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BAB V 

PEMBAHASAN: 

INDEKSIKALITAS PEMBIAYAAN SALAM PANDANGAN PETANI 

 

Kebudayaan merupakan keselurahan suatu sistem gagasan dan rasa, tindakan 

serta karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang 

dijadikan miliknya dengan belajar (Koentjaraningrat). 

 

5.1 Kebudayaan “Probolinggo-an” 

 Probolinggo merupakan salah satu kota pesisir yang terletak di Provinsi 

Jawa Timur. Wilayah Probolinggo sendiri terdiri dari dua wilayah yaitu kota dan 

kabupaten. Kota Probolinggo memiliki luas 56.667 km2  dengan jumlah penduduk 

sampai tahun 2012 adalah 218.061 jiwa (www.kotaprobolinggo.go.id). Sedangkan 

Kabupaten Probolinggo memiliki luas 1.619,16 km2 dengan jumlah penduduk 

sampai tahun 2012 mencapai 1.230.319 jiwa (www.probolinggokab.go.id).  

Mayoritas penduduk Probolinggo beragama Islam dan bermatapencaharian sebagai 

petani.  

Probolinggo yang merupakan salah satu kota di Indoensia tentunya  

memiliki kebudayaan yang khas. Jika dilihat dari definisi kebudayaan menurut 

Lowie dalam Koentjoroningrat (2000:5) yaitu segala sesuatu yang diperoleh 

individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma 

artistik, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan dari kreatifitasnya sendiri 

melainkan merupakan warisan masa lampau yang didapat melalui pendidikan 

formal dan informal maka wilayah Probolinggo dapat dipastikan juga memiliki 

http://www.probolinggokab.go.id/
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kepercayaan, adat istiadat, norma artistik dan keahlian yang membentuk menjadi 

kebudayaan khas Probolinggo.  

Untuk kepercayaan masyarakat Probolinggo pada umumnya masyarakat 

Probolinggo menganut kepercayaan mayoritas agama islam yaitu agama islam NU 

(Nadhatul Ulama) dan sebagian lagi juga ada yang menganut agama islam kejawen 

tetapi jumlahnya hanya sedikit. Probolinggo sendiri terkenal dengan sebutan kota 

santri, karena banyak santri yang mendalami pendidikan formal di Pondok 

Pesantren. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Wafi sebagai berikut: 

“ Probolinggo ini baik wilayah Kota Probolinggo dan Kabupaten 

Probolinggo mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Islamnya 

adalah islam Nadatul Ulama, terutama untuk masyarakat-

masyarakat di wilayah Kabupaten Probolinggo.” 

 

Sementara untuk adat istiadat dan norma-norma artistik untuk Probolinggo masih 

memegang teguh kebudayaan-kebudayaan yang diajarkan sejak dulu oleh orang tua 

mereka masing-masing terutama untuk norma-normanya masyarakat. Probolinggo 

juga sangat taat kepada ajaran-ajaran agama Islam meskipun untuk wilayah Kota 

Probolinggo sendiri saat ini sudah mulai terkikis akan kebudayaannya karena sudah 

dipengaruhi oleh perkembangan waktu dan sebagainya, tetapi untuk wilayah 

Kabupaten Probolinggo terkenal dengan masyarakat agamisnya yang sangat 

mematuhi akan adat istiadat yang sudah diajarkan oleh orang tua mereka sejak dulu,  

apalagi dilandasi dengan norma-norma yang sesuai dengan syariat islam, contoh 

dari adat istiadat yang sejak dulu masih ada sampai saat ini adalah adanya 

selamatan, tahlilan, kenduri, membakar kamenyan, menyempatkan mengunjungi 

orang tua  meskipun tinggal berjauhan dan lain sebagainya.  

 Kebudayaan masyarakat Probolinggo seperti selamatan, abibit, tahlilan, 

kenduri dan membakar kamenyan memang banyak diperdebatkan apakah 
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kebudayaan tersebut boleh apa tidak oleh agama Islam. Memang kebudayaan 

seperti ini seringkali diperdebatkan atau dikatakan haram oleh beberapa aliran 

agama islam karena dipandang hanya sebatas budaya nenek moyang yang 

pelaksanaannya tidak berdasarkan dalil-dalil hadits dan Al-Quran yang 

mendasarinya (www.nu.or.id). Bagaimanakah hukumnya sendiri menurut Islam 

Nadhatul Ulama yang merupakan aliran Islam yang banyak dianut oleh mayoritas 

penduduk Islam Probolinggo? Menurut Alwi (2014:7) mengenai tahlilan adalah 

sebagai berikut: 

Tahlilan” merupakan fenomena ritual ibadah yang sering disaksikan 

di tengah umat islam di Indonesia, terutama di kalangan warga 

Nadhatul Ulama (NU). Tahlilan dipahami sebagai acara kirim doa 

bagi ahli kubur yang telah meninggal dunia. Biasanya, para 

teteangga sanak famili dan masyarakat sekitar, mereka berkumpul 

secara bersama, lalu membaca ayat-ayat Al-Qur’an, rangkaian 

dzikir, sholawat dan doa yang pahalanya ditujukan kepada ahli 

kubur, orang tua dan para leluhur serta anak cucu yang telah 

mendahului mereka. Karena itu tahlilan, dipahami sebagai kegiatan 

doa bersama terutama dari ahli bait (keluarga) sebagai bentuk dari 

amal bakti kepada orang tua (birrul-walidain). Dengan kata lain 

tahlilan adalah bentuk manifestasi silatuhrrahim antara yang hidup 

dan yang mati melalui pembacaan doa, dzikir, ayat-ayat Al-Qur’an, 

sholawat hingga sedekah berupa makanan dan minuman yang 

disajikan oleh tuan rumah untuk menghormati para tamu dan jamaah 

yang telah bersedia mengikuti acara tahlilan. Melihat fenomena ini, 

maka tahlilan dapat dikatakan sebagai warisan para ulama secara 

turun-temurun yng manfaatnya sanagt besar baik dari aspek agama 

maupun sosial. Tahlilan ini sesungguhnya khazanah islam yang 

wajib dipertahankan, mengingat keutamaan dan pahalanya yang 

begitu besar, bukan hanya bagi yang hidup tapi juga mereka yang 

telah dipanggil oleh Allah SWT. Tahlilan juga bagian dari budaya 

umat islam yang baik dan perlu dilestarikan. Tahlilan Mengajarkan 

pentingnya solidaritas antar sesame muslim,pentingnya 

silatuhrohim dan saling menghormati, serta pentingnya 

mengamalkan ajaran agama islam dengan istiqamah secara turun 

menurun.” 

 

Sedangkan menurut Akhyar (2014:290) adalah di kalangan masyarakat kita ada 

tradisi, ketika ada orang meninggal, maka pihak keluarga mengadakan selamatan 

http://www.nu.or.id/
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selama 7 hari yang dihadiri para tetangga,kerabat dan handai taulan dengan ritual 

bacaan tahlil-an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal itu. 

Selamatan tersebut dilakukan pula pada hari ke 40, 100, dan 1000 harinya. Lalu 

diadakan setiap tahunnya yang diistilahkan dengan haul. Berkaitan dengan tradisi 

selamatan selama 7 hari, ada atsar (riwayat) dari ulama salaf berikut ini: 

“Dan Sufyan berkata, “Imam Thawus berkata, “Sesungguhnya 

orang yang meinggal akan diuji di dalam kubur selama tujuh hari, 

oleh karena itu mereka (kaum salaf) menganjurkan bersedekah 

makanan untuk keluarga yang meninggal selama tujuh hari 

tersebut.” 

 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat tentang penentuan hari 

dalam tahlilan itu dapat dibenarkan. Selain dari penjelasan diatas, menurut 

Nadhatul Ulama (www.nu.or.id)  mengenai  tahlilan, selamatan, abibit dan yasinan 

adalah sebagai berikut: 

 “ tahlilan dan yasinan merupakan tradisi yang telah dianjurkan 

bahkan disunahkan oleh Rosulullah SAW dan para sahabatnya. 

Yang didalmnya membaca serangkaian ayat-ayat Al-Qur’an dan 

kalimat-kalimat tahmid, takbir, sholawat yang Diwali dengan 

membaca surat Al-Fatihah dengan meniatkan pahalanya untuk para 

arwah yang dimaksudkan oleh pembaca atau yang punya hajat, dan 

kemudian ditutup dengan doa. Inti dari bacaan tersebut ditujukan 

pada para arwah untuk dimohonkan ampun kepada Alllah SWT atas 

dosa-dosa arwah tersebut. Para Ulama sepakat untuk terus 

memelihara pelaksanaan tradisi tahli tersebut berdasarkan dalil-dalil 

hadits, Al-Qor’an serta kita-kitab klasik yang mengkuatkannya. Dan 

tidak sedikit manfaat yang dirasakan dalam pelaksanaan tahlil 

tersebut diantaranya sebagah ikhtiar bertaubat kepada Allah untuk 

diri sendiri dan saudara yang telah meninggal, mengikat tali 

persaudaraan antara yang hidup maupun yang telah meninggal, 

mengingat bahwa setelah kehidupan selalu ada kematian, mengisi 

rohani, serta media yang efektif untuk dakwah Islamiyah.” 

 

Kebudayaan masyarakat Probolingo yang seperti itu lebih baik lagi apabila 

diarahkan pada pemahaman Tawhid.  Seperti yang dijelaskan oleh Mulawarman 

(2014) sebagai berikut: 

http://www.nu.or.id/


83 
 

 “nilai-nilai Islam berdasarkan Tawhid merupakan nilai yang dianut 

setiap Muslim dalam keimanan dan penegasan atas Keesaan Allah 

SWT. Keimanan dilanjutkan pada kepatuhan menjalankan syariat 

sebagai penyerahan diri sebagai hamba Allah. Setelah itu manusia 

harus terjun dalam hiruk pikuknya dunia sebagai khalifatullah fil 

ardh. Untuk melaksanakan koeksistensi tujuan manusia tersebut 

Allah SWT memberikan perangkat-perangkat hukum (syariat) yang 

bersumber pada Al Qur’an dan As Sunnah. Manusia diberi 

kebebasan memilih bentuk muamalah sebagai potensi dan 

kesempatan yang dimilikinyaDengan itu pula manusia tidak 

memiliki tujuan syariah kecuali kemaslahatan dalam bentuk 

keadilan sosial.” 

 

Menurut Lowie dalam Koentjoroningrat (2000:6), kebudayaan juga adalah 

keseluruhan dari pengetahauan, sikap dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan 

yang dimiliki dan diwariskan oleh angggota masyarakat tertentu. Untuk sikap dan 

pola perilaku masyarakat Probolinggo seperti yang disampaikan Bapak Wafi 

adalah sebagai berikut:  

“pengetahuan masyarakat Kota Probolinggo sendiri dapat dikatakan 

bagus, karena masih sadar dan meganggap penting pendidikan 

formal, sedangkan untuk Masyarakat Kabupaten Probolinggo 

pengetahuannya masih kurang, hal itu dikarenakan banyak yang 

menganggap  pendidikan formal kurang begitu penting dari pada 

pendidikan agama sehingga masyarakat Kabupaten Probolinggo 

selepas sekolah dasar masuk ke dalam pondok pesantren. Untuk 

sikap ataupun cara berperilaku dari masyarakat Probolinggo adalah 

ulet, agamis, dan giat bekerja. Selain itu masyarakat Probolinggo 

juga dikenal dengan santunnya, tetapi untuk masyarakat daerah 

pesisir memiliki perilaku yang sedikit keras dibandingkan dengan 

masyarakat yang berada di wilayah tengah atau perkotaan.” 

 

5.2 Kebudayaan Pertanian Probolinggo-an 

 Kebudayaan pertanian Probolinggo beraneka ragam mulai dari kebudayaan 

akan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan lainnya sehingga membentuk 

suatu kebudayaan yang khas atau menjadi karakteristik di Probolinggo. Masyarakat 

petani wilayah Probolinggo mayoritas adalah orang Jawa ataupun Madura dan 
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memiliki sifat yang cenderung tidak mau digurui (menerima kritik dan saran), 

seperti yang disampaikan oleh Ibu Lia sebagai berikut: 

“Petani Probolinggo itu kebanayakan petaninya adalah Madura, dan 

juga ada yang orang Jawa, biasanya Jawa Pendatang, Sifat dari 

petani Probolinggo itu kita sebenarnya susah untuk merubah pola 

pikirnya.” 

 

Petani Probolinggo sering disebut sebagai petani subsisten dimana petani tersebut 

melakukan pertanian bukan hanya mencari keuntungan tetapi juga digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Hal ini seperti yang disampaiakan oleh 

Bapak Wafi: 

“Mereka itu biasanya petani yang subsisten, maksudnya mereka itu 

hanya nanam, bukan hanya untuk profit atau keuntungan tetapi 

memang mereka itu juga untuk kebutuhan mereka sendiri dan juga 

biasanya mereka itu juga untuk kebutuhan biaya tanam waktu 

berikutnya” 

 

Sedangkan pengertian petani subsiten menurut Syahyuti (2006) adalah sebagai 

berikut: 

“Petani subsisten (subsistence farmer) adalah mereka yang “… 

earns very little from his farming activities”. Aktifitas usahatani 

semata-mata adalah untuk konsumsi  sendiri. Sisa yang dibawa ke 

pasar hanya sedikit, dan hanya memberi sedikit pendapatan. Ia asing 

dengan pasar, terbatas terknologinya, dan memiliki keterbatasan 

finansial dan kemampuan manajemen.  Karena pertanian tidak 

cukup menghasilkan pendapatan, maka mereka harus mencari usaha 

lain untuk memenuhi pendapatannya. Satu hal yang perlu dicatat, 

bahwa dalam konsep “petani subsisten:, dipercaya bahwa suatu saat 

mereka akan meninggalkan  usahatani tersebut jika ada peluang.” 

 

Karakteristik dari kebudayaan pertanian di Probolinggo sendiri terletak pada 

karakteristik kebudayaan akan kepercayaan, agama dan spiritualnya. Untuk 

wilayah Kota Probolinggo mayoritas petani beragama Islam. Sedangkan untuk 

spritualnya masyarakat Kota Probolinggo kurang begitu fanatik, petani Kota 

Probolinggo hanya melakukan ritual seperti pada umumnya yaitu berdoa sebelum 
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menanam, melakukan wirid saat keliling lahan untuk pengecekan, ataupun 

penentuan hari baik saat menanam atau panen, hal itu seperti yang disampaikan 

oleh Ibu Lia sebagai berikut: 

“Mereka itu kebanyakan memang islam, islam biasa, jarang yang 

ada tentang islam kejawen, ya islam pada umumnya aja mas 

Untuk spiritualnya sendiri kebanyakan ya biasa saja mas, ya kalau 

mau menanam mereka itu berdoa, atau kalau tidak ya setiap hari saat 

di sawah itu mereka tidak jarang keliling sambil berdoa atau wiritan, 

jika slamatan di sawah saat mau menanam itu sudah tidak ada, tidak 

seperti dulu, jika panen pun ya seperti biasanya saja, disini tidak 

terlalu fanatik akan seperti tu mas, ya mereka sih hanya biasa saja 

seperti halnya kalau menanam ya dia melihat cuaca, air, angin gt 

mas, tapi ya ada juga mas terkadang petani sebelum menanam itu ya 

melihat hari baik ya missal hari jumat atau selasa.” 

 

Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Probolinggo mayoritas agama petani adalah 

agama Islam. Spiritual untuk petani wilayah Kabupaten masih sangat kental dan 

memegang teguh pada ajaran yang sesuai dengan syariat-syariat Islam contohnya 

saja di wilayah Kabupaten Probolinggo sebelum menanam selalu melakukan ritual 

abibit sesuatu ritual untuk memohon berkah kepada Allah SWT dengan 

mempersiapkan makanan tertentu seperti ketupat, lepet, dan tidak lepas dengan 

ayam panggang yang intinya itu merupakan sedekah, cara dari abibit sendiri 

dilakukan sebelum melakukan penanaman yang mana berdoa terlebih dahulu 

bersama tetanga-tetangga ataupun buruh tani dan kemudian baru dimakan. Jika 

waktu penanaman atau setelah pengolahan tanah sebelum tebar benih baru biasanya 

petani itu datang ke sawah dengan membawa kamenyan kemudian disana dibakar 

dan berdoa, selain itu juga membawa makanan seperti nasi yang diatasnya ada telur, 

setelah semua selesai barulah dilakukan pengolahan tanah dan penanamannya. 

Sedangkan setalah panen kebiasaan petani kabupaten adalah menyisihkan hasil 

penjulan panen sebesar 2,5% sd 10% untuk zakat atau dana sosial, dan terkadang 
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menyisihkan hasil panen untuk dibagikan kepada tetangga yang membutuhkan. Hal 

tersebut seperti yang disampaiakan oleh Bapak Wafi sebagai berikut : 

“Kalau di wilayah kabupaten, itu namanya abibit (untuk memohon 

berkah kepada allah dengan mempersiapkan makanan makanan 

tertentu seperti ketupat, lepet untuk ritual tersebut, intinya itu 

sodakoh. Caranya itu seperti begini ada makanan-makanan tertentu 

seperti ketupat, lepet, ada kue rangin tapi isinya gula merah, geling 

teleng, dan tidak lepas ayam panggang, kemudian berdoa untuk 

memohon berkah, kemudian makan bersama, biasanya mereka 

mengundang tetangga, atau pekerja istilah selamatan, itu juga 

dilakukan setelah panen untuk selamatan, nah jika kalau saat 

prosesnya itu sebelum menanam untuk memohon keselamatan 

orang-orang sana itu membawa kemenyan ke sawah untuk dibakar 

disana dan berdoa disana , bawa nasi diatasnya ada telor nah setelah 

didoain barulah dimulai penolahan tanah dan penanamannya” 

 

Penulis mencoba untuk menanyakan kebiasaan petani dalam melakukan proses 

pertaniannya yang tentunya setiap petani memiliki ciri khas tersendiri. Mekanisme 

pertanian yang baik sebenarnya tidak harus seperti yang ada di dalam teori 

melainkan sesuai dari kebiasaan petani itu sendiri dalam mengerjakan tanaman 

sampai dengan panen, begitu juga yang dilakukan oleh petani Kota Probolinggo 

ataupun Kabupaten Probolinggo yang memeiliki cara sendiri dalam bertani, seperti 

yang disampaikan oleh Bapak Suheri sebagai berikut : 

“Awalnya kita itu ada pengelohan tanah terlebih dahulu, kemudian 

ada penyemaian, terus uritan (sejenis menyiapkan bibit), lalu 

dilakukan pembajakan, pupuk organic, baru dilakukan penanaman, 

kemudian menunggu 110 hari untuk memanen, nah manennya 

sendiri kebanyakan  itu ditebas (melewati pedagang ,jadi pedagang 

yang memanen), tapi sebagian besar petani disini itu ya ditebas, tapi 

kalau yang manen sendiri itu ada, tapi ya untuk dikonsumsi sendiri, 

ya karena apa mas ditebas, karena ya itu tidak ada penjemurannya 

jadi langsung dijual saja kan sini wilayah perkotaan.kalau tebas juga 

enaak hitungannya mas, petani sudah tau itungannya mas” 
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Gambar 5.1 

Tahapan Petani Probolinggo Dalam bertani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis, 2014 (diolah) 

Menyiapkan modal untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan saat 

bertani seperti bibit 

 

Melakukan ritual abibit atau selamatan  (bagi yang menjalankan) dengan 

mengundang tetangga atau buruh tani yang akan bekerja  

Melakukan Pengolahan Tanah  

Melakukan Penyemaian. Saat penyemaian sebagaian petani melakukan 

ritual dengan memberikan doa-doa kepada air yang nantinya akan 

disiramkan ke bibit yang disemai tersebut 

Melakukan uritan 

Pembajakan Lahan yang akan dipakai 

Pemberian Pupuk Organik pada lahan yang akan ditanami 

Melakukan penanaman kepada lahan yang disiapkan. Sebelum melakukan 

penanaman sebagian petani melakukan ritual membakar kamenyan dan 

berdoa di sawah sambil membawa makanan yang dimakan bersama 

dengan buruh tani 

Pemberian Pupuk Cair. Dalam Proses biasanya sebagian petani melakukan 

wiritan dengan mengelilingi lahan sekalian dengan menjaga atau 

mengecek tanaman dari hama 

Penyemprotan Fungisida dan Insectisida 

Setelah 115 hari, barulah panen 

Setelah panen dan hasil panen dijual, sebagian petani melakukan 

selamatan dengan mengundang tetangga atau buruh tani dan terkadang 

melakukan selamatan sendiri akan tetapi mengirimkan berkat atau hasil 

panen ke tetangga dan orang yang membutuhkan 
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5.3.Kenapa harus Menelusuri Petani ? 

 Pertanyaan seperti diatas muncul ketika penulis berusaha untuk menelusuri 

petani yang mana merupakan bagian dari judul penelitian penulis. Petani menjadi 

perlu untuk ditelusuri karena banyak yang yang menganggap bahwa pembiayaan 

akad salam di Indonesia ini dikhusuksan untuk bidang pertanian seperti halnya yang 

dijelaskan oleh Ascarya dan Yunita (2005:29) yang mendefinisikan salam sebagai 

bentuk jual beli dengan pembiayaan di muka dan penyerahan barang di kemudian 

hari (advanced payment atau forward buying atau juga future sales) dengan harga, 

spesifikasi, jumlah, kualitas dan tanggal serta tempat penyerahan yang jelas dan 

disepakati pada sebelumnya dalam perjanjian, barang yang diperjualbelikan belum 

tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk 

pertanian dan juga produk fungible. Selain karena pembiayaan akad salam 

dikhususkan untuk bidang pertanian, pengguna pembiayaan akad salam adalah 

petani seperti yang dijelaskan oleh Kaleem (2008) bahwa pembiayaan akad salam 

lebih cocok digunakan untuk bidang pertanian yang mana salah satu penggunanya 

adalah petani. Selain karena pembiayaan akad salam digunakan di bidang pertanian 

dan digunakan oleh petani, penulis merasa perlu untuk menelusuri petani 

dikarenakan pembiayaan akad salam merupakan salah satu produk dari perbankan 

syariah yang diberikan kepada masyarakat. Perbankan seperti yang diketahui baik 

itu perbankan konvensional ataupun perbankan syariah berprinsip profit oriented 

(orientasi keuntungan) sehingga perbankan lebih mengutamakan kepentingan 

keuntungan perusahaan dibandingkan kepentingan nasabah, keuntungan dianggap 

merupakan tujuan utama yang harus dicapai oleh perbankan (Putri, 2008:1). 

Apabila melihat tujuan utama dari perbankan yang lebih mengutamakan 
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kepentingan keuntungan perusahaan dibandingkan dengan kepentingan nasabah, 

penulis beranggapan bahwa perbankan tidak merefleksikan kepentingan nasabah 

dan salah satu nasabah di perbankan adalah petani sehingga penulis merasa bahwa 

perbankan tidak merefleksikan kepentingan petani. Anggapan penulis tersebut 

ternyata sejalan dengan pernyataan Direktur Kredit BPR dan UMKM Bank 

Indonesia Bapak Abidin (2013) sebagai berikut : 

“pembiayaan kredit UMKM khususnya petani di Indonesia belum 

maksimal. Saat ini, kredit untuk petani baru mencapai 5% dari porsi 

kredit UMKM sekitar 20%. Untuk itu, pihaknya akan 

mengkoordinasikan dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan 

membuat catatan ke Dewan Gubernur untuk meminta menaikkan 

persentase kredit untuk petani. Hal itu dilakukan untuk mendukung 

petani agar bisa lebih berkembang. Kredit untuk petani belum 

maksimal, terbilang masih rendah. Kita akan usulkan lebih dari 5 

persen. Sehabis ini kita akan membuat catatan ke dewan gubernur 

minta keputusan berapa yang harus dialokasikan. Kita koordinasi 

dengan Kementan untuk ini. Nyatanya produksi pertanian kita 

meningkat tapi kurang fleksibel, kalau dibiyai bank maka pertanian 

kita akan maju” 

 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kepentingan petani di 

perbankan kurang dapat dipenuhi hal itu dibuktikan dengan jumlah pembiayaan 

yang diberikan kepada petani baru sebesar 5% dari porsi 20% yang diberikan 

kepada kredit UMKM. Selain itu juga ada pernyataan yang menjelaskan bahwa 

perbankan lebih mementingkan keuntungan dibandingkan dengan kepentingan 

petani seperti yang dijelaskan oleh Zainal (2013) sebagai berikut: 

“Seharusnya Kemenkeu dan pihak perbankan berpikir bagaimana 

agar pihak perbankan menjadi solusi bagi petani dalam mengatasi 

permodalan, bukan sebaliknya hanya berorientasi keuntungan dan 

mengabaikan kepentingan petani.” 

 

Selain karena pihak perbankan tidak merefleksikan kepentingan petani, penulis 

juga beranggapan bahwa pembiayaan akad salam ini digunakan untuk kepentingan 

keuntungan pihak perbankan bukan untuk kepentingan penggunanya seperti petani, 



90 
 

dalam artian pembiayaan akad salam harusnya untuk petani bukan untuk bank. 

Salam adalah jual-beli barang dimana pihak bank memesan barang kepada petani 

dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dengan pembayaran yang 

dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat secara tunai, dan penyerahan 

barangnya dilakukan pada suatu saat yang disepakati di kemudian hari                      

(Salam, 2012). Jika dilihat dari pengertian salam tersebut menyatakan bahwa pihak 

perbankan lebih untung dibandingkan dengan petani, hal tersebut dikarenakan 

pihak perbankan memberikan pembiayaan kepada petani di awal dengan 

kesepakatan seperti tanggal jatuh tempo, kualitas dan kuanitas barang yang 

diinginkan perbankan tanpa melihat  faktor seperti cuaca, pihak petani sebagai 

penerima pembiayaan tugasnya lebih berat dikarenakan selain harus berpacu 

dengan waktu yang ditentukan perbankan juga harus dapat memberikan hasil yang 

sesuai dengan keinginan perbankan, padahal jika dalam proses pengerjaan tersebut 

petani mengalami permasalahan pihak bank tidak tahu menau tentang 

permasalahan yang dialami petani tersebut dan hanya melihat pada akad yang 

disepakati di awal tersebut. Jika akad salam tersebut dikatakan pembiayaan untuk 

petani maka pihak perbankan seharsunya memberikan keringanan dan kemudahan 

kepada petani dalam menjalankan akadnya. Berdasarkan fenomena seperti yang 

dijelaskan diatas membuat penulis merasa perlu untuk menelusuri petani. 

5.4 Akuntansi Pertanian di Indonesia 

 Berbicara mengenai akuntansi pertanian di Indonesia, sampai saat ini negera 

kita belum mengatur secara spesifik mengenai pertanian sebagai salah satu sektor 

penting dalam perekonomian suatu negara. Sampai saat ini acuan untuk pelaporan 

keuangan dalam sektor petanian hanya mengacu pada PSAk no 16 mengenai aktiva 
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tetap, PSAK no 17 mengenai akuntansi penyusutan, PSAK no 48 mengenai 

penurunan nilai aktiva serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan BAPEPAM dan 

instansi terkait (Rizaldi, 2012:2) 

Menurut Mulawarman (2012) perlu adanya perubahan cara pandang 

terhadap pendekatan akuntansi di bidang pertanian yang berpihak pada kepentingan 

petani, sosio spritualitas masyarakat yang saling mendukung dengan kepentingan 

perkotaan serta sustainabilitas alam. Tentunya dengan tidak mengubah kebudayaan 

local yang luhur dan masih menunjang nilai ketuhanan dalam proses pertaniannya. 

Hal ini penting dilakukan mengingat marak terjadinya berbagai kerusakan 

lingkungan yang diakibatkan oleh keserakahan dan tidak menghargai alam sebagai 

sumber kehidupan manusia. Akuntansi pertanian haruslah akuntansi yang “pro 

petani”, informatif, modern, dan tetap menjunjung tinggi nilai kearifan lokal petani 

kecil.  

Menurut Rizaldi (2012) dalam akuntansi pertanian tentunya terdapat banyak 

aspek yang meliputinya, salah satunya adalah terkait dengan pengakuan asset. 

Selama ini akuntansi kesulitan untuk memasukkan unsur asset tanaman (nilai 

asset). Aset biologis dianggap sesuatu yang unik karena memiliki keunikan aspek 

transformative yaitu growth, degeneration, procreation, dan produksi (IAS 41). 

IAS 41 tadinya dianggap sebagai sebuah solusi terhadap permasalahan tersebut 

(kesulitasn akuntasni memasukkan unsur asset tanaman), namun yang terjadi 

adalah IAS 41 dianggap sebagai blunder. Sampai saat ini masih banyak negara yang 

belum menerapkan IAS 41 termasuk Indonesia. Di dalam forum the 5th Asia-Ocenia 

IFRS, Regional Policy Forum yang diselenggarakan tahun 2011 di Bali dinyatakan 

bahwa Indonesia tidak mengadopsi IAS 41 karena tidak dapat mencakup semua 
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asset biologis yang sebenarnya. Selain itu, IAS 41 juga terkesan mementingkan sisi 

ekonominya saja. Meskipun mementingkan sisi ekonomi, bukan berarti IAS 41 

berpihak kepada petani (terutama untuk petani Indonesia) Menurut Mulwarman 

(2012) akuntansi pertanian hanya digiring pada prinsip agribisnis yang sarat dengan 

aspek ekonomi sehingga tidak melihat petani sebagai homo socius dan homo 

religious.  

Banyak faktor yang mempengaruhi dalam penilaian dan perlakuan asset 

biologis. Tanaman dan hewan satu dengan lainnya tentu berbeda dari segi kualitas, 

ukuran, sifat, hasil produksinya dan sebagainya. Perbedaan terjadi karena karena 

adanya perlakuan yang berbeda pula. Perbedaan inilah yang seharusnya juga bisa 

ditangkap dan dikonversikan di dalam IAS 41 ini agar IAS 41 bisa lebih “pro” 

terhadap petani. Dalam metode pengakuan asset biologis, IAS 41 mengungkapkan 

asset biologis hanya dapat diakui jika entitas mengontrol asset tersebut sebagai 

akibat dari peristiwa masa lalu. Besar kemungkinan entitas memperoleh manfaat 

ekonomi di masa depan dan nilai wajar atau biaya dapat diukur secara andal. Selain 

membahas mengenai metode pengakuan asset biologis, IAS 41 juga mengatur 

tentang metode pengukurannya yaitu berdasarkan pada nilai wajar, serta IAS 41 

mengatur mengenai setelah pengakuan dan pengukuran yang terakhir untuk 

pengungkapan (Rizaldi, 2012) 

Bagaimana dengan pencatatan akuntansi pertanian yang dilakukan oleh 

petani Probolinggo atau nasabah pembiayaan akad salam ? Pencatatan yang 

dilakukan  petani berbentuk pencatatan tradisional. Yaitu akuntansi sederhana 

single entry atau yang lebih dikenal dengan sebutan pembukuan, hal ini 

dikarenakan bahwa usaha tani milik petani dimiliki sepenuhnya secara pribadi, 



93 
 

bentuk usahanya adalah propriety entity yang mana petani seringkali tidak ada 

pemisah antara entitas usaha dan pribadi. Fenomena ini disebabkan karena bentuk 

pertanian rakyat yang subsisten dimana orientasinya adalah pemenuhan kebutuhan 

dasar keluarga petani, Hal tersebut tidak terkecuali terjadi di Probolinggo, dalam 

pengamatan yang peneliti lakukan terhadap beberapa petani di wilayah Probolinggo 

hampir semuanya tidak menggunakan akuntansi. Mereka bahkan tidak pernah 

mencatatat di dalam pembukuan dan hanya menggunakan perkiraan dalam 

perhitungan dan kegiatan transaksinya. Seperti yang disampaiakan oleh Bapak 

Suheri sebagai berikut : 

“Kalau petani itu jarang ada yang menggunakan pembukuan, kalau 

saya sendiri itu tidak pakek pembukuan mas, saya ya itungan kasar 

aja, kalau saya sudah ngerti mas itungannya bibitnya sekian, untuk 

pekerja sekian, untuk pupuk sekian nanti ketemu sudah 

keuntungannya.Misalnya saja saya mengeluarkan 2.500.000 untuk 

sawah per iring itu nanti sudah ketemu mas untuk airnya seberapa 

dll nya sudah tau, itu diluar kepala mengenai Pengeluarannya bibit, 

pupuk,air, tenaga kerja” 

 

Meskipun demikian  sudah ada yang mau menggunakan pencatatan pembukuan 

dalam mencatat dan menghitung seluruh kegiatan bertaninya. Seperti yang 

disampaikan Ibu Lia sebagai berikut : 

“Ia mas mereka ada yang menggunakan seperti itu pembukuan, 

tetapi kita dari pemerintah juga selalu memberikan pelatihan untuk 

membuat analisis pembiayaan pertanian, jadi modalnya 

berapa,pengeluarannya itu apa saja, kemudian pemasukannya 

seperti apa dan keuntungannya nanti berapa. Ya dicatatnya ya 

tanggal sekian berapa ya versinya petani itu sendiri” 

 

dapat disimpulkan bawa petani di wilayah Probolinggo banyak yang tidak 

menggunakan pencatatan akuntansi dalam bertransaksi dan hanya mengandalkan 

perkiraan, kebiasaan serta pengalaman meskipun ada sebagian kecil petani yang 

menggunakan pembukuan. 
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5.5 Pencatatan Akuntansi Petani atau Nasabah Pembiayaan Salam  

Pencatatan akuntansi ataupun pembukuan yang banyak petani Probolinggo 

tidak melakukan kegiatan pencatatan ternyata juga dilakukan oleh nasabah 

pembiayaan akad salam seperti halnya Ibu Kuswatingsih dan Bapak Sagi yang tidak 

pernah mencatat secara detail di dalam buku mengenai usaha taninya, Mereka 

hanya mengandalkan pengalaman dalam usaha tani selama beberapa tahun 

sebelumnya dan mengaku hafal mengenai kegiatan usaha taninya. Seperti yang 

disampaikan oleh Ibu Kuswatiningsih sebagai berikut : 

“ Untuk dicatat di buku, Ibu tidak melakukan seperti itu, karena ibu 

dan suami sudah hafal mengenai harga-harga untuk bertani, mulai 

dari pembelian bibit, pembelian perlengkapan, pembelian pupuk 

dan sebagainya sampai dengan hasil penjualan hasil panennya.” 

Sedangkan menurut Bapak Sagi juga melakukan hal yang sama seperti halnya Ibu 

Kuswatingsih yang tidak melakukan pencatatan dalam kegiatan usaha taninya 

sebagai berikut : 

“Bapak tidak ada waktu untuk mencatatat di dalam pembukuan mas, 

tapi Alhamdulillah meskipun tidak mencatat bapak hafal mengenai 

apa saja yang harus bapak lakukan, apa saja yang harus bapak beli 

sampai bapak memperoleh hasil penjualan panen bapak. Yan 

penting itu bukan dicatat mas tapi yang penting memperoleh 

keuntungan dalam bertani. “ 

 

Ibu Kuswatingsih dan Bapak Sagi yang tidak melakukan pembukuan dalam usaha 

taninya berbeda dengan petani Bapak Robed yang selalu mencatat setiap kegiatan 

usaha taninya. Akan tetapi jika dilihat dari pernyataan Ibu Kuswatingsih dan Bapak 

Sagi yang hafal untuk kegiatan seperti pembelian bibit, perlengkapan sampai 

dengan hasil penjualan panennya sama dengan yang dilakukan Bapak Robed dalam 

pencatatan kegiatan usaha taninya tetapi Bapak Robed lebih rinci dibanding dengan 

Ibu Kuswatingisih dan Bapak Sagi. Menurut Pak Robed pembukuan sebagai alat 

untuk mencatat segala bentuk pengeluaran, pencatatan hari dalam bertani sampai 
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dengan perhitungan pendapatan setalah panen, Pembukuan yang digunakan 

merupakan pembukuan bentuk sederhana atau single entry dimana hanya mencatat 

kegiatan, biaya atau harga per volume ataupun ongkos kerja. Seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Robed seperti berikut : 

 “Saya lebih suka meggunakan pencatatan meskipun saya 

sebenranya juga mengerti mengenai harga-harga diluar kepala 

karena pengalaman saya, tetapi saya lebih suka membukukan 

seluruh aktivitas saya karena saya selain dapat mengerti berapa 

penegluaran saya, saya juga dapat mengetahui kebutuhan apa saja 

yang saya butuhkan atau habiskan untuk bertani selain itu juga saya 

dapat melihat sudah berapa hari saya bertani sehingga saya tidak 

salah hitung dalam tenglah tanaman serta saya dapat 

membandingkanharga pada musim tani sebelumnya dengan saat ini 

ataupun berapa keuntungan yang saya peroleh musim ini dengan 

sebelumnya. Ya itung-itung kita biar tahu setiap pergerakan harga 

dari barang-barang yang dibutuhkan mas.” 

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun Robed mengetahui 

perkiraan harga dari apa saja yang dibutuhkan dan dikeluarkan serta mengetahui 

berdasarkan pengalaman akan tetapi mereka tetap menggunakan pembukuan 

sebagai alat untuk mengetahui pengeluaran, perhitungan keuntungan serta 

perbandingan antara harga musim tani sebelumnya dengan musim sekarang.  

Setelah   dicatat dalam kegiatan usaha taninya kemudian Bapak Robed  melakukan 

perhitungan keuntungan yang didapat dalam usaha taninya. Apabila melihat 

perhitungan dari Bapak Robed mengenai usaha taninya dapat dikatakan bahwa 

petani atau nasabah pembiayaan akad salam seperti Ibu Kuswatingsih dan Bapak 

Sagi yang tidak melakukan pencatatan pembukuan menerapkan pembukuan milik 

Bapak Robed apabila menerapkan pencatatan. berikut contohnya: 
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Tabel 5.1 

Contoh Pencatatan Keuntungan Kegiatan Usaha Tani 

Kegiatan Volume Total 

Penjualan Hasil Panen 7000 kg 

@3.800/kg 

Rp xxx 

Pencatatan Pendapatan Kotor 

   Penjualan Penen 

   Biaya Produksi  

Total Pendapatan Kotor 

 

Pencatatan Pendapatan Bersih 

   Pendapatan Kotor 

   Modal Usaha Tani Berikutnya 

   30% untuk ditabung 

   10% untuk zakat 

Total Pendapatan Bersih 

  

Rp xxx 

Rp xxx 

Rp xxx 

 

 

Rp xxx 

Rp xxx 

Rp xxx 

Rp xxx 

Rp xxx 

Sumber: Bapak Robed, Ibu Kuswatiningsih dan Bapak Sagi, 2014 (diolah) 

5.6 Pemahaman Petani Mengenai Akad Salam  

Minimnya pengguna pembiayaan akad salam di Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah itu juga terbukti di Bank BPRS Bumi Rinjani Probolinggo yang 

menerapkannya, jumlah nasabah yang menggunakan hanya berjumlah 10 orang. 

Peneliti berusaha untuk mencoba mendatangi langsung 5 orang nasabah tersebut 

untuk menanyakan mengenai pembiayaan akad salam. Dari hasil temuan yang 

ditemukan, fakta menarik muncul yaitu semua nasabah yang didatangi oleh peneliti 

tidak mengetahui seperti yang disampaikan oleh nasabah Ibu Kuswatiningsih 

menyatakan sebagai berikut : 

“Akad salam itu seperti bagaimana ya mas ? gak ngerti saya dek 

masalah akad salam yang penting itu saya dapat uang kemudian 

saya bayarkan bunganya, nanti kalau waktu 6 bulan selesai saya 

bayarkan lagi uangnya yaitu pokoknya tetapi saya sekarang 

diperpanjang lagi masa pinjamanya. Saya perpanjang itu karena 

saya tidak bisa bayarkan uangnya soalnya pada waktu jatuh tempo 

ada hujan abu jadi saya perpanjang” 
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Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah tidak mengetahui arti 

dari pembiayaan akad salam. Hal ini juga sama dengan pernyataan bapak 

Mochamad Sagi sebagai berikut : 

“ Akad salam mas? Saya belum tahu pembiayaan akad salam itu” 

Dari 5 orang nasabah yang didatangi oleh peneliti semua menjawab tidak 

mengetahui, kemudian peneliti menelusuri mengenai kebutuhan nasabah sehingga 

melakukan pembiayaan akad salam di BPRS Bumi Rinjani. Nasabah tersebut 

melakukan pembiayaan tersebut karena memang sedang membutuhkan dana, tetapi 

dana yang dibutuhkan tersebut tidak semuanya digunakan untuk membiayai di 

bidang pertanian, yang menggunakan untuk pertanian hanyalah sebagian seperti 

halnya Bapak Mochamad Sagi yang menyatakan sebagai berikut : 

“Pada waktu itu ada perusahaan namanya PIONNER yang 

mengajak kerjasama dengan saya dan petani lain untuk 

mengembangkan bibit hiam, pada waktu itu kami menunggu 

anggaran yang sudah dijanjikan untuk dibagikan kepada kami, tetapi 

sampai saat ini masih belum turun anggaran sedangkan bibit sudah 

mulai disebar dan sudah mula ditanam akhirnya saya meminjam 

kepada BPRS Bumi Rinjani sebesar Rp 5.000.000 untuk biaya 

pengolahan dan ongkos tanamnya.” 

 

Lain bapak Sagi lain juga dengan Bapak Gondo yang melakukan pembiayaan bukan 

untuk membiayai pertanian seperti yang disampaikan oleh Bapak Gondo sebagai 

berikut : 

 “Pada waktu itu saya meminjam ke BPRS Bumi Rinjani karena 

saya kekurangan biaya untuk pergi Ke Malaysia Menjadi TKI, 

jadinya saya kesana meminjam Rp 2.500.000 untuk ongkos 

berangkat kesana.” 

 

Nasabah bapak Gondo yang menggunakan pembiayaan bukan untuk membiayai 

pertanian ternyata juga dilakukan oleh nasabah Ibu Aminah, seperti yang dikatakan 

oleh ibu Aminah sebagai berikut : 
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“Saya waktu itu pinjam uang ke BPRS Bumi Rinjani sebesar                       

Rp 100.000.000 itu untuk membeli sawah dek, sawah sudah saya 

beli tetapi untuk pengurusan sertifikat belum sehingga saya pinjam 

uang untuk mengurus sertifikat ini, soalnya ibu belum dapat kiriman 

dari anak ibu uangnya. 

 

5.7 Analisis Indeksikalitas Akuntansi Salam versi Petani 

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 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 akad 

salam berdasarkan pemikiran informan petani atau nasabah pembiayaan akad 

salam. Pertama, mengindeks hasil wawancara, indeksi ini diambil dari kata-kata 

yang sering muncul. Kedua, dilanjutkan dengan temuan makna kebudayaan, makna 

kebudayaan ini berdasarkan karakteristik dari pembiayaan akad salam versi petani 

atau nasabah. Ketiga, hasil indeks dan makna kultural tersebut direfleksikan atau 

disimpulkan. Berikut analisis indeksikalitas akuntansi salam versi petani: 
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Tabel 5.2 

Matriks Indeksikalitas Pembiayaan Salam Versi Petani 
Indeksikalitas Refleksivitas 

1. Tidak Tahu Akad Salam 

2. Resiko Kecil 

3. Digunakan Untuk Pertanian 

4. Digunakan Untuk Non Pertanian 

5. Peminjaman Uang di depan dan  

Dilunasi di Akhir Jatuh tempo 

 

 

 

 

Makna Kebudayaan 

Akad Salam adalah Pembiayaan 

musiman 
 

Tidak Tahu Akad Salam 

Hanya mengetahui pembiayaan musiman atau 

pembiayaan angsuran, pihak bank juga tidak 

memberikan penjelasan, hanya menjelaskan mengenai 

pembiayaan angsuran atau musiman 

Resiko Kecil 

Tidak ada kendala karena sudah mendapat uang 

dimuka, hanya saja menginginkan bunga atau margin 

jangan terlalu tinggi 

Digunakan Untuk Pertanian 

digunakan untuk membiayai pertanian contohnya 

membeli pupuk, membayar pekerja 

Digunakan Untuk Non Pertanian 

Digunakan untuk membiayai transportasi menuju 

Malaysia untuk menjadi TKI, Melakukan pinjaman 

karena membutuhkan dana untuk membayar 

pembelian tanah (membayar sertifikat tanah)  

Peminjaman Uang Di depan Dan Pelunasan di Akhir 

Hanya mengetahui bahwa pembiayaan musiman 

uang diberikan ketika meminjam ke bank kemudian 

harus melunasi uang pinjaman tersebut kepada bank 

saat waktu selesai jatuh tempo  

Sumber: Penulis, 2014 (diolah) 

5.8 Refleksi Indeksikalitas Versi Petani 

 Hasil matriks indeksikalitas akad salam versi petani dapat disimpulkan 

bahwa hasil indeks yang diperoleh dari informan petani adalah tidak mengetahui, 

resikonya kecil, digunakan untuk pertanian, untuk non pertanian, peminjaman uang 

didepan dan dibayar saat jatuh tempo, dan hasil penjualan panen dikelola sendiri. 

Kemudian setelah melakukan indeks dari temuan kata-kata informan, penulis 

selanjutnya mencari makna kebudayaan yang ada di akad salam dan ditemukan 

makna kebudayaannya adalah pembiayaan musiman. Setelah dilakukan indeks dan 

penemuan makna kebudayaan barulah penulis melakukan refleksifitas dari hasil 

temuan indeks dan makna kebudayaan tersebut.  Indeksikalitas yang ditemukan 

peneliti dalam pandangan petani ini adalah  tidak mengetahui akad salam, akad 

salam memiliki  resiko yang kecil,  akad salam digunakan untuk pertanian,  akad 
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salam juga digunakan untuk non pertanian, dan akad salam adalah akad dimana 

uang diberikan di awal dan dilunasi saat jatuh tempo.
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