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BAB VI 

PEMBAHASAN: 

REFLEKSIVITAS PEMBIAYAAN SALAM 

 

6.1 Padi Sebagai Pertanian Musiman 

Karakteristik yang ulet, rajin bekerja dan agamis secara tidak langsung 

mempengaruhi kehidupan masyarakat Probolinggo dalam sehari-hari 

(www.probolinggokab.go.id). Masyarakat Probolinggo dalam memenuhi 

kebutuhannya rela melakukan apa saja seperti halnya meminjam uang ke bank. 

Masyarakat yang meminjam kepada bank terdiri dari beberapa golongan 

masyarakat seperti petani, pegawai swasta, sopir, pedagang dan lain sebagainya 

serta terdiri dari beberapa macam produk pembiayaan yang digunakan                  

(Sunantya, 2012).   

 Produk yang digunakan oleh masyarakat Probolinggo adalah pembiayaan 

akad salam, salah satunya adalah Ibu Kuswatingsih seorang petani kentang ataupun 

petani tanaman holtikultura. Ibu Kuswatingsih dan beberapa nasabah menganggap 

pembiayaan ini merupakan pembiayaan musiman. Pembiayaan musiman sendiri 

menurut Ibu Kuswatiningsih adalah pembiayaan dimana pihak bank memberikan 

pinjaman kepada nasabah di depan dan nasabah berkewajiban mengembalikan 

uangnya di belakang saat jatuh tempo berserta bunga atau marginnya dan denda 

jika nasabah tersebut melanggar kesepakatan, akan tetapi pembiayaan musiman 

tersebut bisa saja diperpanjang oleh nasabah kepada pihak bank karena nasabah 

memiliki suatu kendala yang mengakibatkan nasabah tersebut tidak dapat 

melunasinya. Pembiayaan musiman ini bisa dibilang merupakan pembiayaan yang 

cocok digunakan untuk pembiayaan pertanian dikarenakan pertanian merupakan 

http://www.probolinggokab.go.id/
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sektor yang dapat dikatakan musiman karena harus menunggu sebelum masa panen 

datang (Pasaribu, 2007).  

Salah satu pertanian musiman adalah tanaman padi, dimana tanaman padi 

ini merupakan tanaman yang memiliki umur 115 hari mulai awal penanaman 

hingga masa panen, dikatakan musiman karena tanaman padi memiliki mekanisme 

yang panjang serta memiliki siklus atau alur yang tidak menentu dalam proses 

bertaninya. Seperti yang diketahui mekanisme dari pertanian tanaman padi adalah 

mulai awal pembibitan, pengolahan tanah, pembajakan lahan penanaman, 

pemupukan, penyiangan, penyemprotan fungisida dan insectisida serta pemanenan. 

Siklusnya terus seperti itu, apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk 

ditanami tanaman padi maka tanaman padi harus menunggu sampai kondisi cuaca 

benar-benar cocok untuk tanaman padi. Oleh karena itu tanaman padi disebut 

sebagai tanaman musiman (Kariyasa, 2005) 

6.2 Pembiayaan dan Akad merupakan Suatu Siklus  

Tanaman padi yang musiman memiliki siklus yang mempengaruhi sektor-

sektor yang lainnya. Salah satunya uang, dimana uang oleh petani padi dianggap 

sebagai suatu siklus yang wajib dicari dikarenakan merupakan suatu alat untuk 

memenuhi kebutuhan. Petani padi menganggap uang sebagai siklus dikarenakan 

tanaman padi yang merupakan tanaman musiman sehingga petani harus menunggu 

sampai tanaman padi tersebut dapat panen, apabila petani terebut panen maka ia 

mendapatkan uang. Jika petani membutuhkan uang saat masa tani belum selesai 

maka yang dilakukan oleh para petani padi adalah meminjam uang kepada siapapun 

termasuk lembaga keuangan agar petani tersebut memperoleh uang demi 

mememenuhi kebutuhan hidupnya (Kariyasa, 2005).  
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Saat petani padi melakukan peminjaman kepada lembaga keuangan maka 

lembaga keuangan tentunya memberikan suatu produk pembiayaan. Pembiayaan 

atau akad tersebut dapat beraneka ragam dan macam yang diberikan kepada 

nasabah mulai dari pembiayaan secara angsuran setiap bulan ataupun musiman, 

yang jangka waktu pelunasan ditentukan di awal dan tidak harus dibayarkan setiap 

bulannya. Maka hal seperti itu dapat disebutkan bahwa pembiayaan yang diberikan 

oleh lembaga keuangan kepada nasabah merupakan suatu siklus (Kariyasa, 2005).  

Siklus sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan putaran waktu 

yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan 

teratur. Pembiayaan dikatakan siklus karena pembiayaan teruslah berputar 

maksudnya adalah pembiayaan selalu diberikan kepada nasabah oleh pihak 

lembaga keuangan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, dan selama 

pemberian uang kepada nasabah tentunya pihak bank menunggu waktu sampai ada 

nasabah yang melunasi dan meminjam lagi pembiayaan tersebut. Oleh sebab 

pembiayaan merupakan suatu siklus yang memiliki alur dan tahapan                      

(Kariyasa, 2005).  

6.3 Konsep Uang 

Uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran 

baik barang maupun jasa dalam wilayah tertentu.  Pada umumnya fungsi uang dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu fungsi dasar dan fungsi tambahan dari uang. Hal 

itu sperti yang disampaikan oleh (Insukindro, 1993:14)  sebagai berikut :Fungsi 

dasar dari peranan uang adalah (a.)Uang sebagai alat tukar (medium exchange); (b.) 

Uang sebagai alat penyimpan nilai/daya beli (store of value) sedangkan Fungsi 

tambahan dari peranan uang adalah (a.) Uang sebagai satuan hitung (unit of 
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account); (b.) Uang sebagai ukuran untuk pembayaran masa depan (standard for 

deffered payments). 

Menurut Keynes dalam Insukindro (1993:15) ada tiga motif orang 

memegang uang yaitu motif transaksi (transaction motive), motif berjaga-jaga 

(precautionary motive), dan motif spekulasi (speculation motive). Permintaan uang 

yang muncul sebagai akibat dari motif trasnsaksi didasarkan pada anggapan bahwa 

orang berminat untuk memegang atau meminta uang dimaksudkan sebagai “ brige 

the interval between the receipt of income and its disbursement”. Dengan demikian 

Keynes dapat menerima pendapat Cambridge yang menyatakan orang memegang 

uang untuk memenuhi dan memperlancar transaksi yang mereka lakukan.  

Permintaan uang dengan motif berjaga-jaga didasarkan pada pendapat 

bahwa orang bersedia memegang uang “to provide for contigencies requiring 

sudden expenditure”. Jadi menurut pendekatan ini orang memegang uang untuk 

tujuan melakukan pembayaran transaksi yang tidak regular atau diluar transaksi 

normal, misalnya untuk pembayaran dalam keadaan darurat, seperti sakit dan 

kecelakaan. Dengan kata lain, inti dari tujuan berjaga-jaga dari permintaan uang 

adalah ketidakpastian di masa yang akan datang. Sejauh ini telah dibicarakan dua 

motif permintaan uang Keynes dan nampaknya tidak jauh berbeda dengan apa yang 

dikemukakan oleh ekonom Klasik yang mengatakan bahwa tingkat pendapatan 

merupakan faktor yang dominan bagi masyarakat untuk memegang uang. Mungkin 

kontribusi penting Keynes dalam teori ekonomi moneter adalah konsepnya 

mengenai permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Keynes berpendapat bahwa 

orang berminat memegang uang untuk “ to satify the object of securing profit from 

knowing better than the market what the future will bring forth”. Dengan demikian 
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tujuan pemegangan uang ini terutama untuk mendapatkan keuntungan yang dapat 

diperoleh karena sarana ibadah pemegang uang tersebut mampu meramalkan apa 

yang akan terjadi dengan betul (Hayati, 2006:36). 

6.4 Konsep Mekanisme Alam 

Mekanisme alam disebut dengan Sunnatullah adalah suatu ketentuan yang 

ditetapkan Allah demi keteraturan, keserasian dan keharmonisan alam jagat raya ini 

serta kesehjahteraan manusia yang hidup di dunia ini. Atau dengan kata lain 

Sunattullah dapat diartikan sebagai hukum Allah yang berlaku di dalam raya ini 

atau biasa disebut sebagai hukum alam. Hukum alam Allah diantaranya berkaitan 

dengan alam raya dan berkaitan dengan manusia. Jika hukum Allah yang berlaku 

bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut Sunattullah sedangkan 

hukum yang berlaku antara manusia dengan alam adalah takdir. Ada tiga sifat 

utama sunnatullah yang diterangkan dalam Al Qur’an, yaitu : (1.)Exact (pasti); 

(2.)Immutable (3.) Objective. (DEPAG RI, 2000) 

Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, maka 

segala sesuatu yang ada di alam ini Allah yang mengatur semuanya dan Allah juga 

yang berkehendak untuk menetapkan semua yang ada di alam semesta ini. 

Ketetapan Allah antara lain sebagai berikut : (a.) Selalu ada dua kondisi saling 

ekstrim (surga-neraka, baik-buruk, benar-salah); (b.)Segala sesuatu diciptakan 

saling berpasangan, saling cocok atupun saling bertolakan; (c.)Selalu terjadi 

pergantian dan perubahan dari suatu kondisi yang saling berbeda; (d.)Perubahan, 

penciptaan, maupun penghancuran selalu melewati suatu proses; (e.) Alam 

diciptakn dengan keteraturan; (f.) Alam diciptakan dalam keadaan seimbang; (g.) 

Alam diciptakan terus berkembang (h.) Setiap terjadi kerusakn di alam manusia, 
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Allah mengutus seseorang untuk memberi peringatan atau memperbaiki kerusakan 

tersebut. Pada intinya, Allah menciptakan alam semesta beserta isinya dilengkapi 

dengan hukum (sunnatullah). Dan jika hukum tersebut dilanggar, maka alam akan 

hancur. Itulah hakikat sunnatullah yang telah ditentukan oleh Dzat Yang Maha 

Tinggi sebagai Sang Pencipta, pengatur dan tempat kembali seluruh alam              

(DEPAG RI, 2001) 

6.5 Pembiayaan salam : Konsep Logika Uang atau Logika Alam ? 

Ascara dan Yumanita (2005:29) yang mendifinisikan Salam sebagai bentuk 

jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari 

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

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

disepakati dengan sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjualbelikan 

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

produk-produk pertanian dan produk-produk fungible (barang yang dapat 

diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya) lainnya. 

Pembiayaan akad salam yang diproyeksikan untuk pembiayaan khusus 

bidang pertanian nampaknya masih belum terealisasi dengan baik penerapannya 

bahkan bisa dibilang masih kalah dibanding dengan pembiayaan syariah lainnya 

seperti pembiayaan musyarakah ataupun pembiayaan mudharabah. Pembiayaan 

akad salam merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di perbankan 

syariah yang juga memiliki sebuah siklus tersendiri. Karakteristik dari suatu siklus 

adalah adanya alur, adanya tahapan dan juga adanya ketidaktentuan atau 

ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut  juga terdapat dalam pembiayaan akad 

salam. Banyak beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan ini dalam 
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penerapannya kurang begitu baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada 

pihak perbankan dan nasabah yang menjadi faktor adalah masalah kondisi alam 

yang tidak dapat ditentukan oleh manusia, ketidakpastian dalam pembiayaan akad 

salam, dan juga adanya pernyataan bahwa pembiayaan ini tidak menguntungkan 

secara finansial dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan ataupun resiko yang 

di dapat. Dari ketidakpastian antara faktor alam dengan faktor uang tersebut peneliti 

berusaha untuk mengungkap mengenai pembiayaan akad salam masuk kedalam 

konsep mekanisme alam atau lebih cocok masuk ke dalam konsep logika uang.  

 Pembiayaan akad salam dapat dikatakan menggunakan konsep logika 

mekanisme alam dikarenakan merupakan pembiayaan musiman yang mana uang 

diberikan terlebih dahulu di depan oleh bank kepada nasabah kemudian nasabah 

tersebut harus melunasi pinjaman bank tersebut di akhir masa waktu jatuh tempo. 

Pembiayaan ini digunakan untuk membiayai bidang pertanian. Seperti yang 

diketahui pertanian seperti padi, jagung, ataupun bawang merah merupakan 

tanaman musiman atau memerlukan waktu yang cukup lama mulai awal proses 

bertaninya hingga masa waktu panennya. Dalam usaha pertanian tentunya memiliki 

kendala dalam prosesnya, salah satunya adalah  kondisi alam atau faktor cuaca yang 

tidak menentu. Faktor cuaca ini merupakan faktor yang harus diperhatikan petani 

agar usaha pertaniannya dapat berjalan dengan lancar, apabila petani tidak 

memperhatikan faktor cuaca maka dapat berakibat usaha taninya mengalami gagal 

panen atau tidak sesuai dengan harapan. Begitu juga yang dialami oleh nasabah 

pembiayaan ini yang mayoritas adalah petani, apabila nasabah tidak  

memperhatikan faktor alam seperti cuaca, bencana alam maka dapat dipastikan 

nasabah tersebut akan mengalami kerugian dalam usahanya dan apabila mengalami 
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kerugian maka secara langsung akan mempengaruhi pendapatan dari petani. 

Pendapatan mereka dipastikan berkurang secara drastis dan apabila berkurang atau 

sampai tidak memiliki uang maka pembiayaan yang dipinjam nasabah ke bank 

tidak dapat dikembalikan sesuai dengan jatuh tempo waktu pelunasan, oleh sebab 

itu pembiayaan ini dapat dikatakan sebagai logika mekanisme alam.

 Pembiayaan akad salam juga dapat dikatakan sebagai logika uang. Menurut 

penulis, dalam logika uang ini lebih diutamakan untuk kepentingan pihak 

perbankannya sendiri sebagai pemberi pembiayaan kepada nasabah, hal itu 

dikarenakan pihak bank sebagai pemberi pinjaman kepada nasabah terus 

memberikan pinjaman kepada nasabah lainnya sambil menunggu nasabah yang 

satunya membayarkan waktu pelunasan saat jatuh tempo. Hal itu dikarenakan pihak 

bank menginginkan uang di bank tersebut terus bergerak dan tumbuh dengan 

asumsi bahwa saat pelunasan jatuh tempo pembiayaan tersebut pihak bank 

memperoleh keuntungan dari pokok pembiayaan beserta margin atau denda yang 

dibayarkan nasabah ke bank. Seperti yang diketahui bahwa setiap lembaga 

keuangan tetap berorientasi pada profit yang tinggi. Dengan orientasi profit yang 

tinggi tersebut pihak bank meyakini bahwa kehidupan atau kesehjahteraan bank 

akan dapat terus berlangsung dalam waktu yang lama dan terus dapat memberikan 

pelayanan atau pembiayaan kepada nasabah. Keinginan pihak perbankan agar uang 

harus tetap tumbuh itu merupakan salah satu teori permintaan uang menurut Keynes 

yang mana uang itu digunakan untuk motif berjaga dan untuk motif spekulasi. motif 

berjaga-jaga dan motif spekulasi didalam konsep pembiayaan akad salam logika 

uang sangat jelas dimana pihak perbankan terus mengeluarkan uang kepada 

nasabah atau terus memberikan pembiayaan dengan harapan atau spekulasi jika 
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pembiayaan tersebut sudah masuk jatuh tempo waktu maka pihak bank akan 

memperoleh keuntungan. 

 Dari pernyataan uang harus tumbuh tersebut mengakibatkan laba yang 

harus diperoleh oleh pihak perbankan tinggi dan naik setiap waktu ke waktu. Pihak 

pebankan baik itu syariah ataupun konvensional menghindari yang namanya rugi, 

pihak perbankan tidak mau merugi sedikitpun hal itu dikarenakan apabila pihak 

bank merugi maka stabilitas perbankan akan terganggu. Laba yang harus tinggi 

tersebut dapat mengakibatkan terjadi Time Value of Money. Time Value of Money 

adalah konsep dimana nilai waktu dari uang atau sebuah konsep penting di dalam 

pengelolaan keuangan. Hal ini dapat digunakan untuk membandingkan alternatif 

investasi dan untuk memecahkan masalah yang melibatkan pinjaman, sewa, 

tabungan dan anuitas. Menurut Nurhayati dan Wasilah (2011) Time Value of Money 

(TVM) didasarkan pada konsep bahwa nilai uang yang dimiliki saat ini lebih 

berharga daripada nilai uang yang akan datang. Konsep utama TVM adalah bahwa 

nilai uang penerimaan pembayaran di masa depan dapat dikonversi ke nilai setara 

hari ini. Sebaliknya juga dapat menentukan nilai uang yang akan tumbuh dimasa 

depan. Apabila konsep Time value of Money sudah muncul dalam pembiayaan 

termasuk pembiayaan akad salam maka hal yang selanjutnya terjadi adalah muncul 

unsur riba dan apabila sudah mengandung unsur riba maka pembiayaan tersebut 

dapat dikatakan sebagai pembiayaan yang haram. 

 Jika dilihat dari penjelasan seperti diatas maka pembiayaan akad salam 

merupakan pembiayaan yang dapat menggunakan konsep logika mekanisme alam 

dan juga konsep logika uang, konsep logika mekanisme alam lebih cocok 

digunakan berdasarkan perspektif petani. Akan tetapi apabila konsep logika uang 
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dalam penerapannya itu sesuai syariat Islam terutama untuk lembaga keuangan 

syariah yang memberikan pembiayaan ini juga dapat dikatakan cocok dikarenakan 

perbankan syariah yang melakukan pemberian pembiayaan secara terus menerus 

kepada nasabah itu sebagai bentuk dalam menjalankan Economic Value of Time 

yang mana uang adalah milik masyarakat (money is goods public). Barang siapa 

yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah 

uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika 

seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan 

menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran 

dalam perekonomian terhambat. Disamping itu penumpukan uang/harta juga dapat 

mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan 

malas beramal (zakat, infak dan sadaqah). Oleh karena itu uang harus berputar 

(Money as Flow Consept). Islam sangat menganjurkan Uang yang berputar untuk 

produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi 

masyarakat. Inilah, makna ajaran Islam yang menganjurkan menggunakan konsep 

Economic Value of Time yang artinya waktulah yang memiliki nilai ekonomi, 

bukan uang memiliki nilai waktu. 

 Setelah mengetahui konsep logika uang dan logika alam beserta jawaban 

mengenai akuntansi salam masuk kedalam logika apa. Penulis mencoba untuk 

memasukkan hasil dari indeksikalitas yang sudah didapat dari wawancara dari 

beberapa informan dan diketahui makna kebudayaannya untuk dimasukkan  

kedalam logika uang ataupun logika mekanisme alam. Terdapat 2 hal indeksikalitas 

yang didapat dari hasil wawancara yaitu indeksikalitas menurut perbankan dan 

indeksikalitas menurut petani atau nasabah yang menggunakan akad salam.  
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Gambar 6.1 

Indeksikalitas dan Makna Kebudayaan Akuntani Salam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis, 2014 (diolah) 

6.6 Refleksivitas Akhir Etnometodologi Petani 

Penulis menyimpulkan bahwa petani wilayah Probolinggo hampir seluruh 

petaninya tidak menggunakan pencatatan akuntansi, para petani cenderung 

menggunakan perkiraan serta pengalaman yang ia dapat dari sebelum-sebelumnya, 

akan tetapi ada sebagian petani yang menggunakan pencatatan akuntansi atau 

pembukuan itupun penggunaannya masih sangat sederhana dan tradisional yaitu 

dengan mencatat secara pembukuan ataupun single entry yang mana hanya 

mencatat pengeluaran untuk pembelian dari setiap transaksi usaha taninya dan 
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hanya menghitung berapa pendapatan yang diperoleh setelah usaha taninya 

memasuki masa panen. Tidak ada pencatatan akuntansi yang sesuai degan standard 

akuntansi yang baik dan benar. 

Dalam pembukuannya petani hanya mencatat kegiatan bertani mulai awal 

sampai dengan akhir, kemudian mencatat pengeluaran untuk membeli 

perlengkapan pertanian seperti pembelian pupuk, fungisida dan insectisida, ongkos 

kerja dan penjualan hasil panen kemudian barulah ditemukan keuntungan atau 

pendapatan dari usaha taninya. Penulis menyimpulkan bahwa petani tidak 

mengenal konsep laba atau rugi, konsep Laba Rugi dalam akuntansi sendiri 

merupakan konsep pencatatan akuntansi yang didalamnya terdapat unsur laba 

bersih atau rugi bersih kemudian unsur pencatatan, unsur beban, unsur harga pokok 

produksi dan unsur harga pokok penjualan yang di dalamnya sudah terdapat 

beberapa akun-akun yang masuk ke dalam unsur konsep laba rugi tersebut.  

Peneliti menilai bahwa petani ini menggunakan persepektif Accounting 

Income atau dapat dikatakan petani tersebut hanya lebih mementingkan pendapatan 

yang dia dapat, petani tersebut tidak menggolongkan setiap kegiatan dalam usaha 

taninya ke dalam akun-akun yang berhubungan dengan unsur konsep laba rugi, 

petani lebih cenderung menyatukan setiap kegiatan ke dalam pembukuannya 

sehingga nantinya langsung diketahui berapa total produksi selama usaha tani dan 

berapa hasil penjualan panennya yang diperoleh oleh petani sehingga nantinya 

diketahui langsung berapa pendapatan yang di dapat oleh petani tersebut. Hal 

seperti ini sesuai dengan rumus Accounting Income sebagai berikut : 
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Gambar 6.2 

Rumus Accounting Income 

 

Sumber: Penulis, 2014 (diolah) 

Petani hanya berorientasi pada income atau pendapatannya, dan hal itu juga 

seperti dari sifat Accounting Income. Untuk masalah matching concept, peneliti 

juga menilai bahwa petani menggunakan konsep ini dimana dari hasil pendapatan 

yang ia terima tersebut kemudian dikurangi dengan biaya lainnya seperti untuk 

keperluan kebutuhan sehari-hari, untuk modal musim tani berikutnya, untuk 

disimpan ke bank dan juga untuk zakat atau dengan kata lain petani tersebut 

mendapatkan keuntungan atau pendapatan namun keuntungannya didistribusikan 

kepada sesuatu hal yang dibutuhkan oleh petani tersebut. 

Zakat menurut Mulawarman, (2011: 247-248) zakat memiliki 2 macam 

makna yaitu yang pertama  zakat berasal dari kata zaka, yang pertama adalah setiap 

segala sesuatu sebenranya secara lahiriah dapat tumbuh dengan baik dipengaruhi 

oleh nilai, lingkungan atau pengaruh subjektivitas yang bersifat material, fisik dan 

mental sekaligus atau dengan kata lain zakat adalah nilai tambah yang bersifat 

lahiriah. Kedua, zakat adalah  segala sesuatu yang tumbuh  dan berkembang karena 

lain dan satu hal, pasti dipengaruhi oleh sesuatu nilai , lingkungan atau pengaruh 

subjektivitas. Ada nilai lain yang berkembang bahkan mempengaruhi sehingga 

sesuatunya dapat berubah. Untuk itu atas sesuatu yang selalu tumbuh dan 

berkembang tersebu, haruslah sesuai dengan sengaja disucikan kembali dengan 

nilai-nilai ilahiah atau sesuai dengan substensi awal penciptaannya. Sedangkan arti 

kata zakat yang kedua yang berasal dari kata zakka adalah segala sesuatu yang 

menjadi peran penyucian, ketika zakat sebagai penyucian ilahiah, maka hal itu akan 

Revenue – Expense = Income 
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bermakna menjadi penyucian yang hakiki dari pertumbuhan perusahaan sehingga 

perusahaan telah mencapai Tazkiyah.  

 Dari adanya zakat tersebut secara tidak langsung membentuk suatu nilai 

tambah dalam akuntansi yang direkonstruksi sehingga menjadi nilai tambah 

syariah. Secara definitif menurut Mulawarman (2011, 248-249) nilai tambah 

syariah adalah pertambahan nilai (zaka) material (baik finansial, sosial dan 

lingkungan) yang telah disucikan (tazkiyah) mulai dari pembentukan, hasil sampai 

distribusi (zakka), kesemuanya harus halal dan tidak mengandung riba (spiritual) 

serta thoyib (batin). Nilai tambah syariah dan nilai-nilai emperis telah memberikan 

gambaran sesuai bentuk nilai tambah syariah secara normatif. Nilai tambah 

memang berpusat pada konsep Tazkiyah, yaitu penyucian proses pencarian rezeki 

untuk mendapatkan barokah baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Inilah yang 

disebut dengan Rizq Income. Nilai tambah syariah memang tidak menganut 

economic income atau accounting income tetapi dapat disebut menganut model 

income yang khas Islam yaitu rizq income. Konsep nilai tambah syariah berbasis 

rizq income jelas berbeda dengan pandangan akuntansi secara umum 

(konvensional).  

 Pembukuan milik petani berusaha untuk mempraktekkan nilai tambah 

syariah berbasis rizq income dimana setelah mengetahui pendapatan dari hasil 

penjualan dikurangi dengan biaya produksi, hasil tersebut kemudian didistribusikan 

pendapatannya kedalam nilai-nilai islam salah satunya adalah dengan 

mendistribusikan pendapatan untuk zakat sebesar 10 %. zakat sebesar 10%  inilah 

yang termasuk ke dalam nilai tambah syariah berbasis rizq income dimana zakat 

dijadikan suatu penyucian dalam proses pencarian rezeki atau pendapatan itu tadi 
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atau dalam arti zakat dijadikan sebagai penyeimbangan rezeki yang pada akhirnya 

nanti akan memberikan barokah yang lebih besar sesuai dengan janji Allah SWT. 

Adapun rumus dari nilai Tambah Syariah berbasis Rizq Income adalah sebagai 

berikut : 

Gambar 6.3 

Rumus Nilai Tambah Syariah 

 

 

 

Sumber : Penulis, 2014 (diolah) 

berdasarkan pengamatan penulis nilai tambah syariah berbasis Rizq Income 

tersebut muncul dikarenakan ada perhitungan nilai tambah kotor dikurangi dengan 

distribusi nilai tambah berdasarkan prinsip syariah seperti halnya zakat yang 

menjadi penyeimbang rezeki untuk mendapatkan barokah dari Allah SWT dan juga 

sesuai dengan tujuan syariah yang mana harus mementingkan aspek keadilan sosial 

di dalamnya yang mana sesuai dengan pernyataan Mulawarman, (2011:264) 

mengenai bentuk laporan nilai tambah syariah seperti berikut : (1) Laporan nilai 

tambah syariah haruslah dalam rangka mencapai ridha Allah SWT; (2) Semangat 

akuntabilitas bukan hanya untuk diri, tetapi juga untuk kemaslahatan semua 

termasuk lingkugan; (3) Seluruh transaksi dan kejadian serta pencatatannya harus 

didasarkan kebaikan dan meninggalkan unsur kemaksiatan; (4) Setiap hasil selalu 

terdapat hak kita dan hak selain kita, baik hak untuk karyawan, masyarakat dan 

lingkungan dan (5) bentuk aktivitas paling baik adalah yang berhubungan dengan 

keseimbangan produktif, intermediasi dan retail. 

 Pembukuan petani berusaha untuk menggunakan prinsip nilai tambah 

syariah berbasis Rizq income dengan adanya akun zakat akan tetapi masih kurang 

Penjualan – Harga Pokok Produksi = Nilai Tambah Kotor 

Nilai Tambah kotor – Distribusi Nilai Tambah berdasarkan prinsip syariah = Total 

Nilai Tambah Syariah  
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tepat karena petani masih berorientasi pada accounting income. Selain zakat 

peneliti menyimpulkan seharusnya Petani juga harus memasukkan unsur ritual 

yang dikatakannya seperti abibit, dengan menyiapkan makanan serta selamatan ke 

dalam unsur distribusi nilai tambah syariah, hal itu dikarenakan unsur ritual pra 

tanam ataupun ritual pasca tanam juga merupakan suatu penyeimbang rezeki untuk 

mendapatkan barokah atau sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Atau jika 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 6.4 

Usulan Penulis untuk Nilai Tambah Syariah Risq Income  

yang Digunkan Petani  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis, 2014 (diolah) 

 Dengan memasukkan unsur ritual seperti abibit dan selamatan ke dalam 

pencatatan pembukuan distribusi nilai tambah syariah pada laporan nilai tambah 

syariah milik petani, maka petani juga akan memperhitungkan unsur ritual tersebut 

sebagai distribusi yang harus dilaksanakan sebagai unsur keadilan dan sebagai 

tujuan untuk memperoleh keadilan sosial serta untuk memperoleh barokah dari 

Nilai Tambah kotor 

- Penjualan Hasil Panen   (xxx) 

- Harga Pokok Produksi   (xxx) 

Total Nilai Tambah Kotor  (xxx) 

Nilai Tambah Syariah bersih 

- Total Nilai Tambah kotor   (xxx) 

- Distribusi nilai tambah syariah   

 Modal Usaha Tani Berikutnya (xxx) 

 30 % untuk ditabung  (xxx) 

 10 % untuk zakat   (xxx) 

 Biaya Ritual Abibit   (xxx) 

 Biaya Ritual Selamatan  (xxx) 

Total Distribusi Nilai Tambah Syariah  (xxx) 

 

Total Nilai Tambah Syariah Bersih  (xxx) 
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allah SWT karena ritual tersebut juga sebagai unsur keadilan terhadap manusia, 

alam dan lingkungan. Peneliti juga berusaha untuk mengimplementasikan 

pembukuan petani petani ini ke dalam teori Laporan Nilai Tambah Syariah berbasis 

Rizq Income kuanitatif menurut Mulawarman (2011: 251) yang artinya adalah 

laporan keuangan yang berisi mengenai perhitungan dari nilai tambah syariah itu 

sendiri seperti tabel berikut ini: 

Tabel 6.1 

Laporan Nilai Tambah Syariah Kuanitatif 

 

Penciptaan Nilai Tambah finansial Sosial- 

Lingkungan 

Combined 

Output Ketundukan Primer Xa - Xa 

 Ketundukan primer Xb - Xb 

 Kreativitas primer - Ya Ya 

 Kreativitas Sekunder - Yb Yb 

 Jumlah Output Xc Yc Za 

Input Ketundukan Sekunder Xd - Xd 
Revaluation Kreativitas Primer Xe - Xe 

 Nilai Tambah Kotor xf Yd Zb 

Tazkiyah (Zc) 

Pembayaran zakat kepada 8 asnaf (Zd) 

Nilai Tambah Halal dan Thoyib (Ze) 
Distribusi Nilai Tambah Finansial Sosial- 

Lingkungan 

Combines 

Internal    

Karyawan Ketundukan Sekunder Xg - Xg 

 Ketundukan Primer Xh  Xh 

Owners Kreativitas Primer Xi - Xi 
Reinvestme

nt Founds 
Kreativitas Sekunder Xj - Xj 

Eksternal    
Pemerintah Ketundukan Primer  Ye Ye 

 Kreativitas sekunder  Yf Yf 

Resident Ketundukan Sekunder  Yg Yg 
Masyarakat Kreativitas Sekunder  Yh Yh 

     

 

Keterangan : 

Xa = Produk halal; Xb = kemampuan, keahlian dan pengetahuan karyawan internal 

perusahaan; Xc = Hasil penjumlahan Xa+Xb; Xd =jaminan halal perusahaan; Xe = 

Current Value dari aktivitas Bai atau PLS System yang dilakukan perusahaan; Xf 

= Hasil perhitungan Output,input dan Revaluasi; Ya =  Bantuan perusahaan kepada 
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masyarakat; Yb = Dampak pengelolaan Lingkungan; Yc = Jumlaj Output 

sosial/lingkungan; Yd = Hasil perhitungan dari output, input dan revaluasi 

sosial/lingkungan; Za = Penjumlahan Output Finansial dan Output 

sosial/lingkungan; Zb = Hasil akhir dari perhitungan Nilai Tambah; Zc = Penyucian 

Nilai tambah melalui zakat; Zd=Pembayaran zakat kepada 8 asnaf; Ze = Valuasi 

asset yang telah halal dan tersucikan; Xg = distribusi internal kepada auditor 

internal; Xh = Distribusi internal kepada karyawan; Xi = Distribusi internal kepada 

pemegang saham; Xj = Distribusi untuk reinvestasi; Ye= Distribusi eksternal untuk 

pemerintah (sertifikasi dan Labelisasi halal); Yf = Distribusi eksternal kepada 

pemerinta (pajak); Yg = Distribusi eksternal kepada residen (auditor, dewan 

pengawas); Yh= Distribusi kepada masyarakat (biaya lingkungan) 

Sumber: Mulawarman, (2011:250-251) 

Dari tabel mengenai nilai tambah syariah kuanitatif yang dijelaskan diatas tersebut 

peneliti mencoba untuk memasukkan dan membenarkan pembukuan milik Bapak 

Robed agar sesuai dengan nilai tambah syariah berbasis Rizq Income seperti 

penjelasan yang disampaikan oleh Mulawarman, (2011:251), sebagai berikut ini 

berikut ini: 

Tabel 6.2 

Nilai Tambah Syariah Kuantitatif usulan Penulis untuk Petani Bapak Robed 

 

Penciptaan Nilai Tambah Total 

Output Penjualan Hasil Panen xxx 

 Harga Pokok Produksi 

(Seperti pembelian pupuk, fungisida, 

insectisida, benih atau bibit) 

xxx 

 Ritual Abibit xxx 

Total Nilai Tambah Kotor xxx 

Tazkiyah yaitu Zakat 

Pembayaran Zakat 10% kepada 8 asnaf 

Nilai Tambah Halal dan Thoyib setelah Zakat diberikan atau dibayarkan 

Distribusi Nilai Tambah Total 

Internal Ongkos kerja karyawan/buruh xxx 

Owners 30% untuk ditabung xxx 

Eksternal Ritual Selamatan xxx 

Sumber: Penulis, 2014 (diolah) 

 

Di dalam usulan penulis mengenai laporan nilai tambah syariah kuanitatif milik 

petani, penulis berusaha untuk memasukkan aktivitas dari petani yang sesuai 

dengan laporan nilai tambah syariah kuanitatif. Jika membandingkan antara 
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Gambar 6.4 dengan table 6.1 memang sepintas sama yaitu menghitung suatu nilai 

tambah syariah, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah 

terletak di peletakkan ritual kebudayaan masyarakat, peletakkan pembayaran 

hutang akad salam ke bank, peletakan dana zakat dan juga peletakkan biaya ongkos 

kerja. Jika berdasarkan nilai tambah syariah berbasis Rizq Income yang ada di 

gambar 6.4 maka peletakkan ritual-ritual seperti abibit, dan selamatan diletakkan 

di distribusi nilai tambah syariah, hal itu dikarenakan ritual tersebut sebagai bentuk 

penyeimbang rezeki antara nilai tambah syariah yang harus didistribusikan agar 

mendapatkan nilai tambah syariah bersih. Sedangkan di tabel 6.2 atau tabel laporan 

nilai tambah syariah kuantitaif ritual abibit dimasukkan kedalam  akun penciptaan 

nilai tambah kotor hal itu karena ritual tersebut dilakukan sebelum penanaman atau 

bertani berlangsung, dan untuk ritual selamatan dimasukkan dalam akun distribusi 

nilai tambah dikarenakan selamatan dilakukan saat setelah panen dengan cara 

mengumpulkan tetangga ataupun buruh agar berdoa bersama dan makan bersama 

sehingga dalam laporan nilai tambah syariah distribusi nilai tambah masuk ke 

dalam faktor eksternal untuk pendistribusian ke masyarakat. 

 Sedangkan zakat di dalam gambar 6.4 dimasukkan ke dalam distribusi nilai 

tambah syariah hal itu dikarenakan sebagai dana sosial yang juga digunakan sebagai 

penyeimbang rezeki serta untuk mengharapkan barokah kepada Allah SWT, akan 

tetapi dalam tabel 6.2 zakat diletakkan secara khusus di akun yang mana zakat ini 

tidak boleh dikurangi dengan akun-akun yang lain sehingga perhitungannya harus 

disendirikan atau dipisahkan dari penciptaan nilai tambah ataupun distribusi nilai 

tambah, seperti yang diketahui zakat adalah suatu tazkiyah atau sesuatu yang suci 

sehingga harus benar-benar suci dari perhitungan akun lain. 
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  Untuk ongkos kerja di dalam gambar 6.4 dimasukkan ke dalam penciptaan 

nilai tambah syariah kotor, karena petani masih memasukkan akun biaya ongkos 

kerja ke biaya produksi, hal itu dapat dikatakan masih menggunakan konsep 

akuntansi biaya yang mana merupakan konsep nilai tambah accounting income, 

dimana para karyawan dianggap sebagai pekerja yang benar-benar bertugas untuk 

bekerja seolah-olah perusahaan tidak mengenal dari buruh tersebut  atau dengan 

kata lain buruh dianggap sebagai beban untuk perusahaan, padahal jika kita melihat 

tabel 6.2 buruh dimasukkan ke dalam distribusi nilai tambah syariah karena buruh 

di dalam tebel tersebut dianggap karyawan yang bertugas untuk membantu 

kelangsungan usaha dan wajib diberikan ongkos kerja sebagai prestasi dia selama 

bekerja, Bapak Robed disini menganggap karyawan tersebut adalah orang yang 

sudah lama kenal dan tidak memperlakukannya seperti karyawan akan tetapi 

memperlakukannya seperti orang yang membantu usahanya tersebut atau dalam 

artian dapat mempraktekkan nilai keadilan sosial serta sebagai arti untuk berbuat 

baik kepada pekerja atau karyawan tersebut. 

 Bagaimanakah dampak dari penempatan biaya ongkos kerja yang 

dikeluarkan dari akun penciptaan nilai tambah kotor atau keluar dari Harga Pokok 

Produksi terhadap keuntungan atau kerugian dalam laporan keuangan? pertanyaan 

itu tentunya muncul dikarenakan biaya ongkos kerja dalam pelaporan akuntansi 

selalu masuk ke dalam akun Harga Pokok Penjualan atau harga Pokok Produksi, 

akan tetapi dalam laporan nilai tambah syariah kuanitatif ini ongkos kerja karyawan 

justru dikeluarkan dalam Harga Pokok Produksi. Ongkos kerja karyawan apabila 

dikeluarkan dari harga pokok produksi maka bisa saja berpengaruh terhadap 

keuangan atau kerugian petani itu sendiri. Petani bisa saja mengalami keuntungan 
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ataupun kerugian, hal itu tentunya dilihat terlebih dahulu berapa pendapatan hasil 

penjualan panen usaha taninya, apabila panennya lebih besar dibanding dengan 

biaya-biaya lain seperti ongkos kerja maka petani masih mendapatkan keuntungan, 

akan tetapi apbila panennya kecil dibandingkan dengan biaya lainnya maka dapat 

dipastikan petani tersebut mengalami kerugian. Akan tetapi laporan nilai tambah 

syariah kuanitatif ini bertujuan untuk mensucikan proses rezeki yang diterima 

petani agar mendapatkan barokah dengan mengeluarkan zakat dari akun distribusi 

nilai tambah syariah dan mencoba untuk menerapkan laporan nilai tambah syariah 

yang adil baik untuk dirinya sendiri, orang lain, lingkungan dan juga untuk Allah 

SWT. 

 Untuk lebih memperjelas, peneliti mencoba untuk memberikan tabel 

pembanding antara laba rugi berdasarkan logika uang dengan nilai tambah 

berdasarkan logika mekanisme alam seperti pada gambar berikut: 

Tabel 6.3 

Perbandingan nilai tambah berdasarkan  

logika Uang dengan Logika Mekanisme Alam 

 

Logika Uang Logika Mekanisme Alam 

 Laporan Laba/Rugi 

 

 

Pendapatan                       (xxx) 

Harga Pokok Penjualan      (xxx) - 

Laba Kotor                       (xxx) 

Biaya-Biaya                       (xxx) - 

Laba Bersih                      (xxx) 

Nilai Tambah Syariah  

(Rizq Income) 

 

Penjualan                                 (xxx) 

Harga pokok Produksi              (xxx)- 

Nilai tambah kotor                 (xxx) 

Distribusi sesuai syariat islam  (xxx)- 

Total Nilai Tambah Syariah  (xxx) 

Sumber: Penulis, 2014 (diolah) 


