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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pembiayaan Syariah 

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu 

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan 

baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, 

pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh 

lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan menurut m. 

Syafi‟i antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas 

pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-

pihak yang merupakan deficit unit.  

Menurut undang-undang perbankan No 10 tahun 1998 adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan uu no. 7 th. 1992, yang 

dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang 

dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan 

sejumlah harga, imbalan atau pembagian hasil. 
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Sedangkan menurut undang-undang perbankan syariah (uups) no. 21 tahun 

2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu berupa : 

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah 

2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk   ijarah muntahiya bittamlik 

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 

istisnha‟ 

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh 

5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan. 

2.1.1. Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah 

Berdasarkan tujuan penggunaan dana yang diperoleh nasabah dari 

pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah pembiayaan dapat digolongkan 

kedalam beberapa kelompok aktifitas pembiayaan, pembiayaan dengan prinsip 

bagi hasil, fasilitas pembiayaan yang disediakan disini berupa uang tunai atau 

barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, bank syariah dapat 

menyediakan seratus persen (bank konvensional tidak mungkin seratus persen) 

dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa 

patungan antarbank dengan pengusaha (nasabah). Jika dilihat dari sisi bagi 

hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu revenue sharing 

atau profit sharing. Sementara itu, dalam hal persentase bagi hasilnya dikenal 
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dengan nisbah, yang dapat disepakati antara bank dengan nasabah yang mendapat 

fasilitas pembiayaan pada saat kredit. 

 

2.2. Pembiayaan Modal Kerja Syariah 

Secara umum yang dimaksud pembiayaan modal kerja (pmk) syariah 

adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk 

membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan 

antara lain menurut (Karim :234) 

a. Jenis usaha, kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha yang 

berbeda-beda. 

b. Skala usaha, besarnya kebutuhan modal kerja usaha sangat bergantung 

pada skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja semakin 

besar. 

Akad yang digunakan untuk pembiayaan investasi syariah berupa : 

a. Pembiayaan investasi murabahah 

b. Pembiayaan investasi ijarah muntahia bit tamlik 

c. Pembiayaan investasi salam 

d. Pembiayaan investasi istisnha 

 

2.3. Ba’i Salam 

Kata salam berasal dari kata at-taslim, kata ini semakna dengan as-salaf 

yang bermakna memberikan sesuatu dengan mengharapkan hasil dikemudian hari. 

Pengertian ini terkandung dalam firman allah swt : 
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Artinya: “kepada mereka dikatakan: "makan dan minumlah dengan sedap 

disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah 

lalu".(al-haqqah 69;24) 

 

Menurut para ulama, definisi ba‟i salam yaitu jual beli barang yang disifati 

(dengan kriteria tertentu) dalam tanggungan (penjual) dengan pembayaran kontan 

dimajelis akad. Dengan istilah lain ba‟i salam adalah akad pemesanan suatu 

barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada 

saat akad berlangsung. 

Salam juga diartikan akad jual beli muslam fiih(barang pesanan) dengan 

pengiriman dikemudian hari oleh muslam illaihi(penjual) dan pelunasannya 

dilakukan oleh pembei pada saat akad disepakati sesuai syarat-syarat 

tertentu.(Suwiknyo, 2010 ; 44).  Para fuqaha menamainya al mahawi‟ij (barang-

barang mendesak) karena ia sejenis jual beli yang dilakukan mendesak. Walaupun 

barang yang diperjual belikan tidak ada ditempat, dilihat dari sisi pembeli karena 

ia sangat membutuhkan barang tersebut dikemudian hari sementara dari sisi lain 

penjual, ia sangat membutuhkan uang tersebut. 

Salam adalah transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjual 

belikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan 

pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. 

Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat 

berubah selama jangka waktu akad. Manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah 

adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat 

ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya diawal. Sementara manfaat 
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bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan 

memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya (Nurhayati, 2008). 

As-salam ( َ   ُ َلس لاسََّ   ) dalam istilah fikih disebut juga as-salaf ( .(  َلسف  َللاسََّ 

secara etimologis, kedua kata memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan 

pembayaran dan mengakhirkan barang. Penggunaan kata assalam biasanya 

digunakan oleh orang-orang hijaz, sedangkan penggunaan kata as-salaf biasanya 

digunakan oleh orang-orang irak. Secara terminologis, salam adalah menjual suatu 

barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya 

disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan 

barangnya diserahkan dikemudian hari. Menurut sayyid sabiq, as-salam atau as-

salaf (pendahuluan) adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih 

berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan.menurut 

kompilasi hukum ekonomi syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan 

dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan 

barang. Selain definisi tersebut, terdapat beberapa definisi lain mengenai salam 

yang berkembang di kalangan fuqaha, antara lain:  

Fuqaha syafi‟iyah dan hanbali mendefinisikan jual beli salam adalah: 

Artinya: "akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu 

dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan 

kemudian dalam suatu majlis akad."  

Fuqaha malikiyah mendefinisikan jual beli salam sebagai berikut: 

Artinya: "jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya 

Diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati" 
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Dari beberapa definisi di atas, disimpulkan bahwa yang dimaksud jual beli 

salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad 

berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam menggunakan 

akad salam, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli salam yang 

mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang bisa ditakar, 

ditimbang maupun diukur. Disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang 

melekat pada barang yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang 

tersebut. Jual beli salam juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari 

luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya. 

Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan 

Biasanya dibuat dalam suatu perjanjian.dalam dunia bisnis modern, bentuk jual 

beli salam dikenal dengan pembelian dengan cara pesan (indent). Tujuan utama 

dari jual beli pesanan adalah untuk saling membantu dan menguntungkan antara 

konsumen dengan produsen (Wahbah, 2008; 25-32) 

Dengan demikian, ba‟i salam memiliki kriteria khusus bila dibandingkan 

dengan jenis jual beli lainnya, diantaranya : 

1. Pembayaran dilakukan didepan (kontan ditempat akad), oleh karena itu 

jual beli ini dinamakan juga dengan as salaf. 

2. Serah terima barang ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. 

Bai salam atau biasa disebut dengan salam, merupakan pembelian barang 

yang pembayarannya dilunasi dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakukan 

dikemudian hari. Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu 
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barang(biasanya barang pertanian) yang memerlukan waktu untuk 

memproduksinya. Adapun salam paralel merupakan jual beli barang yang 

melibatkan dua transaksi salam, dalam hal ini transaksi salam pertama dilakukan 

antara nasabah dengan bank, sedangkan transaksi salam kedua dilakukan antara 

bank dengan petani atau pemasok. Penerapan transaksi salam dalam dunia 

perbankan masih sangat minim, bahkan sebagian besar bank syariah tidak 

menawarkan skema transaksi ini. Hal ini dapat dipahami karena persepsi 

masyarakat sangat kuat bahwa bank, termasuk bank syariah, merupakan institusi 

untuk membantu masyarakat jika mengalami kendala likuiditas. Dengan 

demikian, ketentuan salam yang mensyaratkan pembayaran dimuka merupakan 

suatu hal yang masih sulit untuk diaplikasikan.  

Kendati demikian, skema transaksi ini tetap potensial dikembangkan 

diindonesia seiring dengan meningkatkan perhatian pemerintah untuk 

mengembangkan sektor pertanian. secara khusus, jika pemerintah terlibat dalam 

upaya mengembangkan kemampuan akses pendanaan petani, penggunaan skema 

salam relative lebih tepat dan lebih menguntungkan disbanding skema lainnya. 

Keuntungan menggunakan skema salam antara lain adalah : 

a. Bagi petani 

Skema salam dengan pembayaran dimuka akan sangat membantu 

petani dalam membiayai kebutuhan petani dalam memproduksi barang 

pertanian. dengan demikian, petani memiliki kesempatan dan dorongan 

yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksinya agar dapat 

menghasilkan produk pertanian yang lebih banyak sehingga disamping 
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untuk diserahkan kepada pembeli sebanyak yang sudah ditentukan, juga 

dapat digunakan untuk diri sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. 

b. Bagi pemerintah  

Penggunaan skema salam dengan ciri pembayaran dimuka akan 

dapat mempercepat pencapaian target-target pemerintah dalam 

mendorong peningkatan cadangan pengadaan produk pertanian. skema 

ini dipandang dapat mengantisipasi keengganan petani menjual 

produknya kepada pemerintah selama ini, baik karena telah terbiasa 

menjual kepada tengkulak atau kepada pedagang besar. Keuntungan 

lainnya bagi pemerintah adalah dengan tercapainya target cadangan 

pengadaan produk pertanian dengan dana yang terjangkau, maka akan 

mempercepat peran serta pemerintah dalam ekspor produk pertanian 

keluar negeri yang belakangan ini mengalami kenaikan harga. 

c. Penggunaan skema salam bagi pengusaha berpotensi meningkatkan 

efisiensi dan nilai penjualan pengusaha produk pertanian. pengusaha, 

yang dalam ini berperan sebagai penjual produk pertanian baik untuk 

konsumsi lokal maupun ekspor, akan dapat memiliki produk pertanian 

dari petani dengan harga yang relative akan lebih rendah disbanding 

harga pasar mengingatkan pembayaran yang dilakukan dimuka. Adanya 

harga pembelian yang relative lebih murah tersebut akan memberikan 

kuntungan bagi pengusaha untuk memperoleh margin yang manarik. 

Keuntungan  lain bagi pengusaha adalah adanya kepastian memperoleh 
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barang yang diinginkan, sehingga tidak perlu khawatir atas persaingan 

mendapatkan barang pada saat panen dengan pengusaha lain. 

d. Bagi bank syariah  

Skema salam pada dasarnya sangat menguntungkan bagi bank 

syariah mengingatkan pembeli sudah menyerahkan uangnya terlebih 

dahulu dimuka. Dengan demikian, risiko kegagalan membayar utang 

tidak ada sama sekali. Walau transaksi ini menimbulkan risiko baru, 

yaitu kegagalan menyerahkan barang, dengan pengalaman dan jaringan 

petani yang dimiliki bank risiko ini mestinya tidak sulit untuk diatasi 

oleh bank syariah. (Yaya rizal, 2014:206-207) 

2.3.1. Jenis akad salam  

Ada dua jenis akad salam yaitu salam dan salam paralel. Berikut ini skema 

dan penjelasan mengenai kedua akad tersebut : 

2.3.1.1. Salam 

Menurut Yaya Rizal (2014;206), salam adalah pembelian 

barang yang pembayarannya dilunasi dimuka, sedangkan 

penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Akad salam ini 

digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang (biasanya 

barang hasil pertanian) yang memerlukan waktu memproduksinya.  

2.3.1.2.  Salam paralel  

Menurut suwiknyo (2010;45), bank syariah dapat 

bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi 

salam. Jika bank syariah bertindak sebagai penjual kemudian 



 

 

 

18 

memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan 

dengan cara salam paralel. Ketentuan salam paralel yaitu : akad 

bank syariah dan petani terpisah akad bank syariah dengan 

pembeli. 

2.3.2. Hukum Ba’i Salam 

Jual beli sistem ini diperbolehkan dalam syariat islam. Berdasarkan dalil-

dalil al-qur‟an dan sunnah. 

a. Dalam al-qur‟an, allah swt berfirman : 

                        

             

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar.”.(al baqarah 282). 

 

Didalam al-quran terkandung ayat berhubung dengan 

penghutang,di dalam surah al-baqarah ayat 282, allah swt berfirman : 

“wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu 

urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu 

masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa 

bayarannya) itu…”al-baqarah:282).  

Al-imam ibn kathir di dalam tafsir al-quran al-„azim menyebut 

satu riwayat dari ibn „abbas r.‟anhuma, dimana ketika beliau 

menafsirkan ayat ini, ibn „abbas berkata : 
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“aku bersaksi bahawa al-salaf (bai‟ al-salam) yang terjamin 

untuk suatu tempoh yang tertentu telah dihalalkan oleh allah dan telah 

diizinkan padanya, kemudian beliau membaca (ayat di atas).” 

Berdasarkan kedua hadits tersebut, jual beli salam ini 

hukumnya dibolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan 

waktunya yang ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai 

dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam 

prakteknya, jual beli salam juga tidak menyalahi qiyas yang 

membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya 

dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran. Ibnu mundzir dan 

lainnya meriwayatkan adanya ijma‟ ulama‟ atas kebolehan transaksi 

jual beli salam. Kebutuhan manusia untuk bertransaksi itulah yang 

mendorong diperbolehkannya jual beli salam. Karena satu pihak yang 

bertransaksi ingin mendapatkan pembayaran yang dipercepat, 

sementara pihak yang lain ingin mendapatkan barang yang jelas atau 

pasti. Transaksi salam juga memberikan kemudahan kepada manusia 

yang berkepentingan terhadap bentuk transaksi jual beli salam ini. 

Selain itu, transaksi salam juga merupakan dispensasi bagi manusia 

yang di dalamnya juga terdapat unsur yang sejalan dengan upaya 

merealisasikan kemaslahatan perekonomian (Imam abi abdullah 

muhammad, 1992). 
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2.3.3. Syarat -Syarat Ba’i Salam 

1. Al-„aaqidaan (لاسعاقدلان) yaitu pihak yang mengikat perjanjian, mereka 

terdiri dari pembeli dan penjual. Pembeli ialah orang yang 

mendahulukan uangnya untuk mendapatkan barang dagangan (لاسسلعة) 

yang dikehendakinya. Pembeli disebut sebagai al-muslim (ُِلاسم سل) atau 

pemilik al-salam ( ُِ  yaitu yang menyerahkan atau (َرب  لاسَسلَ

mendahulukan bayaran. Manakala penjual ialah orang yang menerima 

uang . Ia dinamakan sebagai al-muslam ilai (لاسم سلَُ إسيه). Pembeli dan 

penjual ini disyaratkan sama seperti syarat penjual dan pembeli dalam 

„akad jual beli yaitu berakal, baligh, sukarela dan seumpamanya. 

2. Al-sighah (لاسصيغة) yaitu ijab (لاإليجاب : penawaran) dan qabul (لاسقبول : 

persetujuan). Satu pendapat di dalam mazhab al-syafie menyatakan 

sighah mesti menggunakan perkataan salam atau salaf saja. Tidak sah 

jika menggunakan perkataan lain. Ini kerana „akad salam tidak sama 

dengan jual beli biasa. Namun satu pendapat yang lain mengatakan 

jika menggunakan sighah jual dan beli juga sah kerana bai‟ al-salam 

juga adalah salah satu dari pada bentuk jual beli yang memerlukan 

penerimaan dalam majlis „akad. 

3. Ra-s al-maal (رأس لاسمال) iaitu modal atau harga. Ia bayaran yang dibuat 

oleh pembeli sebagai mendahulukan bayaran kepada penjual. 

4. Al-muslam fih (لاسمسلُ فيه) yaitu barang yang ditempah. Barang yang 

dijual dalam perjanjian dan penjual berjanji untuk menyerahkannya 

kepada pembeli dari bayaran harga yang didahulukan. 
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Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam adalah 

sebagai berikut: syarat orang yang berakad (al-aqid) ulama‟ malikiyah dan 

hanafiyah mensyaratkan aqid harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang 

agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, 

serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang 

bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.sebagaimana firman allah 

dalam surat an- nisa‟ ayat 5: 

                         

          

 
Artinya: "dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 

sempurna akalnya..."  

Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “belum sempurna 

akalnya “oleh penafsir ditafsirkan sebagai anak yatim yang belum baliq atau orang 

dewasa yang tidak dapat mengatur hartanya. 

Persyaratan selanjutnya tentang subyek/orang yang melakukan perbuatan 

hokum jual beli ini adalah “baliqh” atau dewasa. Dewasa dalam hokum islam 

adalah apabila telah berumur lima belas tahun, atau telah bermimpi (anak laki-

laki) dan haid(anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak 

kecil adalah tiada sah. 

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membeda-bedakan 

mana baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai 

umur lima belas tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat 
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sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan 

jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. 

Penulis lebih cendrung kepada pendapat ini, sebab andainya anak belum 

dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum (seperti jual beli barang kecil dan 

tidak bernilai tinggi) seperti yang lazim ditengah-tengah masyarakat, akan 

menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi masyarakat. Sedangkan kita ketahui 

bahwa hokum islam(syari‟at islam)btidak membuat suatu peraturan yang 

menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.  (Pasaribu chairuman, 

suhrawardi k.l, 2004;36-37). 

Para imam mazhab tellah bersepakat bahwasanya jual beli salam adalah 

benar dengan enam syarat yaitu : jenis barang diketahui, sifat barangnya 

diketahui, banyaknya barang diketahui, waktunya diketahui oleh kedua belah 

pihak mengetahui kadar uangnya , jelas tempat penyerahannya. Namun imam 

syafi‟I menambahkan bahwa akad salam yang sah harus memenuhi syarat in‟iqad, 

syarat sah dan syarat muslam fiih. 

1. Syarat-syarat in‟iqad 

a. Menyatakan ijab dan qabul, dengan sighat yang telah disebutkan 

b. Pihak yang mengadakan akad cakap dalam membelanjakan harta 

misalnya : dia telah baligh dan berakal karena jual beli salam 

merupakan transaksi harta benda, yang sah dilakukan oleh orang 

yang cakap membelanjakan hartanya. 
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2. Syarat sah salam 

a. Pembayaran dilakukan dimajelis akad sebelum akad disepakati, 

mengingat kesepakatan dua belah pihak sama dengan perpisahan. 

Alasannya andaikan pembayaran salam ditangguhkan terjadilah 

transaksi yang mirip dengan akad jual beli utang dan piutang, jika 

harga berada dalam tanggungan. Disampimg itu akad salam 

mengandung gharar. 

b. Pihak pemesan secara khusus berhak menentukan tempat penyerahan 

barang pesanan, jika ia membayar ongkos kirim barang. Jika tidak 

maka pemesan tidak berhak menentuka tempat penyerahan.  

3. Syarat muslam fiih (barang pesanan) 

a. Barang pesanan harus jelas jenis, bentuk, kadar dan sifatnya. Ia dapat 

diukur dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan 

barang lain. 

b. Barang pesanan dapat diketahui kadarnya baik berdasarkan takaran, 

timbangan, hitungan perbiji atau ukuran panjang dengan satuanyang 

dapat diketahui. 

c. Barang pesanan harus berupa utang (sesuatu yang menjadi 

tanggungan) 

d. Barang pesanan dapat diserahkan begitu jatuh tempo  penyerahan. 

Barang yang sulit diserahkan tidak boleh diperjual belikan karena itu 

dilarang akad bai salam. 
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2.3.4. Syarat yang Terkait dengan Pembayaran Atau Harga 

a) Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak 

yang terlibat dalam transaksi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk 

menghilangkan ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya 

dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari 

b) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Hal 

ini dimakudkan untuk menjaga maksud utama jual beli salam, yaitu 

membantu pihak yang butuh modal untuk biaya produksi. 

c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. 

 

2.3.5. Syarat yang terkait dengan barang. 

Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian, 

barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya 

tidak boleh diserahkan kepada pihak lain. Rasulullah saw bersabda: artinya: 

“barang siapa mengadakan salam terhadap sesuatu, maka janganlah ia 

memberikannya kepada orang lain. Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang 

jelas, misalnya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam dan 

ukurannya.hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik antara seorang muslim 

dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan di antara 

keduanya. Pada era modern seperti sekarang, untuk menambah kejelasan 

spesifikasi pengetahuan tentang macam komoditi yang akan dijadikan al-muslam 

fiqh dapat ditambahkan dengan menghadirkan bentuk visual dari al-muslam fiqh. 

Barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad 

berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. Aturan ini ditetapkan guna menjamin 
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sebuah kepastian dapat diserahkannya barang tersebut tepat pada waktunya. 

Karena kesanggupan penjual untuk penyerahan barang didasarkan pada upayanya 

untuk menyediakan barang tersebut. 

Barang yang dipesan dalam akad salam harus berupa al-misliyat, yakni 

barang yang banyak padanannya di pasaran yang kuantitasnya dapat dinyatakan 

melalui hitungan, takaran atau timbangan. Pendapat ini menurut ulama‟ 

hanafiyah, syafi‟iyah dan hanabilah. Sedangkan menurut malikiyah, akad salam 

dibolehkan atas barang al-qimiyyah yaitu yang dapat dinyatakan dengan kriteria 

tertentu. Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. barangnya dapat 

diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan (pendapat ulama hanafiyah, 

malikiyah, dan hanabilah). Akan tetapi, ulama syafi‟iyah menyatakan bahwa 

dalam jual beli pesanan boleh saja barang diserahkan waktu akad, sebagaimana 

dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama, sehingga 

memperkecil kemungkinan terjadi penipuan dan disebutkan pesanannya 

(muhammad,  2009). 

 

2.3.6. Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang. 

Ketentuan pembiayaan bai salam sesuai dengan fatwa sesuai dengan fatwa 

no.05/1 dsn-mui/iv/2000 tanggal 1 april 2000.  

a) Ketentuan pembayaran uang kas : Alat bayar harus diketahui jumlah dan 

bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat. Dilakukan saat 

kontrak disepakati. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk ibra‟ 

(pembebasan utang).  
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b) Ketentuan barang : harus jelas ciri-cirinya, penyerahan barang 

dikemudian hari, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan, tidak bleh menukar barang kecuali dengan 

barang sejenis sesuai kesepakatan. 

c) Penyerahan barang sebelum tepat waktu : penjual wajib menyerahkan 

barang tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati, bila 

penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual 

tidak boleh meminta tambahan harga, jika penjual menyerahkan barang 

dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka 

pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga, penjual dapat 

menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan 

syarat : kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan tidak 

boleh menuntut tambahan harga. 

Jika semua sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan 

atau kuliatasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli 

memiliki dua pilihan : 

1. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. 

2. Menunggu sampai barang tersedia. 

Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan 

tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian. 

Ulama hanafiyah dan hanabilah mengatakan satu bulan. Sedangkan ulama 

malikiyah memberi tenggang waktu setengah bulan. Wahbah az-zuhayli (guru 

besar fiqih islam universitas damaskus) menyatakan, bahwa tenggang waktu 
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penyerahan barang itu sangat bergantung pada keadaan barang yang dipesan dan 

sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad 

berlaku pada suatu daerah. 

Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan 

barang yang dipesan. Ketentuan ini ditetapkan apabila untuk membawa barang 

pesanan diperlukan biaya pengiriman atau tempat terjadinya transaksi tidak layak 

dijadikan tempat penyerahan barang pesanan, seperti di tengah gurun. Namun, 

apabila tempat terjadnya transaksi itu layak dijadikan tempat penyerahan atau 

untuk membawanya tidak diperlukan biaya pengiriman, maka tidak harus 

menunjuk tempat penyerahan barang.  Jika kedua belah pihak yang berakad tidak 

mencantumkan penentuan tempat serah terima, jual beli salam tetap dinyatakan 

sah, dan tempat penyerahan bisa ditentukan kemudian. Hal ini dikarenakan tidak 

ada hadits yang menjelaskannya. Apabila penyerahan barang merupakan syarat 

sah jual beli salam, maka rasulullah akan menyebutkannya seperti beliau 

menyebutkan takaran, timbangan dan waktu. 

Yang perlu diperhatikan adalah dalam melakukan akad salam syarat 

tentang waktu dan tempat penyerahan barang tergantung pada kesepakatan 

diantara kedua belah pihak, agar lebih memberikan rasa aman dan lebih menjaga 

agar tidak terjadi perselisihan. Apabila penyerahan barang pada saat tengang 

waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, maka pihak penjual atau produsen 

wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Jika 

barang yang ditransaksikan itu tidak kunjung ditemukan hingga waktu 

penyerahannya, maka pihak konsumen atau pemesan hendaknya bersabar hingga 
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barang yang dipesannya itu tersedia atau konsumen boleh membatalkan 

transaksinya dan meminta kembali uangnya. Karena, jika transaksi itu gagal, 

maka harganya harus dikembalikan. Dan jika uangnya hilang, maka produsen 

harus menggantinya.  

Apabila barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat 

pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciriciri, kualitas, kuantitas 

barang yang dipesan, maka pihak pemesan atau konsumen boleh meminta ganti 

rugi atau menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli 

pesanan ini tidak ada hak khiyar.dalam fiqh islam juga menyebutkan bahwa 

apabila pada barang yang dibeli terdapat cacat, kerusakan dan ketidaksesuaian 

dengan apa yang dipesan, maka barang yang dibeli dapat dikembalikan kepada 

penjualnya. Ketentuan ini sesungguhnya untuk menjamin hakhak pembeli atau 

konsumen agar mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dipesan. 

 

2.3.7. Rukun jual beli salam 

Jual beli salam memiliki tiga rukun, yaitu : 

1. Ada transaksi yaitu al-muslim dan al-muslam ilaihi 

2. Ada modal as-salam 

3. Ada shighah(akad) yaitu ijab dab qabul, baik tertulis maupun terucap 

Syarat-syarat jual beli ba‟i salam digolongkan menjadi dua, yaitu : 

1. Syarat umum jual beli 

2. Syarat khusus jual beli digolongkan menjadi enam bagian, yaitu: 

a. Jual beli brang-barang yang memiliki kriteria yang jelas 
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Jual beli salam merupakan jenis akad jual beli barang 

dengan kriteria tertentu dengan pembayaran tunai.  

b. Pembayaran dilakukan pada saat akad (transaksi) 

Pembayaran jual beli salam itu harus dilakukan dimuka 

atau kontan pada saat transaksi, tanpa adanya yang terhutang 

sedikitpun. Jika pembayaran ditunda (dihutang) sebagaimana yang 

seiring terjadi, maka akadnya berubah menjadi akad jual beli 

hutang dengan hutang yang terlarang dan hukumnya haram. 

Ibnu qayyim rahimahullah mengatakan “allah mensyaratkan pada 

akad salam agar pembayaran dilakukan dengan kontan. Apabila ditunda, 

niscaya kedua belah pihak sama-sama berhutang tanpa ada faedah yang 

didapat. Oleh karena itu, akad ini dinamakan dengan as-salam, karena ada 

pembayarandimuka. Sehingga bila pembayaran ditunda, maka itu termasuk 

katagori jual beli. Hutang dengan hutang yang sebenarnya, dan beresiko 

tinggi, serta termasuk praktek untung-untungan. 

a. Penyebutan kriteria, jumlah dan ukuran barang dilakukan saat transaksi 

berlangsung dalam akad jual beli salam, penjual dan pembeli wajib 

menyepakati kriteria barang yang dipesan. Kriteria yang dimaksud 

disini ialah segala yang bersangkutan dengan jenis, mecam, warna, 

ukuran, jumlah barang serta setiap kriteria yang diinginkan dan 

berpengaruh pada harga barang. 
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2.4. Alur Transaksi Salam dan Salam Paralel  

Alur transaksi salam dan salam paralel dilakukan dengan :  

Gambar 2.1  

Alur Transaksi Salam dan Salam Paralel 

 

 

sumber rizal yaya, 2014 : 209 

kirim pesanan  

 

 kirim dokumen   bayar  

pemesanan    negosiasi 

barang     

Sumber Rizal Yaya, 2014 : 210 

Pertama, negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual dengan 

pembeli terkait transaksi salam yang akan dilaksanakan. 

Kedua, setelah akad disepakati, pembeli melakukan pembayaran terhadap 

barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. 

Ketiga, pada transaksi salam, penjual mulai memproduksi atau 

menyelesaikan tahapan penanaman produk yang diinginkan pembeli. Setelah 

produk dihasilkan, pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim 

barang sesuai dengan spesifikasinya kualitas dan kuantitas yang telah disepakati 

kepada pembeli. 

Keempat, setelah menyepakati transaksi salam, bank langsung melakukan 

pembayaran kepada petani jika salam paralel. 

Pembeli  Penjual  

Produsen penjual Nasabah   

Bank syariah  
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Kelima, dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan kesepakatan dengan 

bank, petani mengirim produk salam kepada petani sesuai dengan spesifikasi yang 

ditentukan jika salam paralel. 

Keenam, bank menerima dokumen penyerahan produk salam kepada 

nasabah dari petani jika salam paralel. 

 

2.5. Ketentuan Syar’i, Rukun Transaksi, dan Pengawasan Syariah 

Transaksi Salam dan Salam Paralel 

2.5.1 Ketentuan syar’I transaksi salam dan salam paralel 

Landasan syar‟i dibolehkannya transaksi salam adalah sebagaimana 

disebutkan dalam hadis nabi SAW riwayat ibnu abbas berikut. 

“barang siapa yang melakukan salaf(salam) hendaknya ia melakukan 

dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu 

yang diketahui.” 

Ketentuan syar‟I transaksi salam diatur dalam fatwa DSN nomor 05/DSN-

MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan 

pembayaran, barang,salam paralel, waktu penyerahan, dan syarat pembatalan 

kontrak.  
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2.6. Kebutuhan Masyarakat terhadap Ba’i Salam 

Ba‟i salam dibutuhkan oleh banyak kalangan, misalnya orang-orang yang 

memiliki kemampuan dan keterampilan namun mereka tidak memiliki modal 

yang cukup untuk menjalankannya. Mereka bisa menjual sample produk mereka 

dan mendapatkan uang kontan. Uang kontan ini bisa mereka manfaatkan untuk 

menyiapkan bahan baku dan biaya oprasional pengadaan produk, seperti untuk 

membeli bibit, alat, pupuk, dan lain-lainnya (Gemala, 2005;95).  

Penjual memperoleh kemaslahatan dan keuntungan berupa : 

1. Mendapat modal untuk menjalankan usahanya dengan cara halal. 

Sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usaha tanpa terlibat 

laba (bunga). Sebelum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang ini 

untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-

banyaknya tanpa ada kewajiban apapun. 

2. Penjual memiliki kelelusaan dalam memenuhi permintaan pembeli, 

karena biasanya tenggang waktu antara waktu transaksi dan penyerahan 

barang pesanan cukup lama. 

3. Tidak perlu upaya dan mengeluarkan biaya tambahan untuk 

menghabiskan produk, karena telah dibeli sebelumnya. 

Pembeli memperoleh keuntungan dan manfaat, seperti : 

1. Jaminan mendapat barang sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu. 

2. Mendapat barang yang dibutuhkan dengan harga lebih murah dengan 

dibandingkan membeli saat membutuhkan barang tersebut, karena : 
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a. Pembeli telah memberikan uang cash dalam tempo salam(pemesanan) 

tersebut, padahal bisa saja ia memanfaatkan uang tunai ini untuk 

keperlun lain. Sehingga pantas bila pembeli mendapatkan harga lebih 

murah. 

b. Pembeli komitmen membeli produk tertentu padahal itu berisiko. 

Sebab bisa saja, ketika barang diserahkan ternyata harga dipasar lebih 

murah karena stok barang banyak atau permintaan berkurang. 

c. Pembeli terpaksa harus mencari kesempatan untuk memasarkan 

barang yang telah dipesan jika ia membeli bukan untuk kebutuhan 

pribadinya. 

 

2.7. Karakteristik Transaksi Salam dalam PSAK 103 

Karakteristik transaksi salam dalam psak 103 adalah sebagai berikut :  

LKS dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual. Jika lks bertindak 

sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang 

pesanan dengan cara salam maka hal itu disebut salam parallel. Akad antara lks 

(pembeli) dan produsen (penjual) terpisah dari akad antara lks (penjual) dan 

pembeli akhir. Akad tidak saling bergantung (ta‟allug) spesifikasi dan harga 

pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad. Ketentuan harga barang 

pesanan tidak dapat berubah jangka waktu akad. Dalam hal bertindak sebagai 

pembeli, lks dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari resiko 

yang merugikan.  
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Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang 

meliputi : jenis, spesifiaksi teknis, kualitas, kualitas dan kuantitasnya. Barang 

pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli 

dan penjual. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa 

kas, barang atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati 

dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang penjual atau penyerahan 

piutang pembeli dari pihak lain. 

2.7.1. Jurnal Piutang salam (Bank sebagai pembeli) 

a. Pada saat bank memberikan modal saham 

Piutang salam Rp. XXX 

 Kas atau rekening salam Rp. XXX 

b. Pada saat bank menerima barang dari penjual 

Persediaan salam  Rp. XXX 

 Piutang salam   Rp. XXX 

c. Bank tidak menerima sebagian barang pesanan sampai tanggal 

jatuh tempo 

Persediaan barang pesanan Rp. XXX 

 Piutang salam    Rp. XXX 

d. Apabila berbeda kualitas dan nilai pasar lebih rendah dari nilai 

akad 

Persediaan salam  Rp. XXX 

 Kerugiaan salam  Rp. XXX 

 Piutang salam   Rp. XXX 
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e. Jika bank membatalkan barang pesanan 

Aktiva lain-lain, piutang salam  Rp. XXX 

 Piutang salam     Rp. XXX 

f. Jika bank membatalkan barang pesanan tetapi penjual (salam) 

memberikan jaminan 

Kas    Rp. XXX 

Aktiva lain-lain, piutang salam  Rp. XXX 

 Piutang salam    Rp. XXX 

g. Pengenaan denda pada nasabah mampu tetapi tidak memenuhi 

kewajiban dengan sengaja 

Kas  Rp. XXX 

 Rekening wadiah dana kebijakan Rp. XXX 

 

Transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal 

kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual memperoleh barangnya, yang 

dipesan memiliki spesifikasi khusus atau pembeli ingin mendapatkan kepastian 

dari penjual. Transaksi salam diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang 

kepada pembeli. (Suwiknyo, 2010 ; 45) 

 

Tabel 2.1  

Syarat-Syarat Akad Bai Salam 

 Salam 

Penentuan harga dan kuantitas 

Produk yang akan dikirim. 

Saat kontrak dibuat. 

Pengiriman barang. Dimasa depan sesuai dengan 

kontrak. 
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Pembayaran oleh pembeli. Saat kontrak dibuat, pembeli harus 

melunasi seluruh nilai kontrak 

disetujui. 

Barang yang menjadi objek 

kontrak. 

Barang yang halal dan harus mudah 

ditemui dipasar. Umumnya salam 

digunakan dalam kontrak jual beli 

pertanian. 

Tujuan dibuatnya kontrak. Memberi modal kerja kepada 

penjual untuk memproduksi. 

 Sumber : Muhammad Antonio syafi’I, Jakarta 2001 

 

2.8. Sektor Pertanian 

Pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan 

ekonomi di indonesia. Pentingnya peranan ini menyebabkan bidang ekonomi 

diletakkan pada pembangunan ekonomi dengan titik berat sektor pertanian. 

Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna 

memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan 

ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan 

mendorong pemerataan kesempatan berusaha. 

Melalui proses pembangunan ekonomi dapat mengangkat tingkat 

penghidupan bangsa dari segala aspek, bukan saja dalam peningkatan pendapatan, 

tetapi juga rasa harga diri sebagai manusia. Walaupun tingkat pendapatan tinggi 

tetapi tidak ada rasa aman selalu dihantui perasaan takut, maka tidak dapat 

dikatakan terjadi pembangunan ekonomi. Untuk itu diperlukan intervensi 

pemerintah dalam menetapkan formulasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan 

transformasi ekonomi yang penting, baik dalam institusional maupun masyarakat 

dalam waktu yang sesingkat mungkin. 
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Pertanian adalah salah satu sector dimana didalamnya terdapat 

penggunaan sumber daya hayati untuk memproduksi suatu bahan pangan, bahan 

baku industri dan sumber energi. Semua usaha pertanian pada dasarnya adalah 

kegiatan ekonomi sehingga memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan 

pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih atau bibit, metode budidaya, 

pengumpulan hasil, distribusi produk, pengolahan dan pengemasan produk, dan 

pemasaran.sektor pertanian mengkontribusikan terhadap pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi nasional dalam empat bentuk yaitu : 

a. Kontribusi produk 

b. Kontribusi pasar 

c. Kontribusifaktor produksi 

d. Kontribusi devisa. 

Pertanian dalam arti luas mencakup : pertanian rakyat, perkebunan. 

Kehutanan, perternakan dan perikanan, namun dalam praktik pembagian secara 

konvensional tersebut ternyata kurang konsisten dan tidak jarang menimbulkan 

kesulitan. Diindonesia perusahaan-perusahaan pertanian penting dan sudah 

mempunyai sejarah yang lama adalah perkebunan, yang mengusahakan tanah-

tanah yang luas berdasarkan hak-hak pengusahaan tertentu. Disamping itu, 

perusahaan pertanian dapat berbentuk perusahaan ekspolitasi hutan, perusahaan 

perternakan dan perikanan yang semua mempunyai tujuan utama untuk 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. (firdaus, 2010 ;4-5) 

 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 
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No Nama penelitian Judul penelitian  Hasil penelitian 

1 Ahmad Kaleem 

dan Rana Abdul 

Wajid(2009) 

Aplikasi syariah 

dengan 

menggunakan akad 

(bai salam) Untuk  

Pembiayaan 

Pertanian di  

Pakistan 

 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

pendapatan pertanian hanya 

mewakili hingga 60 persen 

pendapatan dari pertanian rata-

rata rumah tangga hanya 10 

persen dari transaksi bai salam 

yang dilakukan secara tunai. 

Dan selebihnya transaksi bai 

salam tidak secara tunai. 

2 Aishath 

Muneeza, Nik 

Nurul Atiqah Nik 

Yusuf, Faizah, 

dan  Rusni 

Hassan (2011) 

Analisis pembiayaan 

akad bai salam pada 

bank syariah di 

malaysia 

Penelitian ini menunjukan 

upaya komprehensif untuk 

mengeksplorasi kemungkinan 

penggunaan 

Instrument bai salam di 

perbankan syariah di sektor 

pertanian. Hal ini juga 

menunjukkan tiga model yang 

bisa digunakan dan 

pembiayaan dilakukan di 

bawah kontrak bai salam.  

3 Reizha Rahmitha 

S(2011) 

Analisis profitabiltas 

dan keunggulan 

komperatif untuk 

menentukan aplikasi 

pembiayaan akad bai 

salam 

Profitabiltas dan keunggulan 

komperatif untuk menentukan 

aplikasi pembiayaan bai salam 

pada usaha tani hutan rakyat. 

Kayu dan hutan rakyat 

diindonesia mempunyai daya 

saing dipasar internasional. 

Namun, petani hutan rakyat 

masih kesulitan mendapatkan 

pembiayaan dari bank syariah. 

Aplikasi pembiayaan yang 

diterapkan adalah dengan 

menggunakan akad bai salam.  

 

4. Fajar Adi(2013) Analisis 

pembiayaan 

syariah bagi 

sektor pertanian 

dengan 

menggunakan 

akad bai’ salam 

 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 70% 

petani membutuhkan 

pembiayaan untuk pengadaan 

input pertanian, 43% petani 

menyatakan bahwa tengkulak 
adalah pembeli yang paling 

sering membeli hasil panen, 

60% petani mendapatkan 
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modal dari sumber informal, 

dan 59% menyatakan cara 

jual beli Salam bagus serta 

hampir 50% petani bersedia 

memberikan harga jual 

dengan persentase margin 

untuk pembeli yaitu lebih 

dari 10%. Rata-rata 

pendapatan bersih petani (net 

farm income) adalah Rp 

3.055.500,- dengan Net 

Return on Investment  (Net 

ROI) yang diperoleh  yaitu 

39%. 

5 Ahmad Roziq 

(2014) 
Model 

pembiayaan 

salam pada 

petani singkong 

dan usaha kecil 

berbahan 

singkong 

dikabupaten 

jember 

Hasil penelitian menemukan 

bahwa tidak ada pembiayaan 

salam yang diperoleh petani 

singkong baik dari industri 

tape, krupuk singkong maupun 

tepung singkong, dan 

kurangnya modal, kesulitan 

memasarkan dan rendahnya 

kualitas sigkong pada saat 

musim hujan, gagal panen, 

serangan hama penyakit, 

waktu stock dan naik turunnya 

harga serta lama priode 

produksi mulai tanam sampai 

panen. 

 


