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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara yang besar, luas dan memiliki jumlah 

penduduk yang banyak. Dengan banyaknya jumlah penduduk, Indonesia memiliki 

banyak potensi sumber penghasilan yang dapat meningkatkan perekonomian 

negara. Sejak tahun 2010 Indonesia terus mengalami pertumbuhan ekonomi hingga 

6,02 % (www.bps.go.id). Perekonomian negara Indonesia terdiri dari berbagai 

sektor salah satunya adalah sektor pertanian. Sektor Pertanian di Indonesia 

merupakan salah satu sektor perekonomian utama. Hal itu dikarenakan negara 

Indonesia yang merupakan salah satu negara agraris terbesar di dunia, memiliki 

kekayaan sumber daya alam yang melimpah  dan banyak masyarakat Indonesia 

bermatapencaharian sebagai petani. 

Prestasi sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama dalam perekonomian 

Indonesia tumbuh cukup signifikan, sebagaimana tampak pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 

Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, 2013 



2 
 

Berdasarkan laju pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha dijelaskan bahwa 

sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian negara, 

dari tingkat pertumbuhan ekonomi 6,02 % sektor pertanian menjadi sektor yang 

stabil dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, bahkan pada Triwulan I tahun 

2013 sektor pertanian menunjang perekonomian negara dengan tumbuh sekitar 

3,70 % atau tumbuh sekitar 0,48 % dari tahun sebelumnya walaupun jumlahnya 

masih kalah dibanding dengan sektor lainnya. Meskipun begitu, masih terdapat 

banyak masalah atau kendala yang mengakibatkan sektor pertanian di Indonesia 

belum dapat berkembang dengan baik seperti negara-negara agraris lainnya. Salah 

satu masalah atau kendala yang ada di sektor pertanian dan sering dihadapi oleh 

petani adalah masalah keterbatasan modal (www.deptan.go.id). Bukti keterbatasan 

modal di sektor pertanian dapat dilihat dari Posisi Modal Kerja Perbankan yang 

jumlahnya masih minim dibandingkan dengan sektor yang lain, meskipun bukan 

menjadi sektor yang paling banyak melakukan kredit di perbankan tetapi 

jumlahnya selalu naik sejak tahun 2010, sebagaimana tampak pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2 

Posisi Kredit Modal Kerja Perbankan Berdasarkan Sektor Ekonomi 

(Miliyar Rupiah) 

Sektor Ekonomi 2010 2011 2012 September 

2013 

Pertanian 40.255 51.765 68.550 68.154 

Pertambangan 40.092 53.507 65.328 73.231 

Perindustrian 216.137 265.279 340.796 401.277 

Listrik, Gas dan Air 8.630 10.079 13.351 14.755 

Konstruksi 46.030 57.521 74.282 89.713 

Perdagangan 289.981 339.218 445.992 551.202 

Pengangkutan 31.202 38.477 46.322 58.933 

Jasa Dunia Usaha 101.136 128.590 152.785 179.548 

Lain-lain 115.888 130.653 117.950 85.921 

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, 2013 

http://www.deptan.go.id/
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Keterbatasan ini mendorong terbukanya peluang berbagai lembaga 

keuangan untuk memberikan fasilitas permodalan di sektor pertanian. Salah satu 

lembaga yang seharusnya dapat memberikan fasilitas untuk mengembangkan 

usaha tani tersebut adalah bank syariah. Seperti pernyataan Mulawarman (2013) 

sebagai berikut: 

Indonesia merupakan “gudangnya” petani, bahkan berdasarkan data 

dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, sektor pertanian 

menyumbangkan jumlah angkatan kerja paling besar yaitu 46,7 juta 

jiwa (44% dari total angkatan kerja). Bahkan di Indonesia, saat ini 

masih bergulir Prioritas Nasional dari Kabinet Indonesia Bersatu II 

yang ternyata hanya menekankan ketahanan pangan, bukannya 

kemandirian pangan. Ketahanan pangan lebih mengedepankan 

pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara nasional. Berbeda 

dengan pendekatan Kemandirian Pangan, di samping menekankan 

ketersediaan pangan juga berorientasi keberpihakan kepada petani 

menuju swasembada pangan nasional secara mandiri. Tetapi 

sayangnya pembelaan terhadap sektor pertanian juga belum 

menjadi prioritas utama perbankan syariah. Apabila merujuk 

Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan Bank Indonesia, 

September 2012, pembiayaan sektor pertanian paling kecil diantara 

sektor lainnya, yaitu hanya 2,511 Triliyun dari total 130, 357 

Triliyun pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank-bank Syariah. 

Bahkan bila diteliti lebih lanjut, pertumbuhan pembiayaan juga 

cenderung turun dari tahun ke tahun. Tahun 2006 pembiayaan untuk 

pertanian masih di kisaran 3,43%  dan pada tahun 2012 turun 

menjadi  1,93%. Untuk lebih jelas lihat tabel 1.3 Berikut ini: 

Tabel 1.3 

Pembiayaan Bank Umum Syariah dan UUS  

Berdasarkan Sektor Ekonomi 

Pembiayaan 2006 September 20012 

Sektor Pertanian 700 miliyar 3,43% 2,511 triliyun 1,93% 

Total Pembiayaan 20,445 

Triliyun 

100% 130,357 triliyun 100% 

Sumber: Mulawarman, 2013 (diolah) 

 

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dijelaskan bahwa total pembiayaan BUS 

dan UUS di semua sektor ekonomi mengalami peningkatan yaitu dari 20,445 

Triliyun di tahun 2006 menjadi 130,357 Triliyun di tahun 2012, peningkatan ini 

dapat dikatakan merupakan peningkatan yang cukup besar, akan tetapi dengan 
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peningkatan yang besar pada jumlah pembiayaan di semua sektor ekonomi tersebut 

tidak membuat distribusi pada sektor pertanian juga meningkat, distribusi di sektor 

pertanian justru mengalami penurunan. Hal itu dapat dilihat pada angka di tahun 

2006, dari total 20,445 Triliyun pembiayaan di semua sektor, sektor pertanian 

mendapatkan distribusi sejumlah 700 Miliyar atau sekitar 3,43% dari total seluruh 

pembiayaan di semua sektor. Sedangkan di tahun 2012 dari total pembiayaan di 

semua sektor ekonomi yang mencapai angka 130,357 Triliyun, sektor pertanian 

hanya mendapat distribusi sejumlah 2,511 Triliyun atau hanya mendapat 1,93% 

dari total pembiayaan. Jika dilihat dari segi jumlah yang diberikan pada sektor 

pertanian memang jumlahnya mengalami peningkatan sekitar 350% yaitu 700 

Miliyar di tahun 2006 ke 2,511 Triliyun di tahun 2012, akan tetapi jika dilihat dari 

perbandingan berdasarkan total pembiayaan di semua sektor ekonomi dengan 

jumlah yang didistribusikan di sektor pertanian jumlah atau presentasenya turun 

yaitu dari 3,43% di tahun 2006 menjadi 1,93% di tahun 2012.  

Menurut Undang-Undang no 21 tahun 2008 Pasal 1 no 8, bank syariah 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah 

yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank 

syariah sendiri mempunyai produk syariah atau fasilitas layanan syariah yang 

khusus untuk membantu memberikan permodalan di bidang pertanian, yaitu akad 

salam. Perbankan syariah di Indonesia saat ini mengalami peningkatan, hal itu 

sesuai dengan meningkatnya pertumbuhan total asset gabungan Bank Umum 

Syariah dan Unit Usaha Syariah setiap tahunnya. Hal tersebut berpengaruh 

terhadap komposisi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah. Hampir 

setiap tahun komposisi pembiayaan bank umum syariah mengalami peningkatan. 
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Tabel 1.4 

Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah (sampai maret 2013) 

Sumber: Bank Indonesia, 2013 (diolah) 

 

Berdasarkan komposisi pembiayaan Bank Umum Syariah pembiayaan 

akad salam belum mendapat perhatian serius dari kalangan Perbankan Syariah. 

Meskipun total asset dan tingkat pembiayaan pada setiap produk lain perbankan 

syariah terus meningkat, akad salam masih belum mendapat perhatian lebih dari 

lembaga keuangan perbankan syariah ataupun dari masyarakat. Mulai tahun 2007 

hingga Maret 2013 statistik menunjukan angka Rp 0 (nol rupiah). Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah (BPRS) meskipun secara statistik mencatatat pembiayaan akad 

salam tetapi jumlahnya sedikit. Sampai dengan bulan Juni 2013 BPRS mencatat 

komposisi pembiayaan akad salam di hanya sebesar 74 Juta rupiah, Berikut 

komposisi Pembiayaan BPRS: 

Tabel 1.5 

Komposisi Pembiayaan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

Akad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Juni 

2013 

Mudharabah 41.714 42.952 52.781 65.471 75.807 99.361 106.968 

Musyarakah 90.483 113.379 144.969 217.954 246.796 321.131 402.825 

Murabahah 716.240 1.011.743 1.269.900 1.621.526 2.154.494 2.854.646 3.314.377 

Salam 0 38 105 45 20 197 74 

Istishna 13.467 24.683 32.766 27.598 23.673 20.751 19.409 

Ijarah 3.661 5.518 7.803 13.499 13.815 13.522 8.270 

Qard 19.038 40.308 50.018 63.000 72.095 81.666 87.532 

Multijasa 6.106 17.988 28.578 89.230 89.230 162.245 220.849 

Sumber: Bank Indonesia, 2013 

AKAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mudharabah 5.578 6.205 6.597 8.631 10.229 12.023 12.102 

Musyarakah 4.406 7.411 10.412 14.624 18.960 27.667 30.837 

Murabahah 16.553 22.486 26.321 37.508 56.365 88.004 97.415 

Salam 0 0 0 0 0 0 0 

Istishna 351 369 423 347 326 366 424 

Ijarah 516 765 1.305 2.341 3.839 6.912 8.363 

Qardh 540 959 1.829 4.731 12.937 11.499 11.919 

Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 27.944 38.195 46.887 68.182 102.656 146.471 161.060 
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Bank Indonesia selaku otoritas industri perbankan sebenarnya telah 

menetapkan standarisasi bagi akad salam dalam peraturan Bank Indonesia tentang 

akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah yaitu tercantum dalam pasal 11 dan 12. Standard 

akuntansi akad salam juga telah dilakukan Ikatan Akuntansi Indonesia, yang 

tercantum dalam PSAK no 103 tentang Akuntansi Salam.  

Oleh sebagian kalangan Akad salam sejauh ini hanya dianggap cocok untuk 

digunakan dalam  industri pertanian (Adi, 2013:2). Pembiayaan terhadap petani ini 

seharusnya menjadi peluang dalam rangka memperluas pangsa pasar industri 

perbankan syariah. Berdasarkan kontradiksi kondisi tersebut, peneliti termotivasi 

untuk melakukan riset guna menggali penerapan dan kendala yang dihadapi dalam 

implementasi akad salam di perbankan syariah.  

Sejalan dengan kondisi makro sektor pertanian, peneliti mempersempit 

obyek pada tingkat wilayah Probolinggo yang merupakan kota sedang dan 

termasuk kota berkembang di Provinsi Jawa Timur, serta mayoritas masyarakatnya 

berpenghasilan sebagai petani dan nelayan. Mayoritas penduduk wilayah 

Probolinggo beragama Islam yang berafiliasi pada Nadhatul Ulama. Dengan 

demikian bisa dikatakan bahwa masyarakat Probolinggo memiliki sifat yang 

agamis dan juga disebut sebagai kota santri karena banyaknya pondok pesantren. 

Sifat agamis yang dimiliki oleh masyarakat Probolinggo semakin terdorong dengan 

adanya pemimipin seperti Bupati yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa 

dan Nadhatul Ulama sehingga dalam kegiatan masyarakatnya juga tidak terlepas 

dari sikap-sikap agamis tersebut. Probolinggo juga merupakan kota ataupun 

kabupaten yang berkomoditi di bidang pertanian khususnya  padi, jagung, mangga, 
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anggur, dan bawang merah. Bahkan, Probolinggo terkenal dengan sebutan Kota 

Mangga. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pertanian Pemerintah 

Daerah Kota Probolinggo sejak tahun 2006 hasil dari komoditi pertanian di Kota 

Probolinggo hampir terus mengalami peningkatan. 

Grafik 1.1 

Produksi Padi, Jagung, Bawang Merah dan Mangga 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo, (2013). 

Kendala yang dihadapi para petani di wilayah Probolinggo adalah masalah 

keterbatasan modal untuk meningkatkan produktivitas usaha tani. Probolinggo 

adalah kota sedang yang mayoritas penduduknya memiliki tingkat pendapatan 

minimumnya sebesar Rp 810.000 (BPS Pemerintah Kota Probolinggo, 2013). 

Tidak sedikit masyarakat atau petani Probolinggo meminjam modal ke lembaga 

keuangan untuk membantu meringankan biaya dalam kegiatan usaha taninya 

dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas usaha taninya (Thohari, 2012). 

Beberapa perbankan syariah yang memiliki komitmen untuk 

mengembangkan sektor pertanian antara lain adalah Bank Muamalat, Bank Syariah 

Mandiri, Bank BTN Syariah, dan perbankan syariah lainnya. Bank Muamalat 

sendiri saat ini berusaha untuk terus mengembangkan permodalan syariah di bidang 
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pertanian, seperti yang yang disampaikan oleh Direktur Korporasi Bank Muamalat 

di website resmi Bank Muamalat, Mahfudah (2010)  menyatakan sebagai berikut : 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, bank syariah pertama di 

Indonesia, menargetkan pembiayaan di sektor pertanian 

mencapai Rp 1 triliun, meningkat 800% dari tahun 2010 yang 

tercatat Rp 125 miliar. untuk mencapai target itu, perusahaan 

akan memaksimalkan kantor cabang yang baru dibuka di tahun 

lalu. Sampai akhir 2010, jumlah kantor cabang yang telah 

dibuka oleh perusahaan lebih dari 360 cabang.  

 

Sejalan dengan komitmen tersebut Bank Muamalat juga telah membuka 

cabang di Probolinggo. Bukan hanya Bank Muamalat saja yang membuka cabang 

di Probolinggo, bank syariah seperti Bank Mandiri Syariah, Bank BTN Syariah dan 

Bank Bukopin Syariah juga telah membuka cabang di Probolinggo, Selain 

dibukanya bank umum syariah, di Probolinggo juga terdapat Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Bumi Rinjani. Hal ini memotivasi penulis untuk melakukan 

penelitian pada bank syariah yang terdapat di wilayah Probolinggo tersebut. 

Permodalan syariah oleh Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Bank BTN 

Syariah, Bank Bukopin Syariah dan BPRS Bumi Rinjani di bidang pertanian ini 

sendiri dapat menggunakan akad salam.  

Komposisi pembiayaan akad salam yang terus mengalami penurunan 

sebenarnya bukan hanya terjadi di Bank Umum Syariah saja akan tetapi juga terjadi 

di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang dibuktikan dari data statistik 

yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sampai bulan Juni 2013                                                

(Bank Indonesia, 2013). Pembiayaan akad salam di Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah sebenarnya pada tahun 2007 menunjukan angka 0 atau tidak ada yang 

melakukan pembiayaan akad salam, akan tetapi pada tahun 2008 sampai dengan 

Juni 2013 terdapat pembiayaan akad salam di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
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(BPRS) yang jumlahnya tidak banyak dan bahkan angkanya cenderung tidak stabil 

atau sering mengalami penurunan setiap tahunnya. Salah satu BPRS yang 

memberikan pembiayaan atau menerapkan akad salam kepada masyarakat adalah 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Probolinggo.  

BPRS Bumi Rinjani Probolinggo merupakan BPRS cabang dari BPRS 

Bumi Rinjani Kota Malang, BPRS Bumi Rinjani Probolinggo berdiri pada tahun 

1993 akan tetapi berubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tahun 

2006. Salah satu pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat oleh BPRS Bumi 

Rinjani Probolinggo adalah pembiayaan akad salam. Pembiayaan di BPRS Bumi 

Rinjani ini baru diberlakukan sekitar tahun 2011, pada tahun tersebut belum 

terdapat masyarakat yang menggunakannya dan baru terdapat masyarakat yang 

menggunakannya pada tahun 2012. Penerapannya sendiri di BPRS Bumi Rinjani 

sampai saat ini sebenarnya kurang berjalan dengan baik, hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan statitik komposisi pembiayaan akad salam di BPRS Bumi 

Rinjani Probolinggo sebagai berikut: 

Tabel 1.6 

Komposisi Pembiayaan Akad salam di BPRS Bumi Rinjani Probolinggo 

Sampai Bulan Juni 2013 

BULAN 2012 2013 Total 

Januari - - - 

Februari Rp 13.000.000 - Rp 13.000.000 

Maret Rp 10.700.000 Rp 10.000.000 Rp 20.700.000 

April - - - 

Mei - - - 

Juni Rp 2.000.000 - Rp 2.000.000 

Juli Rp 38.333.267 - Rp 38.333.367 

Agustus - - - 

September - - - 

Oktober - - - 

November - - - 

Desember - - - 

TOTAL Rp 64.033.267 Rp 10.000.000 Rp 74.033.267 

Sumber: BPRS Bumi Rinjani Probolinggo, 2013 (diolah) 
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Data statistik komposisi pembiayaan akad salam yang diberikan oleh BPRS 

Bumi Rinjani Probolinggo menunjukan bahwa penerapannya mengalami 

penurunan dari tahun 2012 ke tahun 2013. Hal itu dibuktikan sampai dengan Bulan 

Juni 2013 pembiayaan akad salam hanya sebesar Rp 10.000.000. Selain itu 

berdasarkan komposisi pembiayaan di BPRS Bumi Rinjani Probolinggo sampai 

dengan Bulan Juni 2013 penerapannya tergolong masih kecil atau sedikit dimana 

hanya menunjukan angka Rp 74.033.267, akan tetapi terdapat hal yang menarik 

dari komposisi pembiayaan akad salam di BPRS Bumi Rinjani Probolinggo sampai 

bulan Juni 2013 dimana jumlah pembiayaannya tersebut sama dengan angka pada 

komposisi pembiayaan akad salam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sampai 

Juni 2013 yaitu sebesar Rp 74.000.000, Hal tersebut menunjukan bahwa pada tahun 

2013 BPRS Bumi Rinjani Probolinggo merupakan satu-satunya BPRS di Indonesia 

yang menerapkan atau memberikan pembiayaan akad salam kepada masyarakat.  

Berangkat dari permasalahan pembiayaan akad salam di perbankan syariah 

yang jumlahnya minim membuat penulis bertanya mengenai “apa yang 

sebenaranya terjadi pada pembiayaan akad salam? apakah ada permasalahan di 

perbankannya? atau apakah ada permasalahan yang terjadi pada pengguna atau 

yang melakukan pembiayaan salam?”. Jika terdapat kesalahan pada pengguna 

pembiayaan akad salam, salah satu yang penulis tinjau adalah petani, Seperti yang 

dijelaskan oleh Wiroso (2013) akad salam merupakan salah satu produk yang 

terdapat di perbankan syariah yang khusus untuk membiayai jual beli di bidang 

pertanian. 

Keadaan petani di Indonesia pada saat ini sangat memperihatinkan bahkan 

kebanyakan petani di Indonesia merupakan petani miskin karena pendapatan 
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mereka yang sangat kecil serta tidak memiliki tanah. Berdasarkan Berita Resmi 

Statistik Badan Pusat Statistik No.45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010, pada tahun 2009 

jumlah penduduk miskin di Indonesia (64,65 persen) bekerja di Sektor Pertanian. 

Kemiskinan yang dialami oleh petani pada umunya disebabkan oleh berbagai 

macam faktor, mulai dari ketiadaan modal dan kepemilikan lahan yang sempit 

(Amir, 2012). Kebanyakan petani di Indonesia disebut sebagai petani subsisten 

yang mana pengertian dari petani subsisten adalah petani yang melakukan kegiatan 

bertani dengan tujuan untuk memenuhi keperluan hidup keluarganya. Dengan 

petani yang menanggung beban keluarganya itu sendiri, petani juga tidak memiliki 

modal yang cukup untuk membiayai usaha pertaniannya. Dengan keterbatasan 

modal tersebut membuat petani mencari pembiayaan untuk membantu usaha 

pertaniannya agar usaha pertaniannya bisa berjalan dan berkembang dengan baik 

serta bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya (Kurniawan, 2012:41).  

Selama ini petani mencari pembiayaan guna mencukupi modal usaha 

taninya dari pembiayaan konvensional seperti (1) Kredit Ketahanan Pangan dan 

Energi (KKP-E); (2) Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK-SUP 05); (3) Kredit 

Usaha Rakyat (KUR); (4) Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL); (5) Skim 

Kredit Komersial; (6) Kredit UMKM; (7) Kontrak Investasi Kolektif (KIK); (8) 

Kredit Taskin Agribisnis; (9) Modal Ventura dan (10) Pengembangan sitem tunda 

Jual antara lain Gadai Gabah dan Resi Gudang (Sayaka, 2010). Dari pernyataan 

tersebut penulis melihat bahwa petani kurang mengetahui pembiayaan syariah 

dibandingkan dengan pembiayaan konvensional, yang mana pembiayaan syariah 

tersebut adalah pembiayaan akad salam. Karena tujuan dasar dari kontrak 

pembiayaan akad salam ini adalah untuk memenuhi kebutuhan petani kecil yang 
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membutuhkan uang untuk menanam tanaman mereka dan untuk memberi makan 

keluarga mereka sampai saat panen. Pembiayaan ini menguntungkan bagi kedua 

belah pihak yang mana petani menerima uang, sementara pihak perbankan 

biasanya membayar harga di tingkat yang lebih rendah . Selain itu, perbankan dapat 

juga meminta petani untuk memberikan jaminan. Jaminan itu adalah hak 

tanggungan dan hak jaminan pribadi seperti harta benda yang dimiliki oleh petani. 

Dengan menggunakan pembiayaan akad salam petani dapat berhemat sekitar 25% 

dari penggunaan pembiayaan usaha taninya (Kaleem, 2008). Berdasarkan 

pernyataan diatas penulis melihat bahwa pembiayaan akad salam lebih baik 

digunakan oleh petani dari pada pembiayaan konvensional. Hal ini sejalan dengan 

bukti dari tabel 1.7 dibawah ini yang menggambarkan pendapat petani terhadap 

pembiayaan akad salam. 

Tabel 1.7 

Pendapat Petani Terhadap Pembiayaan Salam 

Pendapat Petani Terhadap Pembiayaan Salam 

Pendapat % 

Bagus 

Tidak Bagus 

Tidak tahu 

Total 

59% 

12% 

29% 

100% 

Sumber: Adi, 2013 (diolah) 

Tabel diatas memberikan informasi bahwa, sesuai dengan kebutuhan petani akan  

modal awal untuk penanaman, maka pendapat petani terhadap pembiayaan Salam  

menunjukkan sebanyak 59% petani menyatakan bagus, sisanya sebanyak 29% 

tidak tahu dan 12% tidak bagus. Sehingga penulis berpendapat bahwa pembiayaan 

akad salam ini baik seperti yang dikatakan petani itu sendiri yang menunjukan 

bahwa lebih dari separuh responden petani yang mengatakan bahwa pembiayaan 

akad salam baik dalam pembiayaan di bidang pertanian.  
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 Selain itu penulis juga melihat dari sisi pemberian bunga kredit pada 

pembiayaan konvensional dengan bagi hasil pada pembiayaan akad salam. Disini 

terdapat data yang menunjukan perbandingan antara bunga pada pembiayaan 

konvensional dalam bentuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan bagi hasil pada 

pembiayaan akad salam. Berikut tabel yang menunjukan besaran bunga pada 

pembiayaan KUR dengan besaran bagi hasil pada pembiayaan akad salam:  

Tabel 1.8 

Perbandingan Bunga dan Bagi Hasil Per Tahun 

Bunga Pembiayaan Konvensional Bagi Hasil Pembiayaan Salam 

KUR Bank BRI 

KUR Bank BNI 

KUR Bank Mandiri 

KUR Bank BTN 

22 % 

22 % 

22 % 

22 % 

Akad Salam 12,5% 

Sumber: Komite Kredit Usaha Rakyat (2014), Adi (2013) diolah. 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa sistem bagi hasil pada 

pembiayaan akad salam lebih kecil dibandingkan dengan bunga pembiayaan pada 

konvensional dalam bentuk KUR. Bunga pembiayaan KUR dalam bank 

konvensional menunjukkan angka 22% per tahunnya yang mana dalam hal ini 

lebih besar dibandingkan dengan bagi hasil pembiayaan akad salam yang per 

tahunnya hanya 12,5 %. Dari data tersebut penulis dapat mengindikasikan bahwa 

pembiayaan akad salam jauh lebih hemat dibandingkan dengan pembiayaan 

konvensional. Hematnya pembiayaan pada akad salam dapat menguntungkan dan 

meringankan petani dalam melakukan pembiayaan untuk usaha taninya.  

 Berdasarkan kondisi petani seperti diatas, penulis ingin lebih lanjut 

mengetahui kondisi petani di daerah Probolinggo. Penulis mengambil studi kasus 

di wilayah Probolinggo karena petani di Probolinggo itu sendiri memiliki 

kebudayaan yang berbeda dibandingkan di daerah lain, Seperti yang diungkapkan 

Sunantya (2012) bahwa kebudayaan yang berbeda ini adalah adanya gabungan 
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antara kebudayaan adat Jawa dan Madura yang mana gabungan dari kedua adat 

ini menjadi nilai lebih dari pertanian di wilayah Probolinggo. Dua adat yang 

berbeda ini membuat individu masing-masing petani di wilayah Probolinggo 

memiliki sikap, perilaku, dan kebiasaan yang berbeda dibandingkan dengan kota 

ataupun wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Nilai lebih atau keunggulan dari 

pertanian wilayah Probolinggo yang mayoritas petaninya Jawa dan Madura yaitu 

hubungan antara petani satu dengan petani yang lainnya masih kental akan sikap 

gotong royong dimana antara petani Jawa dengan Madura saling membutuhkan 

satu sama lainnya dalam melakukan usaha taninya, seperti cara menanam, bertukar 

informasi mengenai harga bibit dan perlengkapan bertani sampai dengan 

peminjaman modal untuk usaha taninya. Selain itu karena petani Probolinggo yang 

merupakan perpaduan antara petani Jawa dan Petani Madura mengakibatkan 

petani Probolinggo lebih sabar, cermat, teliti, tekun, berani mengambil resiko, 

memegang teguh prinsipnya serta memiliki keanekaragaman sikap, watak, 

kebiasaan dan kebudayaan dalam menjalankan usaha taninya, sehingga dengan 

memiliki keunggulan seperti diatas membuat petani Probolinggo memiliki ciri 

khas tersendiri dibandingkan dengan petani kota lainnya terutama dengan kota lain 

yang mayoritas petaninya hanya petani Jawa atau petani Madura saja                         

(Kamaru, 2010). Menurut Herustato dalam Rizaldy (2012:51) kebudayaan 

menjadi hal yang penting bagi petani dikarenakan kebudayaan memiliki hubungan 

yang erat dengan petani, sebagian besar petani masih mempercayai bahwa dari 

kebudayaan tersebut dapat membentuk ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan 

aktivitas perilaku dalam kehidupan bermasyarakat seperti halnya dalam hal 

bertani. 
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Penulis melakukan studi kasus pada petani di Probolinggo karena penulis 

menduga petani di wilayah Probolinggo mayoritas berpendidikan rendah. Dugaan 

penulis tersebut sejalan dengan data dari BPS Probolinggo tahun 2013 yang 

menunjukan bahwa sebesar 75 % petani Probolinggo adalah lulusan tingkat 

Sekolah Dasar. Banyaknya persentase jumlah petani Probolinggo yang berasal dari 

lulusan Sekolah Dasar dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia 

petani wilayah Probolinggo tergolong rendah. Rendahnya kualitas Sumber Daya 

Manusia petani di Probolinggo membuat petani tersebut lebih mempercayai apa 

yang sudah menjadi kebiasaan dan apa yang sudah dikenal seperti halnya dalam 

mencari modal untuk kegiatan usaha taninya (Thohari, 2012). Peminjaman modal 

petani Probolinggo lebih banyak dilakukan ke tempat lembaga keuangan financing 

(jasa kredit), pegadaian, koperasi dan bahkan meminjam uang kepada rentenir atau 

kepada orang lain. Hanya sedikit para petani yang memanfaatkan lembaga 

keuangan syariah seperti halnya perbankan syariah untuk meminjam modal, 

terutama memanfaatkan pembiayaan khusus untuk pertanian yaitu akad salam 

(Mudzakir, 2013). 

Penulis juga mendapatkan informasi dari data Direktorat Perbankan 

Syariah (2012: 50) yang menyatakan bahwa sebesar Rp 74.000.000 pembiayaan 

akad salam di Indonesia hanya terjadi di wilayah Probolinggo. Fenomena ini 

menunjukan bahwa hanya petani di wilayah Probolinggo yang merupakan satu-

satunya petani di Indonesia yang menggunakan pembiayaan akad salam. Dengan 

melihat fenomena yang terjadi diatas membuat penulis ingin melakukan penelitian 

dengan judul: “MAKNA PEMBIAYAAN SALAM PERSPEKTIF 

PERBANKAN SYARIAH DAN PETANI DI PROBOLINGGO”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah makna pembiayaan salam berdasarkan perspektif 

perbankan syariah di Probolinggo? 

2. Bagaimanakah makna pembiayaan salam berdasarkan perspektif petani di 

Probolinggo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapaun yang menjadi Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami makna 

pembiayaan salam berdasarkan perspektif perbankan syariah dan petani di 

Probolinggo. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis 

Merupakan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam penerapan 

pembiayaan salam berdasarkan perspektif perbankan syariah dan petani. 

1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis 

1. Bagi Perbankan Syariah 

Dapat memberikan informasi kepada manajemen mengenai penerapan, 

kendala serta solusi akad salam dan akuntansi salam di Perbankan Syariah 

khususnya perbankan syariah di Probolinggo. 

2. Bagi Praktisi Perbankan 

Dapat memberikan informasi serta masukan kepada praktisi perbankan 

syariah mengenai penerapan, kendala serta solusi akad salam di perbankan 

syariah khususnya di Probolinggo 
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3. Bagi Petani 

Dapat memberikan informasi serta masukan kepada petani mengenai 

penerapan pembiayaan akad salam di perbankan syariah. 


