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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Pengertian Akuntansi Syariah  

 Akuntansi syariah adalah akuntansi yang mempunyai tiga komponen 

prinsip yaitu prinsip pertanggungjawaban (accountability), prinsip 

keadilan dan prinsip kebenaran yang berdasarkan pada hukum syariah dan 

bersifat universal (Muhammad, 2012: 11). 

2.2   Pengertian Bagi Hasil 

Menurut Muhammad (2002:42) yang dimaksud sistim bagi-hasil 

adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha untuk saling 

berbagi keuntungan atau kerugian, sehingga dengan adanya kerjasama 

ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan (dalam Wahyudi, 

2010). 

  Menurut Nafik (2007 : hal 11-13) sistim bagi-hasil merupakan alat 

pengikat antara pengusaha dan pekerja, merupakan satu sumber penting 

dan permanen dari perolehan keuntungan yang akan menghasilkan 

efisiensi yang lebih besar bagi para pekerja industri, karena ada bagian 

keuntungan yang mereka peroleh diharapkan akan lebih giat dan tekun 

untuk memelihara barang-barang dan alat-alat produksi. Sehingga ketika 

mereka semakin giat bagian untuk mereka akan meningkat dan pengusaha 

memperoleh hasil keuntungan yang meningkat. Bahwa model pengupahan 

biasa mengakibatkan pemborosan material maupun spiritual dan tidak 

ditemui dalam bag-hasil (dalam Wahyudi, 2010).  
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2.3    Mengenal Sistem Mato  

  Istilah mato berasal dari bahasa Minangkabau yang memiliki dua arti 

yaitu, mata (alat penglihatan) dan bobot atau berat atau dapat diartikan 

juga sebagai poin. Istilah mato dalam penelitian ini bermakna bobot atau 

poin. Sistem mato adalah suatu sistem yang digunakan untuk 

mendistribusikan hasil (laba) kepada seluruh pemangku kepentingan 

(pemilik, investor, dan karyawan) yang didasarkan pada mato yang 

dimiliki (Hanif dkk, 2015: 7).  

  Di tingkat karyawan dan pengelola, pembagian hasil (setengah dari 

total laba setiap 100 hari) didasarkan pada mato, yang biasanya diukur 

dengan skor angka. Penghasilan karyawan bersifat proporsional, 

tergantung pada posisi, keahlian, pengalaman, kejujuran, dan loyalitas. 

Mato (poin) merupakan cerminan dari sifat proporsional tersebut. Semakin 

besar mato, semakin besar pula porsi bagi-hasil secara proporsional yang 

diterima karyawan, dan begitupun sebaliknya (Hanif dkk, 2015: 180). 

  Laba langsung dibagi tunai ke seluruh pemangku kepentingan, yaitu 

investor, pengelola (pemilik merek) dan karyawan restoran. Dengan sistem 

seperti ini, semua karyawan, mulai dari bagian cuci piring sampai 

pimpinan kedai atau manajer diposisikan sebagai “pemilik” juga. Setoran 

modal mereka adalah tenaga dan keahlian yang mereka miliki. Dengan 

sistem bagi-hasil dengan ciri khas mato ini seluruh pemangku 

kepentingan-investor, pemilik merek (pengelola),dan karyawan, berposisi 

sebagai mitra yang relatif setara. 
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  Sebetulnya perlakuan perusahaan terhadap karyawan tersebut juga 

tercermin dalam pembagian, yang memposisikan hak karyawan 50%. Hak 

karyawan setengah dari total laba bersih mengandung makna pula, yaitu 

tenaga dan keahlian dianggap setara dengan modal pula. Misalnya, di satu 

cabang membutuhkan modal investasi Rp 6 miliar rupiah dan cabang 

tersebut dikelola oleh 40 orang. Dengan hak pembagian laba 50% untuk 

karyawan, berarti kontribusi karyawan dalam bentuk tenaga dan keahlian 

sebenarnya juga dihargai sejumlah modal yang ditanamkan di cabang 

tersebut, yaitu Rp 6 miliar juga. Dengan kata lain, sistem ini bukan 

mencerminkan hubungan majikan dan buruh, tetapi lebih mencerminkan 

perkongsian antara pemilik modal dengan karyawan. Lebih dari itu, 

menggambarkan kesetaraan antara pemilik dan karyawan tersebut (Hanif 

dkk, 2015: 180). 

  Sistem mato ini juga mencerminkan sebuah usaha yang 

mengedepankan kebersamaan, tetapi kebersamaan yang bersifat 

proporsional. Artinya, seseorang mendapatkan lebih besar mato ketika dia 

memiliki tanggungjawab lebih.  Demikian pula sebaliknya, jika masih 

junior dan masih dalam proses mencari pengalaman dan keahlian maka 

wajar jika mato-nya dimulai dari yang kecil dulu. 

  Meskipun mato setiap karyawan berbeda berdasarkan keahlian, 

tanggungjawab dan loyalitas, tetapi mereka dihadapkan pada rasa “senasib 

sepenanggungan” atas ketidakpastian penghasilan karyawan dalam waktu 

100 hari kerja ke depan, dan periode berikutnya. Hal ini berarti mereka 
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memiliki ketidakpastian penghasilan setiap saat. Hal ini mendorong 

terbentuknya kebersamaan diantara mereka. Mereka adalah satu tim, nasib 

mereka tergantung pada mereka. Jika restoran sukses dan menghasilkan 

“penghasilan per mato” tinggi, maka seluruh karyawan akan merasakan 

hasilnya, dan tentu juga akan terjadi sebaliknya (Hanif dkk, 2015: 181). 

  Meskipun pada akhirnya setiap karyawan tidak akan menerima 

besaran penghasilan yang sama-karena penghasilan masing-masing 

mereka akan berbeda-beda sesuai mato yang dimiliki. Kondisi 

ketidakpastian dalam memperoleh penghasilan lebih mengikat perilaku 

mereka untuk kompak menciptakan hasil (laba) setinggi-tingginya. 

Dengan usaha bersama yang bersifat proporsional, karyawan akan dengan 

sungguh-sungguh bekerja sama untuk bisa mewujudkan  penghasilan per 

mato tinggi. Untuk mencapai hal tersebut tidak ada jalan lain kecuali 

dengan meningkatkan penjualan dan efisienkan biaya, agar laba menjadi 

besar (Hanif dkk, 2015: 181). 

  Dengan sistem “tanpa upah dan gaji tetap” meningkatkan kesadaran 

karyawan untuk mencapai laba yang diinginkan, dan saling saling 

menasehati dan saling mengingatkan, dan saling “menegur” satu dengan 

yang lainnya jika ada di antara karyawan yang melakukan kesalahan.  

  Perusahaan secara konsisten memberikan tempat terhormat bagi 

siapa saja yang berkontribusi dalam menciptakan hasil (laba) bagi 

restoran. Misalnya, kepala tukang masak biasanya memiliki mato yang 

tinggi, bahkan dibeberapa cabang, kepala tukang masak memiliki mato 
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paling tinggi. Tabel 2.1. berikut ini menyajikan nilai mato setiap karyawan 

yang akan menentukan dan membedakan penghasilan seorang karyawan 

yang akan menentukan dan membedakan penghasilan seorang karyawan di 

restoran tersebut (Hanif, 2015: 182). 

Tabel 2.1. Mato karyawan salah satu cabang 

 

No NAMA MATO Keterangan Jabatan 

1 Mansur 5.5 Manajer  

2 Marjuna 5.5 Kepala Tukang Masak 

3 Bujang 5 Wakil Manajer/ Kepala Kasir 

4 Nanang 4.5 Kepala Paluang 

5 Rudiana 4.25 Kepala Pelayan 

6 Dinan 4 Pelayan 

7 Said 3.75 Pelayan 

8 Saiman 3.25 Anggota Paluang 

9 Yusuf 3.25 Pelayan 

10 Kelana 3.25 Pelayan 

11 Sultan 2.75 Pelayan 

12 Dani 2.75 Pelayan 

13 Totok 2.75 Pelayan 

14 Aris 2.75 Pelayan 

15 Vita 2.5 Anggota Dapur 

16 Yudi 2.5 Anggota Paluang 

17 Haz 2.5 Pelayan 

18 Tolik 2.25 Pelayan 

19 Uun 2.25 Pelayan 

20 Deri 2.25 Pelayan 

21 Rafni 2.25 Kasir 

22 Najmi 2.25 Minuman 
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23 Nana 2 Minuman 

24 Dwi 2 Sate/ Mie Rebus 

25 Hardi 2 Pelayan 

26 Rafqi 2 Pelayan 

27 Ari 2 Pelayan 

28 Yani 2 Anggota Dapur 

29 Agus 2 Pelayan 

30 Meli 2 Pelayan 

31 Hamid 2 Pelayan 

32 Elis 2 Anggota Dapur 

33 Rita 2 Pelayan 

34 Ane 1.75 Kasir 

35 Brastono 1.75 Pelayan 

36 Fuad 1.75 Pelayan 

37 Larto 1.75 Pelayan 

38 Masja 1.75 Cuci Piring merangkap 

Minuman 

39 Hamdi 1.75 Cuci Piring merangkap 

Minuman 

40 Sonbar 1.75 Cuci Piring merangkap 

Minuman 

41 Kina 1.5 Cuci Piring  

Total Mato 107.5  

 

Catatan : Angka mato tersebut ditetapkan oleh tim yang terdiri dari 

manejer restoran, manajemen kantor pusat yang biasanya diwakili 

oleh direktur SDM, dan direktur operasional dan pertimbangan dari 

Pak Udin nama karyawan bukanlah nama sebenanya. 

 

Sumber: Buku Akuntansi Bagi-Hasil Sistem Mato Etnografi Binis Restoran 

Padang (Hanif dkk, 2015: 182-183) 
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 Dari daftar mato kepala tukang masak bersama-sama dengan 

manejer (kepala cabang) memiliki mato tertinggi yaitu 5.5. kemudian 

diikuti mato beberapa orang kepala bagian, misalnya kepala paluang (4.5), 

kepala keuangan dan kasir (5), kepala tengah (4.25), sampai pada bagian 

mato yang paling kecil bagian cuci piring (Gambar 2.1). 

 Kewenangan menentukan mato setiap karyawan tersebut ada pada 

manajer cabang bersama-sama dengan manajemen kantor pusat. Besar dan 

kecilnya mato seseorang ditentukan oleh (1) kerajinan, kejujuran, dan 

loyalitas. (2) posisi, keahlian dan tanggung jawab, (3) kebijakan pimpinan 

cabang dan kantor pusat, (4) kewenangan Pemilik. 

2.4   Makna Bagi-Hasil Sebagai Sebuah Spirit: Landasan Bisnis pada 

Nilai-Nilai Islam 

Triyuwono (2012, 31-2) mengemukakan bahwa perkembangan 

akuntansi syrariah di Indonesia saat ini terbelah menjadi dua kelompok. 

Pertama, akuntansi syariah yang berkembang ditataran praktis dan kedua, 

akuntansi yang berkembang ditataran filosofis-teoritis. Untuk kelompok 

yang pertama dapat dilihat dari akuntansi syariah yang telah 

dikembangkan oleh ikatan akuntan Indonesia (IAI) dalam bentuk 

penyusunan standar akuntansi syariah. 

Pernyataan standar tersebut misalnya : PSAK 101 tentang 

penyusunan laporan keuangan syariah; PSAK 102 tentang akuntansi 

murabahah; PSAK 103 tentang akuntansi salam; PSAK 104 tentang 

akuntansi istisna; PSAK no 105 mudharabah; PSAK 106 tentang 
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akuntansi musyarakah; dan lain-lain PSAK tersebut ini terbatas pada 

akuntansi yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga keuangan islam. 

Dalam pengembangannya akuntansi syariah masih banyak diadopsi 

dari akuntansi modern. Hal ini tentu saja berbeda dengan kelompok kedua, 

akuntansi syariah yang dikembangkan pada tingkat filosofis-teoritis. 

Dimana pada tingkat filosofis-teoritis ini, penggagas mencoba mencari 

bentuk khas akuntansi syariah untuk perusahaan (tidak terbatas dalam 

bank syariah). Dengan kata lain wacana akuntansi syariah perlu di 

turunkan dalam bentuk yang konkrit, sehingga bisa di peraktekkan dalam 

dunia nyata. 

Makna bagi-hasil sitem mato adalah sebagai kegiatan jiwa amanah 

berdasarkan nilai islam, lebih mengacu pada akuntansi syariah. Terdapat 

lima makna bagi-hasil sistem mato yang tidak dapat dipisahkan antara 

yang satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai kebersamaan proporsional 

mato, lamak dek awak ka tuju dek urang, kerja keras meningkatkan 

penghasilan per mato, usaho dengan caro-caro kampuong, dan yang 

kelima adalah jiwa amanah berdasarkan nilai islam. Makna kelima ini 

merupakan landasan bagi keempat makna bagi-hasil sistem mato tersebut 

(Hanif, 2015: 148). 

Jiwa amanah berdasarkan nilai islam (spirit) menjadi landasan (hal 

yang menjiwai) dalam bisnis restoran secara keseluruhan. Spirit tersebut 

diantaranya keyakinan bahwa rezeki datangnya dari Tuhan, memanusiakan 

manusia, berkeadilan, mengharamkan bunga (interest), zakat sebagai 
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pengikat perilaku bisnis. Bagi hasil sistem mato sebagai penggerak untuk 

kerja keras, dan sebagai bentuk kebersamaan (Hanif, 2015: 149). 

Makna bagi hasil sitem mato sebagai jiwa amanah berlandaskan nilai 

islam lebih mencerminkan kegiatan bisnis dan menerapkan nilai-nilai 

ekonomi syariah, yaitu praktik bisnis yang didasari pada prinsip-prinsip 

ketuhanan dalam islam. Hasan (2011: 75) mengemukakan bahwa 

karakteristik ekonomi ketuhanan didasarkan pada prinsip tauhid sebagai 

dokrin sentral. Dalam hal ini, kegiatan perekonomian dijalan mengikuti 

perintah Tuhan dan menghindari larangannya (Hanif, 2015: 149). 

Dalam hubungannya dengan kegiatan ekonomi, umat islam 

diwajibkan untuk membayar zakat bagi yang memenuhi syarat dan 

menyalurkan zakat bagi masyarakat yang kurang beruntung kepada 

delapan asnaf yang berhak menerima zakat (dapat dilihat ditabel 2.1). 

Ekonomi islam lebih menekankan sifat-sifat altruistik dalam menjalan 

roda perekonomian. Akuntansi dalam perspektif nila-nilai islam, 

menginginkan pemerataan ekonomi, dapat mencegah kesenjangan kaya 

dan miskin (Hanif, 2015: 149). 

Zakat adalah salah satu konsep ekonomi islam yang dapat 

menjembatani agar kesenjangan kaya dan miskin tidak terjadi. Umat islam 

memiliki kewajiban untuk membayar zakat ketika mereka telah mampu 

secara ekonomi. Hal inilah yang terlihat dalam akuntansi bagi-hasil sistem 

mato yang telah menstrukturkan zakat dalam laporan laba rugi bagi-hasil 

sistem mato tersebut. 
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Tabel 2.2 Perbandingan Distribusi Bagi-Hasil Sistem Mato Periode setiap 

hari kerja 

Penerimaan bagi-hasil sistem 

mato setiap periode 100 hari kerja 

Presentase pembagian hasil (%) 

Penerimaan zakat 8 asnaf 2.5 

Karyawan 43.875 

Investor 40.4625 

Pemilik Merek 13.1625 

Total 100 

Sumber: Buku Akuntansi Bagi-Hasil Sistem Mato Etnografi Binis Restoran 

Padang (Hanif dkk, 2015: 150) 

 

Akuntansi bagi-hasil sistem mato meletakkan tenaga kerja organisasi 

sebagai hamba Tuhan yang harus diletakkan pada tempat yang seharusnya 

yaitu tidak sekedar faktor produksi semata, apalagi seperti budak tetapi 

lebih dilihat sebagai manusia mulia, sebagai manusia merdeka, tidak 

sekedar manusia ekonomi. Dalam hal ini, karyawan akan “gajian” sesuai 

dengan hasil yang diperolehnya. Karyawan diangkat derajat dan 

martabatnya, ketika apa yang diperolehnya sebagai penghasilan adalah 

pendapatan dari yang ia ciptakan dan dari hasil karyanya, serta keringatnya 

sendiri. Sebab dengan bagi hasil sistem mato karyawan tidak mendapatkan 

upah dan gaji tetap setiap bulannya. Karyawan tidak diperlakukan sebagi 

buruh tetapi  lebih setara dengan pemilik dan perusahaan lebih 

memposisikan tim tenaga kerjanya sebagai tim entrepreneur (Hanif dkk, 

2015: 151). 

Bagi hasil sistem mato tidak menerapkan sistem bunga dalam 

pendanaan investasinya. Dalam hal sumber dana investasi baik yang 



27 

 

bersumber dari investor maupun dari pemilik dalam pendirian suatu 

cabang baru, tidak memperhitungkan bunga (interest) atas investasi tunai 

mereka. Dalam struktur laporan laba rugi bagi hasil sistem mato yang 

menyerupai value added statement (VAS), tidak ada unsur bunga (interest) 

sebagai pengurang dari laba bersih yang akan dibagi. Sejauh ini pemilik/ 

pengelola meyakini membungakan dana investasi merupakan riba (Hanif 

dkk, 2015: 151). 

2.5   Refleksi Nilai-Nilai Syari’ah dalam Akuntansi Bagi-Hasil Sistem 

Mato 

 Dalam Hanif dkk (2015: 160) hal ini jika mengacu pada PSAK 

nomor 105 tentang Akuntansi Mudharabah paragraf 04 dinyatakan bahwa, 

Akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama 

(pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua 

(pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi 

di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial 

hanya ditanggung oleh pemilik dana. 

 Pernyataan tersebut relatif sejalan dengan sistem non-KSO, dengan 

sedikit perbedaan. Dalam sistem ini, penyandang dana 100%, sementara 

itu tim pengelola (manajer dan karyawan) sebagai pihak yang menjalankan 

bisnis sehari-hari. Perbedaannya adalah karyawan hanya pengelola bisnis 

tetapi pengendalian keuangan tetap ditangan penyandang dana. Tim 

pengelola (manajer dan karyawan) mengendalikan keuangan yang bersifat 
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harian, misalnya dana pendapatan dan pengeluaran harian (untuk 

pembelian bahan dan pengeluaran lainnya) (Hanif dkk, 2015: 161). 

 Sementara itu dalam model KSO, sejalan pula dengan pernyataan 

PSAK 105 yang juga mengaturnya sesuai pernyataan paragraf 31 tentang 

Mudharabah Musyarakah (Hanif dkk, 2015: 161). 

 Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah 

Musyarakah, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui 

sebagai investasi mudharabah. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan 

paragraf 32, 33, 34 akad mudharabah musyarakah merupakan perpaduan 

antara akad mudharabah dan akad musyarakah.  

Paragraf 33. 

Dalam Mudharabah musyarakah, pengelola dana (berdasarkan akad 

mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investor bersama 

(berdasarkan akad musyarakah). Pemilik dana musyarakah 

(musytarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang 

disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik 

dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah 

setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik  dana 

musyarakah. 

Paragraf 34. 

Pembagian hasil investasi mudharabah musyarakah dapat dilakukan 

sebagai berikut: (a) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana 

(sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang 
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disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk 

pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut dibagi antara pengelola 

dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi 

modal masing-masing; atau (b) hasil investasi dibagi antara 

pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan 

porsi masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah 

dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi 

antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana 

sesuai dengan nisbah yang disepakati. 

 Dalam bagi-hasil sistem mato model KSO, dimana pemilik merek/ 

pengelola ikut pula bergabung sebagai investor, bersama-sama investor 

lainnya. Pembagian keuntungan dalam model KSO adalah 50% untuk, 

15% untuk pemilik merek dan jasa pengelola, dan 35% untuk investor. 

Keuntungan (laba) disini adalah laba bersih. Jika pemilik merek atau 

pengelola ikut pula dibarisan investor, maka juga mendapatkan pembagian 

keuntungan proporsional dengan porsi seroran modalnya dalam pendanaan 

bisnis tersebut (Hanif dkk, 2015: 162). 

 Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha yang diatur dalam PSAK 

akuntansi Mudharabah ini, pembagian hasil hanya bagi hasil antara 

penyandang dana dengan pengelola dana saja sebagai mana didalam 

pernyataan PSAK 105 paragraf 11 mengenai prinsip pembagian hasil 

usaha. 
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Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan 

prinsip bagi-hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, 

maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) 

bukan total pendapatan usaha (omset) sedangkan berdasarkan prinsip 

bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba 

bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelola dana 

mudharabah. 

Penjualan    100 

Harga poko penjualan   65 

Laba kotor    35 profit sharing 

Beban     25 

Laba rugi bersih   10 profit sharing 

 

 Laporan laba rugi tersebut adalah laporan laba rugi yang dibuat oleh 

pengelola dana (entrepreneur), dijadikan sebagai dasar bagi-hasil. Bagi 

hasil dapat didasarkan pada laba kotor maupun laba bersih tergantung dari 

pihak-pihak yang bersepakat. 

 Berdasarkan metode pembagian hasil berdasarkan PSAK 105 

akuntansi mudharabah, dasar laporan laba rugi yang digunakan oleh 

pengelola dana (entrepreneur) masih berlandaskan laporan laba rugi 

akuntansi modernis. Hal ini dapat dimengerti karena bagi-hasil dalam 

konteks ini adalah sebatas bagi hasil antara penyandang dana dan 

pengelola dana (entrepreneur), dan ditingkat pengelola dana dalam 

operasinya perusahaan menggunakan upah dan gaji terhadap tenaga 

kerjanya. Artinya, berlaku aturan pengelompokan biaya tenaga kerja, yaitu 
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upah tenaga kerja pabrik dimasukkan sebagai komponen dari harga pokok 

penjualan, dan upah tenaga kerja diluar pabrik dimasukkan kedalam beban 

operasional sebagai mana yang kita jumpai dalam akuntansi konvensional 

(Hanif dkk, 2015: 163). 

 Berbeda dengan hal itu, pendekatan laba rugi dalam akuntansi bagi-

hasil sistem mato dapat dikelompokkan kedalam pendekatan value added 

statement (VAS). Tetapi tidak hanya itu, dalam akuntansi bagi-hasil sistem 

mato buka pula sekedar bagi hasil antara penyandang dana dan pengelola 

dana, tetapi juga mengatur bagi hasil ditingkat entrepreneur (pengelola 

dana dan bisnis) dimana seluruh entrepreneur berbagi hasil dengan sistem 

mato, dan berdasarkan nilai mato inilah bagi hasil ditingkat pengelola 

perusahan dibagi (Hanif dkk, 2015: 163). 

2.6 Bagi-Hasil Sistem Mato sebagai Cerminan Kebersamaan 

Proporsional 

2.6.1 Kebersamaan Proporsional 

 Keberhasilan organisasi mencapai laba sangat ditentukan oleh 

kekompakan dan kebersamaan semua pihak. Semua pemangku 

kepentingan berkontribusi sesuai dengan porsi, posisi, tanggung jawab dan 

keahliannya masing-masing terhadap terciptanya laba. Pembagian laba 

yang disesuaikan dengan posisi, tanggung jawab, dan keahlian masing-

masing karyawan, hal inilah yang dimaksud dengan kebersamaan 

proporsional (Hanif dkk, 2015: 85). 
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2.6.2 Keterbukaan dalam Pengelolaan 

 Perhitungan hasil usaha yang dilakukan untuk setiap 100 hari 

dilaksanakan secara transparan, tidak dilakukan secara sepihak oleh 

manajemen tetapi dilakukan secara bersama-sama. Biasanya setiap jam 10 

malam ketika restoran telah tutup, karyawan bersama-sama melakukan 

perhitungan penjualan harian, dan belanja harian. Hadir dalam perhitungan 

tersebut para karyawan restoran dari berbagai bagian : wakil tukang 

masak, paluang, restoran, bagian tengah, cuci piring dan kasir, serta wakil 

pimpinan. Hasil perhitungan pendapat dan belanja harian tersebut 

langsung diinformasikan ke investor, pemilik merek (sekaligus pengelola) 

melalui sms, dan untuk seluruh karyawan informasi tersebut langsung 

ditempel di papan pengumuman yang dapat dilihat besok paginya. Dengan 

demikian semua pihak memiliki informasi yang relatif simetri dalam 

kaitannya dengan informasi pendapatan dan belanja harian itu (Hanif dkk, 

2015: 88). 

2.6.3 Pola KSO : Perluasan Usaha dengan Kebersamaan Proporsional  

 Grup Restoran Padang X sejak tahun 1990-an telah menerapkan 

sistem KSO dalam mengembangkan bisnisnya. Kerjasama operasi tersebut 

sedemikian sederhana, sehingga mudah dilaksanakan. KSO bukanlah 

Franchise, sebab dalam Franchise investor memiliki hak penuh dalam 

pengelolaan dan mengendalikan operasional. Dalam KSO, penyandang 

dana (investor) tidak terlibat dalam operasional perusahaan (Hanif dkk, 

2015: 89). 
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 Satu cabang atau gerai dapat didanai secara bersama-sama oleh 

beberapa orang investor. Disatu cabang ada yang memiliki enam investor, 

bahkan ada yang sebelas orang investor. Berinvestasi disatu cabang 

restoran secara bersama, menunjukkan kebersamaan dan kekeluargaan. 

Masuknya banyak orang sebagai investor dimaknai sebagai bertambahnya 

saudara, bertambahnya relasi, dan bertambahnya jaringan pertemanan 

(Hanif dkk, 2015: 89). 

2.7  Bagi-Hasil Sistem Mato Sebagai Lamak Dek Awak Katuju Dek 

Urang 

2.7.1 Tatanan Ekonomi Berkeadilan 

 Keadilan dalam sistem mato, juga mengakui perbedaan dan 

tingkatan-tingkatan secara proporsional ditingkat karyawan karena 

terdapat perbedaan keahlian dan tanggung jawab seseorang. Ditingkat 

karyawan, pembedaan yang berdasarkan keahlian dan tanggung jawab 

tersebut disimbolkan dengan kepemilikan mato dari karyawan tersebut. 

Karyawan yang memiliki keahlian lebih atau memiliki tanggung jawab 

yang lebih  tinggi akan diberi mato yang lebih besar. Sehingga dia 

mendapat porsi pembagian laba yang lebih besar diantara sesam karyawan. 

Dalam pandangan nilai-nilai ekonomi Islam, keadilan merupakan pilar dan 

prinsip utama yang mencerminkan sikap konsisten pada jalan kebenaran 

dan menjauhi larangan agama. Allah mewahyukan bahwa Islam sebagai 

sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia yang menekankan betapa 

pentingnya keadilan ditegakkan ke dalam setiap sektor, baik ekonomi, 
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politik dan sosial. Khususnya di sektor ekonomi dan bisnis, keadilan 

dicerminkan oleh rendahnya kesenjangan kaya dan miskin. Tetapi keadilan 

ekonomi dalam Islam bukan pula berarti menganut konsep sama rata sama 

rasa, melainkan suatu konsep ekonomi yang mengakui perbedaan keahlian, 

daya pikir dan fisik seseorang (Hanif dkk, 2015: 100). 

 Restoran padang telah menjalankan prinsip-prinsip keadilan dalam 

kerja sama kemitraan antara tiga pihak, yaitu : pemilik merek (sekaligus 

pengelola), investor dan karyawan. Skema kerja sama tersebut dapat 

dikatakan adil karena semuanya telah dikomunikasikan dan ditetapkan 

dimuka, sebelum kerja sama tersebut dilaksanakan. Pihak-pihak yang 

bekerja sama telah mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dalam 

pembagian keuntungan ekonomi. Dari perspektif Islam yang 

membolehkan perbedaan proporsional dalam pembagian keuntungan 

dimana perbedaan itu terjadi secara wajar, misalnya yang memiliki 

keahlian dan tanggung jawab yang lebih besar mendapatkan keuntungan 

yang lebih besar dari yang lainnya. Skema kerja sama itu meliputi aturan 

main, hak dan kewajiban serta cara membagi keuntungan. Artinya, setiap 

orang di perusahaan ketika ia setuju maka semua skema kerja sama 

tersebut merupakan kehendaknya (Hanif dkk, 2015: 102). 

 Keadilan dalam bagi-hasil sistem mato bersifat proporsional, bukan 

adil dalam pengertian sama rata untuk setiap orang di perusahaan, tetapi 

penghasilan yang bersifat menyesuaikan dengan kontribusi setiap 

karyawan dalam menciptakan keuntungan untuk perusahaan. Setelah 
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diketahui penghasilan per mato, maka bagi hasil (penghasilan) yang 

diterima setiap karyawan sama dengan jumlah mato yang dimiliki dikali 

penghasilan per mato. Umumnya yang berlaku saat ini, posisi-posisi yang 

sangat menentukan diberi mato (poin) lebih besar. Disetiap cabang 

restoran, kepala tukang masak sering kali mendapatkan mato tertinggi, 

kemudian diikuti oleh kepala atau pimpinan kedai, kepala paluang, kepala 

bagian tengah, (pelayan) dan seterusnya, sampai mato terendah yaitu 

posisi nyuci piring. Jika mempunyai 60 karyawan disatu cabang, maka 

keenampuluh karyawan tersebut memiliki masing-masing mato (Hanif 

dkk, 2015: 104). 

2.7.2 Keadilan Bagi-Hasil Sistem Mato : Dari Perspektif Karyawan, 

Pemilik, Merek (Pengelola), dan Karyawan 

 Sebetulnya bagi-hasil sistem mato dapat meringankan investor dan 

pemilik merek  karena dengan bagi-hasil sistem mato tersebut investor, 

pemilik merek, berbagi risiko dengan karyawan. Dibandingkan dengan 

sistem konvensional, bagi-hasil sistem mato investor, pemilik merek agak 

lebih ringan dalam memikirkan kesejahteraan karyawan. Kesejateraan 

karyawan bukan menjadi beban investor, pemilik merek semata tetapi 

justru menjadi tanggung jawab karyawan itu sendiri, karena besar atau 

kecilnya penghasilan karyawan tergantung pada tim karyawan tersebut 

dalam mengelola restoran. Jika pendapatan restoran turun maka 

pengahasilan karyawan juga turun, bahkan jika restoran rugi, karyawan 

juga menangung rugi, minimal rugi dalam tenaga dan waktu. Hal ini tentu 
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berbeda dengan perusahaan konvensional, meskipusn turun pendapatan 

perusahaan, namun kewajiban perusahaan dalam bentuk upah dan gaji 

terhadap karyawan tetap sama dengan saat perusahaan mendapat laba 

besar. Hal ini merupakan konsekuensi dari bagi-hasil sistem mato dimana 

seluruh pemangku kepentingan menanggung secara tanggung renteng. 

Bagi-hasil sistem mato ini adil untuk karyawan dan adil pula untuk 

investor (Hanif dkk, 2015: 105). 

2.8 Penghasilan Per Mato : Pemicu Semangat Kerja dan Ukuran 

Pencapaian Hasil 

2.8.1 Bagi-Hasil sebagai Pemotivasi Berprestasi 

 Konsekuensi sistem mato bagi hasil ini besar, sebab karyawan tidak 

mendapatkan gaji tetap. Besar kecil penghasilan mereka sangat tergantung 

pada keberhasilan cabang untuk menciptakan laba. Oleh sebab itu, pada 

sistem ini penghasilan yang akan mereka peroleh pada diri mereka sendiri. 

Bagian dapur misalnya akan berupaya semaksimal mungkin untuk 

menghasilkan makanan yang lezat. Bagian tengah dan paluang akan 

berupaya untuk memberikan pelayanan cepat dan memuaskan pelanggan. 

Disamping itu, hal ini mendorong mereka untuk saling bekerja sama dan 

tidak saling menunggu. Pengelolaan bisnis dengan bagi-hasil sistem mato 

mendorong tim untuk selalu kompak mencapai tujuan. Setiap unit kerja, 

sekecil apapun perannya adalah penting dan memiliki peran yang sangat 

berarti dan mereka harus saling bekerjasama, bersatu, dan fokus pada 

pencapaian hasil (Hanif dkk, 2015: 112). 
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2.8.2 Bagi-Hasil sebagai Alat Membentuk Kemandirian 

 Idealnya pendelegasian yang tinggi pada setiap cabang restoran 

sebagai konsekuensi desentralisasi, harus diiringi dengan pengendalian. 

Namun demikian bagi-hasil sistem mato mendorong terjadinya self control 

yaitu, setiap pemangku kepentingan akan saling mengontrol diantara 

sesama karyawan restoran yang ada di cabang atau antara manajemen 

cabang dengan manajemen kantor pusat. Ditingkat karyawan cabang 

misalnya, dengan rasa memiliki yang tinggi, dengan sendirinya mendorong 

terjadinya kekompakan, rasa kebersamaan dan kejujuran diantara mereka. 

Ada risiko yang dihadapi setiap cabang restoran, besar dan kecilnya 

penghasilan tergantung pada upaya dan kerja keras pengelola dan pekerja, 

serta pemangkul kepentingan lainnya. Hal ini mendorong mereka untuk 

menjaga organisasi dari pengaruh buruk dari orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab. Dalam hal ini, organisasi dan sub-unit organisasi 

(cabang) seperti memiliki self control-nya sendiri (Hanif dkk, 2015: 113). 

2.8.3 Keadilan Distributif 

 Keadilan distributif yaitu setiap tenaga kerja yang memberikan 

kontribusi lebih besar akan memperoleh porsi penghasilan lebih besar. 

Mato kepala tukang masak paling besar disetiap cabang, karena 

memberikan kontribusi paling besar. Dalam sistem produksi, restoran ini 

masih tradisional, resep makanan belum distandarisasi, diukur dan 

dituliskan, kualitas rasa masakan restoran masih sangat tergantung dengan 

tukang masaknya, kepala tukang masak dan timnya, mengolah masakan 
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berdasarkan pengalaman sendiri. Sistem operasi prosedur berdasarkan 

pengalaman dan ingatan, ini menyebabkan kualitas rasa masih sangat 

tergantung kepala tukang masak dan timnya. Berdasarkan hal tersebut 

tingkat ketergantungan kepada kepala tukang masak dan timnya tinggi. 

Hal ini menyebabkan kepala tukang masak mendapat mato (poin) paling 

tinggi (Hanif dkk, 2015: 114). 

 Demikian pula dengan karyawan lain, porsi penghasilan yang 

diterima masing-masingnya sesuai dengan porsi tanggung jawab dan 

keahliannya. Porsi penghasilan mereka sesuai dengan kontribusi mereka 

pada perusahaan. Hal tersebut akan melahirkan kepuasan tersendiri pada 

setiap karyawan dan mendorong mereka untuk dapat meningkatkan 

keahlian dan keterampilan jika mereka ingin meningkatkan porsi 

penghasilan yang akan diterima (Hanif dkk, 2015: 115). 

2.8.4 Piti (Uang) Satu Rupiah Milik Basomo 

 Karyawan dapat memonitor soal keuangan cabang, yang 

kewenangan penyimpanan, pencatatan dan pelaporan ada ditangan 

manajer. Karyawan setiap hari bisa mengalkulasi penjualan dan biaya 

harian restoran. Jika ada kecurangan-kecurangan, pada akhirnya akan 

ketahuan karena seluruh karyawan adalah “pemilik” aliran kas. 

Konsekuensi bagi-hasil sistem mato menyebabkan karyawan makin pandai 

“berhitung” dan memiliki “sikap akuntansi” karena setiap orang dituntut 

oleh sistem ini, pengahasilan mereka tergantung perputaran kas atau 

perputaran penjualan, baik harian, mingguan, bulanan, dan setiap 100 hari 
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kerja. Jargon mereka uang satu rupiah adalah milik bersama dan 

menyebabkan seluruh karyawan melek ”angka” (Hanif dkk, 2015: 121). 

 Hal demikian, menyebabkan setiap cabang restoran mengendalikan 

dirinya sendiri, karena bagi-hasil sistem mato telah menyebabkan setiap 

orang saling menjaga, saling menasehati, saling mengingatkan, bahkan 

saling mengendalikan. Misalnya, orang dapur dengan mudah mengerti 

terhadap lalu lintas penggunaan bahan baku (sekian potong ayam, daging, 

ikan, tahu, tempe, kebutuhan beras dan hal lain-lain). Pada akhirnya, 

mereka akan mengkonversi itu ke dalam angka-angka rupiah, yaitu sekian 

rupiah hasil penjualan hari ini, sekian rupiah biayanya, dan seterusnya 

(Hanif dkk, 2015: 121). 

2.8.5 Penghasilan Per Mato Mendorong Kesadaran Berlaku Efektif, 

Efesien, dan Ekonomis 

 Karyawan restoran secara relatif akan menyesuaikan perilakunya 

dengan aturan main yang berlaku, termasuk aturan sistem mato dalam 

bagi-hasil, bagaimanapun daya tarik untuk mendapatkan penghasilan besar 

terbentang dihadapan mata. Lebih dari itu kesadaran karyawan lebih tinggi 

untuk saling mengingatkan. Kesadaran bersikap hemat dan efesien juga 

dengan sendiri muncul dari setiap karyawan (Hanif dkk, 2015: 124). 

2.8.6 Penghasilan Per Mato Ukuran Keberhasilan Setiap Cabang 

 Sistem mato dalam bagi-hasil memposisikan karyawan sebagai mitra 

usaha, bukan buruh upahan. Karyawan merasa bahwa mereka juga sebagai 

pemilik dalam perusahaan ini. Porsi pembagian hasil antara pemilik dan 
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karyawan adalah berbagi dua. Hal ini bermakna bahwa mereka juga 

diposisikan sebagai “pemilik”. Manajer dan karyawan bersama-sama akan 

bekerja keras untuk mencapai prestasi, karena prestasi yang mereka capai 

itu langsung berdampak pada penghasilan yang diterimanya (Hanif dkk, 

2015: 125). 

 Konsekuensi dari tidak adanya upah dan gaji setiap bulan, 

menyebabkan pengelola dan karyawan menanggung risiko atas gagalnya 

usaha. Namun, sebaliknya mereka juga memiliki harapan untuk maju. 

Harapan dan risiko yang dimiliki bersama pengelola dan karyawan, 

memicu adrenalin mereka untuk maju. Hal ini terpancar dalam semangat 

mereka sehari-hari. Mereka bekerja keras meningkatkan kelezatan 

makanan, dan meningkatkan layanan dalam rangka meningkatkan 

reveneus. Mereka bekerja tanpa disuruh dan dikomando (Hanif dkk, 2015: 

125). 

2.8.7 Memupuk Jiwa Kerja Sama dan Toleransi  

 Keberhasilan grup Restoran Padang X tidak terlepas dari totalitas 

pemilik dan seluruh karyawannya. Sistem tersebut ikut mendorong 

pemberdayaan dan kepuasan karyawan. Hal tersebut akhirnya dapat 

meningkatkan proses bisnis internal karyawan, bekerja tanpa di supervisi, 

semua orang bergerak, cepat, sigap, cekatan, yang pada akhirnya 

berdampak pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya ketika perusahaan dapat 

“mencuri hati” pelanggan melalui kelezatan masakan, pelayanan dan 
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keramah tamahan maka uang tinggal mengikuti dengan sendirinya (Hanif 

dkk, 2015: 127). 

2.8.8 Kebanggaan Karyawan sebagai “Pemilik” 

 Dari sisi karyawan ada kebanggaan ikut berbagi tanggung jawab, 

berbagi risiko. Mereka merasa “lebih tinggi” dengan status bukan orang 

gajian tersebut. Mereka merasa puas memperoleh hasil yang didapatkan 

dari hasil penciptaannya atas kinerja perusahaan. Mereka merasa puas 

karena ikut terlibat dalam menanggung risiko dan bertanggung jawab 

bersama-sama (Hanif dkk, 2015: 127). 

2.9  Kontruksi Akuntansi Bagi-Hasil Sistem Mato 

2.9.1  Laporan Laba Rugi Bagi-Hasil Sitem Mato 

  Bentuk laporan laba rugi bagi-hasil sitem mato dapat dilihat dalam 

tampilan 2.1 berikut ini. 

  Tampilan 2.1 Bentuk Laporan Laba-Rugi Bagi-Hasil Sistem Mato 

Penjualan     XX 

Pajak restoran              (XX) 

Belanja (beban operasi)*  (XX)  + 

Laba kotor     XX  100% 

Zakat                XX  -  25% - 

Laba per kas setelah zakat   XX  97.5% 

Penyusutan 10%    XX  -  9.75% - 

Laba bersih siap dibagi   XX  87,75% 
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Dibagi untuk karyawan 50% x 87,75 % = 43. 875% 

Dibagi untuk investor     35% x 87,75% = 30.7125% 

Dibagi untuk  pengelola 15% x 87.75% = 13,1625% 

                                                                ======== 

Total diterima investor = 9.75% + 30.7125% = 40.4625% 

------------       ======= 

 Dalam “beban operasi” tidak termasuk didalamnya beban 

upah gaji dan penyusutan. 

Sumber: Buku Akuntansi Bagi-Hasil Sistem Mato Etnografi Binis Restoran 

Padang (Hanif dkk, 2015: 169) 

 

2.9.2 Bagi-Hasil untuk Karyawan 

  Dalam sistem ini tidak ada upah dan gaji sehingga tidak 

diperhitungkan ke dalam cost of good sold (COGS). Dalam laoparan laba 

rugi akun beban disebut dengan istilah “belanja” adalah akun yang 

mengaku mengakumulasi seluruh biaya tunai setiap 100 hari kecuali 

“beban upah dan “gaji” sebab” beban upah dan gaji“ tidak ada dalam akun 

sistem akuntansi bagi-hasil sitem mato. Namun yang ada adalah karyawan 

berbagi-hasil dengan pemilik (sekaligus pengelola) dan investor atas 

pencapaian laba perusahaan untuk setiap 100 hari kerja. Karyawan 

diperlakukan sebagai pemilik juga di perusahaan dan mereka memperoleh 

pembagian laba (dividen) untuk setiap 100 hari kerja, hal ini berbeda 

dengan akuntansi konvensional memposisikan tenaga kerja sebagaimana 

karyawan umumnya dan menerima upah dan gaji atas pengorbanan pikiran 

dan tenaganya (Hanif dkk, 2015: 170-171). 
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 Dengan berbagi-hasil berarti bahwa sistem ini lebih memposisikan 

karyawannya sebagai manusia merdeka dan memiliki harga diri tinggi, 

sebab sebetulnya dengan sistem ini para pekerja ikut bertanggungjawab 

secara tanggung renteng yaitu menanggung resiko bisnis dan sekaligus 

ikut menikmati pontensi hasilnya (hanif et.al.;2013a). Ketika laba yang 

mereka ciptakan turun, maka dengan sendirinya penghasilan yang akan 

mereka dapatkan langsung turun. Sebaliknya, jika laba yang dihasilkan 

besar, hal yang sama juga terjadi penghasilan yang akan mereka terima 

lebih besar pula (Hanif dkk, 2015: 171). 

 Dengan sistem seperti ini akan mendorong semangat kebersamaan 

dan kesetaraan diantara semua pihak, antara pemilik dan karyawan, 

pimpinan restoran dengan para pekerjanya. Hal tersebut akan menghindari 

tindakan saling mengeksploitasi antara sesama (Hanif dkk, 2015: 171). 

2.9.3 Bagi-hasil untuk Delapan Asnaf Penerima Zakat 

 Keunikan konstruksi akuntansi bagi-hasil sitem mato adalah 

distrukturkan zakat didalam laporan laba rugi bagi-hasil sistem mato. Dari 

laba kotor langsung dipotongkan zakat 2.5%, yang nanti akan dibagikan 

kedelapan asnaf penerima zakat. Potongan zakat 2.5% itu akan 

mengurangi pembagian hasil dari seluruh pemangku kepentingan 

(karyawan, pemilik merek dan investor). Hal tersebut sudah menjadi 

katentuan perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan harus 

menerimanya. Zakat juga telah dijadikan simbol kebersamaan bahwa 
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siapapun yang tergabung dalam organisasi, akan berkontribusi kepada 

zakat sesuai dengan posisi masing-masing (Hanif dkk, 2015: 172-173). 

 Tujuan zakat langsung dipungut 2.5% adalah untuk membersihkan 

laba yang akan dibagikan tersebut. Dengan membagi laba yang sudah 

dibersihkan akan memberikan berkah bagi seluruh pemangku kepentingan 

perusahaan (Hanif dkk, 2015: 174). 

2.9.4 Tamhan Insentif Untuk Investor: Ada Resiko Ada Insentif. 

 “Beban penyusutan” yang terdapat dalam laporan laba rugi bagi-

hasil bukanlah berarti pengertian beban penyusutan yang dikenal didunia 

akuntansi. Beban penyusutan ini adalah potongan yang dilakukan sebelum 

laba setelah dipotong zakat, dibagi keseluruh pemangku kepentingan 

sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati dan berlaku. Beban 

penyusutan itu adalah potongan yang diperuntukkan pada para investor 

yang telah mengambil risiko didalam pembukaan cabang baru restoran. 

Dana dari potongan beban penyusutan itu merupakan bentuk insentif yang 

diberikan pada investor, disamping itu diperuntukkan pula sebagai dana 

cadangan untuk melakukan reparasi bangunan restoran. Memperhitungkan 

setiap kontribusi yang diberikan oleh pemangku kepentingan dan ada 

risiko maka ada pula insentif (Hanif dkk, 2015: 175). 

 Beban penyusutan dalam akun  tersendiri dan secara teknis dihitung 

10% dari laba kotor tunai setelah dipotong zakat (97,5% dari laba kotor) 

atau 9,75% dari laba kotor (10% x 97,5%). Pemotongan tunai untuk beban 

penyusutan tersebut adalah hak pengembalian investasi untuk investor 
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yang telah disepakati oleh semua pihak sebelumnya, dan dana dari 

perhitungan penyusutan itu juga ditujukan untuk cadangan perbaikan-

perbaikan yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, perhitungan beban 

penyusutan, bukan didasarkan pada basis yang lazim didalam akuntansi 

konvensional, misalnya penyusutan dengan pendekatan garis lurus, tetapi 

didasarkan pada laba setelah dipotong zakat (Hanif dkk, 2015: 175-176). 

 Dana penyusutan yang diterima investor juga didasarkan pada 

pencapaian laba, maka mendorong investor untuk semakin peduli atas 

pencapaian laba restoran. Dana penyusutan tersebut akan diterima investor 

bersamaan dengan penerimaan pembagian laba setiap 100 hari kerja. 

Berdasarkan hal itu, pencapaian laba restoran merupakan kepedulian 

semua pihak, baik karyawan, manejer, pemilik merek, maupun investor 

(Hanif dkk, 2015: 176). 

 Penyusutan 10% yang dihitung dari laba setelah potong zakat, 

dimaknai oleh pemilik, manajemen, dan komunitas sebagai apresiasi atas 

kesediaan investor menginvestasikan dananya (Hanif dkk, 2015: 176). 

 2.9.5 Periodisasi Berhitung Laba-Rugi 

 Perhitungan laba rugi sistem mato dilakukan secara bersama-sama. 

semua karyawan diberbagai jenjang tahu aturan main bagi hasil 

sebelumnya, dan mendapatkan informasi yang lengkap, tentang angka-

angka (penjualan dan biaya) pembentuk laba. Hal tersebut berimplikasi 

pada periode 100 hari kerja berikutnya, yaitu dimulai lagi dari nol, karena 

tidak ada laba yang disisakan sebagai “laba ditahan“ atau sebagai dana 
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cadangan jika dibanding dengan kebiasaan akuntansi konvensional (Hanif 

dkk, 2015: 178). 

 2.9.6 Value Added Statement 

 Laporan keuangan ini menyerupai dan mendekati Value Added 

Statement (VAS), meskipun format pelaporannya tidak seperti laporan 

yang dikembangkan Baydoun dan Willet (1994) dalam Islamic Corporate 

Reports (IRC’s), yang mengelompokkan laporan menjadi dua kelompok 

besar yaitu sources dan distribution. Sources merupakan pendapatan 

bersih, yang menjadi sumber dari pendapatan bersih  yang akan 

didistribusikan secara adil kepihak-pihak yang telah ikut berkontribusi 

menciptakan nilai tambah tersebut (Hanif dkk, 2015: 178). 

 Dalam bagi-hasil sistem mato, pendapatan bersih yang terbentuk 

(sources), didistribusikan habis setiap 100 hari kerja kepada delapan asnaf 

dalam bentuk zakat, pajak restoran, karyawan, investor, dan pemilik merek 

(sekaligus pengelola). Kemudian distribusi nilai tambah (hasil) perusahaan 

kekaryawan dilaksanakan dengan sistem mato, dimana nilai mato setiap 

karyawan ditetapkan oleh manajer cabang bersama-sama dengan pengelola 

kantor pusat (Hanif dkk, 2015: 178). 

2.9.7 Sistem Pembukuan Tunggal dan Berbasis Kas 

 Berdasarkan pernyataan itu, akuntansi bagi hasil sistem mato sampai 

saat ini tidak menggunakan sistem pembukuan berpasangan (double entry 

book keeping system). Sistem pembukuan berpasangan merupakan proses 

membukukan transaksi-transaksi perusahaan dengan menggunakan 
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pencatatan debit dan kredit yang didasarkan pada persamaan dasar 

akuntansi. Dalam akuntansi bagi hasil sistem mato perusahaan langsung 

membukukan penjualan dalam satu periode 100 hari kerja dan juga biaya 

selama periode tersebut, yang didasarkan pada catatan penjualan dan total 

pengeluaran selama 100 hari kerja tersebut dan tidak membukukannya 

dengan sistem akuntansi berpasangan. Hal yang terakhir inilah yang 

peneliti interpretasi sebagai sistem pembukuan tunggal (single entry book 

keeping system) (Hanif dkk, 2015: 179). 

2.10   Unsur-Unsur Akuntansi Bagi-Hasil Sitem Mato 

2.10.1 Penghasilan per mato dan penghasilan karyawan per hari 

  Dalam Hanif dkk (2015: 183) perhitungan penghasilan per-mato 

dapat dihitung sebagai berikut : 

Penghasilan Per Mato         =     Total Laba Bersih Hak Karyawan 

                                Total Mato 

 Berdasarkan contoh laporan keuangan 100 hari kerja salah satu 

cabang tahun 2010, ditetapkan bahwa total laba bersih yang menjadi hak 

karyawan untuk satu periode 100 hari kerja ( 50% dari total laba bersih) 

adalah Rp. 779.375,- (bukan angka sebenarnya). Berdasarkan angka 

tersebut dapat dihitung penghasilan untuk setiap mato, yaitu dengan 

menggunakan rumus tersebut, penghasilan per mato = 779.375, -/ 107,5 = 

Rp. 7.250,-.  

  Dengan dihasilnya perhitungan penghasilan per mato, maka bagian 

akuntansi restoran akan mudah menghitung bagi hasil yang diperoleh 

setiap invidu karyawan, yaitu dengan mengalikannya dengan nilai mato, 
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misalnya total penghasilan kepala tukang masak Marjuna-Una dalam 100 

hari kerja adalah Rp. 39.875, - (5,5 x Rp. 7.250,-). Setelah dihitung total 

penghasilannya, selanjutnya dapat dihitung pula penghasilan perhari kerja 

dari Bapak Marjuna-Una yaitu Rp. 39.875, -: 100 = Rp. 398,74, -. Angka 

ini dijadikan untuk menghitung ”uang perai”, jika kapala tukang masak 

“perai” bekerja dalam 100 hari kerja tersebut (Hanif dkk, 2015: 184). 

  Informasi mengenai penghasilan per mato menjadi penting bagi 

semua pihak. Informasi ini menunjukkan pencapaian kinerja keuangan 

perusahaan untuk setiap periode 100 hari kerja. Penghasilan per mato 

merupakan ukuran keberhasilan suatu cabang secara keuangan (bisnis) 

(Hanif dkk, 2015: 184).   

  Informasi penghasilan per mato juga penting untuk karyawan untuk 

memastikan penghasilan yang akan diterima mereka dan sekaligus 

membandingkannya dengan perhitungan pribadi masing-masing. 

Penerbitan laporan resmi penghasilan per mato akan mempengaruhi 

semangat mereka. Apabila angka penghasilan per mato meningkat maka 

akan mmeningkatkan kepuasan kerja karyawan (Hanif dkk, 2015: 184). 

  Perhitugan per mato dapat dilihat ditampilan 2.3. berikut : 

Tampilan 2.2 Perhitungan Laba Bersih (Hasil) yang siap dibagikan 

Kepada Masing-Masing Karyawan. 

Total laba yang di distribusikan untuk karyawan   XX 

Biaya karyawan honor     (XX) 
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Biaya karyawan keluar     (XX) + 

Jumlah bagi hasil (laba) yang siap didistribusikan ke karyawan 

berdasarkan indeks mato      XX 

Total jumlah mato seluruh karyawan     XX 

Penghasilan per mato       XX 

Sumber: Buku Akuntansi Bagi-Hasil Sistem Mato Etnografi Binis Restoran Padang 

(Hanif dkk, 2015: 185) 

 

2.10.2 Pinjaman Karyawan 

 Perhitungan laba rugi perusahaan yang dilakukan setiap 100 hari 

kerja, dimata karyawan, terasa cukup lama karena terkait dengan 

kebutuhan keuangan jangka pendek mereka. Manajemen kantor pusat 

bersama dengan pimpinan cabang restoran, memberi kesempatan pada 

setiap karyawan disetiap cabang restoran untuk melakukan pinjaman. 

Pinjaman tersebut dibagi menjadi dua kategori yaitu, pinjaman mingguan 

dan pinjaman rumah. Pinjaman mingguan adalah pinjaman yang 

diperuntukkan membantu kebutuham keuangan mingguan karyawan, 

sedangkan pinjaman rumah dimaksudkan untuk kebutuhan tempat tinggal 

(kontrakan, kos, dan lainnya) (Hanif dkk, 2015: 185-186). 

 Semua pinjaman tersebut akan diperhitungkan dan dikembalikan 

oleh karyawan kepada perusahaan pada saat pembagian hasil 100 hari 

kerja, sehingga pembayaran penghasilan yang menjadi hak setiap 

karyawan, dikurangi dulu dengan dua jenis pinjaman tersebut. Soal pinjam 

meminjam dana kas cabang ini juga berlaku untuk investor dan pemilik 

merek (sekaligus pengelola). Hal yang terakhir menunjukkan bahwa 
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kebijakan pinjaman ini menunjukkan kebersamaan dan kesetaraan diantara 

karyawan, pemilik merek (sekaligus pengelola) dan investor (Hanif dkk, 

2015: 186). 

2.10.3 Akuntansi Dayo 

 Dayo mirip dengan akun piutang terhadap karyawan dalam 

akuntansi konvensional. Akun dayo digunakan untuk mencatat transaksi 

pembelian makanan secara kredit oleh karyawan, investor, dan pemilik 

merek (pihak internal perusahaan). Jika pemilik merek, investor, dan 

karyawan ingin mengajak saudara atau teman untuk makan bersama di 

restoran dimana mereka sebagai investor dan karyawan, maka biaya 

makan tersebut tetap dihitung dan dicatat sesuai harga pasar, yang akan 

dicatatkan didalam akun dayo tersebut (Hanif dkk, 2015: 187). 

 Khusus untuk karyawan dan tim pimpinan cabang, disediakan 

fasilitas makan tiga kali sehari dengan masakan khusus yang telah 

dibuatkan untuk karyawan. Namun jika mereka ingin makan makanan 

diluar yang telah ditentukan, misalnya ingin mengkonsumsi lauk dan 

makanan yang akan dijual ke pelanggan, maka akan dicatat sebagai dayo 

karyawan tersebut. Juga ketika karyawan ingin membawakan makanan 

untuk anak dan istri ke rumah atau mengajaknya makan di restoran juga 

akan dicatat sebagai dayo, dan dayo akan dijadikan sebagai pengurang 

uang yang akan diterima pihak yang menggunakan dayo. Akun dayo 

menunjukkan salah satu unsur kebersamaan (Hanif dkk, 2015: 187). 
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2.10.4 Akuntansi Uang Perai 

 Uang perai berkaitan hari perai karyawan. Perai adalah kata dalam 

bahasa minang kabau atau melayu yang bermakna; gratis atau libur. 

Kebijakan hari libur adalah setiap sembilan hari sekali. Hari libur 

karyawan telah diatur secara tertib dari awal bulan. Agar hasil-hasil sistem 

mato terlakasana dengan baik, maka harus dikuti pula oleh kedipsiplinan 

semua pihak termasuk karyawan (Hanif dkk, 2015: 188). 

 Reward dan punishment harus ditegakkan agar bagi hasil sistem 

mato dapat berjalan dengan baik. Apabila karyawan tidak masuk kerja 

diluar ketentuan itu, disepakati sebagai bolos masuk kerja. Hari bolos 

masuk kerja disebut hari perai. Oleh sebab itu hari perai memiliki 

konsekuensi sendiri yaitu menimbulkan biaya bagi yang melakukannya, 

biaya akibat perai (libur diluar jadwal) bekerja disebut uang perai yaitu 

sebagai pengurang dari total penghasilan yang akan diterimanya, sebesar 

penghasilan perhari seorang karyawan dikali dengan jumlah hari perai-nya 

(Hanif dkk, 2015: 188). 

Tampilan 2.3 Perhitungan “Uang Perai” Setiap Karyawan 

Total penghasilan seorsng karyawan  

(mato x penghasilan per mato)   XX 

Jumlah hari kerja      100  : 

Jumlah penghasilan per hari    XX 

Jumlah (hari perai)     XX  x 
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Jumlah” uang perai”     XX 

Sumber: Buku Akuntansi Bagi-Hasil Sistem Mato Etnografi Binis Restoran 

Padang (Hanif dkk, 2015: 188) 

 

 Uang perai itu bentuk penegakan disiplin dan kebersamaan juga, 

disiplin dikaitkan bahwa seseorang mendapatkan sesuatu sesuai dengan 

kontribusinya, kalau ada karyawan yang bolos, pendapatan bagi-hasilnya 

harus dikurangi senilai dia bolos, inilah yang disebut dengan uang perai. 

Kebersamaan juga terlihat dimana uang perai dalam 100 hari dijumlahkan 

dan biasanya juga dibagikan sama rata kepada karyawan (Hanif dkk, 2015: 

189). 

 Dengan cara seperti ini, maka setiap karyawan berpotensi 

menghasilkan uang perai. Jika dalam seratus hari kerja, misalkan ada 

sejumlah karyawan yang memiliki uang perai. Maka kebijakan 

pendistribusian uang perai menjadi kebijakan manajer kedai (cabang). 

Sebagian kebijakan manajer mengambil kebijakan yaitu seluruh uang 

perai dibagi rata lagi untuk seluruh karyawan. Sehingga jumalah uang 

tunai yang diterima karyawan setiap akhir seratus hari kerja dapat dilihat 

ditampilan berikut : 

Tampilan 2.4 Penghasilan Tunai Karyawan per 100 Hari. 

Total penghasilan seorang karyawan 

(mato x penghasilan per mato)   XX 

Dikurangi : 

Pinjaman     XX 
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Dayo      XX 

Biaya hari perai   XX +  XX   _   

Penghasilan tuani yang diterima   XX 

Alokasi bagi rata “uang perai”   XX   +  

Total penghasilan tunai yang diterima karyawan XX  

 Sumber: Buku Akuntansi Bagi-Hasil Sistem Mato Etnografi Binis Restoran 

Padang (Hanif dkk, 2015: 189) 
 

 Disamping itu, disepakati pula bahwa bisnis ini menganut perinsip 

uang satu rupiah milik bersama, maka akun dayo, pinjaman mingguan dan 

pinjaman rumah yang kesemuanya itu merupakan utang karyawan pada 

perusahaan oleh sebab itu, saat pembagian laba 100 hari kerja tiba, maka 

seluruh utang-utang  tersebut harus dibayar oleh karyawan ke perusahaan. 

Dengan demikian penghasilan uang tunai setiap 100 hari yang diterima 

setiap karyawan merupakan sisa dari pembayaran kewajiban ke restoran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


