak yang telah 

mengamanahkan penghasilan bulanan untuk dikelola. Disini terlihat pula bahwa 

AH- juga detail dan terinci mempersiapkan bukti-bukti dan catatatan yang 

mendukung atas penggunaan dana sehingga hakikat dari akuntansi sebagai 

suatu pertanggungjawaban atas sesuatu yang diamanahkan telah tersirat secara 

jelas dari praktik akuntansi keluarga. 
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Menarik juga apa yang diungkapkan oleh AW yang sehari-hari bekerja 

sebagai Auditor dan memiliki kesibukan yang sangat luar biasa serta juga baru 

menata rumahtangga. Perolehan data oleh peneliti dilakukan saat AW duduk 

santai di taman kampus Fakultas Ekonomi Universita Brawijaya dan dengan 

teknik informal hypnosis banyak sekali hal yang dapat peneliti gali dari AW.  

Menurut AW, tujuan akuntansi keluarga adalah untuk tabungan (saving). Ini 

senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Komori dan Humprey (2000), 

dimana setiap keluarga di Jepang membuat dan melaksanakan akuntansi untuk 

keperluan peningkatan saving (tabungan).  Demikian penuturan AW: 

Akuntansi budgeting yang saya lakukan untuk tujuan estimasi 
saving keluarga, ya gak pernah dicatat cuma dipikiran saja. 
Akumulasi saving minimal sebagai dana cadangan untuk hal-hal 
yang mendadak seperti: biaya pengobatan keluarga jika sakit, 
makan-makan untuk menjamu tamu dan lain-lain.  
 
Dari penuturan AW di atas terlihat ada hal yang menarik perhatian 

peneliti yakni mengenai motif dan tujuan yang dilakukan serta cara melakukan 

pencatatan akuntansi. Dari sisi motif  dan tujuan AW  jelas-jelas melakukan 

akuntansi untuk tujuan estimasi saving  yang diperuntukkan untuk hal-hal 

mendadak yang kelak mungkin akan terjadi. Sedangkan cara pencatatan yang 

dilakukan adalah dengan dipikirkan saja tanpa harus dicatat dan hal ini berbeda 

dengan yang dilakukan oleh AH-. 

Berbeda dengan AS yang sehari-harinya sebagai staf pengajar yang 

memiliki sosok teladan bagi mahasiswa. AS merupakan seorang dosen   yang 

religius sehingga dalam melaksanakan tugas, beliau sangat berhati-hati dan 

penuh tanggungjawab. Perolehan informasi dilakukan peneliti dengan dialog 

yang sangat kondusif di ruang kerjanya dengan informal hypnosis. Demikian 

penuturan AS: 
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Akuntansi keluarga yang saya lakukan semata-semata untuk 
pertanggungjawaban kepada Allah SWT mengenai kewajiban 
zakat. Jadi saya merasa perlu untuk mencatat segala penerimaan 
keluarga tiap bulannya. 
 

Point penting yang peneliti tangkap dari penuturan AS di atas adalah 

motif yang mendasari kegiatan akuntansi yang semata-mata untuk 

pertanggungjawaban kepada Allah SWT, bukan kepada manusia (orang lain).  

Dan saat diskusi yang dilakukan dengan peneliti, AS serta merta juga 

menunjukkan catatan (dalam komputer) yang berisi penerimaan dan 

pengeluaran serta berapa jumlah zakat yang telah dan akan dikeluarkan setiap 

tahun. Ternyata AS telah melakukan ini sudah lama sekali yakni sejak tahun 

2000-an sampai dengan sekarang. 

Berbeda dengan motif yang dilakukan oleh AS, selanjutnya AB- 

menuturkan bahwa akuntansi keluarga juga telah dipraktikkan sejak awal 

menikah dan ini dilakukan semata-mata atas kesadaran sendiri guna untuk 

pertanggungjawaban kepada suami. AB- adalah seorang ibu rumahtangga 

sekaligus juga bekerja sebagai dosen (akuntan pendidik), ia menyatakan bahwa 

catat-mencatat adalah hobbinya sehingga dalam melakukan akuntansi keluarga 

menjadi sesuatu yang menyenangkan. Demikian penuturan AB-: 

Sejak awal menikah saya melakukan akuntansi keluarga, gak ada 
yang nyuruh atau yang maksa ... mungkin saya orangnya seneng 
catat-mencatat jadi ya.. lakukan aja sesuai yang saya bisa dan 
ketahui... tujuan saya sih bisa tahu kemana alokasi dana yang 
diberikan suami. Tiap bulan saya buat rekap penerimaan dan 
pengeluaran dan kasih tau ke suami tapi dia ya cuek aja...tapi 
saya tetap melakukannya karena bagi saya itu sudah kebiasaan 
dan bentuk aplikasi pengetahuan akuntansi saya. 

 
Selanjutnya ada hal yang menarik perhatian peneliti mengenai tujuan 

akuntansi keluarga yang dilakukan oleh CK. Sebagai ibu rumahtangga dan juga 

berprofesi sebagai dosen (akuntan pendidik), CK mengutarakan dengan detail 
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mengenai metode pencatatan akuntansinya sambil menunjukkan sebuah buku 

yang berisi catatan akuntansi keluarganya. Peneliti juga melihat dari catatan 

tersebut ada hal yang di highlight, yakni mengenai pengeluaran untuk belanja 

rokok suami dan reward  untuk anak-anaknya. Setelah digali lebih dalam ia 

menjelaskan bahwa ini dilakukan semata-mata untuk mengubah perilaku suami 

dan anaknya. Demikian penuturan CK: 

Pos-pos dalam catatan saya klasifikasikan, umumnya ada 3: 
penerimaan, pengeluaran dan ZIS. Khusus untuk pengeluaran, 
saya klasifikasikan lagi lebih lanjut: ada pengeluaran rutin, macam 
belanja harian untuk sayur-sayuran, belanja bulanan untuk 
keperluan yang memang belinya bulanan, macam sabun, 
deterjen, dll. Lalu untuk pengeluaran ada klasifikasi untuk 
perawatan kendaraan,  transportasi dan rokok. Untuk yang 
terakhir ini memang biar tahu berapa yang sudah dikeluarkan 
untuk “barang yang gak berguna” seperti rokok. Maksud saya sih 
biar tahu dia, sudah habis segini.. coba kalau jumlah sebesar ini 
buat yang lain-lain.. kan lebih bermanfaat. Untuk anak-anak juga 
saya buatkan pos tersendiri. Buat anak-anak saya, biar rajin 
belajar, saya kasih janji bahwa setiap mata pelajaran yang 
dipelajari setelah sekolah saya kasih Rp. 1.000,-. Maunya sih buat 
anak yang paling kecil. Laki-laki mungkin ya, jadi susah disuruh 
belajar. Ternyata yang manjur buat anak yang besar. Kita bikin 
papan prestasi bersama untuk menghitung, tetapi lama-lama, 
anak pertama saya malah bisa bikin laporan harian sendiri setiap 
malam. Akhir bulan dia kasih ke saya berapa mata pelajaran yang 
sudah dia pelajari setiap malam. Uangnya saya kasih dalam 
bentuk barang, biasanya ATK, atau mainan.. jadi belinya tetap di 
bawah pengawasan saya. 

 
 
Namun, selain itu, akuntansi dianggap CK sebagai suatu sarana 

untuk mencatat hutang yang harus dibayar kepada Tuhan. Disini dapat dilihat 

bahwa akuntansi bersifat spiritual, tidak hanya material sebagaimana yang 

terjadi pada akuntansi konvensional. Hal ini tampak pada pernyataan lebih 

lanjut oleh CK: 

 
Kalau ZIS bukan saya anggap pengeluaran, tapi hutang pada 
Allah yang harus dibayar. Jadi nyatatnya memang ditujukan agar 
tahu sudah berapa yang dikeluarkan. Takut kalau kurang...takut 
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kewajibannya tidak dipenuhi. Kalau kurang dari perhitungan 
(2.5%) ya kita keluarkan... Kita lebih suka kalau lebih, sih. Toh 
yang kita keluarkan di jalan Allah akan kembali jauh berlipat-lipat.. 
Itu juga yang kadang kita gak ngerti. Kadang yang kita tahu 
penerimaan segini, pengeluaran kayaknya bisa lebih besar, tapi 
ya kok masih bisa nabung. Mungkin ya kurang teliti nyatatnya, tapi 
mungkin juga ini yang namanya rezeki yang barokah. 

Dari ungkapan-ungkapan di atas peneliti dapat menangkap makna bahwa 

motif dan tujuan dari informan melakukan praktik akuntansi keluarga adalah atas 

kesadaran sendiri dan bervariasi. Ada yang bersifat transedental yakni 

pertanggungjawaban pada Allah SWT, ada juga untuk menciptakan dan menjaga 

keharmonisan keluarga, ada juga untuk mengubah perilaku anggota keluarga 

(suami/istri dan anak), serta ada juga sebagai pertanggungjawaban kepada 

suami atas titipan penghasilan yang suami berikan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga. 
Tabel  4.1 

Motif dan Tujuan Praktik Akuntansi Keluarga 
 

Informan Motif Tujuan 
CS Cinta pada pasangan dan 

keluarga 
Harmonis dalam rumahtangga 

AH- Kesadaran sendiri dan rasa 
tanggungjawab pada suami dan 
keluarga 

Mengubah perilaku anggota keluarga, 
nggak mau repot jika ditanya suami 
 

AW Kesadaran sendiri, estimasi 
penerimaan dan pengendalian 
pengeluaran dengan budgeting 

Saving keluarga dan persiapan hal 
yang tak terduga: biaya berobat, 
menjamu tamu dll 

AS Kesadaran sendiri, 
pertanggungjawaban kepada 
Allah SWT 

Membersihkan harta dan diri melalui 
zakat 

AB- Kesadaran sendiri, aplikasi 
pengetahuan akuntansi, hobby, 
rasa tanggungjawab pada suami 
dan keluarga 

Pertanggungjawaban pada suami, 
tahu posisi  dan kondisi keuangan 
keluarga 

CK Kesadaran sendiri, aplikasi 
pengetahuan akuntansi, rasa 
tanggungjawab pada suami dan 
keluarga, pertanggungjawaban 
kepada Allah SWT 

Mengubah perilaku anggota keluarga 
(suami dan anak), 
Kewajiban ZIS kepada Allah 

Sumber: data olahan (2010) 
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4.3. Teknik Pencatatan Akuntansi Keluarga 

Dari beberapa pengamatan yang peneliti lakukan kepada informan, 

menarik untuk dicermati bahwa walaupun para informan merupakan akuntan, 

namun tidak semua menggunakan istilah-istilah akuntansi. Istilah akuntansi 

seperti: jurnal umum, jurnal khusus, kode rekening (akun), neraca, cashflow, L/R 

dan lainnya tidak ada yang terungkap dengan lisan. Malah yang tertutur adalah 

hanya catatan harian, catatan penerimaan/pengeluaran, rekap penerimaan/ 

pengeluaran serta laporan harian/bulanan. 

Dari sini peneliti menyimpulkan bahwa para informan dalam 

mengaplikasikan akuntansi di keluarga mereka sangat fleksibel dan tidak terlalu 

mengikuti teori akuntansi keuangan yang telah digeluti sekian lama semasa 

masa kuliah dulu. Hal ini dapat dimaklumi karena akuntansi keluarga merupakan 

akuntansi yang tidak diwajibkan oleh suatu dewan standar atau pemerintah 

sehingga aplikasinya dapat beraneka ragam untuk setiap orang. 

Dari hasil eksplorasi peneliti terhadap informan terdapat beberapa teknik 

pencatatan akuntansi keluarga, yakni: (1) Teknik akuntansi keluarga secara 

tertulis dan (2) Teknik akuntansi keluarga tidak tertulis. Untuk setiap teknik 

pencatatan akuntansi keluarga dapat dijelaskan pada bagian berikut. 

4.3.1. Teknik Akuntansi Keluarga Secara Tertulis 

Teknik akuntansi keluarga secara tertulis adalah teknik pencatatan 

akuntansi keluarga yang dapat dilihat wujudnya berupa catatan 

penerimaan/pengeluaran keluarga, anggaran (budget)  bulanan, laporan 

rekapitulasi penerimaan/ pengeluaran, estimasi zakat yang harus dibayarkan 

yang dituliskan dalam sebuah lembaran kertas, buku khusus ataupun dalam file 

(xls, doc, txt ) di komputer.  
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Dari beberapa informan peneliti menemukan  5 (lima) dari 8 (delapan) 

informan yang menggunakan teknik ini diantaranya: CK, AS, AH, AB dan AG. 

Setiap informan yang menggunakan teknik tertulis juga bervariasi, ada yang 

dengan buku khusus (buku tulis bergaris biasa atau buku agenda), ada juga  

yang mencatat pada sebuah kertas amplop (berisi rincian pengeluaran keluarga 

dan disertai bukti/kwitansinya), serta ada juga yang mencatat di komputer 

(program microsoft excel). 

Tabel  4.2 
Matriks Pencatatan Akuntansi Keluarga Secara Tertulis 

 
Informan Media Pencatatan Jenis Catatan 
CK Buku tulis bergaris 

(dibuat kolom-
kolom) 

Mencatat penerimaan, pengeluaran, hutang, dan 
zakat yang harus dikeluarkan dalam sebuah buku 
tulis bergaris. Jatah uang jajan ke anak dan 
meminta pertanggungjawaban mengenai 
penggunaannya. Catatan ditunjukkan ke suami, 
terutama berkaitan pengeluaran untuk beli rokok 
dengan harapan suami dapat merubah perilaku 
merokok sedikit demi sedikit.  
 

AS Komputer dengan 
program microsoft 
excel 

Mencatat hanya penerimaan  (suami & istri) saja 
sedangkan pengeluaran keluarga tidak. kemudian 
diestimasi zakat yang harus dibayarkan setiap 
bulan (2,5%) kemudian pada akhir tahun 
diestimasi kembali zakat yang sebenarnya harus 
dikeluarkan. 

AH Kertas Amplop Rincian pengeluaran keluarga selama 1 (satu) 
bulan berdasarkan uang yang diberikan suami. 
Juga disertai bukti-bukti seperti kuitansi, slip 
pembayaran (listrik, air, telp), bon-bon belanja di 
supermarket, dll. 

AB Buku agenda  Mencatat penerimaan dan pengeluaran keluarga 
setiap bulan disertai dengan bukti-bukti (kuitansi, 
bon, slip pembayaran dll) yang dimasukkan dalam 
kantong plastik bening kemudian distappless pada 
lembaran catatan  (buku agenda) tersebut. 

AG Buku tulis bergaris  Mencatat penerimaan dan pengeluaran keluarga 
juga sekaligus deskripsi mengenai aktivitas atau 
kejadian yang dianggap berkesan. Jadi selain 
sebagai catatan akuntansi juga sebagai diary yang 
menceritakan kejadian atau kronologi peristiwa. 

Sumber: data olahan (2010) 
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4.3.2. Teknik Akuntansi Keluarga Tidak Tertulis  

Teknik akuntansi keluarga tidak tertulis adalah teknik pencatatan 

akuntansi keluarga yang tidak dapat dilihat wujudnya, namun hanya 

dikomunikasikan atau didalam pikiran saja. Informan yang menggunakan teknik 

ini adalah  CS, AP dan AW. AP menuturkan bahwa: 

 
 

Akuntansi itu ada dalam pikiran saja, jadi saya tidak mau 
terpenjara oleh metode pencatatan akuntansi yang njelimet 
sehingga membuat diri saya terbebani. Semuanya ada dalam 
pikiran saya saja, mengenai kebutuhan pengeluaran rumah 
tangga, pendapatan yang saya terima kemudian diberikan kepada 
istri untuk dikelola, kebutuhan anak-anak, kebutuhan pribadi saya 
dan lain-lain. Paling tidak akuntansi keluarga ada dalam pikiran 
saya saja.  

 
Selanjutnya AW juga menyatakan bahwa: 

Akuntansi keluarga yang saya praktikkan adalah akuntansi 
budgeting berupa estimasi penerimaan dan pengeluaran per 
bulan.  Tujuannya supaya saya tahu berapa “saving” keluarga 
yang bisa dialokasikan untuk cadangan hal-hal mendadak seperti 
biaya pengobatan anggota keluarga jika sakit, makan-makan 
untuk menjamu tamu. Tidak dicatat hanya dipikirkan saja, tak 
perlu ada catatan yang njelimet yang simpel aja. 
 
 

Berbeda dengan  AP dan AW, CS memiliki keunikan tersendiri dalam 

mempraktikkan akuntansi keluarga, yakni dengan teknik komunikasi. Maksudnya 

adalah CS hanya cukup menyampaikan pengeluaran keluarga per hari/minggu/ 

bulan atau waktu khusus lewat komunikasi lisan kepada suaminya. Biasanya hal 

ini dilakukan pada saat menjelang tidur atau pada saat sedang santai berdua. 

Demikian penuturan CS: 

 
Setiap pengeluaran untuk kebutuhan keluarga, saya selalu 
menyimpan kuitansi, bon, slip pembayaran, slip penarikan uang 
dari ATM, slip pembayaran credit card dll  ke dalam dompet, jika 
kebanyakan  ya...saya masukkan dalam amplop dan simpan 
dilemari. Setelah melakukan aktivitas belanja-belanja atau 
aktivitas mengeluarkan uang biasanya saya sampaikan kepada 
suami secara lisan supaya dia tahu kemana aja alokasi dana yang 
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dia berikan ke saya. Jadi komunikasi yang saya lakukan ternyata 
dapat menumbuhkan saling kepercayaan dan memperat jalinan 
cinta antara kami berdua, karena biasanya kami lakukan saat 
menjelang tidur dan pada saat santai di kamar berdua.  
 

Dari penuturan informan di atas dapat dilihat bahwa teknik akuntansi tidak 

tertulis yang diterapkan oleh informan (CS, AP, dan AW) tidak secara spesifik 

melakukan pencatatan secara tertulis seperti yang dilakukan oleh CK, AS, AH, 

AB dan AG. Hal ini disebabkan karena akuntansi konvensional yang dipahami 

sebagai sebuah catatan (pembukuan)  dianggap sebagai sesuatu yang “njelimet” 

atau membuat repot karena harus dicatat, diproses (posting) dan dilaporkan. Jadi 

mereka beranggapan  bahwa akuntansi cukup dalam pikiran saja dan 

disampaikan atau dikomunikasikan kepada pihak yang membutuhkan. 

 
4.4. Pemeran Utama Pelaksana Akuntansi Keluarga 

Menjadi ibu rumah tangga atau Ibu untuk anak-anaknya sering dianggap 

profesi yang remeh oleh kebanyakan orang, anggapan ibu rumah tangga yang 

hanya bergelut dengan “dapur” dan “kasur” kadang membuat sebagian ibu 

rumah tangga seringkali berasa minder jika ditanya mengenai pekerjaan dengan 

mengatakan “akh saya cuma Ibu rumah tangga”.  

Apalagi jika latar ibu rumah tangga tersebut seorang yang berpendidikan 

tinggi, dan dianggap punya potensi untuk berkarir sehingga kemudian banyak 

komentar kepada wanita yang memilih mengabdikan hidupnya untuk keluarga ini 

dengan komentar yang menyayangkan misalnya “Sayang ya sudah sekolah 

tinggi-tinggi cuma jadi Ibu rumah tangga”. 

Tentu ungkapan di atas bukan berarti menafikan atau merendahkan 

wanita yang berkarir dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga,  pilihan itu tidak 

salah karena yang terpenting dalam berkarir atau berumahtangga intinya adalah 
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peran seorang wanita untuk dapat menjadi seorang istri dan ibu yang baik bagi 

anak-anaknya. Bukankah ada ungkapan bahwa dibalik kesuksesan 

seorang  laki-laki adalah tergantung siapa wanita dibelakangnya. 

Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran seorang ibu sangat besar 

dalam mewarnai dan rnembentuk dinamika zaman. Lahimya generasi-generasi 

bangsa yang unggul, kreatif, penuh inisiatif, bermoral tinggi, bervisi kemanusiaan, 

beretos kerja andal, dan berwawasan luas, tidak luput dari sentuhan peran 

seorang ibu. Ibulah orang yang pertama kali memperkenalkan, 

menyosialisasikan, menanamkan, dan mengakarkan nilai-nilai agama, budaya, 

moral, kemanusiaan. pengetahuan, dan keterampilan dasar, serta nilai-nilai luhur 

lainnya kepada seorang anak. Dengan kata lain, peran ibu sebagai pencerah 

peradaban, ‘”pusat” pembentukan nilai, atau “‘pancer” penafsiran makna 

kehidupan, tak seorang pun menyangsikannya 

Namun, seiring gerak roda peradaban, peran ibu sebagai pencerah 

peradaban bakal menemui tantangan yang semakin berat. Setidaknya ada dua 

tantangan mendasar yang harus dihadapi oleh seorang ibu di tengah dinamika 

peradaban global. Pertama, tantangan internal dalam lingkungan keluarga yang 

harus tetap menjadi sosok feminin yang lembut, penuh perhatian dan kasih 

sayang, serta sarat sentuhan cinta yang tulus kepada suami dan anak-anak. 

Kedua, tantangan eksternal di luar “pagar” rumahtangga seiring tuntutan zaman 

yang semakin terbuka terhadap masuknya nilai-nilai mondial dan global yang 

menuntut dirinya untuk bersikap maskulin. 

Dalam menyikapi dan menyiasati dua tantangan mendasar itu, seorang 

ibu jelas dituntut untuk semakin memaksimalkan perannya, memberdayakan 

potensi dirinya sehingga mampu tampil feminin dan maskulin sekaligus dalam 
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menerjemahkan dan menginternalisasi selera zaman yang mustahil dihindarinya 

sebagai seorang ibu yang hidup pada era kesejagatan. Ini artinya, fitrah seorang 

ibu tidak hanya “dicairkan” dalam lingkup domestik, tetapi juga harus ditebarkan 

pada ranah publik, seiring dengan semakin kompleks dan rumitnya masalah-

masalah yang harus diatasi. 

Sama halnya dengan hasil eksplorasi peneliti mengenai praktik akuntansi 

keluarga akuntan, terdapat temuan bahwa seorang Ibu Rumah Tanggalah yang 

berperan dalam proses pencatatan akuntansi keluarga. Hal ini dapat peneliti 

temukan pada beberapa informan terutama CS, CK, AH, AB, dan AG.  

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan ternyata peran seorang Ibu 

sangat dominan dalam mengelola keuangan keluarga terutama bagaimana 

usaha seorang Ibu mengatur penerimaan yang terbatas dari suami dan 

mengalokasikannya untuk keperluan hidup yang kadang kala melebihi dari 

penerimaan keluarga. Selain itu juga seorang Ibu dituntut untuk menjadi tuntunan 

bagi anak-anaknya dan juga dapat “melayani” suaminya dengan baik. 

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa praktik akuntansi keluarga tidak 

terlepas dari peran seorang Ibu yang menjadi pemeran utama dalam sebuah 

keluarga. Sebagai ibu, pendidik anak-anak harus mengetahui porsi yang tepat 

dalam memberikan kebutuhan-kebutuhan anaknya, sikap maupun perilakunya 

harus dapat dijadikan contoh bagi anak-anaknya. Sebagai seorang istri, wanita 

harus menumbuhkan suasana yang harmonis, tampil bersih, memikat dan 

mampu mendorong suami untuk hal-hal yang positif. Sebagai anggota 

masyarakat, wanita diharapkan peran sertanya dalam masyarakat  (Noor, 2002). 
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4.5. Ringkasan 

Dalam hidupnya setiap manusia berperilaku atas dasar pengetahuan 

yang telah dipelajari dan dipahami sejak dari lahir hingga dewasa. Melalui proses 

belajar yang panjang terbentuklah perilaku yang tercermin dari pemikiran, tutur 

kata, sikap, dan tindakan. Perilaku akuntan dalam kehidupan sehari-hari 

berkenaan praktik  ilmu akuntansi memiliki motif dan tujuan yang berbeda-beda.  

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan informal 

Hypnosis peneliti menemukan bahwa praktik akuntansi memiliki motif dan tujuan 

untuk membentuk perilaku anggota keluarga (anak, suami dan istri), untuk 

mempererat jalinan cinta (suami-istri) dan juga untuk pertanggungjawaban 

kepada Allah SWT berupa kewajiban zakat.  

Kemudian dalam praktik akuntansi keluarga tersebut seorang ibu (istri) 

adalah sebagai pelaku utama. Hal ini disebabkan karakter dan peran  dari 

seorang ibu (istri) yang senang mengurusi dan mengelola keuangan keluarga.  

Bentuk pencatatan yang dilakukan seorang ibu (istri) bervariasi, ada yang berupa 

catatan fisik (ditulis dalam buku khusus/agenda) dan ada juga yang hanya di 

dalam pikiran lalu dikomunikasikan kepada suaminya. Variasi-variasi dalam 

praktik akuntansi ini setidaknya akan menstimulasi kita semua untuk dapat 

mempraktikkan ilmu pengetahuan akuntansi yang dimiliki dalam kehidupan 

sehari-hari. Mudah dan menyenangkan adalah merupakan kata kunci dalam 

memulai aktivitas kehidupan sehari-hari. Dengan demikian praktik akuntansi 

keluarga juga akan kita yakini sebagai sebuah praktik yang mudah dan 

menyenangkan. 

 

 



 

BAB  V 
AKUNTANSI KELUARGA UNTUK  

MEMBENTUK PERILAKU ANGGOTA KELUARGA 
 

“It is what you do (behaviour) that determines your performance, 
Not what you are (personality)” 

~ Adi W. Gunawan ~ 
 

5.1. Pengantar  

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling awal dikenal oleh setiap 

manusia. Peranannya dalam pendidikan dan proses pembentukan perilaku 

sangat dominan. Menurut Noor (2002), dalam tumbuh dan berkembangnya 

aspek manusia baik fisik maupun mental, dan spiritual akan menentukan bagi 

keberhasilan kehidupan manusia, hal ini sangat ditentukan oleh lingkungan 

keluarga.  

Pada tahap awal penelitian ini terdapat beberapa hal mendasar yang 

menjadi pertanyaan peneliti mengenai sejauhmana praktik akuntansi yang terjadi 

dalam keluarga akuntan. Banyak akuntan yang diwawancarai masih ragu apakah 

telah mempraktikkan akuntansi dalam keluarganya. Pandangan sebagian besar 

masyarakat menganggap bahwa akuntansi adalah sesuatu yang hanya berlaku 

bagi organisasi bisnis perusahaan maupun organisasi pemerintah atau 

organisasi publik saja. Namun setelah berdiskusi lebih lanjut bahwa akuntansi 

ternyata memiliki makna yang luas dan dapat saja dipraktikkan dalam sebuah 

keluarga. Ternyata praktik akuntansi dalam sebuah keluarga juga dapat 

membentuk perilaku anggota keluarga menjadi lebih baik. 

Masih menurut Noor (2002), lingkungan keluarga yang kondusif sangat 

menentukan optimalisasi perkembangan pribadi, moral, kemampuan 

bersosialisasi, penyesuaian diri, kecerdasan, kreativitas juga peningkatan 

kapasitas diri menuju batas-batas kebaikan dan kesempurnaan menjadi 
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manusia. Dengan demikian lingkungan keluarga adalah tempat bagi setiap 

individu untuk membentuk kepribadian dan perilaku yang kelak akan dipraktikkan 

dalam kesehariannya saat bersosialiasi dengan lingkungan di luar.  

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai proses pembentukan perilaku, 

peran akuntansi keluarga dalam membentuk perilaku yakni bagaimana akuntansi 

keluarga dapat mendidik prilaku anak menjadi lebih baik dan bagaimana 

akuntansi keluarga dapat mengurangi kebiasaan merokok suami. 

 
5.2. Proses Pembentukan Perilaku 
 

Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme (makhluk hidup) 

yang bersangkutan. Perilaku merupakan hasil daripada segala macam 

pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam 

bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan (Notoatmojo, 2007). Sedangkan 

menurut Skinner (1938) seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku 

merupakan respon atau perilaku seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari 

luar) (Amzaris, 2000). Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku (behavior) 

merupakan apa yang kita ucapkan, lakukan, cara kita berbicara, bersikap, 

berinteraksi, reaksi atau respons kita dalam menghadapi suatu masalah saat 

berinteraksi dengan dunia di luar diri kita.  

Selanjutnya penelitian Rogers (1974) mengungkapkan bahwa sebelum 

orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), di dalam diri orang tersebut 

terjadi proses yang berurutan, yakni: 1)    Awareness (kesadaran), yakni orang 

tersebut menyadari dalam arti mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu; 2)   

 Interest, yakni orang mulai tertarik kepada stimulus; 3)    Evaluation 

(menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus bagi dirinya). Hal ini berarti 

sikap responden sudah lebih baik lagi; 4)    Trial, orang telah mulai mencoba 
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perilaku baru; 5)    Adoption, subjek telah berperilaku baru sesuai dengan 

pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.  

Menurut Notoatmodjo (2003: 122), apabila penerimaan perilaku baru atau 

adopsi perilaku melalui proses seperti ini didasari oleh pengetahuan, kesadaran, 

dan sikap yang positif maka perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan atau 

bersifat langgeng (long lasting). Dalam mekasisme pikiran manusia terdapat filter 

yang bertindak seperti sistem pengaman. Filter itu menyaring pikiran dan perilaku 

baru dan memastikan bahwa kita benar-benar menginginkan apa yang akan kita 

katakan dan inginkan dalam merespons stimulus dari luar. Filter tersebut akan 

bisa dilalui dengan melakukan sesuatu berulang-ulang (repetisi), disampaikan 

oleh figur yang berpengaruh, disampaikan oleh institusi keluarga atau kelompok, 

disampaikan dengan emosional yang intens serta dengan cara melakukan 

hipnosis.  

Dengan demikian perilaku baru akan terbentuk jika kita mampu melewati 

filter mental manusia yang menjadi program dasar (kebiasaan) yang telah 

terbentuk selama hidupnya sehingga metode dalam pembentukan perilaku baru 

sangat bervariasi dan tiap orang berbeda satu sama lain. Dari kelima cara untuk 

melewati filter mental tersebut, hipnosis merupakan cara yang ampuh apalagi jika 

dilakukan oleh seorang Ibu. Mengapa? Karena Ibu adalah seseorang yang 

sangat dihargai oleh anak-anak, dicintai suami dan memiliki pengaruh yang 

sangat dominan di sebuah keluarga. Ibu tak lekang oleh waktu memberikan 

nasihat kepada anak-anak jika ia melihat sesuatu yang tidak baik dilakukan oleh 

anak-anaknya, seorang ibu juga dengan emosional yang intens memberikan 

pelayanan kepada suami dan mengatur kehidupan rumah tangga agar 
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penghasilan yang telah diberikan suami dapat dikelola dengan baik untuk 

mencukupi dan melayani anggota keluarga lainnya. 

 
5.3. Peran Akuntansi Keluarga dalam Membentuk Perilaku  

Akuntansi keluarga merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh seorang 

ibu (istri) dalam rangka mendokumentasi bukti-bukti pengeluaran, penerimaan,  

menganggarkan kebutuhan keluarga, selanjutnya mencatatnya dan kemudian 

menunjukkan (melaporkan) kepada suami sebagai pemberi amanah atas 

penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akuntansi keluarga 

diterapkan atas dasar kesadaran dan bersifat fleksibel karena tidak ada aturan 

maupun ketentuan yang mengaturnya. Berbeda halnya dengan akuntansi yang 

diterapkan oleh unit bisnis dan organisasi pemerintah yang memiliki standar 

dalam pencatatan maupun dalam pelaporan. 

Seorang ibu (istri) layaknya seorang manager yang mengelola dana yang 

dititipkan oleh pemilik perusahaan (suami) sebagai pemimpin sebuah organisasi 

(rumahtangga/keluarga). Dengan kesadaran penuh seorang ibu (istri) 

menyiapkan dan melayani kebutuhan rumah tangga (organisasi) dan berusaha 

untuk membentuk budaya organisasi (rumahtangganya). Budaya organisasi 

(rumah tangga/keluarga) dapat terbentuk jika ada contoh teladan dari seorang 

ibu (istri). Akuntansi keluarga yang menjadi kebiasaan terus-menerus dilakukan 

oleh seorang ibu (istri) lambat laun akan membentuk budaya keluarga dan 

selanjutnya dapat membentuk perilaku anggota keluarganya. 

Secara garis besar peran akuntansi keluarga dalam membentuk perilaku 

anggota keluarga dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 5.1 
Peran Akuntansi Keluarga Dalam Membentuk Perilaku Anggota Keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibu (istri) 
sebagai  
Manager 

rumahtangga/ 
keluarga Menjadi teladan 

bagi anggota 
keluarga  

(anak, suami) 
Kebiasaan melakukan 

akuntansi keluarga 

 
Membentuk/ 

Mengubah prilaku 
anggota keluarga 

 

Sumber: Data olahan (2010) 

 
Dari gambar tersebut dapat direfleksikan bahwa kebiasaan Ibu (istri)  

melakukan akuntansi keluarga setidaknya menjadi teladan bagi anggota 

keluarga lainnya (anak, suami) sehingga secara perlahan-lahan dapat 

membentuk/mengubah perilaku anggota keluarga. Kemudian terdapat garis 

putus-putus pada gambar di atas, hal itu menunjukkan bahwa Ibu secara 

langsung dengan pengaruhnya sebagai orang yang memiliki kasih sayang dan 

kelembutan dapat melakukan informal hypnosis kepada anggota keluarga 

lainnya untuk dapat membentuk/mengubah perilaku anggota keluarga lainnya. 

Beberapa ahli hikmah menyebutkan : 

Wanita (seorang ibu) itu adalah mengurus di dalam rumah suaminya dan 
mendidik putra-putrinya (Al Hadist Syarif) 
Wanita itu ibarat sekolah, jika kalian mendidiknya dengan baik berarti 
kalian sedang mempersiapkan sebuah bangsa dengan baik (Al hadist) 
Wanita itu dengan tangan kirinya menggoyang buaian, tangan kanannya 
menggoyang dunia. Wanita adalah tiang negara. Apabila kaum wanita 
yang ada itu baik, maka baiklah negara itu. Dan apabila kaum wanita 
yang ada rusak maka rusaklah negara. (ahlul Hikmah) 
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Akuntansi keluarga sebagai kebiasaan baik dan mendidik dari seorang 

Ibu dapat menggambarkan nilai-nilai tanggung jawab (T), amanah (A), kejujuran 

(K), disiplin (D), ikhlas (I), dan rajin (R) atau dapat disingkat TAKDIR. Nilai-nilai 

TAKDIR ini merupakan modal dasar dari setiap orang untuk sukses dalam 

mengarungi kehidupan di dunia menuju bekal untuk kehidupan yang kekal di 

akhirat kelak.  

 Gambar 5.2 
Nilai-nilai dan teladan dari  Akuntansi Keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggung Jawab  (T) 

Akuntansi Keluarga  

Amanah (A) 

Kejujuran (K) 

Disiplin (D) 

Ikhlas (I) 

Rajin (R) 

Sumber: Data olahan (2010) 

 
Ditemukannya nilai-nilai di atas peneliti dapatkan setelah melalui proses 

self hypnosis  saat memulai menulis dan membaca kembali penuturan informan 

dalam catatan penelitian ini. Nilai-nilai ini tercermin dari penuturan informan yang 

sebagian besar melakukan akuntansi keluarga secara spontan dan atas 

kesadaran sendiri dan telah dilakukan saat setelah menikah. Selanjutnya 

akuntansi keluarga juga dilakukan secara terus-menerus sampai dengan 
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sekarang dengan penuh disiplin dan kejujuran yang tinggi, kemudian 

menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada suami 

dengan penuh tanggung jawab sebagai pemberi amanah atas penghasilan 

bulanan yang diterima. Selain itu juga dengan  berbagai aktivitas lain yang 

diemban oleh seorang ibu (istri) yang sangat padat seperti merapikan rumah, 

mencuci pakaian, menyiapkan kebutuhan anak untuk berangkat sekolah, 

memasak, melayani suami, mendidik dan membantu anak menyesaikan PR dan 

lain sebagainya tentunya seorang ibu (istri) adalah sosok yang sangat rajin dan 

ikhlas dalam menjalani aktivitas sehari-hari, sehingga hal ini tentunya dapat 

menjadi suri taudalan bagi anak dan suami. 

 
5.4. Akuntansi Keluarga untuk Mendidik Anak 

Seorang ibu harus mampu menciptakan hubungan atau ikatan emosional 

dengan anaknya. Kasih sayang yang diberikan ibu terhadap anaknya akan 

menimbulkan berbagai perasaan yang dapat menunjang kehidupannya dengan 

orang lain. Cinta kasih yang diberikan ibu pada anak akan mendasari bagaimana 

sikap anak terhadap orang lain. Seorang ibu yang tidak mampu memberikan 

cinta kasih pada anak-anaknya akan menimbulkan perasaan ditolak, perasaan 

ditolak ini akan berkembang menjadi perasaan dimusuhi. Anak dalam 

perkembangannya akan menganggap bahwa orang lainpun seperti ibu atau 

orang tuanya. Sehingga tanggapan anak terhadap orang lain juga akan bersifat 

memusuhi, menentang atau agresi.  

Seorang ibu yang mau mendengarkan apa yang dikemukakan anaknya, 

menerima pendapatnya dan mampu menciptakan komunikasi secara terbuka 

dengan anak, dapat mengembangkan perasaan dihargai, diterima dan diakui 

keberadaanya. Untuk selanjutnya anak akan mengenal apa arti hubungan di 
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antara mereka dan akan mewarnai hubungan anak dengan lingkungannya. Anak 

akan tahu bagaimana cara menghargai orang lain, tenggang rasa dan 

komunikasi, sehingga dalam kehidupan dewasanya dia tidak akan mengalami 

kesulitan dalam bergaul dengan orang lain. 

Kaitannya dengan akuntansi keluarga yang diterapkan dalam sebuah 

keluarga tentunya ditunjukkan oleh bagaimana sikap seorang ibu (istri) yang 

mengkomunikasikan catatan akuntansi keluarga baik kepada suami juga kepada 

anaknya dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Demikian penuturan salah 

satu informan dalam petikan wawancara kepada peneliti: 

Untuk anak-anak juga saya buatkan pos tersendiri. Buat anak-anak 
saya, biar rajin belajar, saya kasih janji bahwa setiap mata pelajaran 
yang dipelajari setelah sekolah saya kasih Rp. 1.000,-. Maunya sih buat 
anak yang paling kecil. Laki-laki mungkin ya, jadi susah disuruh belajar. 
Ternyata yang manjur buat anak yang besar. Kita bikin papan prestasi 
bersama untuk menghitung, tetapi lama-lama, anak pertama saya yang 
perempuan malah bisa bikin laporan harian sendiri setiap malam. Akhir 
bulan dia kasih ke saya berapa mata pelajaran yang sudah dia pelajari 
setiap malam. Uangnya saya kasih dalam bentuk barang, biasanya ATK, 
atau mainan.. jadi belinya tetap di bawah pengawasan saya. (CK) 

 

Penuturan CK di atas menunjukkan betapa seorang ibu (istri) berperan 

dalam membentuk perilaku anak untuk dapat mencapai target dan tanggung 

jawab sebagai pembelajar untuk meningkatkan prestasinya dengan memberikan 

reward berupa uang (dalam bentuk barang) dan dicatat dalam pos khusus. 

Kemudian CK juga menanamkan kesadaran anak-anaknya dengan jujur 

melaporkan aktivitas belajarnya tiap akhir bulan untuk menghitung berapa reward 

yang didapat.  

Dengan cara ini sebenarnya CK telah memberikan sebuah latihan disiplin 

kepada anak-anaknya untuk senantiasa rutin melakukan aktivitas mengulangi  

(repetisi) proses belajar yang telah dilakukan di sekolah. Apabila kebiasaan ini 

terus-menerus dilakukan tentu saja akan membentuk perilaku baik bagi anak-
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anaknya untuk menjadi pembelajar yang hebat. Peneliti juga membuktikan 

sendiri bahwa anak-anak CK sangat memiliki kemampuan kecerdasan intelektual 

dan emosional yang baik dibandingkan dari anak-anak lain yang peneliti amati. 

Lebih lanjut saat peneliti mewawancarai CK, terlihat bahwa anak-anaknya 

mengambil netbook dan kemudian membuat sebuah laporan tentang materi-

materi pelajaran yang telah dipelajari kemudian mencetaknya dan diberikan 

kepada ibunya. Peneliti sangat kagum atas kemandirian dan kesadaran yang 

dimiliki oleh anak seusia bunga (bukan nama sebenarnya) untuk bisa disiplin 

mengatur waktu untuk belajar dan melaporkan kegiatannya. 

Berbeda halnya dengan keluarga AH dalam praktik akuntansi keluarga 

yang dilakukan istrinya menerapkan sistem “jatah”  kepada anak-anaknya. Setiap 

anak diberikan uang jajan sejumlah tertentu kemudian anak-anaknya diminta 

untuk mengatur secara mandiri mengenai alokasi penggunaannya sehingga 

harus dapat mewujudkan keinginan mereka masing-masing. 

Anak-anak dikasih jatah per bulan beda-beda tiap anak, disesuaikan 
dengan kebutuhan (SMA kelas 1, SD kelas 6 dan SD kelas 3) mereka 
dilatih untuk mengelola uangnya masing-masing jadi gak ada tambahan 
jadi harus cukup untuk 1 bulan (AH-). 
 

Dari praktik ini keluarga AH telah menunjukkan kepada anak-anaknya 

bahwa pengelolaan keuangan sudah dapat dimulai dari usia dini sehingga 

setelah besar nanti akan terbiasa disiplin dan menimbang-nimbang mana 

kebutuhan yang lebih prioritas dan juga dapat lebih berhati-hati mengalokasikan 

uang yang dimiliki. Lebih lanjut AH- juga menuturkan: 

Kalau anak-anak mau beli mainan atau barang lain yang diinginkannya, 
biasanya saya membelikannya terlebih dahulu nanti dipotong dengan 
uang jajan bulanannya. Hal ini saya lakukan supaya anak-anak dapat 
mengatur dan mengalokasikan uang yang dimiliki sehingga nantinya 
bisa berpikir sebelum bertindak terutama berkaitan dengan pengeluaran 
yang tidak berguna... tapi jika ada rejeki lebih yang diberikan suami 
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biasanya juga kita kasih bonus buat anak-anak yang punya prestasi di 
sekolah, tujuannya ya untuk memotivasi mereka agar giat belajar. 
 

Selain dari penuturan CK dan AH- peneliti juga dapat menarik hikmah 

yang diceritakan oleh AG yang juga mendapat pelajaran berguna dari ibunya 

yang telah mempraktikkan akuntansi keluarga berupa catatan rinci mengenai 

penerimaan dan pengeluaran serta kronologis peristiwa berkesan yang dilalui 

selama hidup berumahtangga. Berikut penuturan AG: 

Sejak saya masih kecil, ibu saya membiasakan dirinya mencatat segala 
macam penerimaan dan pengeluaran dalam sebuah buku. Selain berisi 
catatan mengenai akuntansi keluarga, ibu juga mencatat kronologis 
sebuah peristiwa atau kejadian yang menurutnya berkesan ke dalam 
buku itu. Jadi saya belajar banyak dari ibu saya tentang sebuah 
kedisiplinan dan kemampuan untuk bertahan dalam mengelola 
keuangan yang diberikan ayah, maklumlah kami 7 (tujuh) bersaudara.  

 
 

Noor (2002) menjelaskan bahwa sejak anak lahir dari rahim seorang ibu, 

maka ibulah yang banyak mewarnai dan mempengaruhi perkembangan pribadi, 

perilaku dan akhlaq anak. Untuk membentuk perilaku anak yang baik tidak hanya 

melalui bil lisan tetapi juga dengan bil hal yaitu mendidik anak lewat tingkah laku.  

Sejak anak lahir ia akan selalu melihat dan  mengamati gerak gerik atau 

tingkah laku ibunya. Dari tingkah laku ibunya itulah anak akan senantiasa melihat 

dan meniru yang kemudian diambil, dimiliki dan diterapkan dalam kehidupannya. 

Dalam perkembangan anak proses identifikasi sudah mulai timbul sejak anak 

berusia 3–5 tahun. Pada saat ini anak cenderung menjadikan ibu yang 

merupakan orang yang dapat memenuhi segala kebutuhannya maupun orang 

yang paling dekat dengan dirinya, sebagai “model”  atau teladan bagi sikap 

maupun perilakunya. Anak akan mengambil, kemudian memiliki nilai-nilai, sikap 

maupun perilaku ibu. Dari sini jelas bahwa perkembangan kepribadian anak 

bermula dari keluarga, dengan cara anak mengambil nilai-nilai yang ditanamkan 
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orang tua baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam hal ini hendaknya orang 

tua harus dapat menjadi contoh yang positif bagi anak-anaknya. Anak akan 

mengambil nilai-nilai, sikap maupun perilaku orang tua, tidak hanya apa yang 

secara sadar diberikan pada anaknya misal melalui nasehat-nasehat, tetapi juga 

dari perilaku orang tua yang tidak disadari. Sering kita lihat banyak orang tua 

yang menasehati anaknya tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Hal ini 

akan mengakibatkan anak tidak sepenuhnya mengambil nilai, norma yang 

ditanamkan. Jadi, untuk melakukan peran sebagai model, maka ibu sendiri harus 

sudah memiliki nilai-nilai itu sebagai milik pribadinya yang tercermin dalam sikap 

dan perilakunya. Hal ini penting artinya bagi proses belajar anak-anak dalam 

usaha untuk menyerap apa yang ditanamkan. 

 
5.5. Akuntansi Keluarga untuk Mengurangi Kebiasaan Merokok Suami 

Pada suatu waktu peneliti dihadapkan oleh seseorang yang berniat untuk 

menghentikan kebiasaannya merokok. Seseorang tersebut menginginkan sekali 

dirinya untuk dihipnosis sehingga kebiasaannya itu dapat digantikan dengan 

kebiasaan lain yang lebih bermanfaat atau minimal mengurangi jumlah batang 

rokok yang dinikmati dalam sehari. Langkah awal terapi ini dimulai dengan 

berdialog secara santai kepada client  mengenai sebab-sebab atau stimulus apa 

yang menyebabkan ia merokok dan kemudian dilanjutkan dengan sebab-sebab 

mengapa ia akan menghentikan kebiasaan ini, proses ini disebut preinduksi. 

Setelah mengumpulkan banyak informasi dan client  keliatan mulai rileks, 

selanjutnya peneliti dengan menggunakan teknik induksi relaxation or Fatique of 

nervous system (relaksasi atau kelelahan sistem syaraf).  

Peneliti memandu client untuk melakukan relaksasi dengan mengangkat 

telapak tangannya sejajar atau lebih tinggi dari mata dan diminta untuk 

 



 

86 

memproyeksikan sebuah titik ditelapak tangannya itu dan diminta untuk fokus ke 

titik itu. Sembari memegang tangan client, peneliti mulai mensugesti agar client 

tetap fokus pada titik itu sambil mendengarkan suara yang hanya disampaikan 

oleh peneliti. Setelah beberapa saat dan client mengalami kelelahan mata (eye 

fixation) maka dengan perlahan-lahan peneliti melepaskan tangan client dan 

selanjutnya mensugesti bahwa tangannya tiba-tiba perlahan-lahan mendekat 

menuju wajah dan akhirnya mata semakin berat dan mengantuk dan dengan 

sedikit memberikan kejutan, peneliti meminta client untuk menutupi wajahnya 

dan selanjutnya tertidur lelap jauh lebih dalam.  

Setelah mulai masuk kondisi alfa-tetha dan selanjutnya peneliti 

melakukan deepening sehingga client  benar-benar rileks. Sebelum memberikan 

sugesti untuk berhenti merokok, peneliti melakukan depeening test yakni dengan 

mensugesti client untuk menghilangkan namanya dari memorinya dan sugesti 

bahwa dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Setelah deepening test berhasil 

maka barulah client disugesti untuk berhenti merokok. 

Ada beberapa hal yang menarik saat sesi terapi ini dilakukan yakni 

peneliti berusaha untuk menggali sebab-sebab mengapa ia memulai atau 

terstimulus untuk merokok. Sebagian besar orang merokok pada awalnya adalah 

adanya pengaruh lingkungan terdekat seperti keluarga, teman dekat ataupun 

orang yang dipandang berpengaruh. Selanjutnya mulai mencoba dan menikmati 

rokok, setelah itu merasakan kenikmatan rokok dan jadilah kebiasaan yang tidak 

bisa tidak harus dilakukan. Sedangkan alasan untuk berhenti merokok adalah 

pertama, masalah kesehatan fisik baik diri sendiri maupun orang lain terutama 

anak dan istri. Kedua, rokok dapat merusak mata terutama mata pencaharian 

atau dengan kata lain alasan ekonomi. Jika dihitung-hitung, setiap harinya client  
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menghisap rokok 2 (dua) bungkus dengan harga per bungkus Rp8.000,- 

sehingga setiap bulan menghabiskan sekitar Rp480.000,-. Dengan pekerjaan 

hanya sebagai supir yang hanya berpenghasilan tetap 1 juta dan harus 

menanggung istri dan 2 (dua) orang anak tentulah alokasi untuk membeli rokok 

sangat menguras penghasilan yang diterima. 

Singkat cerita setelah sesi terapi tersebut selesai dan client dikembalikan 

ke kondisi normal. Mulai terdapat tanda-tanda membahagiakan yakni setiap 

client diberikan rokok yang biasa dihisapnya, ia merasa jijik dan tidak 

berkeinginan untuk merokok lagi. Hal ini tentu saja tidak cukup dengan sekali 

terapi tetapi memerlukan waktu sekitar 3 sesi, setiap sesi sekitar 30 – 45 menit. 

Selanjutnya bagaimana dengan mekanisme akuntansi keluarga dapat 

mengurangi kebiasaan merokok suami ? Seberapa besar pengaruhnya praktik 

akuntansi keluarga yang dilakukan oleh seorang ibu (istri) dapat mengubah 

perilaku suaminya. Adalah keluarga CK yang memberikan inspirasi peneliti untuk 

menyimpulkan bahwa ternyata akuntansi keluarga dapat mengurangi kebiasaan 

merokok suami.  

Pos-pos dalam pengeluaran saya klasifikasikan, umumnya ada 3: 
penerimaan, pengeluaran dan ZIS. Khusus untuk pengeluaran, saya 
klasifikasikan lagi lebih lanjut: ada pengeluaran rutin, macam belanja 
harian untuk sayur-sayuran, belanja bulanan untuk keperluan yang 
memang belinya bulanan, macam sabun, deterjen, dll. Lalu untuk 
pengeluaran ada klasifikasi untuk perawatan kendaraan,  transportasi 
dan rokok. Untuk yang terakhir ini memang biar tahu berapa yang 
sudah dikeluarkan untuk “barang yang gak berguna” seperti rokok. 
Maksud saya sih biar tahu dia, sudah habis segini.. coba kalau jumlah 
sebesar ini buat yang lain-lain.. kan lebih bermanfaat.” 
 

Menurut CK selama ia mempraktikkan akuntansi keluarga, ia merasa ada 

sedikit perubahan yang dialami suaminya setelah melihat catatan keuangan 

keluarga yang berkaitan dengan pengeluaran untuk “barang yang tak berguna” 

tersebut. Mekanisme ini dapat dijelaskan sebagai metode indirect hypnosis. 
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Secara tidak langsung seorang istri adalah sosok yang menjadi figur institusi 

keluarga yang cukup berpengaruh bagi seorang suami. Apalagi dengan 

kedekatan emosional dan perasaan saling membutuhkan satu sama lain tentu 

saja hal ini mudah merasuk kedalam pikiran bawah sadar suami untuk dapat 

mengurangi atau menghentikan kebiasaan merokok.  

Catatan keuangan keluarga yang ditunjukkan oleh sang istri kepada 

suami sebenarnya merupakan suatu cara untuk memberikan informasi sekaligus 

stimulus yang berulang-ulang sebagai cara untuk mengurangi atau 

menghentikan kebiasaan merokok. Tentu saja jika ini dilakukan berulang-ulang 

dan terus-menerus, pada saat dan moment yang tepat kemudian juga dilakukan 

dengan emosional (positif) yang intens maka akan menuai hasil yang 

memuaskan. 

 

5.6. Ringkasan 

Peneliti teringat saat menyaksikan film serial “Keluarga Cemara”   yang 

menceritakan tentang keharmonisan dari sebuah keluarga. Walaupun hidup 

dengan kesederhanaan dan penuh dengan himpitan ekonomi yang terus 

mendera, namun keluarga tersebut tetap harmonis dan berhasil mendidik 

anggota keluarga dengan perilaku yang santun dan penuh tanggungjawab.  

Lingkungan keluarga yang kondusif sangat menentukan optimalisasi 

perkembangan pribadi, moral, kemampuan bersosialisasi, penyesuaian diri, 

kecerdasan, kreativitas juga peningkatan kapasitas diri menuju batas-batas 

kebaikan dan kesempurnaan menjadi manusia. Adanya praktik akuntansi di 

sebuah keluarga tentunya akan mendidik anggota keluarga untuk menumbuhkan 

nilai-nilai dalam diri yakni tanggungjawab, amanah, kejujuran, disiplin, ikhlas dan 

rajin.  
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Dengan demikian praktik akuntansi bukan saja untuk sekedar mengelola 

keuangan keluarga tapi yang lebih penting adalah untuk membentuk perilaku 

anggota keluarga, sehingga dari sebuah keluarga dapat menghasilkan generasi 

penerus bangsa, negara dan agama yang memiliki karakter yang kuat dan 

senantiasa menyebarkan nilai-nilai kebaikan kepada lingkungan tempat mereka 

berada. 

 



 

BAB  VI 
AKUNTANSI KELUARGA UNTUK  

MEMPERERAT JALINAN CINTA (SUAMI ISTRI) 
 

“Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah   
perbuatan-perbuatan baiknya dan kasihnya yang tidak diketahui orang lain” 

~ William Wordsworth ~ 
 

6.1. Pengantar  

Institusi keluarga adalah unit yang paling asas dan terpenting dalam 

proses pembentukan masyarakat. Jika baik, sejahtera dan bahagia sebuah 

keluarga maka akan baik, sejahtera dan bahagia pulalah generasi yang 

dilahirkan dalam sebuah masyarakat. Seandainya institusi keluarga berpecah 

belah maka kesan sosial dan kesan ekonominya akan dirasakan oleh 

masyarakat serta generasi berikutnya. Oleh karena itu, maju mundurnya sebuah 

negara adalah bermula pada institusi keluarga. 

 
In romanticist literature home is where the heart is. Home is a 
haven, a place of repose, and the scene for the enjoyment of the 
pleasures of family life. But the home is also a locus of production 
and consumption, of the exercise of power and the scene of 
conflict. It is a place where the simplicity of the romantic ideal co-
exists with the practicalities of resource generation and 
distribution, of making ends meet and dealing with social 
relationships between family members. Given the complex 
realities of managing a household it is not surprising to discover 
that the home is a place where we may locate the performance of 
rational practices such as accounting, and where we may identify 
manifold structures of accountability (Walker, 2000: 425). 
 

Dari pendapat Walker (2000) di atas dapat dipahami bahwa rumah 

merupakan tempat dimana hati kita berada, tempat berteduh, tempat beristirahat 

dan tempat untuk menikmati adegan kehidupan yang penuh kebahagiaan dalam 

kehidupan keluarga. Tetapi rumah juga merupakan lokus produksi dan konsumsi, 

dari pelaksanaan kekuasaan dan adegan konflik. Rumah adalah tempat di mana 

kesederhanaan romantis co-exists ideal dengan praktik generasi dan distribusi 
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sumber daya, memenuhi kebutuhan dan berurusan dengan interaksi sosial 

antara anggota keluarga. Mengingat realitas yang kompleks mengelola 

rumahtangga tidaklah mengherankan untuk menemukan bahwa rumah adalah 

tempat dimana kita dapat menemukan performa praktik rasional seperti 

akuntansi, dan di mana kita dapat mengidentifikasi bermacam-macam struktur 

akuntabilitas. 

Dalam sebuah keluarga yang terdiri dari ayah (suami), ibu (istri), dan 

anak setidaknya mampu saling berinteraksi untuk mewujudkan tujuan dari 

pembentukan keluarga yakni menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah 

dan warahmah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa 

sakinah diartikan sebagai kedamaian; ketentraman; ketenangan; kebahagiaan 

sedangkan  mawaddah diartikan kasih sayang dan warahmah (rahmat) adalah 

belas kasih; kerahiman; karunia (Allah); berkah (Allah). Dari sini dapat dimaknai 

bahwa tujuan (cita-cita) sebuah keluarga lebih menekankan pada aspek 

emosional dan spiritual. Walaupun kelihatannya mementingkan kedua aspek ini 

bukan berarti aspek materil ditinggalkan dalam tujuan sebuah keluarga karena 

sebenarnya aspek materil juga sudah menjadi asas bagi seseorang untuk 

merasakan kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan, walaupun 

ada sebagian besar orang yang telah terpenuhi semua kebutuhan materil namun 

masih “belum merasa” damai, tentram, tenang dan bahagia. 

Pada Bab ini difokuskan mengkaji temuan peneliti mengenai praktek 

akuntansi keluarga dalam rangka mempererat jalinan cinta (suami-istri). 
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6.2. Keluarga Bahagia Keluarga Sejahtera (KBKS) 

Keutuhan keluarga (rumahtangga) merupakan hal yang sangat diidam-

idamkan oleh setiap pasangan suami istri. Setiap pasangan suami istri pasti 

bercita-cita untuk senantiasa mempertahankan hubungan mereka agar langgeng 

sampai akhir hayat. Hubungan antara suami isteri juga perlu dihormati dengan 

mewujudkan pergaulan yang baik dan menjauhkan segala hal-hal yang dapat 

menggoyahkan bangunan keluarga.  

Mahmood (1997: 36) menjelaskan bahwa untuk membentuk keluarga  

bahagia keluarga sejahtera (KBKS),  suami atau isteri perlu memahami tugas 

dan tanggungjawab berikut:  

a.  Isteri dan anak-anak adalah amanah dari Allah dan 
membentuk keluarga bahagia adalah tanggungjawab yang 
wajib disempurnakan sepenuhnya dengan baik, berakhlak dan 
jujur. Suami adalah ketua keluarga.    

b.  Mencurahkan kasih sayang, belas kasihan dan bersedia untuk 
berkorban karena kebahagiaan keluarga. 

c. Memberikan bimbingan, didikan dan pengajaran menurut 
kehendak Islam. 

d. Melindungi keluarga dari segala bentuk pencerobohan dan 
ancaman di   samping melindungi mereka dari neraka. 

e. Memberikan nafkah dan sara hidup yang selayaknya. 
Makanan dan minuman, pakaian, kesehatan, tempat tinggal 
yang sesuai. 

f. Berlaku adil kepada mereka. Tindak tanduk hendaklah  
didasarkan di atas asas bergaul yang baik. 

g. Menyelaraskan masalah yang timbul di antara keluarga 
sesama mereka atau dengan jiran tetangga dan sahabat 
taulan. 

h. Isteri mempunyai hak didalam mengendalikan (mengelola) 
hartanya. Suami tidak berhak di atas harta kepunyaan 
isterinya. Kewajiban suami menghormati hak individu ini. 

   
Usaha  membentuk keluarga yang baik, sempurna dan bahagia bukanlah 

suatu perkara yang mudah karena memerlukan pengorbanan yang tinggi 
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nilainya. Dimana dibutuhkan sebuah kemampuan untuk menyelesaikan 

permasalahan secara bersama-sama (suami-istri) yang mungkin akan timbul 

atau dengan kata lain “tindakan dan pemikiran untuk mencegah lebih arif 

daripada mengobati”. Demikian diungkapkan  Khawari (1989, 75): 

“One secret of a sucessuful family is its ability to solve problems 
together. But even more important is learning how to foster those 
positive conditions that prevent problems from arising in the first place”.  
  
 

Dalam Alqur’an, Allah SWT menjelaskan bahwa tujuan berkeluarga 

adalah untuk membina keluarga yang bahagia dan mewujudkan ketenangan 

serta hubungan baik dan rasa kasih sayang antara satusama lain. 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ” (QS Ar-Ruum: 21).  
 
 
Hubungan suami istri juga perlu dihormati dengan mewujudkan pergaulan 

yang baik dan menjauhkan segala hal yang dapat menyebabkan perselisihan 

terutama masalah misscommunication antara suami istri yang berkaitan dengan 

pengelolaan asset  bersama.  Sebagaimana diungkapkan oleh Geis & O’Leary 

(1981) bahwa : “Marital therapists also rate dysfunctional communication as the 

most frequent and damaging problem they confront in their work with couples”. 

Akuntansi keluarga selayaknya dapat menjadi solusi bagi pasangan 

suami istri untuk mengelola asset bersama dan selanjutnya dapat terwujud 

keluarga bahagia keluarga sejahtera. KBKS dapat diwujudkan apabila terjalin 

komunikasi yang harmonis antara pasangan suami istri. Akuntansi juga memiliki 

potensi sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan pasangan, hal ini 

kadang-kadang dianggap biasa oleh sebagian besar masyarakat. Sekedar 
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bercerita mengenai aktivitas sehari-hari yang telah dilalui termasuk aktivitas 

ekonomi keluarga merupakan sebuah cara untuk menjalin cinta kasih suami istri. 

“Biasanya komunikasi yang kami lakukan pada saat menjelang tidur. 
Saya biasanya cerita mengenai aktivitas yang dilakukan hari ini 
termasuk pengeluaran rumahtangga yang dikeluarkan hari ini dan 
beberapa hari yang lalu, jika ada yang terlewat belum tersampaikan. 
Suami saya mendengarkan sambil bertanya kira-kira berapa kebutuhan 
dana untuk melanjutkan aktivitas hari-hari berikutnya. Alhamdulillah 
dengan adanya penerapan akuntansi di keluarga kami, rasanya setiap 
permasalahan ekonomi dapat diselesaikan dengan baik, karena kami 
mengetahui sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran keluarga (CS). 
 
 
Ungkapan informan (CS) di atas memberikan pencerahan bagi peneliti 

bahwa ternyata akuntansi dapat berperan dalam menyelesaikan permasalahan 

ekonomi keluarga dengan mengetahui secara jelas sumber penerimaan dan 

alokasi pengeluaran. Keterbukaan informasi antara suami istri menjadi sangat 

penting agar satusama lain dapat memahami dan memaklumi kondisi ekonomi 

keluarga. Dengan demikian keluarga bahagia keluarga sejahtera akan dapat 

diwujudkan dalam sebuah keluarga yang senantiasa mengedepankan 

komunikasi sebagai sarana untuk penyelesaian permasalahan yang ada atau 

akan mungkin terjadi. 

 
6.3. Pentingnya Komunikasi Keluarga (Family Communication) 

Menurut Kurniadi (2001: 271), keluarga merupakan kelompok sosial 

pertama dalam kehidupan manusia dimana ia belajar dan menyatakan diri 

sebagai manusia sosial, dalam interaksi dengan kelompoknya. Dalam keluarga 

yang harmonis, komunikasi merupakan sesuatu yang harus dibina sehingga 

anggota keluarga merasakan ikatan yang dalam serta saling membutuhkan. 

Keluarga merupakan kelompok primer paling penting dalam masyarakat, yang 

terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan. 
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Menurut Rae Sedwig (1985) dalam Achdiat (1997: 30), komunikasi 

keluarga adalah suatu pengorganisasian yang menggunakan kata-kata, sikap 

tubuh (gesture), intonasi suara, tindakan untuk menciptakan harapan image, 

ungkapan perasaan serta saling membagi pengertian. Dilihat dari pengertian ini 

bahwa kata-kata, sikap tubuh, intonasi suara dan tindakan, mengandung maksud 

mengajarkan untuk mempengaruhi dan memberikan pengertian. Sedangkan 

tujuan pokok dari komunikasi keluarga adalah memprakarsai dan memelihara 

interaksi antara anggota keluarga dengan anggota lainnya sehingga tercipta 

komunikasi yang efektif. Komunikasi keluarga juga dapat diartikan sebagai 

kesiapan membicarakan dengan terbuka setiap hal dalam keluarga, baik yang 

menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, juga siap untuk 

menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga dengan pembicaraan yang 

dijalani dalam kesabaran dan kejujuran serta keterbukaan. (Friendly, 2002:1) 

Komunikasi keluarga dapat dimaknai sebagai keberlangsungan hubungan 

antar insan didalam keluarga yang harus dan mesti dilaksanakan. Sebuah 

keluarga bermula dari dua insan yang berbeda tempat, waktu, sosial dan 

psikologis lingkungan waktu mereka kecil hingga dewasa, sehingga komunikasi 

menjadi satu-satunya senjata yang ampuh untuk bisa mempertemukan atau 

mempertahankan hubungan dua insan (suami-istri) dan mencegah atau 

mempersempit ruang gerak perceraian.   

Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan Abu Daud (No. 1862):  

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan 
kepada kami Mu'arrif dari Muharib, ia berkata; Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang 
lebih Dia benci daripada perceraian." 

 

Hadits di atas tentunya menyadarkan kita semua bahwa Allah SWT 

dengan Maha Bijaksana-Nya mengahalalkan sebuah perceraian namun disuatu 
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sisi hal itu lebih Dia benci. Ini artinya keutuhan atau keluarga yang harmonis 

sampai dengan akhir hayat merupakan usaha continue bagi setiap pasangan 

suami-istri untuk dijaga, dipertahankan, dibenahi, dan ditingkatkan sehingga 

terwujudlah keluarga bahagia keluarga sejahtera. 

Berikut ini adalah refleksi peneliti terhadap penuturan salahsatu informan 

(AH) yang merupakan seorang akuntan pendidik, trainer, Hypnotherapist yang 

biasanya juga membantu menyelesaikan permasalahan keluarga lain terutama 

berkaitan dengan komunikasi. AH menceritakan perihal komunikasi keluarga 

yang dipraktikkan dalam rumahtangganya: 

Peneliti : Komunikasi keluarga yang bagaimana yang biasa anda 
lakukan untuk membangun keharmonisan hubungan bersama 
anak dan istri ? 

AH : Begini Mas, dalam keluarga kami ada  kebiasaan setiap 
Ibunya anak-anak berulang tahun. Biasanya malamnya itu 
saya mengumpulkan anak-anak dan istri saya untuk berbicara 
santai dan sedikit merenung dan merefleksikan kembali 
betapa peran ibu dalam rumahtangga, yang harus bangun 
lebih pagi, tidur lebih malam karena aktivitas yang 
menyibukkan dirumah seperti: nyiapin makan untuk kami, cuci, 
setrika, nyiapin keperluan anak-anak, mengatur pengeluaran 
keluarga dan lain-lain pokoknya semuanyalah. Maklumlah istri 
saya itu gak mau pakai “asisten” karena kadangkala tidak 
memuaskan, daripada kita yang kesel lebih baik dikerjakan 
sendiri, katanya. 

  Biasanya anak-anak kalau saya sampaikan dengan khidmat 
dan penuh perasaan biasanya langsung menangis tersedu-
sedu karena anak-anak merasa bersalah kepada ibunya 
mungkin kali ya... Terus terang aja mas setelah beberapa saat 
kami mengekspresikan dan mengungkapkan segala 
permasalahan dalam keluarga kami, hati kami menjadi lebih 
tentram dan suasana rumah tangga menjadi lebih nyaman. 
Anak-anak menjadi lebih patuh dan menurut sama ibunya, 
karena memang itu yang saya tekankan bahwa yang penting 
itu adalah ibu kalian..kalau bapak gak terlalulah  karena surga 
ada di telapak kaki ibu...jadi kalian harus menuruti dan 
menghormati ibu kalian...gitu kata saya kepada anak-anak. 

 
   

  
Selain penuturan di atas, AH juga mempunyai sebuah kesan yang sangat 

tidak bisa dilupakan saat ia mempraktikkan sebuah teori “bermain peran” (role 

game). Role game yang dilakukan adalah dengan menukar peran antara bapak 
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dan anak. Pada waktu yang disepakati bersama-sama anaknya, AH seolah 

menjadi anak dan anak-anak menjadi dirinya. Hal ini AH lakukan untuk 

mengetahui sejauhmana kesan dan kepuasan anak-anaknya terhadap apa yang 

telah ia perbuat selama ini. Berikut dialog saya dengan AH : 

AH : Saya tuh kapok mas! 
Peneliti : Kapok kenapa?  
AH : Begini Mas, kemarin itu pernah saya pengen tahu kesan dan 

perasaan anak-anak kepada saya mengenai apa yang selama 
ini telah perlakukan pada mereka. Jadi sambil bicara santai 
saya bilang kepada mereka, “ Besok pagi kita gantian peran, 
Bapak jadi anak dan kalian jadi Bapak”. Karena anak laki-laki 
saya 2 (dua) orang dan 1 (satu) cewek maka mereka ganti-
gantian jadi Bapak dan Ibu... heheheh serulah jadinya... 

 
Peneliti : Lalu gimana jadinya cerita besok saat main peran? (tanya 

saya dengan penuh selidik) 
 
AH : Waduh Mas, saya gak tahan lama jadi anak... ternyata capek 

dan buat gak enak... saya jadi introspeksi terhadap diri saya, 
berarti selama ini saya khilaf dan kurang berhati-hati dalam 
bersikap dan bertindak kepada anak-anak saya. 

 
Peneliti : Emangnya kenapa ? (tanya saya lagi dengan penasaran) 
AH : Gini lho, waktu bangun pagi saya sudah dipanggil oleh anak 

saya yang kedua (dia jadi Bapak ceritanya)... dia bilang ke 
saya gini lho... Upin (nama samaran)... upin...  tolong ambilkan 
bapak minum.... cepat ..!!! ... lalu disambut lagi sama anak 
yang sulung (dia jadi Bapak juga ceritanya)... Ipin (nama 
samaran) tolong ambilkan bapak koran... dengan nada 
memerintah..sambil dia duduk diatas sofa dengan gaya seperti 
saya..heheheh luarr biasa... saya jadi bulan-bulanan mereka... 
Tapi tetap saya laksanakan perintah mereka, khan saya yang 
punya ide untuk permainan ini. 

   
  Beberapa lama setelah kami bermain peran dan rasanya saya 

mulai dapat meresapi apa yang anak-anak rasakan kepada 
saya... ternyata sosok saya di mata mereka ya gitu... kadang 
minta tolong dengan gaya memerintah..ternyata itu membuat 
mereka tidak nyaman loh, Mas. Makanya saya mulai sadar 
walaupun kita yang “berkuasa” pada anak-anak dan istri kita 
namun kita harus tetap mengedepankan adab dan pekerti 
yang baik kepada mereka saat kita minta pertolongan dan 
bantuan kepada mereka. 

 
  Jujur aja mas setelah itu saya sedih dan merasa bersalah dan 

mulai mencoba untuk memperbaiki diri dan bersikap lebih baik 
kepada mereka... Alhamdulillah hubungan kami jadi lebih 
harmonis dan bahagia... anak-anak juga lebih fresh dan 
terekspresikan perasaannya melalui permainan ini. 
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Dari cerita di atas dapat diambil makna bahwa komunikasi keluarga yang 

baik dengan berbagai cara seperti yang diungkapkan oleh AH, setidaknya dapat 

memberikan gambaran kepada kita semua untuk lebih mengedepankan 

komunikasi yang rileks dan santai guna menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Ini merupakan salahsatu contoh model bentuk komunikasi keluarga yang peneliti 

anggap perlu kita lakukan untuk menghimpun informasi dari anak-anak dan istri 

mengenai perilaku kita (suami) sebagai pemimpin sebuah keluarga apakah 

sudah memberikan  teladan yang baik bagi mereka. 

 
6.4. Akuntansi Keluarga sebagai Komunikasi Keluarga yang Efektif 

Akuntansi keluarga yang dipraktikkan oleh informan penelitian ini telah 

banyak memberikan gambaran yang cukup jelas bagi peneliti untuk menangkap 

makna bahwa ternyata hal terpenting dalam sebuah keluarga untuk mewujudkan 

keharmonisan keluarga adalah dengan senantiasa melakukan komunikasi yang 

efektif dengan pasangan (anak/istri) maupun kepada anak sehingga segala 

permasalahan yang ada maupun yang bakal ada akan mudah untuk diselesaikan 

dengan bijak dan memberikan solusi yang memuaskan semua pihak. 

Demikian penuturan dari CS : 

Saat anak-anak sudah tidur dan kami punya waktu leluasa berdua 
biasanya saya menceritakan mengenai aktivitas yang dilakukan hari itu 
atau ada peristiwa menarik yang terjadi yang belum sempat untuk 
disampaikan ke suami. Biasanya suami saya asyik mendengarkan 
dengan respek yang  baik, terkadang dia juga cerita mengenai 
aktivitasnya. Jadi suasana komunikasi jadi lebih nyaman karena kami 
saling menghormati dan menghargai satu samalain. Saat itu biasanya 
saya juga menyampaikan perihal kebutuhan ekonomi keluarga yang 
mesti dipenuhi sehingga saya harap suami saya bisa mempersiapkan 
dan mencari solusi sebelum permasalahan keluarga terjadi. 
Tidak ada catatan khusus yang saya miliki untuk mencatat semua 
penerimaan dan pengeluaran keluarga, jadi hanya diinformasikan 
melalui komunikasi... yang ada paling tidak cuma bukti-bukti kuitansi, slip 
ATM, slip belanja di Supermarket, atau bon bekas bayar-bayar yang 
biasanya saya simpan di dompet... makanya dompet saya penuh 
dengan kertas-kertas gituan...Suami saya sih gak pernah periksa ... dia 
percaya aja sama saya.. 
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Ada  6 hal yang harus diperhatikan  agar komunikasi dalam sebuah 

keluarga bisa efektif (Anonim, 2011: 1): 

a. Respek 

 Komunikasi harus diwali dengan sikap saling menghargai (respectfull 
attitude). Adanya penghargaan biasanya akan menimbulkan kesan 
serupa (timbal balik) dari si lawan diskusi. Orangtua akan sukses 
berkomunikasi dengan anak bila ia melakukannya dengan penuh 
respek. Bila ini dilakukan maka anak akan melakukan hal yang sama 
ketika berkomunikasi dengan orangtua atau orang disekitarnya. 

 

b. Empati 

Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi dan 
kondisi yang dihadapi orang lain. Syarat utama dari sikap empati 
adalah kemampuan untuk mendengar dan mengerti orang lain, 
sebelum didengar dan dimengerti orang lain. Orangtua yang baik tidak 
akan menuntut anaknya untuk mengerti keinginannya, tapi ia akan 
berusaha memahami anak atau pasangannya terlebih dahulu. Ia akan 
membuka dialog dengan mereka, mendengar keluhan dan 
harapannya. Mendengarkan bukan hanya melibatkan indra saja, tapi 
melibatkan pula mata hati dan perasaan. Cara seperti ini dapat 
memunculkan rasa saling percaya dan keterbukaan dalam keluarga. 

c. Audibel 

Audibel berarti “dapat didengarkan” atau bisa dimengerti dengan baik. 
Sebuah pesan harus dapat disampaikan dengan cara atau sikap yang 
bisa diterima oleh si penerima pesan. Raut muka yang cerah, bahasa 
tubuh yang baik, kata-kata yang sopan, atau cara menunjuk, termasuk 
ke dalam komunikasi yang audibel ini. 

d. Jelas 

Pesan yang disampaikan harus jelas maknanya dan tidak 
menimbulkan banyak pemahaman, selain harus terbuka dan 
transparan. Ketka berkomunikasi dengan anak, orang tua harus 
berusaha agar pesan yang disampaikan bisa jelas maknanya. 
Salahsatunya adalah berbicara sesuai dengan bahasa yang dipahami 
oleh lawan bicara (melihat tingkatan usia dan pengetahuan) 

e. Tepat 

Dalam membahas suatu masalah hendaknya proporsi yang diberikan 
tepat baik waktunya, tema maupun sasarannya. Waktu yang tepat 
untuk membicarakan masalah anak biasanya pada waktu makan 
malam. Sedangkan pada waktu sarapan pagi, karena ketergesaan 
maka yang dibicarakan umumnya masalah yang ringan saja. 

f. Rendah Hati 

Sikap rendah hati dapat diungkapkan melalui perlakuan yang ramah, 
saling menghargai, tidak memandang diri sendiri lebih unggul ataupun 
lebih tahu, lemah lembut, sopan, dan penuh pengendalian diri. Dengan 
sikap rendah hati ini maka lawan bicara kita menjadi lebih terbuka, 
sehingga banyak hal yang dapat diungkapkan dari diskusi tersebut. 
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Dari penjelasan 6 (enam) poin di atas terlihat bahwa keluarga CS dalam 

komunikasi keluarga telah memenuhi aspek tersebut sehingga dapat dikatakan 

bahwa CS telah melakukan komunikasi keluarga yang efektif sehingga nampak 

dari keharmonisan keluarga mereka yang semakin lama dari waktu ke waktu 

dapat terwujud keluarga bahagia keluarga sejahtera (KBKS). 

Berikut digambarkan bagaimana sebuah institusi keluarga yang bercita-

cita atau bertujuan untuk menjadi sebuah keluarga bahagia keluarga sejahtera 

(KBKS) melalui sebuah proses praktik akuntansi keluarga yang dalam hal ini 

melalui komunikasi keluarga (family communication) yang harmonis antara 

pasangan suami-istri mengenai segala permasalahan keluarga maupun yang 

terkait dengan ekonomi dan keuangan keluarga. 

 
 

Gambar  6.1 
Akuntansi Keluarga untuk mencapai KBKS 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik akuntansi tidak mutlak 

berisi catatan-catatan yang berisikan debit kredit kemudian dicatat setiap hari 

kemudian diproses lalu dibuat menjadi sebuah laporan keuangan yang formal 

sehingga dapat diinterprestasi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Dalam 

konteks keluarga akuntansi dapat difleksibelkan menjadi sebuah sarana 

komunikasi yang menekankan pada substansi dari sebuah tujuan akuntansi 

yakni menyediakan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan atas asset 

(harta) yang dikelola oleh seorang ibu (istri) sehingga ayah (suami) dapat 

menginterpretasi laporan tersebut untuk mempersiapkan dan merencanakan 

dalam pengambilan keputusan yang baik dan bijaksana untuk memimpin bahtera 

rumah tangga yang penuh gelombang dalam lautan kehidupan yang dinamis. 

 
6.5. Ringkasan 

Kokohnya bangunan sebuah keluarga tergantung dari keharmonisan 

antara pasangan suami-istri. Apabila keharmonisan dalam berumahtangga 

senantiasa terjaga, maka keluarga bahagia keluarga sejahtera (KBKS) akan 

terwujud. Terwujudnya KBKS dalam sebuah keluarga sangat ditentukan dari 

kualitas komunikasi yang dibangun antara anggota keluarga, terutama antara 

suami dan istri. Akuntansi keluarga dapat juga menjadi jembatan untuk 

mengintensifkan komunikasi antara suami dan istri. Dengan adanya komunikasi 

mengenai aktivitas ekonomi dan keuangan keluarga, maka akan terjalin saling 

kepercayaan dan ketentraman hati antara suami-istri. Hal ini tentunya akan 

menumbuhkan benih-benih cinta kasih serta menambah suasana nyaman bagi 

anak-anak mereka sehingga keluarga bahagia keluarga sejahtera akan terwujud 

dan menjadi dambaan setiap pasangan suami-istri.  

 

 



 

BAB  VII 
AKUNTANSI KELUARGA SEBAGAI  

PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA ALLAH SWT 
 
 

7.1. Pengantar  

Akuntansi merupakan salahsatu bentuk pertanggungjawaban 

pelaksananya atas amanah yang diberikan oleh pemilik (owner’s equity) untuk 

mengelola keuangan sebuah organisasi (usaha bisnis maupun non bisnis) 

termasuk juga sebuah organisasi dasar yakni sebuah keluarga. Menurut 

Triyuwono (2000: 8), organisasi dan akuntansi adalah tempat mengaplikasikan 

amanah dan merupakan realitas yang diciptakan oleh diri (individu). Dengan 

demikian keluarga yang juga terdapat praktik akuntansi tentunya juga merupakan 

sebuah amanah yang harus diemban oleh diri (individu) yang melakukannya. 

Lebih lanjut Triyuwono (2000) menjelaskan bahwa metafora amanah 

sebagai kiasan untuk melihat, memahami dan mengembangkan organisasi 

(bisnis dan non bisnis) telah diungkapkan dalam rangka mencari bentuk 

organisasi yang lebih humanis, emansipatoris, transedental dan teleologikal. 

Dengan cara ini setidaknya sebuah organisasi termasuk institusi keluarga tidak 

akan terlepas pada aspek-aspek tersebut dan praktiknya tentu bermotif dan 

bertujuan untuk mempertanggungjawabkan hanya kepada pemberi amanah 

(yakni Allah SWT). Selain pemberi amanah, masih menurut Triyuwono (2000) 

pihak lain dari konsep metafora amanah adalah penerima amanah dan amanah 

itu sendiri. Penerima amanah adalah manusia yang disebut dalam Al-Qur’an 

sebagai khalifatullah fil ardh untuk mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh 

Allah dengan potensi internalnya, yaitu akal dan hati nurani. Dan dalam 

menunaikan amanah itu harus dilakukan dalam rangka 

penyembahan/pengabdian kepada pemberi amanah (Abdillah). Ibadah adalah 
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nilai kesadaran manusia yang mewujud dari sifat ketundukan dan 

kepasrahannya kepada Allah SWT semata.  

Demikian diungkapkan oleh AS sebagai informan dalam penelitian ini: 

Akuntansi keluarga yang saya lakukan semata-semata untuk 
pertanggungjawaban kepada Allah SWT mengenai kewajiban zakat. Jadi 
saya merasa perlu untuk mencatat segala penerimaan keluarga tiap 
bulannya.  
 

Penuturan AS tersebut menunjukkan bahwa motif dan tujuan praktik 

akuntansi keluarga, selain untuk mengubah perilaku anggota keluarga dan 

mempererat jalinan cinta kasih (suami-istri) seperti yang telah dipaparkan dalam 

bab sebelum ini, juga sebagai pertanggungjawaban kepada Allah SWT 

mengenai kewajiban zakat. Kemauan untuk mengimplementasikan zakat adalah 

refleksi dan hasil dari mengindahkan iman dan pengetahuan dalam kehidupan 

sesungguhnya sehari-hari. Zakat itu sendiri secara konkrit merupakan salah satu 

bentuk ibadah yang secara spiritual sebetulnya adalah merupakan proses 

penyucian diri dari si pemilik kekayaan.  Artinya, dengan membayar zakat, 

pemilik kekayaan dibersihkan dari sifat tamak, kikir, dan individualis. Dalam 

pemahaman yang sangat sederhana, jika telah terjadi transaksi pembayaran 

zakat, maka tugas akuntansi adalah mencatat dan menyajikannya dalam laporan 

keuangan  (Triyuwono, 2007) 

Inilah merupakan bentuk akuntabilitas yang tertinggi menuju insan  untuk 

mengantarkan manusia pada tujuan hakikat kehidupan, yaitu falah 

(kemenangan). Falah di sini dapat diartikan keberhasilan manusia kembali ke 

Sang Pencipta (Allah SWT) dengan jiwa yang tenang dan suci (muthmainnah). 

(Mulawarman, 2008; Triyuwono, 2000; Triyuwono, 2007) 
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Selanjutnya pada bab ini akan menceritakan refleksi peneliti terhadap 

hasil temuan penelitian mengenai akuntansi keluarga sebagai 

pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Ternyata dari penuturan informan dan 

self hypnosis yang peneliti lakukan, praktik akuntansi keluarga yang dilakukan 

oleh informan penelitian ini merupakan wujud dari bentuk akuntabilitas 

(pertanggungjawaban) kepada Allah SWT baik secara  langsung (religius) 

maupun tidak langsung. Secara langsung dapat dilihat bahwa akuntansi keluarga 

dilakukan untuk memenuhi kewajiban zakat (rukun islam) dan secara tidak 

langsung dapat dilihat dari 2 (dua) temuan sebelumnya yakni akuntansi keluarga 

untuk membentuk perilaku anggota keluarga dan untuk mempererat jalinan cinta 

(suami/istri).  

Berikut Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an [66:6)] : 
 
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-
Tahriim : 6) 
 
Dari ayat tersebut, kita diperintahkan oleh Allah SWT Sang Pemberi 

Amanah, untuk memelihara diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Setiap 

manusia yang memiliki iman akan hari akhir tentunya akan mencita-citakan 

dirinya untuk dapat masuk kedalam surga-Nya dan disitulah kelak akan 

“bertemu” dengan-Nya. Jadi setiap perilaku kita yang baik-baik  (termasuk praktik 

akuntansi keluarga) akan mengantarkan kita untuk “bertemu” dengan-Nya. 
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7.2. Akuntansi  Keluarga sebagai Praktik Religius (Pertanggungjawaban 
Langsung) 

 
Jacobs dan Walker (2004) mengungkapkan bahwa pada awal abad ke 

20, Max Weber (dalam bukunya The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism) 

telah menyatakan adanya hubungan antara Protestanisme, Kapitalisme, dan 

Akuntansi. Meskipun demikian, tidak banyak peneliti akuntansi yang 

mengeksplorasi keterkaitan formal antara agama dan akuntansi, padahal 

beberapa penelitian sejarah telah berhasil mengidentifikasi adanya hubungan ini.  

Untuk mengeksplorasi sisi religius akuntansi, Jacobs dan Walker (2004) 

dalam penelitiannya melakukan studi mengenai hubungan antara akuntansi dan 

praktik religius di sebuah masyarakat Kristen yang berafiliasi dengan Gereja 

Skotlandia, yaitu Masyarakat Iona. Meskipun Masyarakat Iona merupakan 

tempat yang tidak biasa untuk melakukan penelitian akuntansi, studi pada 

masyarakat ini telah menghasilkan sebuah pemahaman baru terhadap akuntansi 

dan akuntabilitas (pertanggungjawaban), khususnya mengenai perbedaan antara 

akuntabilitas individual dan akuntabilitas sosial.  

Berbeda dengan penelitian-penelitian akuntansi sebelumnya yang 

berfokus pada kinerja fungsi akuntansi dalam organisasi religius, penelitian 

Jacobs dan Walker (2004) mengungkap sebuah “gerakan” yang memiliki sistem 

akuntansi dan akuntabilitas (pertanggungjawaban) sebagai bagian dari ketaatan 

dari anggota komunitas terhadap aturan (rule) mereka, serta sebagai bagian 

integral dari agama Kristen mereka. Akuntansi dipandang memiliki peran penting 

dalam konstruksi dan pelaksanaan spiritualitas seseorang, dan identitasnya 

sebagai anggota masyarakat. 

Menurut Triyuwono (2000), Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya 

manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia hanya sebagai wakil-Nya 
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yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. 

Kepatuhan manusia (dan alam) semata-mata dalam rangka kembali kepada 

Tuhan dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke Tuhan memerlukan proses 

penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-

hukum yang melekat di dalamnya. Penuturan tersebut dapat dimaknai bahwa 

sebenarnya apapun yang manusia lakukan dalam kehidupan ini senantiasa akan 

kembali kepada Tuhan, sehingga motif dan tujuan dalam beraktivitas manusia 

setidaknya berasaskan pada hukum-hukum Tuhan. Dengan demikian kepatuhan 

akan Hukum Tuhan akan membawa manusia untuk dapat kembali kepada 

Tuhan.  

Zakat menurut Mulawarman (2006) adalah pajak (levy) yang harus 

dibayarkan setiap tahun sebagai kewajiban tiap muslim yang dituliskan dalam Al-

Qur’an (religius). Hal ini senada dengan praktik akuntansi yang dilakukan oleh 

AS dalam keluarganya. Praktik akuntansi keluarga yang dilakukan oleh AS 

adalah dengan mencatat penerimaan setiap bulan dalam sebuah tabel 

Micorosoft excel yang terdiri dari beberapa komponen penerimaan yakni (1) 

penerimaan pokok suami (gaji bulanan), (2) penerimaan tambahan suami 

beserta rincian, (3) penerimaan pokok istri, dan terakhir (4) penerimaan 

tambahan istri beserta rincian. Setelah mencatat semua penerimaan tersebut 

selanjutnya AS melakukan penjumlahan secara total mengenai penerimaan per 

bulan dan di total dalam satu tahun.  Total setahun kemudian dikalikan dengan 

2,5% dan selanjutnya didistribusikan ke pihak-pihak yang wajib untuk 

menerimanya. 

Pihak-pihak yang membutuhkan menurut AS bervariasi tergantung 

pengamatan dan prioritas, tetapi dari catatan yang disampaikan oleh peneliti 
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terlihat bahwa AS mengeluarkan ZIS ini terutama kepada Fisabilillah, anak yang 

shaleh (yatim & piatu), Ashabul Kahfi, fakir miskin, korban bencana alam maupun 

kerabat dan sanak keluarga terdekat. Dari praktik akuntansi yang dilakukan AS 

peneliti memaknai bahwa betapa AS memiliki sifat-sifat altruistis  dan religius 

yang sangat luar biasa tinggi dengan menyisihkan penerimaan kotornya untuk 

membantu orang-orang yang membutuhkan.  

Berikut Tabel yang menyajikan model pencatatan akuntansi keluarga 

yang dilakukan oleh AS  untuk memenuhi kewajiban zakat: 

Tabel 7.1 
Model Akuntansi Keluarga 

Untuk memenuhi Kewajiban Zakat 
 

Penerimaan (Bulan) Komponen 
Penerimaan 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 Jumlah 

Gaji Pokok 
Suami xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Penerimaan  
Tambahan 
Suami 
a)  ...... 
b)  ..... 
c)  ..... 
d)  dst 
 

 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
Gaji Pokok 
Istri xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Penerimaan  
Tambahan 
Istri 
a)  ...... 
b)  ..... 
c)  ..... 
d)  dst 
 

 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

Jumlah xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Xxx 
TOTAL Penerimaan Setahun  xxxxx 

Rata-rata penerimaan per bulan (Total Penerimaan Setahun dibagi 12 )  xxxxx 
Kewajiban Zakat  (per tahun) 
( 2,5% x Total penerimaan setahun) xxxxx 
Kewajiban Zakat  (per bulan) 
( 2,5% x Rata-rata penerimaan per bulan) xxxxx 
Jumlah Zakat yang sudah didistribusikan xxxxx 
Jumlah Zakat yang belum didistribusikan  xxxxx 

Sumber: Informan (AS). 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa AS telah mempraktikkan akuntansi 

keluarga dengan perspektif mencatat hanya sisi penerimaan, tidak terlihat dalam 

 



 

108 

catatan tersebut pengeluaran keluarga (kecuali pengeluaran untuk ZIS). Hal ini 

dapat dimaknai bahwa akuntansi keluarga memiliki sifat fleksibilitas dan 

tergantung dari motif dan tujuan tiap keluarga, dan nilai-nilai apa yang 

mendasarinya. AS tentunya mendasari catatan akuntansi keluarga atas dasar 

akuntabilitas kepada Allah SWT mengenai kewajiban zakat yang merupakan 

salahsatu dari rukun Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an: 

(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan 
mereka yakin akan adanya negeri akhirat (QS. An-Naml: 3). 
 
Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja 
yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya 
pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu 
kerjakan (QS. Al-Baqarah: 110). 
 
Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. 
Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan 
kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin 
dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja 
kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahuinya (QS. Al-Baqarah: 215). 
 
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. AT-Taubah: 
103). 
 

 
Penuturan senada juga disampaikan oleh CK yang juga mencatat zakat 

dalam model akuntansi keluarganya yang menggunakan teknik tertulis. CK 

mencatat selain pengeluaran keluarga juga penerimaan dalam sebuah buku tulis 

yang digaris berdasarkan kolom-kolom, dari catatan penerimaan tersebut CK 

mengeluarkan ZIS. Berikut penuturan CK kepada peneliti :  

Kalau ZIS bukan saya anggap pengeluaran, tapi hutang [kewajiban] 
pada Allah yang harus dibayar. Jadi nyatatnya memang ditujukan agar 
tahu sudah berapa yang dikeluarkan. Takut kalau kurang...takut 
kewajibannya tidak dipenuhi. Kalau kurang dari perhitungan (2.5%) ya 
kita keluarkan... Kita lebih suka kalau lebih, sih. Toh yang kita keluarkan 
di jalan Allah akan kembali jauh berlipat-lipat.. Itu juga yang kadang kita 
gak ngerti. Kadang yang kita tahu penerimaan segini, pengeluaran 
kayaknya bisa lebih besar, tapi ya kok masih bisa nabung. Mungkin ya 
kurang teliti nyatatnya, tapi mungkin juga ini yang namanya rezeki yang 
barokah. 
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Dari penuturan CK dapat dimaknai bahwa zakat merupakan kewajiban 

kepada Tuhan yang harus dibayarkan sesuai dengan syariah yang telah diatur 

sebesar 2,5% dari penerimaan. CK juga melakukan tindakan konservatif 

terhadap zakat yang dibayarkan dengan menganggap bahwa itu adalah hal 

penting (menjadi prioritas) pengeluaran keluarga. Mengenai jumlah zakat yang 

dikeluarkan ternyata tidak mengurangi harta keluarga yang dimiliki, malahan 

kadangkala tidak disangka-sangka pintu rezeki yang lain juga terbuka lebar. 

Berdasarkan praktik akuntansi keluarga yang dilakukan oleh AS dan CK, 

peneliti dapat berandai-andai apabila setiap keluarga mempraktikkan hal seperti 

ini dengan rutin mengeluarkan zakat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, 

tentunya kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat dapat teratasi. Apalagi 

jika zakat yang dikeluarkan dari pendapatan kotor setiap keluarga, tentunya 

zakat yang didistribusikan lebih besar. Selama ini zakat yang kita keluarkan 

adalah dari penerimaan bersih (setelah dikurangi pengeluaran dan hutang) 

sedangkan jika kita amati bahwa AS dan CK mengeluarkan zakat dari 

penerimaan kotor. 

Mulawarman (2006) menjelaskan, berdasarkan penelusuran literatur  

tentang perhitungan zakat, Harahap dan Yusuf (2002) telah mendeskripsikan 11 

metode perhitungan zakat perusahaan dari pendapat ahli dan praktisi yang 

diringkas sebagai berikut : 

a. Gambling dan Karim (1974) zakat dikenakan pada: 
(1) Perusahaan Dagang = (Modal + cadangan – aktiva tetap) x 2,5% 
(2) Perusahaan Industri = Laba bersih x 10% 

b. Yusuf Qardhawi : (modal + laba bersih) x 2,5% 
c. Sayid Sabiq: Total aktiva lancar x 2,5% 
d. Abu Ubaid: (Aktiva lancar – Utang lancar) x 2,5% 
e. Hafiduddin: (Aktiva lancar – Utang lancar) x 2,5% 
f. Safaruddin (BPRS Hikmah Wakilah): Laba setelah pajak x 2,5% 
g. Nihayatul Faizah: (modal bersih + laba bersih – aktiva tetap) x 2,5% 
h. Baziz DKI: (Aktiva lancar – hutang lancar) x 2,5% 
i. Syariat Takaful Malaysia: Laba sebelum cukai dan zakat x 2,5% 
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j. Bank Muamalat Indonesia: Laba bersih setelah pajak x 2,5% 
k. AAOIFI menerapkan dua metode: 

(1) Net Asset Method 
Zakat perusahaan = 2,575% dari aktiva yang menjadi subjek zakat – 
(kewajiban yang harus dibayar pada akhir tahun laporan keuangan + 
investasi bebas + saham minoritas + ekuitas pemerintah + dana 
hibah + ekuitas dari badan sosial + ekuitas organisasi nirlaba – 
bagian ekuitas individu) 
(2) Net Invested Funds Method 
Zakat perusahaan = 2,575% dari modal disetor + dana cadangan + 
provisi dari aktiva + laba ditahan + pendapatan bersih + kewajiban 
yang tidak dibayarkan pada akhir laporan keuangan – (aktiva tetap 
bersih + investasi bukan untuk perdagangan + akumulasi kerugian) 

 
 

Apabila kita merujuk dari Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud 

dapat dilihat bahwa zakat yang diwajibkan adalah sebesar 2,5% dari harta yang 

dimiliki selama satu tahun: 

Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 
Sallam bersabda: "Apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah 
melewati satu tahun, maka zakatnya 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat 
kecuali engkau memiliki 20 dinar dan telah melewati setahun, maka 
zakatnya 1/2 dinar. Jika lebih dari itu, maka zakatnya menurut 
perhitungannya. Harta tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali telah 
melewati setahun (Hadits Web 3.0). 

 
 
Dengan demikian kewajiban zakat yang dilakukan oleh AS dan CK yang 

dipraktikkan dalam catatan akuntansi keluarga mereka, merupakan hal yang 

konservatif dan sangat baik karena menyisihkan setiap penerimaan sebesar 

2,5% untuk dikeluarkan sebagai zakat (ZIS) kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan dan ini sungguh merupakan perbuatan baik dan mulia. 

 
7.3. Akuntansi  Keluarga sebagai Pertanggungjawaban tidak Langsung 

Kepada Allah SWT 
 
Perbedaan antara pertanggungawaban langsung dan tidak langsung 

kepada Allah SWT yang peneliti maksudkan adalah bahwa dalam melakukan 

akuntansi keluarga, informan berdasarkan motif dan tujuan tertentu (Lihat Tabel 

4.1). Dari tabel tersebut ada 2 (dua) informan yakni AS dan CK yang dalam 
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keluarganya memiliki motif dalam melakukan akuntansi keluarga sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Sedangkan Informan lainnya, 

melakukan akuntansi dengan motif untuk membentuk perilaku anggota keluarga 

dan untuk mempererat jalinan cinta (suami-istri). Dari kedua motif ini peneliti 

dapat menarik “benang merah”  bahwa ternyata motif ini sebenarnya juga 

merupakan salahsatu bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT. 

Sebagaimana firman Allah SWT: 

Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat 
dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu 
diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. (Allah berfirman): 
"Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. 
Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu 
kerjakan" (Al-Jaatsiyah: 28). 
 
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. At-
Tahriim: 6) 
 

Dari ayat-ayat Al-Qur’an di atas dapat dimaknai bahwa segala hal yang 

kita lakukan (kerjakan) senantiasa tidak akan luput dari penglihatan-Nya 

sehingga dengan mencatat aktivitas hidup kita (termasuk akuntansi keluarga) 

merupakan salahsatu bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah SWT. 

 
7.4. Memaknai Nilai-nilai yang Tercermin  dalam Praktik Akuntansi  

Keluarga  
 

Proses untuk memaknai nilai-nilai yang tercermin dalam praktik akuntansi 

keluarga dimulai dari pengumpulan data-data yang diperoleh dari penuturan 

informan penelitian, selanjutnya peneliti melakukan self hypnosis dengan cara 

berdo’a dan berharap kepada Allah SWT (Sang Maha Mengetahui) untuk dapat 

menangkap hikmah dari praktik akuntansi yang dilakukan oleh akuntan. Ternyata 

muncul dalam benak peneliti kata TAKDIR.   
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Munculnya kata TAKDIR diawali dari peristiwa-peristiwa yang peneliti 

alami dalam proses penyelesaian tesis ini. Suatu waktu sempat terbesit dalam 

benak peneliti, keterbatasan kemampuan dalam menuliskan hasil penelitian 

sangatlah mengganggu pikiran sehingga sempat hampir mengalami putus asa. 

Namun berkat support dari dosen pembimbing tesis, istri, orangtua, mertua, 

saudara, dan sahabat karib, akhirnya  keputus-asaan itu mulai memudar dan 

muncullah semangat yang berapi-api untuk menyelesaikan tulisan ini. Dalam 

kondisi trance saat memulai menyelesaikan tulisan Bab 5 (Akuntansi Keluarga 

untuk Mengubah Perilaku Anggota Keluarga) tiba-tiba terlintas kata TAKDIR dan 

peneliti memaknai bahwa takdir adalah kuasa dari Allah SWT atas ketetapan-

ketetapan-Nya bagi manusia dan alam semesta. Peneliti terus merenung dan 

akhirnya dapat memetaforakan bahwa takdir sebenarnya ada kaitannya dengan 

anggaran.  

Dalam sebuah anggaran kegiatan terdapat 2 (dua) pelaku utama, yakni: 

kuasa anggaran dan pengguna anggaran. Peneliti memetaforakan Allah SWT 

sebagai Sang Penguasa Anggaran dan manusia adalah Pengguna Anggaran. 

Begitu Allah SWT telah menetapkan sebuah anggaran (dalam kitab 

LauhulMahfuz) dan manusia melaksanakan sesuai dengan yang dianggarkan. 

Namun tidak serta merta semua yang dianggarkan dapat terwujud, hal ini 

tergantung dari aktivitas-aktivitas prasyarat yang harus dilakukan. Inilah yang 

disebut dengan ikhtiar (usaha yang sungguh-sungguh). Tapi apabila seseorang 

manusia yang dalam anggarannya telah ditetapkan menjadi orang yang sukses 

dengan mudah (baca: ketetapan Allah SWT dalam kitab Lauhulmahfuz) maka 

dengan usaha sedikit saja ia akan mudah untuk menjadi orang yang sukses. 

Namun, jangan berkecil hati karena Allah SWT Maha Adil dan Bijaksana.  
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Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang berbunyi: 

Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang gaib; tak ada yang 
mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di 
daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan 
Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam 
kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, 
melainkan tertulis dalam kitab yang nyata/Lauhulmahfuz (Q.S. Al-
An’am: 59) 
 
Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan 
permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, 
maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan 
hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada 
dalam kebenaran (Q.S. Al-Baqarah: 186) 
 
 
Disini peneliti memaknai bahwa dalam hidup ini tidak sesuatupun yang 

tidak dalam pengawasan Allah SWT.  Sehingga kita senantiasa harus beriman 

dan bertaqwa kepada-Nya, jika ingin berada dalam kebenaran dan keselamatan 

dalam hidup. Ikhtiar dan do’a adalah hal-hal yang harus paralel kita lakukan 

dalam melakukan aktivitas kehidupan ini sehingga ketetapan-ketetapan Allah 

SWT senantiasa menjadi takdir yang baik, membahagiakan dan menyelematkan 

kita kelak di akhirat. 

Takdir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

Ketetapan Tuhan. Jadi segala macam kejadian yang telah terjadi dan akan 

terjadi merupakan Ketetapan Tuhan. Kemudian peneliti coba menanyakan dan 

menggali lebih dalam apa yang dimaksud dari kata TAKDIR. Dengan melakukan 

self hypnosis   yang diawali dengan berdo’a kepada Allah SWT, akhirnya peneliti 

dapat  merumuskan bahwa T-A-K-D-I-R adalah 

T =  Tanggung Jawab  
A =  Amanah 
K =  Kejujuran 
D =  Disiplin 
I =  Ikhlas 
R = Rajin 
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Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Tanggung Jawab  

sebagai 1) keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa 

boleh dituntut, diperkarakan, dan sebagainya); 2) Hak fungsi menerima 

pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain; Amanah adalah 

1) sesuatu yang dipercayakan (dititipkan); 2) dapat dipercaya; Kejujuran (jujur) 

berarti 1) lurus hati; 2) tidak berbohong (berkata apa adanya), Disiplin diartikan 

sebagai menaati (mematuhi) peraturan/tata tertib;  Ikhlas diartikan sebagai 

bersih hati; tulus hati; kerelaan memberikan sesuatu; sedangkan Rajin diartikan 

sebagai  1) suka bekerja (belajar dsb);  getol; sungguh-sungguh bekerja; selalu 

berusaha giat; 2) kerapkali; terus-menerus.  

Setelah memahami definisi dari tiap kata-kata yang terbentuk dari kata 

TAKDIR (Tanggung Jawab, Amanah, Kejujuran, Disiplin, Ikhlas, Rajin) ternyata 

secara implisit dan eksplisit peneliti temukan dalam praktik akuntansi keluarga 

akuntan. Misalnya melalui penuturan berikut : 

Akuntansi keluarga yang saya lakukan semata-semata untuk 
pertanggungjawaban kepada Allah SWT mengenai kewajiban zakat. Jadi 
saya merasa perlu untuk mencatat segala penerimaan keluarga tiap 
bulannya. (AS)  [Tanggung Jawab] 
 
Sejak awal menikah saya melakukan akuntansi keluarga, gak ada yang 
nyuruh atau yang maksa... mungkin saya orangnya seneng catat-
mencatat jadi ya.. lakukan aja sesuai yang saya bisa dan ketahui... 
tujuan saya sih bisa tahu kemana alokasi dana yang diberikan suami. 
Tiap bulan saya buat rekap penerimaan dan pengeluaran dan kasih tau 
ke suami tapi dia ya cuek aja...tapi saya tetap melakukannya karena 
bagi saya itu sudah kebiasaan dan bentuk aplikasi pengetahuan 
akuntansi saya. (AB-)  [Ikhlas dan Rajin] 
 
Setiap pengeluaran untuk kebutuhan keluarga, saya selalu menyimpan 
kuitansi, bon, slip pembayaran, slip penarikan uang dari ATM, slip 
pembayaran credit card dll  ke dalam dompet, jika kebanyakan  ya...saya 
masukkan dalam amplop dan simpan dilemari. Setelah melakukan 
aktivitas belanja-belanja atau aktivitas mengeluarkan uang biasanya 
saya sampaikan kepada suami secara lisan supaya dia tahu kemana aja 
alokasi dana yang dia berikan ke saya. Jadi komunikasi yang saya 
lakukan ternyata dapat menumbuhkan saling kepercayaan dan 
memperat jalinan cinta antara kami berdua, karena biasanya kami 
lakukan saat menjelang tidur dan pada saat santai di kamar berdua.  
(CS)  [Amanah dan Kejujuran] 
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Untuk anak-anak juga saya buatkan pos tersendiri. Buat anak-anak 
saya, biar rajin belajar, saya kasih janji bahwa setiap mata pelajaran 
yang dipelajari setelah sekolah saya kasih Rp. 1.000,-. Maunya sih buat 
anak yang paling kecil. Laki-laki mungkin ya, jadi susah disuruh belajar. 
Ternyata yang manjur buat anak yang besar. Kita bikin papan prestasi 
bersama untuk menghitung, tetapi lama-lama, anak pertama saya yang 
perempuan malah bisa bikin laporan harian sendiri setiap malam. Akhir 
bulan dia kasih ke saya berapa mata pelajaran yang sudah dia pelajari 
setiap malam. Uangnya saya kasih dalam bentuk barang, biasanya ATK, 
atau mainan.. jadi belinya tetap di bawah pengawasan saya. (CK)  
[Disiplin]  

 
 
Dari Penuturan informan di atas jelaslah bahwa nilai-nilai yang tercermin 

dari praktik akuntansi keluarga dapat peneliti singkat dengan kata TAKDIR. 

Dimana secara definisi “takdir”  adalah ketetapan Tuhan dan memang segala 

sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini adalah atas ketetapan Allah SWT 

semata, untuk itu kita kembalikan semua urusan kita hanya pada-Nya. 

 
 

7.5. Ringkasan 

Setiap aktivitas kehidupan kita di dunia ini setidaknya bersandarkan atas 

rasa tanggungjawab kepada Sang Maha Pemilik Alam Semesta. Praktik 

akuntansi keluarga yang dilakukan oleh akuntan dalam penelitian ini juga 

memiliki motif dan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT. 

Motif dan tujuan yang mulia ini terlihat dari aktivitas akuntansi yang dilakukan 

dalam keluarga dengan memegang teguh nilai-nilai tanggungjawab, amanah, 

kejujuran, disiplin, ikhlas dan rajin (TAKDIR). Beberapa hal yang dilakukan 

akuntan berkaitan dengan mencatat penerimaan keluarga dan kemudian 

menghitung berapa besar Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) yang harus 

dibayarkan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban langsung kepada 

Allah SWT terutama berkaitan dengan kewajiban membayar zakat. 
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Dalam rukun Islam, zakat termasuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

setiap muslim. Oleh sebab itu, penerapan akuntansi keluarga yang mencatat 

segala penerimaan kotor keluarga (suami dan istri) akan memudahkan seorang 

muslim untuk menghitung zakatnya secara benar dan tepat. Dengan cara ini, 

maka apabila setiap keluarga menerapkan akuntansi keluarga tentunya akan 

memberikan dampak yang sangat baik bagi kemaslahatan umat manusia, 

terutama bagi para Muzakki (golongan penerima zakat).  

 



 

BAB  VIII 
KONSTRUKSI BENTUK AKUNTANSI KELUARGA 

 
 
8.1. Pengantar 

Setelah mengalami proses panjang yang dilakukan peneliti untuk 

mengetahui praktik akuntansi pada keluarga akuntan (pendidik dan praktisi), 

ternyata ilmu akuntansi yang dipraktikkan pada keluarga akuntan memiliki 

variasi-variasi yang sangat berbeda satu sama lain. Hal ini bisa saja terjadi 

karena setiap individu memiliki motif dan tujuan yang berbeda dalam melakukan 

aktivitas hidupnya, termasuk dalam mempraktikkan akuntansi.  

Selama ini setiap akuntan tentunya telah mendapatkan pemahaman yang 

sama terhadap ilmu akuntansi yang telah dipelajari di sekolah-sekolah maupun di 

perguruan tinggi. Dengan pengetahuan itu, tentunya seorang akuntan dapat 

merasakan betapa akuntansi sangat penting bagi kehidupan sehari-hari terutama 

untuk melatih diri  senantiasa mencatat segala apa yang terjadi berkaitan dengan 

keuangan keluarga. Sayangnya, sebagian besar dari kita tidak dengan mudah 

dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari karena berbagai alasan 

dan kendala yang sebenarnya hanya karena konsep yang terlalu “kaku” dalam 

mendefinisikan akuntansi. 

Dengan penelitian ini yang berusaha mengeksplorasi lebih bebas 

mengenai praktik-praktik akuntansi pada keluarga akuntan, setidaknya dapat 

memberikan pemahaman baru bagi kita semua. Ternyata akuntansi dapat 

dipahami sebagai sesuatu aktivitas yang memiliki nilai-nilai fundamental yang 

kelak dapat berguna bagi semua anggota keluarga untuk berinteraksi dengan 

lingkungan di sekitarnya. Untuk dapat menggali hal tersebut maka diperlukan 
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metodologi penelitian kualitatif yang menekankan pada Accounting Thought. 

Sebagaimana diungkapkan Triyuwono (2000): 

Wacana akuntansi sangat didominasi oleh diskusi yang menekankan 
pada praktik atau fungsi akuntansi. Sangat jarang diskusi menyentuh 
aspek pemikiran yang fundamental bagi perkembangan akuntansi baik 
konsep keilmuan maupun praktik. Wacana yang dominan ini terbatas 
pada penjelasan dan prediksi atas fenomena yang sedang menjadi 
perhatian. Kajian tersebut juga terbatas pada pola sequential cause 
effect (mekanis) yang linear. Seorang akuntan tidak hanya diminta 
secara kritis melihat dan mengerti hubungan antara akuntan itu sendiri 
dengan apa yang harus dia pertanggungjawabkan (accounted for) 
tetapi ia juga dituntut untuk menciptakan akuntansi macam apa dan 
bagaimana menciptakannya. 
 
 

Ungkapan Triyuwono (2000) di atas setidaknya telah menstimulasi 

peneliti untuk mencoba mengkonstruksi konsep akuntansi keluarga yang 

didasarkan pada praktik akuntansi yang dilakukan pada keluarga akuntan 

(pendidik dan praktisi).  Sebelum mengkonstruksi konsep akuntansi keluarga 

peneliti akan menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan akuntansi keluarga yang telah dilakukan diberbagai penjuru dunia. 

Selanjutnya barulah peneliti menyajikan hasil penelitian akuntansi keluarga yang 

dilakukan dan selanjutnya membangun konsep akuntansi keluarga berdasarkan 

hasil temuan penelitian sehingga pada akhirnya dapat mengkonstruksi bentuk 

akuntansi keluarga yang dapat dengan mudah dipraktikkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 
8.2. Penelitian Akuntansi Keluarga Terdahulu 

Berbagai upaya telah dilakukan peneliti berkaitan dengan pencarian jurnal 

dan hasil penelitian mengenai akuntansi keluarga (family accounting /home 

accounting/household accounting). Ada beberapa penelitian yang menjadi 

referensi peneliti dan selanjutnya menjadi inspirasi untuk melengkapi hasil dari 
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penelitian yang dilakukan sehingga dapat memperkaya penelitian-penelitian yang 

berkaitan dengan akuntansi keluarga dimasa mendatang. 

Tabel  8.1 
Penelitian Akuntansi Keluarga Terdahulu 

 

No Peneliti Judul Penelitian Asal Peneliti 
Kerry Jacobs & 1 Accounting And Accountability University of 

Edinburgh, Edinburgh, 
UK and 

Stephen P. Walker In The Iona Community 
(2004)  

 
Stephen P. Walker 
& Sue Llewellyn 

2 Accounting at home: some University of 
Edinburgh, Edinburgh, 
UK and 

interdisciplinary perspectives 
(2000)  

  
Naoko Komori & 
Christopher 
Humphrey 

3 From an envelope to a dream Sheffield University 
Management School, 
Sheffield, UK 

note and a computer 
The award-winning experiences 
of post-war Japanese household (2000)  
accounting practices 
 

4 Michael-Burkhard 
Piorkowsky 

Household accounting in 
Germany: Some statistical 
evidence and the development of 
new systems 

Department of Farm 
Management, Faculty 
of Agriculture, 
Rheinische 

(2000) 

Friedrich-Wilhelms-
Universitat, Bonn, 
Germany 
 

Deryl Northcott & 
Bill Doolin 

5 Home accountants: exploring University of 
Manchester School of 
Accounting and 
Finance, 

their practices 
(2000)  

Manchester, UK & 
University of Waikato 
Management School, 
Hamilton,New Zealand 
 

Sumber: data olahan (2010) 
 
Jacobs dan Walker (2004) melakukan studi mengenai hubungan antara 

akuntansi dan praktik religius di sebuah masyarakat Kristen yang berafiliasi 

dengan Gereja Skotlandia, yaitu Masyarakat Iona. Pendekatan Interpretif 

digunakan Jacobs dan Walker (2004) dengan metode analisis historis. Data 

diperoleh dengan melakukan wawancara santai yang tidak terstruktur dan 

wawancara semistructured kepada para pemimpin dan anggota dari Komunitas 
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Iona. Penelitian ini juga melibatkan keikutsertaan/ observasi secara langsung 

dengan berkumpul bersama anggota komunitas dan masyarakat Iona. Selain itu 

Jacobs dan Walker (2004) juga menyelidiki dokumen-dokumen relevan dan 

mengolah data dari hasil wawancara dan sumber yang tidak diterbitkan 

berhubungan dengan Komunitas Iona.  

Hasilnya bahwa  akuntansi pada masyarakat Iona telah menghasilkan 

sebuah pemahaman baru terhadap akuntansi dan akuntabilitas, khususnya 

mengenai perbedaan antara akuntabilitas individual dan akuntabilitas sosial. 

Jacobs dan Walker (2004) berhasil mengungkap sebuah “gerakan” yang memiliki 

sistem akuntansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari ketaatan dari anggota 

komunitas terhadap aturan (rule) masyarakat Iona serta sebagai bagian integral 

dari agama Kristen.  

Komori dan Humprey (2000) berhasil mengeksplorasi perkembangan 

praktik akuntansi rumah tangga pasca perang dunia kedua di Jepang melalui 

investigasi kepada pemenang  annual accounting prize  yang diselenggarakan 

oleh The Central Council for Saving Information (CCSI). Hasil penelitian tersebut 

telah menemukan konteks berbeda atas pemahaman akuntansi yang dibawa 

oleh Anglo-Saxon yang kini mendominasi di seluruh kurikulum akademis dan 

praktis. Perbedaan konteks tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah 

Jepang untuk meningkatkan tabungan rakyatnya melalui program “Saving 

Promotion Movement” yang diharapkan dapat mengatasi keterpurukan ekonomi 

pasca jaman perang sehingga bentuk akuntansi rumah tangga memiliki keunikan 

yang berbeda dari akuntansi yang kita kenal. 
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Tabel  8.2 
Format Bentuk Laporan Akuntansi Keluarga di Jepang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Komori dan Humprey (2000) 
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Piorkowsky (2000) juga melakukan penelitian berkaitan dengan 

household accounting  di Jerman dengan fokus pada perkembangan sistem 

pencatatan akuntansi dalam praktik akuntansi rumah tangga. Intinya penelitian 

ini mengharapkan konsen yang lebih serius oleh peneliti lain untuk 

mengembangkan sistem baru dalam rangka memperbaiki keterbatasan literatur 

dan kemampuan numerik masyarakat sehingga akuntansi dapat mudah 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Penelitian akuntansi keluarga di Jerman juga didasarkan atas motif dan 

tujuan untuk mencegah kemiskinan dan untuk memperbaiki tata kelola dan 

manajemen keuangan keluarga terutama berkaitan dengan hutang. Sehingga 

para pemerintah jerman menstimulasi para ilmuan untuk membuat aplikasi-

aplikasi yang berkaitan dengan manajemen keuangan keluarga sehingga praktik 

akuntansi dapat dengan mudah dipraktikkan. 

Nortcott & Doolin (2000) melakukan wawancara semi-terstruktur kepada 

beberapa akuntan mengenai praktik akuntansi keluarga. Sehingga mendapatkan 

pemahaman yang komperehensif mengenai akuntansi yang selama ini 

digunakan dalam sebuah bisnis, ternyata  dapat juga dipraktikkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Temuan dalam penelitian Nortcott dan Doolin (2000) 

adalah bagaimana akuntansi pada umumnya dipraktikkan oleh para akuntan 

dalam sebuah keluarga. Secara umum akuntansi dipraktikkan untuk keperluan 

budgeting, record-keeping, decision making dan long-term financial planning. 

Dari penelitian-penelitian terdahulu di atas terlihat bahwa terdapat variasi 

dari konteks dan fokus penelitian akuntansi keluarga sehingga hasil dari 

penelitian juga berbeda-beda. Dengan adanya penelitian sejenis setidaknya 
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dapat memperkaya kajian mengenai keilmuan akuntansi sehingga dapat dengan 

mudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 
8.3. Temuan Hasil Penelitian Akuntansi Keluarga 

Berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya, penelitian ini berangkat dari 

kekosongan terhadap teori dan konsep mengenai akuntansi. Jadi peneliti hanya 

mengamati bagaimana ilmu pengetahuan akuntansi dipraktikkan oleh para 

informan (akuntan pendidik dan praktisi). Dipilihnya akuntan sebagai informan 

karena para akuntan tersebut telah memiliki pengertian dan pemahaman 

mengenai akuntansi dan tentunya sadar akan manfaat dan kegunaan dari praktik 

akuntansi. Dengan tidak memberikan penilaian benar atau salah dari praktik 

yang dilakukan informan, maka tersibaklah variasi-variasi praktik akuntansi yang 

dilakukan dalam keluarga akuntan.  

Hipnometodologi digunakan sebagai metode penelitian oleh peneliti untuk 

menggali informasi dari informan karena hal-hal yang berkaitan dengan informasi 

keuangan keluarga tentu saja menjadi sebuah hal yang “tabu dan rahasia” untuk 

disampaikan kepada orang lain. Dengan menggunakan teknik informal hypnosis 

setidaknya informan dapat dengan nyaman dan rileks untuk menyampaikan 

realitas yang terjadi dalam keluarganya mengenai praktik-praktik akuntansi. 

Penelitian ini akhirnya dapat mengeksplorasi lebih bebas mengenai motif dan 

tujuan praktik akuntansi, bentuk dan teknik pencatatan akuntansi serta nilai-nilai 

moral yang tercermin dari praktik akuntansi keluarga.  

Berikut gambar Model hasil penelitian akuntansi keluarga yang dapat 

peneliti simpulkan dalam proses perjalanan penelitian yang melibatkan informan 

sejumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari Akuntan pendidik dan Akuntan 

Publik (Praktisi):  
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Gambar 8.1. 
Temuan Hasil Penelitian Akuntansi Keluarga 
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Sumber: Data olahan (2010) 
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Manusia sebagai Khalifatullah fil Ard dan Abdillah yang senantiasa tunduk 

dan taat pada hukum Tuhan (Allah SWT), sehingga dalam aktivitas kehidupan 

sehari-hari disandarkan pada keyakinan bahwa akan mempertanggungjawabkan 

segala amal perbuatan kepada Sang Pemilik Alam Semesta yang telah 

menganugerahkan segala nikmat dalam kehidupan  ini sehingga perlu untuk 

dijaga, dipelihara, dibina dan dikelola. 

Praktik akuntansi keluarga sebagai salahsatu aktivitas kehidupan sehari-

hari, merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh seorang ibu (istri) dalam 

rangka mendokumentasi bukti-bukti pengeluaran, penerimaan,  menganggarkan 

kebutuhan keluarga, selanjutnya mencatatnya dan kemudian menunjukkan 

(melaporkan) kepada suami sebagai pemberi amanah atas penghasilan untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga. Akuntansi keluarga diterapkan atas dasar 

kesadaran dan bersifat fleksibel karena tidak ada aturan maupun ketentuan yang 

mengaturnya. Berbeda halnya dengan akuntansi yang diterapkan oleh unit bisnis 

dan organisasi pemerintah yang memiliki standar dalam pencatatan maupun 

dalam pelaporan. 

Dari hasil penelusuran pikiran bawah sadar informan dan hasil self 

hypnosis yang peneliti lakukan, ternyata praktik akuntansi keluarga memiliki motif 

dan tujuan tertentu, di antaranya: (a) untuk membentuk perilaku anggota 

keluarga; (2) untuk mempererat jalinan cinta (suami-istri) dan (c) sebagai 

pertanggungjawaban kepada Allah SWT mengenai kewajiban zakat. 

Bentuk praktik akuntansi keluarga yang dilakukan informan dapat 

diklasifikasi menjadi 2 (dua), yakni: (a) Tertulis, yakni terdapat catatan fisik dan 

disertai bukti-bukti pendukung untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran 
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keluarga; (b) Tidak tertulis, yakni tidak terdapat catatan fisik (hanya dalam pikiran 

saja dan selanjutnya dikomunikasikan kepada anggota keluarga lainnya). 

 Dari praktik akuntansi yang dilakukan oleh Informan, peneliti menemukan 

nilai-nilai yang tercermin dari praktik akuntansi keluarga tersebut, yakni:            

(a) Tanggung Jawab; (b) Amanah;  (c) Kejujuran; (4) Disiplin; (5) Ikhlas (6) Rajin; 

dan untuk memudahkan kita memahaminya, nilai-nilai ini  dapat disingkat 

menjadi sebuah kata, yakni: TAKDIR. Nilai-nilai inilah kelak yang akan menjadi 

sebuah referensi bagi setiap akuntan dalam kehidupan sehari-harinya untuk 

dapat eksis menjadi Khalifatullah fil Ardh dan Abdillah sehingga kita bukan 

sekedar bercita-cita untuk hidup di dunia dan bahagia.  Namun, yang lebih 

penting dan ultimate adalah menjadi manusia yang bahagia dan sejahtera hidup 

di dunia dan di akhirat. Insya Allah. 

 
8.4. Konsep Akuntansi Keluarga 

Muslih (2004, 8-9) mengungkapkan bahwa David Hume berpendapat 

bahwa seluruh isi pemikiran berasal dari pengalaman, yang ia sebut dengan 

istilah “persepsi’. Menurut Hume persepsi itu terdiri dari dua macam tingkatan, 

yaitu kesan-kesan (impresions) dan gagasan (ideas). Kesan adalah persepsi 

yang masuk melalui akal budi, secara langsung, sifatnya kuat dan hidup. 

Sedangkan gagasan adalah persepsi yang berisi gambaran kabur tentang 

kesan-kesan. Yang pertama bisa disebut ‘pengalaman indrawi’ dan yang kedua 

merupakan konsep atau ‘makna’. 

Secara umum konsep adalah suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-

ciri umum sekelompok objek, peristiwa atau fenomena lainnya. Woodruff (dalam 

Amin, 1987), mendefinisikan konsep sebagai berikut: (1) suatu gagasan/ide yang 

relatif sempurna dan bermakna, (2) suatu pengertian tentang suatu objek, (3) 
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produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap 

objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya (setelah melakukan 

persepsi terhadap objek/benda). 

Pada tingkat kongkrit, konsep merupakan suatu gambaran mental dari 

beberapa objek atau kejadian yang sesungguhnya. Pada tingkat abstrak dan 

komplek, konsep merupakan sintesis sejumlah  kesimpulan yang telah ditarik dari 

pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu. Demikian pula halnya dengan 

pengalaman yang peneliti alami selama melakukan penelitian akuntansi keluarga 

pada keluarga akuntan. Setidaknya dari proses yang dilalui tersebut dapat 

memunculkan konsep mengenai akuntansi keluarga. 

Akuntansi keluarga merupakan aktivitas fisik dan non fisik yang dilakukan 

oleh sebuah keluarga berkenaan dengan pengelolaan keuangan keluarga. 

Pengelolaan keuangan keluarga tersebut didasarkan atas pertanggungjawaban 

kepada Allah SWT sebagai pemberi amanah bagi manusia sebagai wakil-Nya 

dimuka bumi (Khalifatullah fil Ardh) dan sekaligus menjadi abdi-Nya (Abdullah). 

Dengan bersandarkan atas keyakinan itu setidaknya dalam melakukan praktik 

akuntansi keluarga senantiasa memegang nilai-nilai moral terutama kejujuran 

disamping nilai-nilai lainnya (tanggungjawab, amanah, disiplin, ikhlas dan rajin). 

Nilai-nilai tersebut diresapi dan senantiasa diamalkan dalam praktik tersebut 

sehingga dapat membentuk “belief system”  dan selanjutnya kokoh menjadi 

“value” yang senantiasa dipegang teguh oleh setiap anggota keluarga (ayah, ibu 

dan anak). Setelah dapat diresapi dan diamalkan, nilai-nilai tersebut juga akan 

terpancar kepada lingkungan sekitar karena setiap anggota keluarga akan 

berinteraksi dengan lingkungan luar di sekitarnya. 
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Dalam tataran fisik akuntansi dapat berupa catatan-catatan yang 

dituliskan dalam sebuah buku khusus ataupun sekedar mengumpulkan bukti-

bukti penerimaan dan pengeluaran keluarga. Dalam tataran non fisik, akuntansi 

dapat dikomunikasikan dan dipikirkan saja dengan penuh kejujuran dan saling 

percaya antar anggota keluarga sehingga “berakuntansi” tidak serta merta 

dengan catatan fisik saja yang membuat diri kita menjadi terbebani atas aktivitas 

tersebut. Dengan demikian proses dokumentasi akuntansi keluarga berorientasi 

pada proses yang mementingkan kejujuran dan apa adanya yang terjadi dengan 

media fisik maupun non fisik. 

Pelaporan dalam akuntansi keluarga juga tidak harus memiliki sebuah 

format yang baku seperti format laporan keuangan konvensional. Pelaporan 

akuntansi keluarga bersifat fleksibel dan bersifat sukarela. Fleksibel dan sukarela 

dimaksudkan agar konsep akuntansi keluarga tidak “memaksa” bagi pelakunya 

untuk terjebak pada bentuk tertentu, namun pada substansi dari aktivitas praktik 

akuntansi berdasarkan motif dan tujuan setiap keluarga. Hal ini tentu saja sesuai 

dengan prinsip substance over form. Substansi dari pelaporan akuntansi 

keluarga adalah untuk memberikan informasi bagi anggota keluarga (secara 

internal) dan bukan untuk diketahui oleh anggota keluarga lain maupun khalayak 

ramai.  

 
8.5. Bentuk Akuntansi Keluarga yang Mudah Diterapkan dalam Kehidupan 

Sehari-hari 
 

Setelah memahami konsep akuntansi keluarga seperti yang diuraikan 

pada bagian sebelum ini, maka selanjutnya peneliti akan mengkonstruksi bentuk 

akuntansi keluarga yang dapat dengan mudah diterapkan dalam kehidupan-

sehari-hari. Dengan memperhatikan dan mengamati praktik akuntansi yang 
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dilakukan oleh informan, maka peneliti dapat menyajikan bentuk akuntansi 

keluarga yang disajikan pada gambar berikut: 

Gambar 8.2. 
Bentuk Akuntansi Keluarga   

(Model 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: data olahan, informan AH 

 

Dari gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa bentuk akuntansi (model 1) 

adalah bentuk akuntansi keluarga yang paling sederhana, yakni: hanya dengan 

mencatat pengeluaran keluarga setiap bulan yang menggunakan media 

pencatatan berupa amplop yang disertai dengan bukti-bukti transaksi (di binder 

jadi satu) dan kemudian dilaporkan (ditunjukkan) kepada suami. Hal ini 

dimaksudkan agar suami mengetahui alokasi pengeluaran keluarga setiap bulan 

Rincian Pengeluaran : 
- Belanja harian   xxx 
- Kebutuhan anak-anak  xxx 
- Listrik (PLN)   xxx 
- Air (PDAM)   xxx 
- Telepon, internet  xxx 
- Rekreasi, hiburan dll  xxx 
- Infaq dan Shadaqoh  xxx 
- Kebutuhan rumahtangga xxx 
- Dan lain-lain   xxx 
 
Total Pengeluaran   xxx 

Mengumpulkan 
dan dilampirkan  

bukti-bukti 
(kuitansi, struk 

belanja, bon, dll) 
untuk laporan ke 

suami 

Dicatat pada 
bagian belakang 

amplop yang 
diberikan suami 
pada awal bulan 
(saat terima gaji) 
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dan sebagai pertanggungjawaban atas penghasilan suami yang dikelola oleh 

istri.  

Selanjutnya model 2, yakni: bentuk akuntansi keluarga yang mencatat 

hanya penerimaan saja yang dilakukan oleh keluarga AS. Pencatatan akuntansi 

pada keluarga AS dilakukan berdasarkan motif dan tujuan untuk menghitung 

berapa jumlah kewajiban ZIS yang dibayarkan dalam setahun. Dengan mencatat 

segala penerimaan yang didapat dari suami dan istri ke dalam file format 

microsoft excel maka dengan mudah AS untuk mendistribusikan ZIS yang harus 

dikeluarkan kepada para muzakki. Bentuk akuntansi keluarga yang dilakukan AS 

dapat terlihat pada gambar berikut: 

Gambar 8.3. 
Bentuk Akuntansi Keluarga   

(Model 2) 
 

 
  

Catatan dalam 
komputer  

 
Bulan Komponen Penerimaan 1 2 dst Jumlah 

Penerimaan Suami     
- Gaji pokok xxx xxx xxx xxx 
- Honor, Pendapatan lain xxx xxx xxx xxx 

    
Penerimaan Istri     

- Gaji pokok xxx xxx xxx xxx 
- Honor, Pendapatan lain xxx xxx xxx xxx 

  
 

Jumlah Penerimaan Setahun    xxx 
 

xxx Rata-rata penerimaan per bulan)     
xxx Kewajiban Zakat  (per tahun)     ( 2,5% x Total penerimaan setahun) 
xxx Kewajiban Zakat  (per bulan)     ( 2,5% x Rata-rata penerimaan per bulan) 
xxx Jumlah Zakat yang sudah didistribusikan     

 
Sumber: data olahan, informan AS 
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Berbeda halnya dengan pencatatan akuntansi keluarga yang dilakukan 

oleh CK, yakni dengan melakukan pencatatan akuntansi pada buku khusus yang 

dipersiapkan dan disertai dengan kolom-kolom seperti jurnal umum. Jurnal umum 

yang dilakukan CK hanya mencatat pos-pos pengeluaran saja dengan klasifikasi: 

pengeluaran untuk belanja harian, kebutuhan anak-anak, pengeluaran suami 

(rokok), ZIS dan hutang kepada tukang sayur. Untuk memudahkan CK 

mengetahui berapa jumlah saldo pengeluaran, maka ia menambahkan kolom 

akumulasi setelah kolom jumlah. 

Selanjutnya pada akhir bulan CK melakukan posting dengan merekap 

item-item pada jurnal umum ke dalam sebuah tabel sesuai klasifikasi 

pengeluaran dan menjumlahkannya sebagai total pengeluaran 1 (satu) bulan. 

Setelah melakukan rekapitulasi selanjutnya CK membuat laporan ringkas 

mengenai total penerimaan (dalam pikiran dan dingat-ingat saja) dan total 

pengeluaran. Selisih antara total penerimaan dikurangi total pengeluaran 

sebagian ada yang ditabung (saving). Selain melakukan hal di atas, CK juga 

mempunyai catatan mengenai saldo tabungan di Bank.  Saldo tabungan dirinci 

berdasarkan nama bank dimana uang tersebut disimpan. 

Setelah membuat laporan ringkas mengenai akuntansi keluarga bisanya 

CK menunjukkan catatan tersebut kepada suaminya, terutama berkenaan 

dengan pengeluaran untuk rokok. Hal ini dilakukan agar dapat mengubah 

perilaku merokok yang dilakukan oleh suaminya. Selain itu juga CK mengontrol 

pengeluaran-pengeluaran untuk anak sehingga ia bisa memantau telah berapa 

banyak jumlah yang dikeluarkan untuk anak. Hal ini dilakukan untuk mendidik 

anak-anaknya sehingga lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam 

mengalokasikan dana  yang telah diberikan. 
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Gambar 8.4. 
Bentuk Akuntansi Keluarga   

(Model 3) 
 
 

 

 

Rekapitulasi 
Pengeluaran 

 

Tanggal Keterangan (Pengeluaran) Jumlah Akumulasi 

Jurnal 
Umum 

dd/mm Belanja harian (kebutuhan dapur, 
rumahtangga, dll) 

xxx (a) xxx (a) 

dd/mm Anak-anak (SPP, susu, jajan, dll) xxx (b) xxx (a+b) 
dd/mm Rokok suami xxx (c) xxx (a+b+c) 
dd/mm Z I S xxx (d) dst 
dd/mm Belanja Harian* (hutang) ke xxx (e) dst 

tukang sayur 
    

 

                 

Klasifikasi Jumlah 
- Belanja Harian xxx 
- Anak-anak xxx 
- ZIS xxx 
- Rokok Suami xxx 
- Hutang ke tukang sayur xxx 

 
 

 

 

Laporan 

Total Penerimaan      : xxx 
Total Pengeluaran   : xxx 
Selisih        xxx 
(Pendapatan dikurangi Pengeluaran) 
 
 
Saldo Tabungan di Bank: 

- Bank X : xxx   
- Bank Y : xxx 
- Bank Z : xxx 
 

Jumlah : xxx 
 
 
Sumber: data olahan, informan CK 
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Gambar 8.5. 
Bentuk Akuntansi Keluarga   

(Model 4) 
 
 

 

 

Jumlah 

Jurnal 
Umum 

Tanggal Keterangan Pengeluaran Penerimaan 
dd/mm Penerimaan dari Suami  xxx 

 Penerimaan dari Istri  xxx 
dd/mm Penerimaan (tarik ATM)  xxx 
dd/mm Belanja Dapur ( dirinci per item) xxx  
dd/mm Kebutuhan Anak xxx  
dd/mm Rekreasi, hiburan, makan-makan dll   
 Jumlah xxx xxx 

 

        
Tanggal Penarikan (ATM) / setoran ke Bank  Jumlah  

dd/mm Setoran ke Bank X, dst  xxx 
dd/mm Penarikan (ATM) Bank X, dst xxx  
 Jumlah   

 
 
 
 
 
Total Penerimaan   : xxx 
Total Pengeluaran : xxx 
Selisih      xxx 
(Pendapatan dikurangi Pengeluaran) 
 
 

 
 
Sumber: data olahan, informan AB 

Gambar 8.5 (Model 4) di atas merupakan bentuk akuntansi keluarga yang 

diadopsi dari praktik akuntansi oleh keluarga AB. AB melakukan pencatatan  

akuntansi pada sebuah buku agenda yang digaris berdasarkan kolom-kolom 

seperti tampak pada gambar di atas dan kemudian menyertakan bukti-bukti 

kuitansi, slip setoran bank, slip penarikan ATM, bon pengeluaran dan struk 

belanja ke dalam sebuah kantong plastik trasnparan dan selanjutnya distapples 

lalu disimpan dalam buku agenda tersebut.  

 

Laporan 

Jurnal 
Khusus 
Bank 
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Dalam 1 (satu) bulan AB mengumpulkan banyak sekali bukti-bukti 

(kuitansi, slip setoran bank, slip penarikan ATM, bon pengeluaran dan struk 

belanja) sehingga terlihat bahwa buku agenda untuk mencatat dan menyimpan 

bukti-bukti tersebut menjadi “gemuk”. Jika halaman buku agenda tersebut telah 

penuh, maka AB mengganti dengan buku agenda yang baru. Hal ini dilakukan 

AB sejak awal menikah dan ini ia lakukan dengan tulus ikhlas dan senang hati 

karena hobinya yang senang catat-mencatat. 

Selanjutnya model terakhir dari bentuk akuntansi keluarga yang dapat 

peneliti sajikan adalah bentuk akuntansi keluarga yang tanpa catatan fisik (hanya 

dalam pikiran dan dikomunikasikan saja). Model ini peneliti adopsi dari praktik 

akuntansi yang dilakukan oleh CS, AP dan AW. 

 
Gambar 8.6. 

Bentuk Akuntansi Keluarga   
(Model 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak ada 
Catatan Fisik 

mengenai 
akuntansi 
keluarga 

Mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran 
kuitansi, bon, slip pembayaran, slip 

penarikan uang dari ATM, slip 
pembayaran credit card dll 

Memikirkan 
estimasi 

penerimaan dan 
pengeluaran 

keluarga untuk 
kebutuhan sehari-

hari, saving, 
keperluan 
mendadak 

Sumber: data olahan, informan CS, AP dan AW. 

(sakit, menjamu 
tamu dll) 

Mengkomunikasikannya kepada 
pasangan (anggota keluarga) 

dillakukan saat santai, rileks dan 
nyaman  sehingga 

keharmonisan keluarga akan 
terjalin dan terjaga 
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8.6. Ringkasan 
 

Akuntansi keluarga merupakan aktivitas fisik dan non fisik yang dilakukan 

oleh sebuah keluarga berkenaan dengan pengelolaan keuangan keluarga. 

Pengelolaan keuangan keluarga tersebut didasarkan atas pertanggungjawaban 

kepada Allah SWT sebagai pemberi amanah bagi manusia sebagai wakil-Nya 

dimuka bumi (Khalifatullah fil Ardh) dan sekaligus menjadi abdi-Nya (Abdullah).  

Variasi-variasi praktik akuntansi keluarga yang diperoleh dari informan  

telah membawa peneliti untuk dapat mengkonstruksi bentuk akuntansi keluarga 

yang dapat dengan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-

bentuk akuntansi yang disajikan tentu saja memiliki motif dan tujuan tertentu 

sehingga kita dapat memilih mana yang lebih mudah dan cocok untuk diterapkan 

dalam keluarga. Dari model-model  bentuk akuntansi keluarga yang disajikan, 

setidaknya kita dapat memilih mana yang mudah dan sesuai dengan kebutuhan 

keluarga masing-masing. 

Dalam praktik akuntansi keluarga, hal terpenting adalah nilai-nilai yang 

ditercermin yakni: tanggungjawab, amanah, kejujuran, disiplin, ikhlas dan rajin 

(TAKDIR) sehingga akan membentuk spiritual, mental, emosional dan intelektual 

bagi seluruh anggota keluarga. 

 



 

BAB  IX 
REFLEKSI UNTUK MENGAKHIRI PENELITIAN INI 

 
Mulai aktivitas dengan BIASA-biasa saja (B= Berdoa, I=Ikhtiar, A=Alami, S=Subconscious Competence, 

A=Asyik), akhiri dengan BIASA-biasa juga dan NIKMATI  rasanya yang LUAR BIASA  
~ Vitriyan Espa ~

 
9.1. Kesimpulan 

Dalam perjalanan melakukan penelitian ini sungguh memberikan warna 

dalam kehidupan peneliti, terutama berkenaan dengan interaksi yang dilakukan 

bersama informan. Interaksi ini memunculkan pengertian, pemahaman dan 

gambaran dari sebuah praktik akuntansi yang dilakukan pada keluarga akuntan. 

Dengan menggunakan hipnometodologi sebagai bingkai dalam melakukan 

proses penelitian, ternyata hal-hal yang menakjubkan terangkat ke permukaan 

sehingga hikmah dan simpulan mengenai penelitian akuntansi keluarga dapat 

tersibak dan akhirnya dapat dimaknai sebagai praktik yang penuh dengan 

hikmah dan menghasilkan nilai-nilai moral yang dapat menjadi bekal setiap 

anggota keluarga (ayah, ibu dan anak) untuk berinteraksi dengan lingkungannya. 

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan peneliti terhadap peran sebuah 

ilmu pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh setiap para akuntan. Berbekal 

ilmu pengetahuan yang dimiliki, sepatutnya dapat menjadi acuan untuk 

berprilaku dan berinteraksi dengan manusia lain dan lingkungan sekitar sehingga 

memproyeksikan pengetahuan yang digeluti. Sebagaimana diungkapkan oleh 

Sumantri (2007, 40): 

Manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan 
kelangsungan hidup. Dia memikirkan hal-hal baru, menjelajah ufuk baru, 
karena dia hidup bukan sekadar untuk kelangsungan hidup, namun lebih 
dari itu. Manusia mengembangkan kebudayaan; manusia memberi makna 
kepada kehidupan; manusia “memanusiakan” diri dalam hidupnya; dan 
masih banyak lagi pernyataan semacam ini: semua itu pada hakikatnya 
menyimpulkan bahwa manusia itu dalam hidupnya mempunyai tujuan 
tertentu yang lebih tinggi dari sekadar kelangsungan hidupnya. Inilah 
sebabnya manusia mengembangkan pengetahuannya; dan pengetahuan 
ini jugalah yang mendorong manusia menjadi makhluk yang bersifat khas 
di muka bumi ini. 
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Ungkapan yang disampaikan Sumantri (2007) di atas menyadarkan 

peneliti betapa pengetahuan yang kita miliki setidaknya dapat “memanusiakan” 

manusia sehingga bukan saja bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarga tetapi 

juga bagi kehidupan yang lebih luas, yakni lingkungan tempat kita berada. 

Apabila setiap orang yang memiliki pengetahuan dan selanjutnya dapat 

mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya perjalanan roda kehidupan 

ini akan senantiasa harmonis dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Sang 

Maha Pencipta. 

Selama dalam proses penelitian yang dilakukan, peneliti dapat 

mengambil hikmah kehidupan yang sangat luar biasa dari interaksi dengan para 

informan yang telah dengan tulus ikhlas menyampaikan realitas mengenai praktik 

akuntansi di keluarganya. Tentunya hal ini menjadi pelajaran yang berharga bagi 

peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi sehingga menjadi 

pengetahuan yang dinamis dan dapat “ditularkan” kepada masyarakat luas. 

Akuntansi tidak hanya dipraktikkan di sebuah perusahaan swasta, UKM, 

yayasan, LSM, ataupun instansi pemerintah. Namun, ternyata akuntansi dapat 

dimulai dari sebuah keluarga yang menjadi cikal bakal untuk mendidik generasi 

penerus bangsa karena keluarga adalah organisasi yang secara otomatis 

terbentuk saat seseorang memutuskan untuk hidup berdampingan dengan ikatan 

pernikahan.  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik akuntansi keluarga 

pada keluarga akuntan (pendidik dan praktisi) memiliki motif dan tujuan, yakni (a) 

untuk membentuk perilaku anggota keluarga; (2) untuk mempererat jalinan cinta 

(suami-istri) dan (c) sebagai pertanggungjawaban kepada Allah SWT mengenai 

kewajiban zakat. 
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Bentuk praktik akuntansi keluarga dapat diklasifikasi menjadi 2 (dua), 

yakni : (a) Tertulis, yakni terdapat catatan fisik dan disertai bukti-bukti pendukung 

untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran keluarga; (b) Tidak tertulis, yakni 

tidak terdapat catatan fisik (hanya dalam pikiran saja dan selanjutnya 

dikomunikasikan kepada anggota keluarga lainnya). 

 Dari praktik akuntansi yang dilakukan oleh Informan, peneliti menemukan 

nilai-nilai yang tercermin dari praktik akuntansi keluarga, yakni : (a) Tanggung 

Jawab; (b) Amanah;  (c) Kejujuran; (4) Disiplin; (5) Ikhlas (6) Rajin; dan untuk 

memudahkan kita memahaminya, nilai-nilai ini  dapat disingkat menjadi sebuah 

kata, yakni: TAKDIR. Nilai-nilai inilah kelak yang akan menjadi sebuah referensi 

bagi setiap akuntan dalam kehidupan sehari-harinya. 

 
9.2. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat beberapa 

keterbatasan yang tentunya akan menjadi sebuah pijakan peneliti untuk 

mengeksplorasi lebih dalam lagi mengenai esensi dari penelitian Akuntansi 

Keluarga. Ada beberapa hal keterbatasan dalam penelitian ini:  

Pertama, belum adanya literatur yang mendukung peneliti untuk 

membandingkan penelitian mengenai akuntansi keluarga di Indoensia sehingga 

peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merenungi, memahami dan 

menginterpretasi data-data yang diperoleh dari penuturan informan dan hasil 

pengamatatan yang dilakukan peneliti.  

Kedua, peneliti menggunakan Hipnometodologi dalam mengeksplorasi 

data-data yang diperoleh dari informan sehingga membutuhkan sebuah 

kesabaran dan pendekatan yang intens untuk dapat menggambarkan secara 

utuh praktik akuntansi yang dilakukan dalam keluarga akuntan, sehingga 
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memungkinkan ada beberapa hasil interpretasi peneliti yang tidak memuaskan 

bagi pembaca. Untuk itu peneliti menganggap ini sebagai sebuah keterbatasan 

sehingga diharapkan kelak akan ada penelitian selanjutnya yang lebih baik dari 

segi metode penelitian maupun dukungan literatur yang lebih komprehensif. 

 
9.3. Implikasi Penelitian 

Selayaknya sebuah penelitian yang telah dipersiapkan dengan sepenuh 

hati, tentu saja diharapkan dapat memberikan dampak atau implikasi hasil 

penelitian kepada bagi pihak-pihak lain maupun diri sendiri. Pertama, berkaitan 

dengan implikasi praktis bagi sebuah keluarga. Dengan adanya konsep dan 

bentuk akuntansi keluarga yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 

maka setiap keluarga akan tergugah untuk dapat segera mempraktikkan 

akuntansi keluarga sehingga tujuan yang ingin dicapai yakni mengubah perilaku 

anggota keluarga, mempererat jalinan cinta (suami-istri) dan 

pertanggungjawaban kepada Allah SWT dapat terwujud. 

Kedua, implikasi bagi para akuntan pendidik dan akuntan praktisi 

(profesional). Dari hasil penelitian ini setidaknya lebih menghayati lebih dalam 

makna dari “berakuntansi” sehingga nilai-nilai yang tercermin dalam praktik 

akuntansi keluarga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah 

indahnya jika setiap aktivitas para akuntan (pendidik dan praktisi) dapat 

mengamalkan nilai-nilai tanggung jawab, amanah, kejujuran, disiplin, ikhlas dan 

rajin (TAKDIR). 

Ketiga, implikasi bagi penelitian selanjutnya. Dari keterbatasan dan hasil 

penelitian yang hanya menyoroti dari praktik akuntansi dari keluarga akuntan, 

maka peneliti lain dapat mengembangkan penelitian akuntansi keluarga 

(rumahtangga) dengan cara meneliti domain-domain lain seperti: Ibu-ibu 
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kelompok pengajian, Ibu-ibu PKK, lingkungan pesantren, wanita karir, 

masyarakat nelayan, masyarakat buruh tani, masyarakat buruh kebun dan lain-

lain. 

Keempat, implikasi bagi  diri peneliti. Dari hasil penelitian ini tentu saja 

membawa dampak yang sangat besar bagi perkembangan spiritual, mental, 

emosional dan intelektual. Proses penelitian yang berjalan cukup lama dengan 

pendekatan hipnometodologi ternyata telah memberikan hikmah dan hidayah 

dari Allah SWT tentang makna sebuah keyakinan akan kuasa-Nya, sehingga 

peneliti akan senantiasa menghunjamkan keyakinan bahwa atas izin-Nya saja 

semua hal dapat dan akan terjadi. Dengan semangat inilah yang menghantarkan 

peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian mengenai akuntansi keluarga. 

 
9.4. Catatan Akhir Peneliti: Sebuah Refleksi  

Berawal dari banyaknya ketidaktahuan yang ada dalam diri, terasa begitu 

mengganggu sehingga memunculkan hasrat dan keinginan untuk mendekat, 

mengetahui, menyibak, menyingkap, mengungkap, dan akhirnya memahami 

hakikat dari kehidupan.  Berbagai rasa telah menghampiri dalam proses 

penelitian ini, terutama rasa keraguan dan keputus-asaan apakah dapat 

terselesaikan tugas ini dengan baik? Ternyata itulah senjata ampuh yang 

digunakan oleh Syetan (iblis) untuk menggoda diri agar keluar dari Jalan-Nya. 

Dengan berbekal                                 dan kalimat Tauhid bahwa Tiada Tuhan, 

melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya akhirnya perlahan-lahan 

mulai tersusun keyakinan yang menghunjam dalam diri bahwa atas segala izin 

Allah SWT sajalah semua bisa dan akan terjadi.  

Berdasarkan keyakinan inilah Hipnometodologi  terlahir untuk menjadi 

pijakan peneliti dalam mengeksplorasi praktik akuntansi pada keluarga akuntan 
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dan selanjutnya tersibaklah makna TAKDIR yang diangkat menjadi nilai-nilai 

yang tercermin dalam praktik akuntansi keluarga. Takdir merupakan ketetapan-

Allah SWT yang  tidak dapat ditolak oleh makhluk. Sehingga ini menjadi rahasia-

Nya dan kuasa-Nya untuk mengatur kehidupan ini. Tugas kita sebagai 

khalifatullah fil Ardh dan Abdillah  adalah dengan senantiasa terus berusaha 

menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala hal yang dilarang-Nya 

sehingga menjadi manusia yang bertaqwa dapat kita capai. 

Apabila ketaqwaan terus menjadi “pakaian” dalam diri kita untuk 

menjalani kehidupan ini, Insya Allah segala macam permintaan, pengharapan, 

cita-cita, keinginan, hasrat dan sebagainya dapat diwujudkan dengan mudah. 

Satu hal hikmah penting yang dapat peneliti simpulkan bahwa:                   

“Apabila kita merasa ada, maka sesungguhnya kita tidak ada. Dan Apabila kita 

merasa tidak ada maka sesungguhnya kita ada. Karena dalam kehidupan ini 

yang ada hanyalah Allah SWT Sang Pemilik Alam Semesta yang Maha Tidak 

Terbatas.” 

Akhirnya dalam proses panjang penelitian ini, peneliti mendapatkan 

sebuah hikmah yang sangat luar biasa dalam hidup yang berkenaan dengan 

kesabaran dan keikhlasan. Ternyata ikhlas dan sabar hanya dapat dilalui apabila 

kita telah menghunjamkan tauhid hanya kepada Allah SWT dan atas izin-Nya 

saja semua hal bisa dan akan terjadi. Dengan cara ini apabila mendapatkan 

kesuksesan dan keberhasilan atas apa yang dicapai, kita akan bersyukur dan 

tidak menyombongkan diri. Apabila belum mendapatkan kesuksesan dan 

keberhasilan, maka kita senantiasa bersabar dan ikhlas menerimanya, karena 

semua itu adalah TAKDIR kita dan selanjutnya harus berikhtiar dan berdoa 

semoga apa yang kita harapkan dapat dikabulkan-Nya. 
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