
 
 

53 

BAB IV 

PEMBAHASAN: 

INDEKSIKALITAS PEMBIAYAAN SALAM 

PANDANGAN PERBANKAN SYARIAH 

 

4.1. Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) 

BTN Syariah merupakan Strategic Bussiness Unit (SBU) dari Bank BTN 

yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 

Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. 

Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam 

memanfaatkan jasa keuangan Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip 

Perbankan Syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan 

hasil RUPS tahun 2004 (www.btn.co.id)  

Tujuan dari didirikan Bank BTN Syariah adalah sebagai berikut : (a) Untuk 

memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah; 

(b) Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank; (c) Meningkatkan ketahanan 

Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha; (d) Memberi keseimbangan 

dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai dan (e) 

Perkembangan Jaringan. Adapun Jaringan  Unit Usaha Syariah Bank BTN telah 

memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia (www.btn.co.id)  

Visi Bank BTN Syariah adalah Menjadi Strategic Business Unit BTN yang 

sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan 

kemaslahatan bersama. Sedangkan Misi Bank BTN Syariah  adalah sebagai berikut: 

(a) Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN; (b) Memberikan pelayanan 

jasa keuangan Syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta 

http://www.btn.co.id/
http://www.btn.co.id/
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jasa keuangan Syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah 

dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan; (c) Melaksanakan manajemen 

perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga dapat meningkatkan 

ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta 

meningkatkan shareholders value dan (e) Memberi keseimbangan dalam 

pemenuhan kepentingan segenap stakeholders serta memberikan ketentraman pada 

karyawan dan nasabah. (www.btn.co.id). 

Produk Bank Tabungan Negara Syariah sendiri dibagi menjadi dua yaitu 

produk pendanaan dan juga produk pembiayaan. Produk pendanaan yang diberikan 

oleh BTN Syariah adalah giro BTN, giro BTN Investa, tabungan BTN Batara, 

tabungan BTN Prima, tabungan BTN Haji, Deposito BTN dan tabunganKu iB. 

Sedangkan untuk produk pembiayaan yang diberikan oleh BTN Syariah adalah 

pembiayaan KPR BTN, pembiayaan KPR Indensya BTN, pembiayaan kendaraan 

bermotor BTN, pembiayaan modal kerja BTN, pembiayaan yasa griya BTN, 

pembiayaan investasi BTN, gadai BTN dan swagriya BTN (www.btn.co.id)  

4.2 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Probolinggo 

 PT. BPR Bumi Rinjani Probolinggo yang beralamtkan di Jl. Raya Dringu 

no 110, Probolinggo sesuai akta pendirian perusahaan No. C2-7389.HT.01.01 

Tahun 1992 Tanggal 5 September 1992 PT.BPR Bumi Rinjani merupakan badan 

hukum yang dimiliki oleh saham-saham perorangan (keluarga) dimana masing-

masing saham bernilai Rp 1.000.000 terdiri sebagai berikut : (1) Dra. Hj. Betty 

Machmud mempunyai 175 lembar saham; (2) Dr. H. Roeslan Djaelani mempunyai 

175 lembar saham; (3) Dr. Moch Alfa Ferry Santosa mempunyai 50 lembar saham; 

(4) M. Edwin Djamal R, SE mempunyai 50 lembar saham dan (5) M. Raymond 

http://www.btn.co.id/
http://www.btn.co.id/
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Leowira, SE yang mempunyai 50 lembar saham (BPRS Bumi Rinjani Probolinggo, 

2013). 

PT. BPR Bumi Rinjani Probolinggo dalam rangka perkembangannya 

mengalami 7 kali perubahan kepengurusan, dan seiring dengan perkembangan 

masyarakat akan sistem perekonomian yang mendasar pada konsep syariah islam 

dan juga untuk mewujudkan keinginan dari pemegang saham Rinjani Group 

dimana juga ada peluang, maka pada tahun 2006 PT. BPR Bumi Rinjani 

Probolinggo mengajukan permohonan perubahan ijin prinsip (konversi) dari BPR 

konvensional menjadi BPR Syariah dengan harapan bahwa PT. BPR Bumi Rinjani 

Probolinggo lebih berkembang dan maju dan mulai mendapatkan ijin untuk 

berganti menjadi BPR Syariah dari Bank Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2006. 

Motto dari BPRS Bumi Rinjani adalah amanah dalam bermuamalah, visinya adalah 

Membantu ummat Insyaalah menuju kemakmuran dan kesejahteraan dan misinya 

adalah memberi contoh dan menjadi contoh dalam bermuamalah berdasar dan 

bersandar kepada Al-Qur’an dan Hadis. Produk yang diberikan BPRS Bumi Rinjani 

Probolinggo kepada masyarakat dibagi menjadi 2 macam yaitu produk pendanaan 

dan juga produk pembiayaan. Produk pendanaan yang diberikana adalah tabungan 

mudharabah, tabungan wadiah, tabungan haji, tabungan pendidikan dan deposito 

mudharabah. Sedangkan produk pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan 

mudharabah (bagi hasil), pembiayaan musyarakah (bagi hasil), pembiayaan 

murabahah (jual beli), dan pembiayaan bai salam                                                                   

(BPRS Bumi Rinjani Probolinggo, 2013).  
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4.3 Mengapa Bank Syariah Tidak Menggunakan Akad Salam ? 

Di tengah perkembangan insdustri perbankan syariah yang pesat perlu 

disadari masih adanya beberapa tantangan yang harus segera diselesaikan agar 

perbankan syariah dapat meningkatkan kualitasnya dan mempertahankan 

akselerasinya secara berkesinambungan. Tidak diketahui secara jelas alasan 

mengapa bank umum syariah di Indonesia tidak ada yang menerapkan pembiayaan 

akad salam. Beberapa bank umum syariah lebih mengutamakan pembiayaan lain 

seperti mudharabah ataupun murabahah, hal ini dibuktikan dengan statistik 

pembiayaan perbankan syariah untuk bank umum syariah yang mana kedua produk 

tersebut masih paling diminati nasabah ataupun masyarakat Indonesia                 

(Alamsyah, 2013).  Salah satu bank umum syariah yang tidak menerapkan 

pembiayaan akad salam adalah Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) 

Kota Probolinggo. 

BTN Syariah Kota Probolinggo memiliki beberapa produk unggulan dalam 

pembiayaan kepada nasabah, akan tetapi masih belum terdapat produk pembiayaan 

akad salam. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yuli selaku kepala kantor BTN 

Syariah Probolinggo sebagai berikut: 

“Kalau menurut pandangan saya jika melihat langsung dari statistik 

yang dikeluarkan BI mengenai akad salam yang jumlahnya 0 di 

bank umum syariah menurut saya pembiayaan akad salam yang 

musiman yang mempunyai banyak resiko seperti cuaca buruk, hama 

penyakit atau yang memeiliki resiko yang tinggi menjadi salah satu 

pertimbangan bagi perbankan untuk tidak berani meluncurkan 

pembiayaan akad salam ini, seperti halnya bank BTN Syariah 

mungkin ada pertimbangan khusus seperti dari Pihak Bank 

Indonesia yang menganggap pertanian itu sudah memiliki skim atau 

ketentuan sendiri. Tetapi menurut saya pribadi bidang pertanian ini 

memiliki beberapa resiko yang besar mengingat itu adalah musiman 

yang dimana hal itu dipegaruhi dari ekstenal seperti cuaca buruk dan 

hama penyakit yang datang tiba-tiba, jadi ada pertimbangan logis 

yang tatkala pihak bank tidak membidik itu.” 
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Yang disampaikan oleh Bapak Yuli tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan akad 

salam memiliki resiko yang sangat besar apabila diterapkan di dalam perbankan 

syariah. Resiko besar yang dimaksud adalah resiko musiman di mana di bidang 

pertanian tersebut cuaca yang buruk serta hama penyakit sehingga pihak perbankan 

tidak mau mengambil resiko yang besar tersebut. Selain karena faktor resiko dari 

eksternal tersebut, selama ini pihak perbankan juga memiliki alasan mengapa 

pembiayaan ini tidak diterapkan di perbankan seperti halnya Bank BTN Syariah, 

yaitu adanya pertimbangan khusus mengenai biaya dan keuntungan yang tidak 

sebanding dengan resiko yang harus dihadapi. Hal ini disampaikan Bapak Yuli, 

sebagai berikut: 

“dari pihak kita yaitu perbankan untuk mengembangkan produk 

pembiayaan akad salam mungkin ada pekerjaan tambahan yang lain 

yang harus kita urus yaitu kita harus bekerja sama dengan pihak lain 

atau perusahaan lain yang mana nanti kita bekerja sama dan siap 

untuk mengambil produksi dari hasil panen pertanian atau 

peternakan oleh nasabah kita tersebut, hal seperti ini itu juga 

termasuk cost jadi itu akan menambah cost dari bank kita, dan resiko 

dalam perjalanan pembiayaan tersebut besar karena itu merupakan 

pesanan. Selain itu juga setiap produk yang diluncurkan oleh Bank 

itu pastinya harus mempertimbangkan keuntungan, biaya serta 

tingkat resiko.” 

 

Meskipun Di Bank BTN Syariah Probolinggo sendiri tidak mempunyai 

pembiayaan akad salam, bukan berarti pihak bank tidak dapat memberikan skim 

pembiayaan kepada nasabah dalam bidang pertanian. Pihak Bank BTN Syariah 

mencoba untuk memenuhi kebutuhan nasabah apabila nasabah tersebut ingin 

dibiayai dalam bidang pertanian yaitu dengan produk pembiayaan investasi BTN 

iB dengan skim pembiayaan modal kerja yaitu KUR (Kredit Usaha Rakyat) dimana 

dalam pembiayaan modal kerja ini dapat membiayai segmen modal kerja di bidang 
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pertanian dan peternakan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Yuli 

sebagai berikut: 

“apabila ada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di bidang 

pertanian, sebenarnya produk Bank BTN Syariah tidak ada khusus 

kesana tetapi kami akan sampaiakan kepada nasabah apa adanya dan 

mencoba menyarankan untuk meggunakan pembiayaan modal kerja 

KUR karena di kantor kami hanya sebatas pembantu, mungkin 

kalau di tingkat cabang akan memperoleh dana lebih besar” 

 

Selain itu juga meskipun pembiayaan akad salam menurut bank BTN Syariah 

merupakan pembiayaan musiman yang memiliki resiko cukup besar (karena cuaca 

yang buruk serta adanya hama penyakit) tetapi Bank BTN Syariah atau mungkin 

bank umum syariah lainnya tidak menutup kemungkinan untuk menerapkannya 

kepada nasabah atau masyarakat. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Yuli sebagai 

berikut: 

“Akad salam di bank BTN Syariah kedepannya tidak menutup 

kemungkinan untuk diterapkan di Bank BTN Syariah selama 

produk tersebut menguntungkan bagi pihak bank, resikonya dapat 

diminimalisir serta costnya dapat dihandle dengan baik. Intinya 

setiap produk tersebut harus saling meguntungkan Antara pihak 

bank dan juga nasabah dalam menjalankannya” 

 

Dari wawancara dan diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan akad 

salam tidak digunkan di Bank BTN Syariah Probolinggo. Alasannya karena, 

pertama pembiayaan pertanian seperti musiman memiliki resiko cukup besar 

apabila diterapkan. Kedua, apabila pihak perbankan mengeluarkan sebuah produk 

pembiayaan haruslah melihat dari sisi biaya yang dikeluarkan, keuntungan yang di 

dapat serta tingkat resiko yang akan dihadapi. Ketiga, kurang menjanjikan apabila 

diterapkan karena antara biaya dan keuntungan tidak sebanding dengan resiko yang 

dihadapi bank. 

 



59 
 

4.4 Mengapa BPRS Menggunakan Akad Salam ? 

Pembiayaan Akad salam di Indonesia memang masih belum sesuai dengan 

harapan. Hal itu tidak hanya dibuktikan dari data statistik Bank Indonesia, tetapi 

juga dibuktikan dari penelusuran etnometodologis di salah satu Bank Syariah di 

Probolinggo. Masih ada harapankah ? peneliti melakukan penelusuran di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kota Probolinggo. Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Bumi Rinjani merupakan salah satu bank pemberi kredit atau 

pembiayaan kepada masyarakat Probolinggo.  

Bank BPRS Bumi Rinjani memiliki sejarah tersendiri dalam menawarkan 

produk pembiayaan akad salam. Manajer Marketing Bank BPRS Bumi Rinjani 

yaitu Bapak Catur Aryawan menjelaskan seperti berikut:  

“Pembiayaan akad salam di BPRS Bumi Rinjani sudah 

dilaksanakan sejak 2 tahun yang lalu kira-kira pada tahun 2011 akad 

salam tersebut dikenalkan, dengan alasan untuk memenuhi 

kebutuhan, karena setiap nasabah atau masyarakat tersebut pastinya 

memiliki kebutuhan yang tidak sama dan berbeda. Selain karena 

kebutuhan dari nasabah tersebut, bank kami melihat bahwa tanaman 

jagung dan padi lebih tepat menggunakan produk salam, dan kami 

menilai bahwa produk salam ini lebih tahan digunakan untuk 

musiman dari pada sepert tanaman bawang merah. Jadi misalnya 

kita simpan tanaman tersebut menunggu harga menjadi tinggi pun 

itu masih bisa.” 

 

Sementara itu menurut Direktur Bank BPRS Bumi Rinjani Kota Probolinggo yaitu 

Ibu Dra. Nani Suwati pembiayaan akad salam hadir di Bank BPRS Bumi Rinjani 

Probolinggo dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut berikut: 

“Pembiayaan akad salam ini diberikan kepada masyarakat ini 

karena pihak bank ingin memberikan pelayanan yang sebaik-

baiknya kepada masyarakat. Jadi seperti ini produk-produk yang ada 

di bank ini terkadang masih belum bisa mengcover kebutuhan 

nasabah kita, akhirnya dari dewan pengawas syariah Bank BPRS 

Bumi Rinjani yaitu Ustad Imam mempertimbangkan dan 

memerintahkan bank untuk menggunakan pembiayaan akad salam. 

Selain itu bank juga menilai bahwa kebutuhan nasabah seperti buah-
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buahan tidak pas jika menggunakan akad Musyarakah, dengan 

Murabahah juga tidak pas, oleh sebab itu kita mencoba untuk 

memberikan pembiayaan akad salam tersebut. Pedagang buah 

tersebut tidak mesti memenuhi atau mendapatkan buahnya dari hasil 

panennya tetapi juga bisa pesan kepada pihak ketiga sehingga hal 

seperti itulah yang kita tekan untuk dapat memenuhi pesanan kita.” 

 

Penawaran produk pembiayaan  ini dikenalkan setelah dewan pengawas dan 

direksi sepakat untuk memberikannya kepada nasabah dengan tujuan untuk 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada nasabah dan juga untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dari setiap nasabah, hal itu 

dikarenakan pihak bank ingin mengcover setiap keinginan nasabah yang ingin 

melakukan pembiayaan di bank agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan 

yang diinginkan oleh nasabah. 

4.5 Mekanisme Pembiayaan Akad salam 

Pelaksanaan sebuah produk pembiayaan tentunya harus diikuti dengan 

mekanisme atau prosedur yang baik antara pihak nasabah dan bank. Begitu pula 

pembiayaan akad salam di Bank BPRS Bumi Rinjani Probolinggo. Berikut 

tanggapan Bapak Catur Aryawan mengenai mekanismenya di BPRS Bumi Rinjani 

Probolinggo: 

“Mekanisme dari pembiayaan akad salam itu seperti begini, dimulai 

dari pengajuan artinya seperti ini nasabah tersebut mengajukan atau 

menawarkan produk pertaniannya, misalnya saja petani atau 

nasabah tersebut nantinya memiliki hasil panen padi, jagung 

ataupun lainnya kemudian mereka menawarkan kepada bank hasil 

panennya tersebut, setelah itu pihak bank mempelajari penawaran 

dari nasabah tersebut yang dipelajari adalah kualitas dan 

kuanitasnya, setelah itu pihak bank mensurvei langsung ke 

lapangan, setelah mensurvei ke lapangan pihak bank membuat 

analisis terkait dengan harga jual hari ini dengan harga jual atau 

perolehan di waktu 4 bulan yang akan datang serta menganalisis 

pembiayaan yang diberikan bank itu jumlahnya cocok atau tidak, 

setelah analisis selesai maka pihak bank tersebut mengajukan 

kepada komite pembiayaan apabila disetujui maka barulah 

dilaksanakan dan uangnya diberikan kepada nasabah.” 
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Hasil wawancara dan diskusi dengan Bapak Catur dapat disimpulkan bahwa 

pembiayaan akad salam antara pihak bank dengan nasabah memiliki prosedur dan 

kerjasama yang sudah diatur atau dimusyawarahkan bersama dengan baik. Adapun 

untuk memperjelas mekanisme pembiayaan akad salam di BPRS Bumi Rinjani 

dapat dilihat di bawah: 

Gambar 4.1 

Mekanisme Pembiayaan Akad salam di BPRS Bumi Rinjani Probolinggo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPRS Bumi Rinjani Probolinggo, 2013 (diolah) 

Di dalam mekanismenya terdapat jaminan yang harus diberikan nasabah kepada 

bank. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Catur Aryawan sebagai berikut: 

“ Pembiayaan akad salam ataupun pembiayaan lain di BPRS Bumi 

Rinjani kepada nasabah tetap menggunakan jaminan hal itu 

dikarenakan untuk mecegah adanya resiko karena dana yang kita 

gunakan merupakan dana masyarakat, contoh jaminan yang harus 

diberikan nasabah saat melakukan pembiayaan adalah berupa 

Petani atau nasabah Datang ke Bank dan menyampaikan maksud jika 

ingin mengajukan pembiayaan akad salam untuk usahanya  

Pihak Bank mempelajari keinginan nasabah atau petani yang ingin 

mengajukan pembiayaan akad salam 

Setelah mempelajari, pihak bank akan mensurvey langsung kepada 

petani atau nasabah tersebut 

Setelah dilakukan survey, pihak bank menganalisis terkait dokumen-

dokumen terkait dari nasabah seperti identitas, gambaran 

lingkungan pemohohon, aspek jaminan, proyeksi penjualan barang 

pesanan saat dijual, proyeksi keuntungan bank, dll 

Setelah pihak bank setuju, maka pihak bank akan melaporkan kepada 

komite pembiayaan, dan setelah itu pihak bank memberikan uangnya 

kepada nasabah 

Setelah masuk masa jatuh tempo, nasabah tersebut harus 

megembalikan uangnya (pokok) dan marginnya,  
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kendaraan yang dibuktikan dengan BPKB Kendaraan, dan juga 

sertifikat hak milik untuk jaminan tanah atau bangunan” 

 

Setelah jatuh tempo, nasabah  harus mengembalikan pokok. Nasabah juga 

dipersilahkan menjual hasil panennya kepada pihak ketiga, kemudian pihak bank 

mengambil hasil penjualannya beserta keuntungannya. Pernyataan Direktur BPRS 

Bumi Rinjani yaitu Ibu Dra.Nani Suwati menjelaskan: 

“Misalkan saja pihak bank memesan buah alpukat kepada petani 

buah sebanyak 1 kwintal buah alpukat seharga Rp 1.000.000, nanti 

kita perkirakan setelah dipenuhi buah alpukat tersebut dapat kita jual 

lebih dari harga Rp 1.000.000 tersebut. Selain itu karena pihak bank 

mengalami keterbatasan yaitu bukan sebagai toko maka pihak bank 

mempersilahkan nasabah tersebut untuk menjual hasil panennya 

kepada pihak ketiga (atau kita wakalah kan) nanti setelah dijual 

keuntungan dari penjualannya tersebut kita ambil sesuai 

kesepakatan di awal perjanjian akad, memang jika seperti ini atau 

usaha apa saja pasti ada resiko, bisa saja untung atau bisa saja rugi, 

pihak bank juga pernah mengalami kerugian, terkadang misal kita 

pesen nanti dijual untung tetapi juga pernah kita pesen nanti jual 

rugi.” 

 

Apabila dalam prosesnya barang yang dipesan mengalami kerugian maka kerugian 

tersebut yang menanggung adalah pihak bank, seperti yang disampaikan oleh Ibu 

Nani sebagai berikut : 

“Kalau rugi yang menanggung kerugiannya ya pihak bank, karena dana 

yang diberikan kepada nasabah tersebut adalah dana dari bank dan yang 

memberikan dana tersebut kan pihak bank. Nasabah sudah memberikan 

sesuai dengan pesanan apabila nanti hasilnya untung ya pihak bank untung, 

tetapi kalau hasilnya rugi maka pihak bank ya rugi. Tapi alhamdulilah 

sampai saat ini pihak bank tidak pernah mengalami kerugian, dan untuk 

mengantisipasi tersebut kita selalu meminta jaminan dan adanya denda jika 

nasabah tidak bisa mengembalikan pembiayaan.“ 

 

4.6 Penerapan Pembiayaan Akad salam 

Penerapan pembiayaan akad salam hampir tidak digunakan sama sekali 

oleh lembaga keuangan syariah, kecuali Bank BPRS Bumi Rinjani Probolinggo. 

Tahun 2011 BPRS Bumi Rinjani Probolinggo memperkenalkan produk tersebut. 
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Selama 2 tahun pelaksanaannya di BPRS Bumi Rinjani telah diserap 10 nasabah 

dengan jumlah plafond Rp 140.070.000. Berikut nama nasabah dan jumlah plafond 

pembiayaan akad salam BPRS Bumi Rinjani: 

Tabel 4.1 

Nasabah dan Jumlah Plafon Pembiayaan Akad salam 

di BPRS Bumi Rinjani Probolinggo 

 

No Nama Nasabah Tanggal 

Pengambilan 

Pembiayaan 

Tanggal 

Jatuh 

Tempo 

Jumlah 

Plafond 

1. Ibu Kuswatingsih 28-03-2013 28-09-2013 Rp 10.000.000 

2. Bapak Gondo 30-03-2012 30-09-2012 Rp 3.500.000 

3. Bapak Hasan Basri 30-03-2012 30-09-2012 Rp 2.200.000 

4. Bapak Jujuk 29-02-2012 29-08-2012 Rp 7.000.000 

5. Bapak Samsul 29-02-2012 29-08-2012 Rp 3.500.000 

6. Bapak Ahmad Basori 29-02-2012 29-08-2012 Rp 2.500.000 

7. Ibu Ida Nursanti 20-03-2012 30-09-2012 Rp 5.000.000 

8. Bapak Sahon 21-06-2012 21-09-2012 Rp 2.000.000 

9. Bapak Muchamad Sagi 12-07-2012 12-01-2013 Rp 5.000.000 

10. Ibu Aminah 31-07-2012 31-07-2013 Rp 100.000.000 

     

 Jumlah   Rp 140.070.000 

Sumber : BPRS Bumi Rinjani, 2013 (diolah) 

 

Jumlah diatas tmerupakan jumlah yang kecil dibanding dengan pembiayaan 

lain. Pembiayaan musyarakah mulai tahun 2011 sampai dengan Juni 2013 

mempunyai 402 nasabah dengan jumlah plafond pembiayaan mencapai Rp 

4.072.200.000. Begitu juga dengan pembiayaan Murabahah yang memiliki 819 

nasabah dengan jumlah plafond mencapai angka Rp 8.296.020.840. (BPRS Bumi 

Rinjani, 2013). 

Tabel 4.2 

Komposisi Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah 

Di BPRS Bumi Rinjani Probolinggo (sampai bulan Juni 2013) 

 

No Pembiayaan Jumlah Nasabah Total Pembiayaan 

1. Pembiayaan Musyarakah 402 Rp 4.072.200.000 

2.  Pembiayaan Murabahah 819 Rp 8.296.020.840 

Sumber : BPRS Bumi Rinjani Probolinggo, 2013 (diolah) 
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Mengapa hal itu terjadi ? Bapak Catur Aryawan menyatakan:  

“ Respon dari masyarakat masih kurang mengenai pembiayaan akad 

salam, rata-rata pihak bank yang mendatangi atau menawarkan 

produk pembiayaan akad salam kepada nasabah, selain karena kita 

membutuhkan barang tersebut ada juga masyarakat yang langsung 

menawarkan penjualan hasil produk panennya tersebut kepada 

pihak bank sehingga pihak bank memberikan pembiayaan akad 

salam kepada nasabah tersebut”  

 

Meskipun respon dari masyarakat minim mengenai pembiayaan akad salam, akan 

tetapi Bank BPRS Bumi Rinjani Probolinggo sendiri saat ini masih ingin terus 

mengadakannya. Hal ini dikemukan Bapak Catur Aryawan sebagai berikut:  

“Di BPRS Bumi Rinjani masih menerapkan pembiayaan akad 

salam akan tetapi jumlah nominalnya kecil, kalau tidak salah nol 

koma” 

 

Disamping minimnya pembiayaan, akad salam juga ternyata cenderung sulit 

diterapkan dari pada pembiayaan lain. Kesulitan penerapan tersebut berdampak 

pada kesulitan menghitung keuntungan atau kerugian yang dialami oleh pihak bank 

Ibu Nani Suwati menjelaskan sebagai berikut: 

“Jika ditanya mengenai apakah pembiayaan akad salam ini 

menguntungkan atau merugikan bagi BPRS Bumi Rinjani itu 

memang ribet, tapi begini saja, kita melihat barangnya itu, misalkan 

saja di pembiayaan lain kita itu bisa melihat barangnya seperti ini 

harganya seperti ini estimasi keuntungannya seperti ini bisa dilihat, 

tetapi dalam pembiayaan akad salam kan tidak bisa seperti itu 

karena barang pembiayaan akad salam tersebut merupakan barang 

pesanan jadi kita susah melihat apakah barang tersebut sesuai 

dengan pesanan kita apa tidak, selain itu kita juga harus 

mempertimbangkan waktu jadinya pembiayaan akad salam ini 

ribet, selai itu juga kita mengalami keterbatasan Sumber Daya 

Manusianya atau nasabahnya yang mengeluh mengenai pembiayaan 

akad salam karena harus mempertimbangkan waktu.” 

 

Dari 10 orang nasabah yang menggunakan pembiayaan akad salam masih 

terdapat nasabah yang belum mengembalikan pokok dan margin sesuai jatuh tempo 

yang tentunya di akad, seperti disampaikan  Ibu Nani Suwati sebagai berikut: 
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“Pembiayaan akad salam terakhir diberikan pada bulan Maret 2013 

karena terkendala waktu yang mana waktu tersebut harus ekstra 

dimana akad salam itu kita harus melihat barangnya maksudnya 

apabila nasabah harus menjual barangnya,  otomatis petani atau 

nasabah tersebut tidak menjual barangnya kesini bisa saja dibawa 

keluar kota misalnya Jakarta atau Surabaya sehingga memerlukan 

banyak biaya dank arena itu untungnya dari nasabah tersebut sangat 

tipis, Jadi nasabah tersebut berpikir bahwa pembiayaan akad salam 

sangat ribet sehingga nasabah tersebut memilih pembiayaan skim 

lain, selain itu juga di BPRS Bumi Rinjani ini nasabah pembiayaan 

akad salam ini juga tidak jarang tidak dapat memenuhi pembayaran 

sesuai jatuh tempo dikarenakan pihak bank kan memesan kepada 

nasabah tersebut tetapi nasabah tersebut kadang-kadang bisa 

memenuhi tetapi kadang juga tidak bisa memenuhi namanya juga 

bidang pertanian yang tidak bisa ditebak misalkan saja pihak bank 

memesan manga super, tetapi panennya hanya menghasilkan manga 

kualitas bawah sehingga pihak bank tidak mau dan lebih baik 

menunggu dan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk 

memperpanjang waktu jatuh tempo dan apabila sampai 

diperpanjang dan tidak bisa memenuhi maka perjanjiannya batal 

dan nasabah mau tidak mau harus mengembalikan uang bank atau 

jaminandari nasabah tersebut akan kami sita.” 

 

Penerapan Pembiayaan akad salam di BPRS Bumi Rinjani Probolinggo 

sendiri bukan berarti tidak memiliki permasalahan. Adanya himbauan dari Pihak 

Bank Indonesia untuk membuat gudang penyimpanan barang akad salam 

merupakan salah satu permasalahan yang dapat mengagganggu penerapan 

pembiayaan akad salam, hal ini dijelaskan oleh Ibu Yusi Kusumaningtyas sebagai 

berikut: 

“Pembiayaan akad salam penerapan dan peluangnya di BPRS Bumi 

Rinjani kurang baik hal itu dikarenakan dari pihak Bank Indonesia 

saat melakukan penelitian terhadap bank kita menghimbau untuk 

menerapkan pembiayaan akad salam, bank harus memiliki gudang 

sendiri sebagai tempat penyimpanan barang untuk menyimpan hasil 

panen atau produksi dari nasabah pembiayaan akad salam dan 

sedangkan bank kita tidak cukup memiliki biaya untuk membangun 

gudang seperti itu.” 

 

Selain itu juga meskipun dari pihak Bank Indonesia memerintahkan pihak 

BPRS Bumi Rinjani untuk memeliki gudang agar dapat mengembangkan 
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pembiayaan akad salam akan tetapi pihak bank masih ingin terus 

mengembangkannya dan memberikan pembiayaan ini kepada nasabah bahkan 

pihak bank ingin mencari cara agar pembiayaan ini di BPRS Bumi Rinjani dapat 

berjalan dengan baik dan diminati oleh nasabah seperti halnya yang disampaikan 

oleh Ibu Nani Suwati sebagai berikut: 

“Untuk kedepannya pembiayaan akad salam masih kita 

pertimbangkan dan masih dimusyawarahkan dengan pihak dewan 

pengawas bank yaitu Bapak Ustad Imam mau kita kembangkan dan 

mau kita modif untuk skim pembiayaan akad salam ini, akan tetapi 

Ustad Imam masih memikirkan modif seperti apa yang cocok untuk 

pembiayaan akad salam, mungkin kedepannya kita kembangkan 

pembiayaan akad salam ini buka untuk pertanian tetapi kita akan 

kembangkan kepada perusahaan-perushaan yang menghasilkan 

suatu produk atau barang” 

 

Dari hasil wawancara dan diskusi dengan beberapa narasumber mengenai 

penerapan pembiayaan akad salam di BPRS Bumi Rinjani Probolinggo dapat 

disimpulkan bahwa respon dari masyarakat atau nasabah masih minim, selain itu 

juga dinilai oleh masyarakat sebagai pembiayaan yang kurang menguntungkan. 

4.7 Kendala Penerapan Pembiayaan Akad salam 

Keberlangsungan pelaksanaan pembiayaan akad salam masih mempunyai 

beberapa hambatan. Nasabah tidak tepat waktu dalam pengembalian barang saat 

jatuh tempo kepada bank merupakan salah satu hambatannya, seperti yang 

disampaikan Ibu Nani Suwati berikut: 

“Kendala dalam penerapan pembiayaan akad salam itu ya pada saat 

barang yang kita pesan dan dijanjikan harus diserahkan kepada 

bank, pada saat itu nasabah tidak bisa menyerahkan tepat waktu, hal 

itu akan mempengaruhi kolektivitas bank, waktunya kita jual 

barangnya tapi barangnya tidak ada, kalaupun ada kalau kita jual 

barangnya pasti tidak bagus kualitasnya” 

 

Masalah ketepatan waktu penyerahan barang atau pengembalian pinjaman menjadi 

salah satu permasalahan yang dihadapi pihak bank BPRS Bumi Rinjani 
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Probolinggo dalam penerapannya sampai saat ini bahkan permasalahan tersebut 

juga berpengaruh terhadap kolektivitas bank. Akan tetapi bukan hanya masalah itu 

saja yang harus dihadapi oleh pihak bank. Pertama, adalah masalah penetapan 

harga jual atau beli yang sulit untuk ditentukan sejak awal. Kedua, masalah waktu 

dimana pihak bank harus menunggu sampai nasabah panen. Ketiga, hasil panen 

yang tidak sesuai yang diharapkan oleh pihak bank. Hal ini seperti yang dijelaskan 

oleh Bapak Catur Aryawan sebagai berikut: 

“Kendala yang dihadapi dalam akad salam itu begini, yang 

(pertama) seperti harga, harga itu tidak bisa ditentukan, setelah 

panen harga tersebut tidak mencukupi dari prediksi harga kita, 

misalkan saja pada waktu perjanjian pihak bank memprediksi 

tanaman jagung untuk beberapa bulan atau pada saat panen 

harganya Rp 1.100 per kg, tetapi harganya turun menjadi Rp 900 per 

kg otomatis kita rugi, yang (kedua) resikonya adalah masalah 

waktu,saat kita sudah membiayai kita harus menunggu 4 bulan saat 

panen tanaman tersebut, yang (ketiga) resikonya adalah hasil panen 

tersebut tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan pesanan kita. 

Yang (keempat) pada saat nasabah tersebut harus mengembalikan 

uang kita, nasabah tersebut malah lari ke Malaysia atau luar kota 

dan luar Jawa” 

 

permasalahan bukan hanya datang dari nasabahnya akan tetapi datang juga dari 

pihak penyelenggara atau pelaksana seperti dari pihak bank BPRS Bumi Rinjani 

Probolinggo atau juga yang mengawasi yaitu pihak Bank Indonesia seperti halnya 

yang disampaikan oleh Bapak Catur Aryawan. Seperti berikut: 

“Jadi seperti ini mas, adanya akad salam di bank kita ini sebenarnya 

kita harus memiliki tempat untuk penyimpanan atau gudang sendiri, 

karena memerlukan tempat penyimpanan ini kami masih membatasi 

pembiayaan akad salam, hal itu seperti yang dianjurkan oleh pihak 

Bank Indonesia ketika meneliti ke bank kita agar bank kita memiliki 

gudang tersebut jika ingin terus menerapkan atau megembangkan 

pembiayaan akad salam kalau tidak begitu pihak Bank Indonesia 

akan menegur bank kita dan disangkanya kita hanya main-main saja 

dalam penerapan pembiayaan akad salam” 
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Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan terdapat permasalahan dalam 

penerapannya. Pertama, ketetapan waktu dalam penyerahan barang atau 

pengembalian uang pinjaman kepada bank yang tidak tepat waktu sehingga 

mengganggu kolektivitas dan kinerja dari bank. Kedua, prediksi harga yang dibuat 

oleh bank tidak sesuai dengan kesepakatan di awal sehingga dapat mengakibatkan 

kerugian. Ketiga, hasil panen yang dipesan oleh bank tidak sesuai dengan pesanan 

misalnya saja kualitas atau banyaknya barang pesanan yang diluar perkiraan, 

sehingga menimbulkan kerugian. Keempat, nasabah yang meminjam uang pada 

saat jatuh tempo tidak dapat mengembalikan uang bahkan memilih untuk melarikan 

diri ke luar negri atau luar kota. Selain itu juga permasalahan yang paling mendasar 

adalah minimnya pengetahuan nasabah mengenai pembiayaan akad salam seperti 

yang disampaikan oleh Ibu Nani Suwati sebagai berikut: 

“Temen-temen atau nasabah tersebut kurang sekali pengetahuannya 

mengenai pembiayaan akad salam atau pembiayaan yang ada di 

bank syariah, masih banyak nasabah yang menyamakan dengan 

pembiayaan di konvensional seperti halnya bunga, jadi dalam 

melakukan pembiayaan kepada nasabah,pihak bank selalu memberi 

tahu lebih dulu megenai pembiayaan syariah yang ada di bank kita” 

 

4.8 Pencatatan Akuntansi Salam di BPRS Bumi Rinjani Probolinggo 

 Akuntansi salam yang diatur dalam PSAK no 103 menjelaskan dan 

mengatur mengenai pendahuluan (tujuan, definisi, karakteristik, ruang lingkup),  

pengakuan dan pengukuran (akuntasi untuk pembeli dan akuntansi untuk penjual), 

penyajian, pengungkapan,ketentuan transisi, tanggal efektif dan juga penarikan 

yang berhubungan langsung dengan pembiayaan akad salam                                                  

(Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010). Bank BPRS Bumi Rinjani sendiri memiliki 

pencatatan akuntansi untuk pembiayaan akad salam. Dalam penerapannya BPRS 

bumi Rinjani memiliki sebuah sistem akuntansi yang terprogram pada komputer 
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dimana akuntan dari bank tersebut setiap saat harus mengerjakan, meneliti hingga 

mengevaluasi pencatatan akuntansinya. Berikut beberapa data yang diperoleh 

mengenai akuntansi yang berhubungan dengan akuntansi salam: 

Tabel 4.3 

Tabel Nominatif Piutang Akad salam 

No Nama 

Nasabah 

Pokok 

 

Asumsi 

Margin 

Waktu 

1. Ibu Kuswatingsih Rp 10.000.000 Rp 1.680.000 6 bulan 

2. Bapak Gondo Rp 3.500.000 Rp 630.000 6 bulan 

3. Bapak Hasan Basri Rp 2.200.000 Rp 396.000 6 bulan 

4. Bapak Jujuk Rp 7.000.000 Rp 1.260.000 6 bulan 

5. Bapak Samsul Rp 3.500.000 Rp 630.000 6 bulan 

6. Bapak Ahmad Basori Rp 2.500.000 Rp 450.000 6 bulan 

7. Ibu Ida Nursanti Rp 5.000.000 Rp 1.012.500 6 bulan 

8. Bapak Sahon Rp 2.000.000 Rp 210.000 3 bulan 

9. Bapak Muchamad Sagi Rp 5.000.000 Rp 900.000 4 bulan 

10 Ibu Aminah Rp 100.000.000 Rp 8.250.000 1 tahun 

Sumber : BPRS Bumi Rinjani Probolinggo, 2013 (diolah) 

Tabel Nominatif piutang akad salam ini merupakan tabel daftar nasabah yang 

melakukan pembiayaan disertai dengan jumlah pinjaman, asumsi keuntungan serta 

masa waktu nasabah pinjam tersebut. Tetapi sebelum menuliskan di dalam tabel 

nominatif akuntan pertama-tamu harus mencatat transaksi kegiatan akad salam 

tersebut ke dalam jurnal, contohnya seperti berikut ini: 

Gambar 4.2 

Potongan Perjanjian saat akad Antara nasabah dengan bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPRS Bumi Rinjani Probolinggo, 2013 (diolah) 

AKAD SALAM 

Pihak Pertama : Bank BPRS Bumi Rinjani 

Pihak Kedua : M. Sagi 

Pekerjaan  : Swasta 

Alamat  : Dusun Mangar 15 04 Pendil banyuanyar Probolinggo 

Tanggal disetujui dan dicairkan pembiayaan yaitu 12 Juli 2012 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pemesanan Pembelian Gabah Kering 16 kwtl  : Rp 5.000.000 

2. Jenis Pembiaayaan     : Akad salam 

3. Prediksi Harga jual barang Pesanan @368.750/kwtl : Rp 5.900.000 

4. Harga beli barang pesanan @312.500/kwtl  : Rp 5.000.000 

       Ekspektasi Keuntungan Bank    : Rp 900.000 

5. Jangka waktu     : 6 bulan 

6. Biaya Admin     : Rp 150.000 

7. Cara Pembayaran  

8. Jaminan      :Kendaraan Bermotor Roda 2 
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Saat setelah persetujuan antara nasabah dan pihak bank, maka pihak bank akan 

melakukan pencairan dana, pencairan dana tersebut langsung diberikan kepada 

nasabah, Berikut Jurnal umum saat pencairan dana: 

Tabel 4.4 

Jurnal pembiayaan akad salam nasabah M. Sagi saat pencairan dana 

Nama Perkiraan Keterangan Debet Kredit 

Tabungan Wadiah Administrasi 150.000  

-pend adm piut salam   150.000 

Tabungan Wadiah Materai 18.000  

 Notaris 26.000  

-RRP-Lainnya-titipan Materai  18.000 

-RRP BDD- Lainnya Notaris  26.000 

Persediaan Barang Persediaan Barang 5.000.000  

-Kas kantor Maron Pencairan  5.000.000 

Piutang Salam Pencairan 5.000.000  

-Persediaan brg Salam Persediaan Barang  5.000.000 

Sumber : BPRS Bumi Rinjani Probolinggo, 2013 (diolah) 

Setelah mencatat transaksi pencairan dana milik Bapak Mochamad Sagi tersebut ke 

jurnal harian, maka jurnal tersebut otomatis masuk ke dalam neraca harian, laporan 

laba rugi harian dan apabila sudah mencapai 30 hari masa kerja barulah masuk ke 

dalam laba rugi bulanan. Langkah seperti ini juga termasuk saat pelunasan biaya 

yang dilakukan oleh nasabah ke dalam bank seperti halnya berikut ini: 

Tabel 4.5 

Jurnal saat pelunasan pembiayaan akad salam oleh Nasabah M. Sagi 

Tanggal Nama perkiraan Keterangan Debet Kredit 

30-09-

2013 

Kas kantor Pusat Angsuran piutang 

salam 

6.000.000  

 Piutang salam Pembiayaan 

angsuran 

 5.000.000 

 -Pendapatan piutang 

slm 

Pendapatan bahas  950.000 

 - Dana Sosial Denda angsuran  50.000 

Sumber : BPRS Bumi Rinjani Probolinggo, 2013 (diolah) 

Jika dilihat dari jurnal standard akuntansi yang diterapkan di BPRS Bumi Rinjani 

Probolinggo dengan jurnal standard di PSAK 103 tentang Akuntansi Salam jurnal 
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standard tersebut berbeda satu sama lain, misalnya saja dalam jurnal standard saat 

pemberian modal kepada nasabah dan juga saat pelunasan. Untuk lebih 

memperjelas perbedaannya penulis mencoba memberikan tabel pembanding antara 

juranl standard yang diberlakukan BPRS bumi Rinjani Probolinggo dengan jurnal 

standard menurut PSAK 103 Akuntansi Salam sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Perbedaan Jurnal Standard antara Pihak Bank dengan PSAK 103 
Jurnal Standard BPRS Jurnal Standard PSAK 103 

Pada saat Bank memberikan modal kas 

(Dr) Persediaan Barang 

(Cr) Kas 

Atau 

(Dr) Piutang Salam 

(Cr) Persediaan Barang 

 

Pada saat Bank menerima pelunasan dari 

nasabah 

(Dr) Kas 

(Cr) Piutang Salam 

 

Pada saat Bank memberikan modal kas 

(Dr) Piutang Salam 

(Cr) Kas 

 

 

 

 

Pada saat Bank menerima pelunasan dari 

nasabah 

(Dr) Persediaan 

(Cr) Piutang Salam 

 Sumber: BPRS Bumi Rinjani dan PSAK 103, 2014 (diolah) 

Berdasarkan tabel pembanding tersebut penulis mencoba menarik kesimpulan yaitu 

jurnal standard pada saat bank BPRS Bumi Rinjani memberikan modal kas di sisi 

debit adalah persediaan barang sedangkan menurut PSAK adalah piutang salam. 

Penulis beranggapan bahwa pihak BPRS Bumi Rinjani menganggap saat 

memberikan modal kas  kepada nasabah adalah berupa barang atau asset non kas 

sehingga dituliskan persediaan barang padahal jika kita memberikan modal berupa 

kas tentunya masuk ke dalam akun piutang bukan persediaan. Akun persediaan 

digunakan saat pengguna memberikan atau menerima barang bukan menerima 

uang atau kas. Sedangkan dalam jurnal standard untuk pelunasan BPRS 

menggunakan kas disisi debit dan untuk PSAK 103 menggunakan akun persediaan. 

Jika dilihat dari pengembalian piutang bentuk maka yang diterapkan oleh Bank 

BPRS dapat dikatakan benar karena jumlah kas dalam bank bertambah dan jumlah 
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piutang berkurang, oleh sebab itu penulis mengatakan benar. Dalam PSAK 103 

sendiri tidak ada penjelasan mengenai pelunasan modal bentuk kas dan hanya 

menjelaskan mengenai penerimaan barang dari penjual sehingga masih berorientasi 

pada non kas.  Selain itu juga di dalam jurnal standard yang diberlakukan BPRS 

Bumi Rinjani Probolinggo kepada nasabah terdapat jurnal untuk pencatatan 

administrasi dan notaris yang masuk kedalam akun tabungan wadiah di sebelah 

debit dan akun rupa-rupa pasiva di sebelah kredit. Di dalam PSAK 103 hal ini tidak 

dijelaskan sehingga penulis beranggapan bahwa untuk jurnal ini merupakan jurnal 

yang diambil berdasarkan kebijakan dari pihak direksi dan manajemen BPRS Bumi 

Rinjani Probolinggo itu sendiri. 

4.9 Pemahaman Akad Salam Menurut Perbankan 

PSAK 103 menjelaskan salam adalah perjanjian jual-beli suatu barang 

antara pemilik barang dengan pembeli, di mana pembeli membayar barang itu 

dengan serta merta dan pemilik barang menangguhkan penyerahan barang tersebut 

sampai waktu tertentu. Pengertian menurut PSAK 103 tersebut ternyata belum tentu 

sama dengan pemikiran dari beberapa masyarakat, tidak sedikit masyarakat yang 

mengetahui pengertian pembiayaan salam. Tetapi, banyak juga masyarakat yang 

belum megetahui. Meskipun sudah dikenalkan di perbankan syariah ternyata masih 

terdapat praktisi perbankan syariah yang belum mengetahui seperti halnya yang 

ditemui oleh peneliti di beberapa perbankan syariah di Probolinggo sebagai berikut: 

“ya mas, di bank kita memang selalu menggunakan prinsip tersebut 

yaitu prinsip salam, senyum dan sapa” 

 

 “Akad salam ? akad yang seperti apa itu mas ? saya tidak pernah 

dengar,  
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“Akad salam ? saya tidak tahu mas, jangan Tanya atau wawancara 

kepada saya, mending mas nanti langsung Tanya ke bapak 

kepalanya saja, saya tidak mengerti akad salam” 

 

“Akad salam ? Hehehe (tertawa), apa ya itu mas saya gak pernah 

dengar” 

 

“Akad salam ? aku bingung mas, gak ngerti aku mas, mas ngerti gak 

akad salam ? jelasno mas ke aku” 

 

Beberapa pernyataan dari beberapa praktisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembiayaan akad salam  tidak diketahui oleh beberapa praktisi perbankan. Akan 

tetapi direksi dari perbankan syariah tersebut mengetahuinya seperti yang 

disampaikan oleh Kepala Kantor Pembantu Bank BTN Syariah Probolinggo 

sebagai berikut: 

"Pembiayaan akad salam menurut saya itu ada 2 sisi mas, sisi 

pertama yaitu akad salam paralel, akad salam paralel ini adalah 

konsep jual beli menggunakan prinsip akad salam, konsepnya jual 

beli tetapi dalam pelaksanaannya pembayaran dilakukan didepan, 

kemudian barangnya diterima di akhir periode tatkala proses 

produksinya sudah selesai jadi disana ada ketentuan seperti kuanitas 

atau kualitas atau standard mutu yang dimana itu disepakati 

bersama, contohnya saja jika produksinya padi maka padinya 

jenisnya apa,berapa banyaknya diatur, dan pihak banknya juga akan 

melakukan paralel dengan kerja sama dengan pihak BULOG yang 

naninya petani tersebut akan menjual barangnya kepada BULOG 

dengan harga berbeda dengan pembiayaan yang sudah diberikan 

bank, jadi prinsipnya seperti itu.” 

 

Hal itu juga diutarakan oleh direksi dari Bank BPRS Bumi Rinjani Ibu Nani Suwati 

sebagai berikut: 

“Akad salam adalah pembiayaan yang kita berikan berdasarkan 

pesanan yang diadakan, misalnya saja yang kita biayai adalah petani 

buah, jadi ada petani buah yang menawarkan buahnya kepada bank 

‘bu saya punya hasil panen buah, tetapi barangnya belum ada dan 

masih dalam proses’ Jadi kita sebagai pihak bank itu kita pesan 

terlebih dahulu dengan harapan nanti akan kita jual lagi dengan 

harapan harga yang lebih tinggi daripada harga asli. Jadi Seperti itu 

mas” 
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Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Nani Suwati tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pembiayaan akad salam merupakan pembiayaan pesanan, hal 

tersebut senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Manajer Marketing dan 

Manajer Operasional Bank BPRS Bumi Rinjani Probolinggo yaitu Bapak Catur 

Aryawan dan Ibu Yusi Kusumaningtyas sebagai berikut: 

“Akad salam ini adalah jual beli dimana kita memesan lebih dahulu 

barang itu, dan pada saat barang itu panen, barang itu menjadi milik 

kita tetapi kita harus sesuai kesepakatan bersama.” 

 

“ Akad salam adalah akad jual beli dimana bank melakukan 

pemesanan barang pada nasabah dengan jangka waktu tertentu” 

 

Selain itu juga peneliti menanyakan kepada informan dari perbankan syariah 

mengenai kesetujuannya dengan pernyataan yang disampaikan oleh beberapa 

kalangan mengenai pembiayaan akad salam merupakan pembiayaan khusus untuk 

pertanian. Beberapa informan menyatakan ketidak setujuannya dengan pernyataan 

tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Nani Suwati sebagai berikut:  

“Menurut saya akad salam itu cocoknya untuk hasil produksi, tetapi 

kalau memenuhi pesanan yang musiman seperti ini ya itu tadi 

banyak luputnya makanya kurang begitu cocok, makanya kadang 

saya anjurkan kepada temen-temen untuk tidak menggunakan akad 

salam lagi karena ya itu kurang cocok, kita pesan barang tetapi pada 

saat barang dikasih ke kita barangnya tidak sesuai dengan harapan.” 

 

Pernyataan ketidaksetujuan Ibu Nani Suwati yang menanggapi pernyataan bahwa 

akad salam hanya cocok untuk pertanian itu ternyata berbeda dengan pernyataan 

oleh Bapak Catur Aryawan yang setuju dengan pernyataan tersebut, berikut 

pernyataannya: 

“menurut saya dengan adanya akad salam itu saya kira merupakan 

produk yang lebih tepat untuk membiayai jagung, padi yang 

musiman, karena produk ini lebih tahan di musiman dan misalnya 

saja kita simpan pun atau menunggu harganya lebih tinggi lagi pun 

masih bisa” 
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Setelah menanyakan mengenai cocok atau tidaknya pembiayaan akad salam untuk 

bidang pertanian, peneliti melanjutkan pertanyaannya mengenai pembiayaan di 

bidang pertanian ini seharusnya cocok menggunakan pembiayaan seperti apa. Dari 

beberapa informasi yang di dapat di BPRS Bumi Rinjani Probolinggo Bapak Catur 

Aryawan dan Ibu Nani Suwati menyatakan sebagai berikut: 

“Di Bank kami kalau tidak menggunakan pembiayaan akad salam 

untuk bidang pertanian kami kasih pembiayaan Musyarakah, kita 

sharing modal di pupuk, bibit dengan petani tersebut.” 

 

 “ Kalau di bank kita kalau pertanian bisa menggunakan 2 produk 

yaitu Musyarakah dan Mudharabah, kalau Musyarakah itu saya 

lebih suka karena modalnya tidak 100% dari bank kita tetapi sharing 

dengan nasabah sehingga Antara pihak bank dan petani tersebut 

saling tanggung jawab untuk menjaga modal, kalau Mudharabah 

modalnya 100% dari kita sehingga orang-orang atau nasabah 

tersebut kurang bertanggung jawab karena berpikir bahwa itu bukan 

modal dia” 

 

4.10 Analisis Indeksikalitas Pembiayaan Salam versi Perbankan 

Karena Etnometodologi merupakan sebuah metode pengorganisasian cara-

cara pemecahan suatu masalah oleh sebuah subyek atau komunitas yang dijadikan 

sebagai obyek penelitian, maka penting untuk mengikhtisarkan hasil pengamatan 

dari obyek-obyek yang saya teliti. Pengikhtisaran hasil pengamatan ini akan saya 

klasifikasikan ke dalam tiga analisis. Analisis yang pertama adalah analisis 

Indeksikalitas dimana analisis ini merupakan tahapan pertama setelah proses 

wawancara atau penelitian selesai, analisis ini adalah mengindeks kata, kalimat atau 

makna-makna yang khas dari hasil wawancara objek yang diteliti. Kedua adalah 

analisis penemuan Makna kultural baru dimana analisis ini diambil dari hasil 

tahapan indeksikalitas yang terlebih dahulu di analisis yang diambil dari beberapa 

aspek yang sudah ditentukan sehingga nantinya menemukan analisis budaya dari 
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objek yang diteliti. Setelah itu tahapan terakhir adalah analisis refleksivitas dimana 

analisis ini merupakan sebuah kesimpulan dari hasil temuan di indeksikalitas dan 

juga analisis memaknai kebudayaan, kesimpulan atau refleksivitas tersebut 

merupakan sebuah gambaran yang nantinya digunakan untuk menyimpulkan atau 

menjawab dari rumusan masalah yang diteliti.  

Di dalam bab ini penulis mencoba untuk menganalisis indeksikalitas 

pembiayaan salam berdasarkan pemikiran informan perbankan dengan cara 

mengindeks hasil wawancara yang kemudian nantinya dilanjutkan dengan temuan 

makna kebudayaan dan selanjutnya hasil indeks dan makna kultural tersebut 

direfleksikan atau disimpulkan 
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Tabel 4.7 

Matriks Analisis Indeksikalitas Pembiayaan Salam Versi Perbankan Syariah 
Indeksikalitas Makna Kebudayaan Refleksivitas 

 Resiko Besar 

 Salam Normatf 

 Bukan khusus untuk 

Pertanian 

 Memiliki Pencatatan 

Akuntansi 

 Cocok Untuk 

Pertanian Musiman 

 

 

 

Akad Salam adalah 

Pembiayaan untuk nasabah 

di bidang pertanian  

 

Resiko Besar 

Akad salam memiliki resiko yang 

besar untuk bidang pertanian 

musiman seperti cuaca buruk 

ataupun hama penyakit, antara 

resiko yang besar dengan cost serta 

keuntungan tidak sebanding, 

barang yang dipesan saat jatuh 

tempo tidak ada dan kualitasnya 

tidak bagus, Harus memiliki tempat 

penyimpanan atau gudang, harga 

tidak bisa ditentukan setelah panen, 

waktu yang harus menunggu dan 

hasil panen tidak sesuai dengan 

harapan 

Salam Normatif 

Terdapat 2 jenis akad salam yaitu 

salam biasa dengan salam paralel, 

Akad salam adalah jual beli dimana 

kita memesan terlebih dahulu 

barang tersebut dan pada saat panen 

barang itu menjadi milik kita sesuai 

dengan kesepakatan bersama 

Bukan khusus Untuk Pertanian 

dapat juga menggunakan 

pembiayaan modal kerja yaitu 

KUR (Kredit Usaha Rakyat), Akad 

salam tidak cocok untuk bidang 

pertanian, Untuk bidang pertanian 

seharusnya lebih baik 

menggunakan pembiayaan 

Musyarakah atau Mudharabah, 

Akad salam lebih cocok untuk 

untuk digunakan membiayai 

produksi dari suatu produk 

perusahaan. 

Memiliki Pencatatan Akuntansi  

Akad salam memiliki mekanisme 

yang cukup jelas mulai dari nasabah 

tersebut menagjukan pembiayaan 

sampai dengan pelunasan, proses 

tersebut juga dicatat oleh bagian 

akuntansi 

Cocok Untuk Pertanian Musiman 

Akad salam cocok untuk pertanian 

terutama untuk tanaman jagung, 

padi atau bawang merah yang 

merupakan tanaman musiman 

 

Sumber : Penulis, 2014 (diolah)  
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4.11 Refleksi Indeksikalitas Versi Perbankan 

 Berdasarkan hasil dari matriks indeksikalitas pembiayaan salam 

berdasarkan pandangan perbankan syariah dapat menghasilkan kesimpulan 

indeksikalitas yang adalah Pertama, akad yang beresiko besar dimana hal ini 

menjadi masalah yang sulit untuk diperkirakan karena berhubungan dengan alam. 

Kedua, akad yang sesuai dengan pengertian baik itu pengertian salam normal 

ataupun salam paralel. Ketiga, bukan khusus untuk  bidang pertanian. Keempat, 

memiliki pencatatan akuntansi yang sesuai dengan prosedur yang dihimbau oleh 

pihak Bank Indonesia. Kelima, cocok untuk digunakan di bidang pertanian 

terutama untuk tanaman musiman dan keenam, nasabah yang menggunkan akad 

salam paham mengenai akad salam dan pihak perbankan berusaha untuk 

menjelaskan mengenai akad salam. 

 Setelah di indeksikalitas peneliti berusaha untuk menemukan makna 

kebudayaan yang diambil dari beberapa hasil wawancara dengan informan 

perbankan syariah dan menghasilkan kesimpulan bahwa makna kebudayaan dari 

akad salam berdasarkan pandangan perbankan adalah akad salam merupakan 

pembiayaan kepada nasabah untuk bidang pertanian tetapi tidak dalam arti yang 

sebenranya. Dari hasil indeksikalitas dan menemukan makna kebudayaan, yang 

dilakukan selanjutnya adalah merefleksi atau menyimpulkan hasil dari 

indeksikalitas yang ditemukan dari hasil wawancara dengan informan perbankan 

tersebut.  

 

 


