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ABSTRAK 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELUM 

DIAPLIKASIKANNYA AKAD SALAM PADA PERBANKAN SYARIAH 

(STUDI PADA 2 BANK UMUM SYARIAH DI PEKANBARU) 

Perbankan syariah telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam melayani 

kebutuhan kebutuhan ekonomi masyarakat khususnya dalam penyaluran 

pembiayaan dengan perkembangan jenis produk dan variasi akad, namun statistik 

menunjukan bahwa terdapat permasalahan pada akad salam. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belum 

diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah. Jenis dan sumber data 

dalam penalitian ini adalah data primer dan sekunder dengan pengumpulan data 

dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Objek penelitian ini ialah 2 

bank umum syariah yang ada di Pekanbaru. Subjek penelitian ini ialah para pakar, 

praktisi bank, dan nasabah. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada 19 faktor-

faktor yang menyebabkan belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan 

syariah. 

Kata kunci : akad salam, perbankan syariah, faktor-faktor yang menyebabkannya 

dan solusi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Islam sebagai agama universal dan komprehensif adalah agama yang 

memahami bagaimana kebutuhan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Islam 

memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah SWT 

kepada khalifah-khalifah di atas bumi agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi 

kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut Allah SWT memberi 

petunjuk kepada manusia melalui Rasul-Nya berupa akhlak, aqidah dan syariah 

yang senantiasa berubah  sesuai dengan kebutuhan dan taraf perbedaan umat yang 

berbeda-beda, salah  satunya dalam hal berniaga. Sejarah menceritakan banyak cara 

yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW beserta para sahabat hingga tabi’in 

dalam berniaga. Islam juga memberikan instrumen-instrumen bersifat teknis praktis 

berupa akad. 

Dimasa  sekarang ini masyarakat Indonesia semakin mudah menemukan 

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang menggunakan 

sistem syariah. Berdasarkan sistem ajaran Islam, terlihat bahwa sistem muamalah 

dalam Islam adalah meliputi berbagai aspek ajaran, dimulai dari persoalan hak atau 

hukum (the right) sampai kepada urusan lembaga keuangan, dimana lembaga 

keuangan diadakan dalam rangka untuk mewadahi aktifitas konsumsi, simpanan, 

dan investasi.(Jeni Susyanti, 2016 : 1) . Lembaga yang menggunakan sistem syariah 

atau biasa disebut dengan Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan lembaga 

keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapatkan izin 



2 
 

 
 

operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Salah satu perbedaan Lembaga 

Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional yang sering 

dikemukakan oleh para ahli adalah bahwa Lembaga Keuangan Syariah harus ada 

Underlying Transaction yang jelas, sehingga uang tidak boleh mendatangkan 

keuntungan dengan sendirinya, tanpa ada alas transaksi seperti jual beli yang akan 

menimbulkan margin, sewa-menyewa yang akan menimbulkan fee dan penyertaan 

modal yang akan memperoleh bagi hasil. Dengan kata lain, perbedaan antara 

Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensioal adalah 

terletak pada akad atau transaksinya. (Fathurrahman Djamil, 2012 : V) 

Salah satu lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah. Bank syariah 

merupakan bank yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan 

universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. 

Menurut UU no. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah 

yang merupakan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang 

berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah.  (Jeni Susyanti, 2016 : 45) 

Tercatat sejak tahun 1992 hingga Maret 2017 jumlah bank syariah di Indonesia 

menurut data OJK berjumlah 200 bank syariah yang terdiri dari 13 Bank Umum 

Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 166 Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS).Seiring dengan perkembangan jumlah kantor perbankan syariah, 

tingkat penyaluran pembiayaan juga ikut meningkat. Dapat dilihat penyaluran 
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pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syaraiah (BUS) dan Unit Usaha 

Syariah (UUS) pada tahun 2014 dengan total penyaluran pembiayaan sebesar Rp 

200,126 Triliun dan pada Maret 2017 sebesar Rp 251,601 Triliun. Terhitung data 

Statistik Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa keuangan dari  tahun ke tahun terus 

meningkat. Keadaan ini telah menunjukan perubahan yang jauh lebih baik, 

sehingga pola bisnis yang diterapkan di masa-masa yang akan datang 

dimungkinkan lebih mengarah kembali pada penerapan ekonomi pada masa 

Rasulullah SAW yang menerapkan prinsip pertanggungjawaban, keadilan dan 

kebenaran yang terhindar dari unsur maisir, gharar, riba dan bathil.  Allah SWT 

berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 : 

 

 

َٰٓأ َٰٓ  اي   ى ف   لَِّذين  ٱأ يُّه  س م ّٗ ٖل مُّ َٰٓ أ ج  اْ إِذ ا ت د اي نت م بِد ۡيٍن إِل ى  ن وَٰٓ ام  ۡلي ۡكت ب بَّۡين  ۡكت ب وه   ٱء  ك ۡم و 

ه   ۡلع ۡدِل  ٱك اتِب ُۢ بِ  لَّم  ا ع  َل  ي ۡأب  ك اتٌِب أ ن ي ۡكت ب  ك م  ۡلي ۡمِلِل  للَّه   ٱو   لَِّذيٱف ۡلي ۡكت ۡب و 

ل ۡيِه  ۡلي تَِّق  قُّ ۡلح  ٱع  بَّه   للَّه  ٱو  ۡس ِمۡنه  ش يۡ  ۥر  َل  ي ۡبخ  ل ۡيِه  لَِّذيٱا  ف نِن ك ان  و  قُّ ٱع   ۡلح 

ِليُّه   ِعيفًا أ ۡو َل  ي ۡست ِطيع  أ ن ي ِملَّ ه و  ف ۡلي ۡمِلۡل و   اْ ۡست ۡشِهد وٱو   ۡلع ۡدِل  ٱبِ  ۥس ِفيًها أ ۡو ض 

اِلك ۡمۖۡ ف نِن لَّ  ج  ٞل و   مۡ ش ِهيد ۡيِن ِمن ر ِ ج  ل ۡيِن ف ر  ج  أ ت انِ ٱي ك ون ا ر  ۡون   ۡمر  ن ت ۡرض  ِممَّ

د آَٰءِ ٱِمن   ا  لشُّه  ه م  ر  إِۡحد ى  ا ف ت ذ ك ِ ه م  ى   ٱأ ن ت ِضلَّ إِۡحد ى  َل  ي ۡأب   ۡۡل ۡخر  د آَٰء  ٱو  إِذ ا  لشُّه 

َل  ت سۡ   و 
ا د ع واْ  ِييًرا أ ۡو ك بِيًرا م  اْ أ ن ت ۡكت ب وه  غ  وَٰٓ َٰٓ إِ م  ِلهِ  ل ى  ِلك ۡم أ ۡقس ط  ِعند   ۦ  أ ج 

ذ  



4 
 

 
 

ا  للَّهِ ٱ ون ه  ةّٗ ت ِدير  اِضر  ةً ح  ر  َٰٓ أ ن ت ك ون  تِج   اْ إَِلَّ َٰٓ أ َلَّ ت ۡرت اب وَٰٓ أ ۡدن ى  د ةِ و  م  ِللشَّه   أ ۡقو  و 

اْ إِذ ا ت ب اي ۡعت   أ ۡشِهد وَٰٓ ن اٌح أ َلَّ ت ۡكت ب وه ۗا و  ل ۡيك ۡم ج  آَٰرَّ ك اتِٞب  ۡم  ب ۡين ك ۡم ف ل ۡيس  ع  َل  ي ض  و 

إِن ت ۡفع ل واْ ف نِنَّه    و 
َل  ش ِهيٞد   بِك ۡمۗ و  ۥ و 

ك م   للَّه ۖۡ ٱتَّق واْ ٱف س وق ُۢ ي ع ل ِم  ۡۡيٍء بِك ل ِ ش   للَّه  ٱو   للَّه ۗ ٱو 

ِليٞم  (٢٨٢)ع   

Artinya : 

“Hai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang piutang 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis 

menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya, maka 

hendaklah dia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan (apa 

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan 

janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang 

yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan 

sendiri, maka hendaklah wali mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi  laki-laki di antaramu. Jika tak ada (saksi) dua orang laki-

laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-

orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa 

maka yang seorang mengingatkannya. Dan Janganlah saksi-saksi itu menolak 

apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskanya, untuk batas 

waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi 

Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada 

ketidakraguan,  kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu 

jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 

menulisnya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis 

dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka 

sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah 

kepada Allah; Allah memberikan pengajaran kepadamu; dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah : 282) 

 

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dari tingkat 

penyaluran pembiayaan yang selalu meningkat dan diiringi dengan perkembangan 

jenis produk dan variasi  akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan 

produk ini diharapkan mampu memenuhi  kebutuhan transaksi nasabah. Beberapa 
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masalah penting yang dihadapi perbankan syariah adalah masalah variasi produk 

pembiayaan yang masih didominasi oleh murabahah, musyarakah dan 

mudharabah. Padahal masih ada beragam akad lainnya yang bisa 

diimplementasikan. 

Tabel I.1. 

Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah 

(Miliar Rupiah) 

AKAD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mudharabah 15.049 15.698 16.241 18.114 16.920 14.972 

Musyarakah 49.478 60.816 78.511 101.585 129.653 157.520 

Murabahah 117.380 122.118 139.575 150.354 154.852 160.687 

Salam - - - - - - 

Istishna 633 770 878 1.189 1.609 2.097 

Ijarah 11.621 10.635 9.151 9.233 10.597 10.589 

Qard 5.965 3.951 4.731 6.349 7.674 10.572 

Total 200.126 213.988 249.087 286.824 321.305 356.437 

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2019 
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Tabel I.1 menunjukkan bahwa komposisi penyaluran pembiayaan akad salam 

dari tahun 2014 hingga 2019 dalah Rp 0 pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah, data statistik tersebut menunjukkan bahwa terdapat suatu permasalahan 

pada perbankan syariah mengenai akad salam, kenapa aplikasi akad salam pada 

BUS dan UUS hingga 2019 tidak ada. Padahal akad salam ini secara teoritis ada 

dan salah satu transaksi yang sesuai dengan prinsip dan karakteristik syariah. 

Sejauh ini akad salam hanya dianggap cocok untuk industri pertanian. Besarnya 

risiko yang terkandung dalam sektor pertanian ini juga mempengaruhi keengganan 

pihak perbankan dalam penyaluran modal kerja ke sektor pertanian. 

Akad salam menurut PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli 

barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual 

(muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (al muslam) pada saat 

akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu (Sri Nurhayati – Wasilah, 2011 

: 196). Artinya, jenis akad jual beli seperti ini tidak hanya untuk bertransaksi di 

sektor pertanian saja. Sektor lainnya pun yang merupakan transaksi jual beli dapat 

menggunakan akad salam sebagai alternatif. 

Misalnya, seperti industri-industri kecil atau lebih dikenal dengan UMKM. 

Model pembiayaan salam bisa disentuh oleh perbankan dengan cara memberikan 

modal kepada UMKM sehingga industri kecil ini mampu melakukan ekspansi 

usaha. Modal juga bisa diberikan oleh bank dalam bentuk alat, mesin, dan semua 

kebutuhan produksi. Dalam hal ini pihak perbankan bertindak sebagai al-muslam 

(pemesan). Cara lain, pihak bank bertindak sebagai marketing yang memasarkan 

produk-produk UMKM. Jika ini bisa ditempuh dengan baik, angka pengangguran 
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dapat ditekan dan pengusaha-pengusaha kecil yang selama ini kerap mengalami 

permasalahan kekurangan modal dapat diberdayakan. 

Dalam penelitian Muhammad Akhyar Adnan dan Nery Revisa (2012) yang 

berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam 

pada Perbankan Syariah (Studi Pada 3 BPRS Yogyakarta) dan Kaitannya Dengan 

Pengurangan Tingkat Kemiskinan menemukan bahwa tidak adanya akad salam 

pada BUS dan UUS dan pada BPRS presentasinya semakin menurun. Terdapat 

beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi belum diaplikasikannya akad salam 

pada perbankan syariah Menurut para pakar, bankir, dan nasabah. Faktor-faktor 

tersebut beragamyang secara keseluruhan ada 17 faktor, namun seecara 

keseluruhan ada 5 faktor dominan yaitu: tingginya resiko, tidak ada permintaan, 

keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman masyarakat yang masih kurang, 

dan aplikasinya rumit. 

Dalam penelitian Aisthath Muneeza, Nik Nurul Atiqah Nik Yusuf dan Rusni 

Hassan (2011) yang berjudul The possibility of application of salam in Malaysian 

Islamic Banking system menemukan bahwa tidak satupun Bank Syariah di Malaysia  

memanfaatkan jenis akad salam sebagai mode pembiayaan.Namun, penelitian ini 

menunjukkan bahwa produk perbankan berdasarkan akad salam layak 

diformulasikan untuk membantu petani miskin di dalam negeri. 

Pembiayaan akad salam sebenarnya diakui eksistensinya di perbankan syariah. 

Hal ini ditunjukan dalam data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh 

OJK, serta juga dimunculkan dalam laporan keuangan perbankan syariah yang 

berdasarkan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan. Akan tetapi data 
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menunjukan bahwa akad salam pada laporan pembiayaan menunjukan angka Rp 0, 

sebagaimana berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa 

informan yang merupakan karyawan bagian HRD BRI Syariah dan BNI Syariah 

cabang Pekanbaru. Mereka menuturkan bahwa bank tersebut belum 

mengaplikasikan akad  salam. 

Hal ini tentu menarik perhatian dan sangat patut untuk diteliti. Kajian ini akan 

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi belum diaplikasikannya akad salam 

dengan objek PT BRI Syariah KC Pekanbaru dan Bank Syariah Mandiri KCP 

Pekanbaru Nangka  yang bertempat di Pekanbaru yang merupakan peringkat 

pertama dan ketiga terbesar Bank Umum Syariah berdasarkan  jumlah aset. 

Tabel I.2 

Peringkat Bank Umum Syariah Berdasarkan Jumlah Aset 

Kuartal Ke-III Tahun 2018 

(Triliun Rupiah) 

No BUS Jumlah Aset 

1 Bank Syariah Mandiri 93,347 

2 Bank Muamalat 54,85 

3 BNI Syariah 38,819 

4 BRI Syariah 37,91 

5 BCA Syariah 6,644 

6 Bank Mega Syariah 6,628 

  Sumber : www.kinerjabank.com 
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 Sehingga penelitian ini diberi judul : “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada Perbankan Syariah (Studi Pada 2 

Bank Umum Syariah Di Pekanbaru)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalahnya 

adalah : 

1. Mengapa akad salam belum diaplikasikan pada perbankan syariah ? 

2.  Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad 

salam pada perbankan syariah ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Mengapa akad salam belum diaplikasikan pada perbankan syariah ? 

2.  Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi belum diaplikasikannya akad 

salam pada perbankan syariah ? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan, antara lain: 

4.3.1 Bagi Penulis,penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan 

dan mengembangkan pengetahuan mengenai penerapan pembiayaan, 

khususnya pembiayaan mudharabah.  
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4.3.2 Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Program 

Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

4.3.3 Bagi Bank, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi Bank BRI Syariah dan BNI Syariah dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan pada masa yang akan datang.  

4.3.4 Bagi pihak-pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat kepada pihak-pihak lain yaitu dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.5 Sistematis Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini penulis menuangkan kedalam lima bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan di uraikan tentang latar belakang masalah,tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan tentang landasan teori, konsep 

operasional yang melandasi penelitian sehingga dapat mendukung 

penelitian yang akan dilakukan. 
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BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan 

sampel, serta analisis data. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini memuat hasil dari penelitian tentang pembahasan yang 

dilakukan. 

 

BAB V :  PENUTUP 

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan, implikasi, saran dan 

keterbatasan penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Akuntansi Syariah 

2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah 

Definisi akuntansi syariah dalam (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2011 : 2) dapat 

diartikan sebagai proses identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan 

kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga 

menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 

Allah SWT. 

2.1.2 Prinsip Umum Akuntansi Syariah 

Akuntansi memiliki prinsip umum yang terdapat dalam surat Al-Baqarah : 282 

(Muhamad, 2002 : 11) yaitu : 

1. Prinsip Pertanggungjawaban 

Prinsip pertanggungjawaban (accountability) merupakan konsep yang selalu 

berkaitan dengankonsep amanah yang merupakan hasil transaksi manusia dengan 

dang Khaliq mualai dari dalam kandungan. Manusia diciptakan Allah SWT sebagai 

khalifah di muka bumi untuk menunaikan amanah. 

Banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban 

manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan 

akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu 

melakukan pertanggungjawaban apa yang telah telah diamanatkan dan diperbuat 
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kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam 

bentuk laporan akuntansi. 

2. Prinsip keadilan 

Ayat 282 surat Al-Baqarah Ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip 

keadilan dalam melakuakan transaksi.  Prinsip ini tidak saja merupakan nilai yang 

sanggat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan 

nilai yang melekat pada fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada 

dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek 

kehidupannya. Dalam konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 

surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang 

dilakukan oleh perusahaan dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi sebesar Rp 

100 juta, maka akuntansi (perusahaan) akan mencatat dengan jumlah yang sama; 

dengan kata lain, tidak ada window dressing dalam praktik akuntansi perusahaan. 

Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi 

mengandung dua pengertian, yaitu : pertama, adalah berkaitan dengan praktik 

moral yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa 

kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat 

merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap 

berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral). Pengertian kedua inilah yang 

lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekontruksi 

terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang 

lebih baik. 
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3. Prinsip Kebenaran 

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip 

keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan 

pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat 

dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini 

akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan 

transaksi-transaksi ekonomi. 

2.2 Lembaga Keuangan Syariah 

2.2.1 Pengertian lembaga keuangan syariah 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) 

adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan 

mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 

2003). 

Unsur kesesuaian suatu Lembaga Keuangan Syariah dengan syariah Islam 

secara tersentralisasi diatur oleh Dewan Syariah Nasional yang diwujudkan dalam 

berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Adapun, unsur legalitas 

operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai institusi yang memiliki 

kewenangan mengeluarkan izin operasi. Beberapa institusi tersebut antara lain 

adalah sebagai berikut:  

1. Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi 

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.  

2. Departemen Keuangan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan 

mengawasi asuransi dan pasar modal.  
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3. Kantor Menteri koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan 

mengawasi koperasi. 

2.2.2 Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah  

Aktivitas lembaga keuangan syariah dapat dipandang sebagai wahana bagi 

masyarakat modern dalam pelaksanaan ajaran islam. Adapun, prinsip operasional 

lembaga keuangan syariah antara lain:  

1. Prinsip Ta’awun (Tolong-menolong)  

Merupakan prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup 

melaui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran 

dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2 :  

ۡثِم  ن واْ ع ل ى ٱۡۡلِ َل  ت ع او  ۖۡ و  ى  ٱلتَّۡقو  ن واْ ع ل ى ٱۡلبِر ِ و  ت ع او  و 

ٱتَّق واْ ٱللَّه ۖۡ إِنَّ ٱللَّه  ش ِديد  ٱۡلِعق اِب  ِن  و  ٱۡلع ۡدو      ٢و 

Artinya:  

“Dan Tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa serta 

janganlah bertolong menolong dalam berbuat keji dan permusuhan”. (QS. Al-

Maidah:2)  

2. Prinsip Tijaroh  

Prinsip tijaroh merupakan prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan 

oleh syariah. Lembaga keuangan syariah harus dikelola secara profesional, 

sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien.  
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3. Prinsip menghindari Iktinaz (Penimbunan Uang)  

Merupakan prinsip untuk menghindari perbuatan penahanan uang supaya tidak 

berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat umum karena 

perbuatan ini dapat menimbulkan terhentinya perekonomian.  

4. Prinsip Pelarangan Riba   

Yakni menghindarkan setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur ribawi 

dengan menggantikannya melalui mekanisme kerja sama dan jual beli. Hal ini 

ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275 :  

اْ ٱي ۡأك ل ون   لَِّذين  ٱ ب و  ا ي ق وم   لر ِ ون  إَِلَّ ك م  بَّط ه   لَِّذيٱَل  ي ق وم  ن  ٱي ت خ  س ِ  ٱن  مِ  لشَّۡيط    ۡلم 

ا  اْ إِنَّم  ِلك  بِأ نَّه ۡم ق ال وَٰٓ
اْۗ ٱِمۡثل   ۡلب ۡيع  ٱذ   ب و  لَّ  لر ِ أ ح  م   ۡلب ۡيع  ٱ للَّه  ٱو  رَّ ح  اْ  ٱو  ب و  ن ف   لر ِ م 

ه   آَٰء  ب ِهِ  ۥج  ن رَّ ۡوِعظ ٞة م ِ ه   ۥف ل ه   نت ه ى  ٱف   ۦم  أ ۡمر  ا س ل ف  و  ئِك   للَِّهۖۡ ٱإِل ى  ٰٓۥَ م 
َٰٓ ۡن ع اد  ف أ ْول   م   و 

ب   ِلد ون   لنَّاِرۖۡ ٱأ ۡغح   ا خ    (٢٧٢)ه ۡم فِيه 

Artinya:  

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang terkena/kemasukan syetan. Yang 

demikian itu disebabkan mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan 

riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. 

(QS. Al-Baqarah:275)  

5. Prinsip pembayaran zakat  

Disamping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga 

menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial yakni menjalankan fungsi sebagai 

lembaga amil yang mengelola zakat, baik yang bersumbet dari dalam maupun dari 

luar. 
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2.3 Bank Syariah 

2.3.1 Pengertian Bank Syariah 

Dalam pasal 1 UU No. 21 tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Secara legal dalam pasal 1 UU No. 21 tahun 2008 (Jeni Susyanti,2016:46), 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah.  

Bank Umum syariah adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank 

syariah yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank 

Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari unit yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor 

cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor 

cabang pembantu atau unit syariah. 

2.3.2 Fungsi Bank Syariah 

Berdasarkan pasal 4 UU No. 21 tahun 2008, disebutkan bahwa bank syariah 

wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank 

syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitulmal, yaitu 
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menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial 

lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. 

2.4 Akad Salam 

2.4.1 Pengertian Akad Salam 

Akad salam menurut PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli 

barang pesanan (muslam fiih) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual 

(muslam illaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (al muslam) pada saat 

akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. (Sri Nurhayati – Wasilah, 

2011 : 196) 

Akad salam menurut OJK merupakan Perjanjian pembiayaan berupa transaksi 

jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan 

pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. 

2.4.2 Jenis Akad Salam 

Jenis akad salam dalam (Sri Nurhayati – Wasilah, 2011 : 198), terbagi atas dua 

jenis yaitu : 

1. Salam  

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan 

belum ada ketika transaksi dilakukan, pembeli melakukan pembayaran di 

muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan kemudian hari. 
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Gambar II.1 Skema Salam 

 

Barang/modal 

(1) 

(2) 

(3) 

Keterangan : 

(1) Pembeli dan penjual menyepakati akad salam 

(2) Pembeli membayar kepada penjual 

(3) Penjual menyerahkan barang 

2. Salam paralel 

Salam paralel merupakan melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara 

pemesan membeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok 

(supplier) atau pihak ketiga lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjual Pembeli 
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Gambar II.2 Skema salam  paralel 

Keterangan : 

(1) Pembeli dan penjual menyepakati akad salam 

(2) Pembeli membayar kepada penjual 

(3) Penjual menyerahkan barang 

(1)-a Penjual dan pemasok menyepakati akad salam 

(2)-a penjual membayar kepada pemasok 

(3)-a pemasok menyerahkan barang kepada penjual untuk di serahkan kepada  

pembeli 

2.4.3 Rukun dan Ketentuan Akad Salam 

1. Rukun salam  

Adapun rukun salam dalam (Muhammad Yusuf, 2011 : 109) sebagai berikut : 

a. Pembeli (muslam) 

b. Penjual (muslam ilaih) 

c. Barang atau hasil produk (muslam fiih) 

 

                                      (1)-a                                         (1) 

                                                      (2)-a                                         (2) 

                                                      (3)-a                                         (3) 

 

 

penjual/ 

pemasok 

Pembeli/ 

penjual 
Pembeli 
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d. Modal atau uang  

e. Ijab qabul (shighat) 

Syarat-syarat salam (muamalat institute, perbankan syariah, hal 51) adalah :  

a. Pihak yang berakad  

b. Saling rela antara dua belah pihak dan tidak ingkar janji 

c. cakap hukum dan baligh (berakal) 

d. Ketentuan Akad Salam 

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang jual beli salam 

sebagaimana tercantum dalam fatwah Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-

MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 33-35) 

sebagai berikut : 

1. Ketentuan tentang pembayaran 

a. Alat  bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, 

barang atau manfaat. 

b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. 

c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. 

2. Ketentuan tentang barang 

a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. 

b. Spesifikasinya jelas. 

c. Penyerahan dilakukan kemudian. 

d. Waktudan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan. 

e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 
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f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai 

kesepakatan. 

3. Ketentuan tentang salam paralel 

Boleh melakukan salam paralel dengan syarat : 

a. Akad kedua terpisah dari akad pertama 

b. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah 

4. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya 

a. Penjual herus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas 

dan jumlah  yang telah disepakati 

b. Jika penjual menyerahkan barang denagn kualitas yang lebih tinggi, 

penjual tidak boleh meminta tambahan harga 

c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas rendah dan pembeli 

rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga 

(diskon) 

d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktuyang disepakati 

dengan syarat : kualitas dan jumlah barang esuai dengan kesepakatan dan 

penjual tidak boleh menuntut tambahan harga. 

e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, 

atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka 

ia memiliki dua pilihan yaitu membatalkan kontrak dan meminta uang 

kembali dan pilihan kedua menunggu sampai barang tersedia. 
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5. Berakhirnya akad salam 

Hal-hal yang dapat membatalkan kontrak akad salam dalam (Sri Nurhayati dan 

Wasilah, 2011 : 201) adalah : 

a. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan 

b. Barang yang dikirim cacat atau  tidak sesuai dengan yang disepakati 

dalam akad 

c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih 

untuk menolak  atau membatalkan akad 

d. Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad tetapi pembeli 

menerimanya 

e. Barang diterima 

2.5 Kebutuhan Masyarakat Terhadap Akad Salam 

Akad salam dibutuhkan oleh banyak kalangan, misalnya bagi orang-orang 

yang memiliki kemampuan dan keterampilan namun mereka tidak memiliki modal 

yang cukup untuk menjalankannya. Mereka bisa menjual sempel produk mereka 

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

menyiapkan bahan baku dan biaya operasional pengadaan produk, seperti untuk 

membeli bibit, alat, pupuk, dan lain-lainnya. 

Penjual memperoleh kemaslahatan dan keuntungan berupa : 

1. Mendapat modal untuk menjalankan usahanya dengan cara halal.sehingga 

dia dapat menjalankan dan mengembangkan usaha tanpa terlibat riba 

(bunga). Sebelum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang ini untuk 
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menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa 

ada kewajiban apapun. 

2. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karna 

biasanya tenggang waktu antara waktu transaksi dan penyerahan barang 

pesanan cukup lama.  

3. Tidak perlu upayah 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. 

2.6 Perlakuan Akuntansi PSAK No. 103 

2.6.1 Akuntansi Untuk Pembeli 

Hal-hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi secara akuntansi : 

a. Pengakuan piutang salam, piutang diakui pada saat modal usaha salam 

dibayarkan atau  dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan 

sebagai piutang salam. 

b. Pengukuran modal usaha salam dalam bentuk kas diukur jumlah yang 

dibayarkan. 

Jurnal : 

Dr. Piutang salam     xxx 

Kr. Kas       xxx 
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Modal usaha salam dalam bentuk nonkas diukur sebesar nilai wajar, 

selisih wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui 

sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha 

tersebut. 

1) Pencatatan apabila nilai wajar lebih kecil dari nilai tercatat 

Jurnal :  

Dr. Piutang salam     xxx 

Dr. Kerugian      xxx 

Kr. Aset nonkas     xxx 

2) Pencatatan apabila nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat 

Jurnal : 

Dr. Piutang salam     xxx 

Kr. Keuntungan     xxx 

Kr. Aset nonkas     xxx 

c. Penerimaan barang pesanan 

1) Jika barang pesanan sesuai dengan akad atau nilai wajarnya lebih tinggi, 

maka dinilai sesuai nilai yang disepakati. 

Jurnal : 

Dr. Aset salam     xxx 

Kr. Piutang salam     xxx 

2) Jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai 

pesanan, maka barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai 

wajar pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian. 
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Jurnal : 

Dr. Aset salam (diukur pada nilai wajar)  xxx 

Dr. Kerugian salam    xxx 

Kr. Piutang salam     xxx 

3) Jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang 

salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar 

bagian yang tidak dapat dipenuhi dan jurnal : 

Dr.aset lain-lain- piutang    xxx 

Kr. Piutang salam     xxx 

2.6.2 Akuntansi untuk Penjual 

a. Pengakuan kewajiban salam, kewajiban salam diakui pada saat penjual 

menerima modal salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai 

kewajiban salam. 

b. Pengukuran kewajiban salam, 

Jika modal salam diterima dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang 

diterima  

Jurnal : 

Dr. Kas      xxx 

Kr. Utang salam      xxx 
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Jika modal salam diterima dalam bentuk nonkas diukur sebesar nilai wajar 

Jurnal : 

Dr. Aset nonkas (nilai wajar)   xxx 

Kr. Utang salam      xxx 

c. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang 

kepada pembeli. 

Jurnal : 

Dr. Utang salam     xxx 

Kr. Penjualan      xxx 

d. Jika penjual melakukan transaksi paralel, selisih antara jumlah dibayaroleh 

pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai 

keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh 

penjual ke pembeli akhir. 

Jurnal ketika membeli persediaan : 

Dr. Aset salam     xxx 

Kr. Kas       xxx 

Pencatatan ketika penyerahan persediaan, jika jumlah yang dibayar oleh 

pembeli akhir lebih  kecil dari biaya perolehan barang pesanan. 

Jurnal : 

Dr. Utang salam     xxx 

Dr. Kerugian salam    xxx 

Kr. Aset salam     xxx 
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Pencatatan ketika penyerahan persediaan, jika jumlah yang dibayar oleh 

pembeli akhir lebih besar dari biaya perolehan barang pesanan. 

Jurnal : 

Dr. Utang salam     xxx 

Kr. Aset salam      xxx 

Kr. Keuntungan salam     xxx 

2.7 Pandangan Islam 

2.7.1 Al-Qur’an 

Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur’an tentang jual beli sebagai berikut : 

َٰٓأ َٰٓ  اي   ى ف   لَِّذين  ٱ أ يُّه  س م ّٗ ٖل مُّ َٰٓ أ ج  اْ إِذ ا ت د اي نت م بِد ۡيٍن إِل ى  ن وَٰٓ ام  ۡلي ۡكت ب بَّۡين ك ۡم  ۡكت ب وه   ٱء  و 

....ۡلع ۡدِل  ٱك اتِب ُۢ بِ   

Artinya : 

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya 

dengan benar....” (Q.S Al-Baqarah : 282) 

 

ا أ يُّه 
َٰٓ اْ أ ۡوف واْ بِ  لَِّذين  ٱ ي   ن وَٰٓ ام  ....ۡلع ق وِد  ٱء   

Artinya : 

“Hai orang –orang yang beriman penuhilah janji-janji itu…” (Q.S Al-

Maidah :1) 
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2.7.2 Hadist 

Dalam Hadist, ibnu  abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke 

Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk 

jangka waktu) satu, dua dan tiga tahun, lalu beliau berkata : 

“Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia 

melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, 

untuk jangka waktu tertentu.” (HR. Bukhari Muslim) 

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara 

tangguh muqaradhah (mudharabah) dan mencampurkan gandum dengan 

tepung untuk keperluan rumah, bukanuntuk dijual.” (HR. Ibnu Majah 

dalam Sri Nurhayati, 2011 : 200) 
 

2.7.3 Fatwa DSN. 

Ketentuan syariah akad salam telah diatur dalam Fatwa DSN Nomor 05/DSN-

MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. (Dwi Swiknyo, 2010 : xvii) 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel II.1 

Rangkuman Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Judul Hasil 

1 Aisthath 

Muneeza, Nik 

Nurul Atiqah Nik 

Yusuf dan Rusni 

Hassan (2011) 

The possibility of 

application of salam 

in Malaysian 

Islamic Banking 

system 

Akad Salam lebih rentan 

terhadap risiko dibanding akad 

komersial Islam lainnya 

digunakan oleh bank syariah di 

Malaysia dan tidak satupun bank 

syariah di negara ini 

memanfaatkan jenis akad ini 

sebagai mode pembiayaan. 

Namun, penelitian ini 

menunjukkan bahwa produk 

perbankan yang layak 

berdasarkan akad salam bisa 

diformulasikan untuk membantu 

petani miskin di dalam negeri 

2 Muhammad 

Akhyar Adnan 

dan Nery Revisa 

(2012) 

Faktor-Faktor Yang 

Memengaruhi 

Belum 

Diaplikasikannya 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi belum 

diaplikasikannya akad salam 

pada perbankan syariah Menurut 
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Akad Salam Pada 

Perbankan Syariah 

(Studi Pada 3 Bprs 

Yogyakarta) Dan 

Kaitannya Dengan 

Pengurangan 

Tingkat Kemiskinan 

para pakar, bankir, dan nasabah 

faktor-faktor tersebut beragam 

yang secara keseluruhan ada 17 

faktor, namun seecara 

keseluruhan ada 5 faktor 

dominan yaitu: tingginya resiko, 

tidak ada permintaan, 

keterbatasan sumber daya 

manusia, pemahaman 

masyarakat yang masih kurang, 

dan aplikasinya rumit. 
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BAB III 

Metode Penelitian 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian menentukan hasil dari suatu penelitian. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Alasan 

penggunaan metode kualitatif karena permasalahan yang belum jelas, holistik, 

kompleks dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial 

tersebut menggunakan metode yang pengukurannya berdasarkan perhitungan 

angka dengan instrumen seperti tes atau  kuesioner (Sugiyono, 2013: 381). Dengan 

demikian penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang individu 

melihat, menggambarkan atau memaknai dunia sosialnya (Martono, 2015: 212). 

Menurut Martono (2015: 206) penelitian fenomenologi (phenomenology 

research) adalah tipe penelitian yang menggambarkan pemaknaan beberapa 

individu mengenai pengalaman hidupnya, pemaknaan mereka mengenai konsep 

atau fenomena tertentu. Fenomenologi dipilih karena di dalamnya peneliti 

mengidentifikasi tentang fenomena tertentu, serta mengharuskan peneliti mengkaji 

subjek dengan terlibat langsung untuk mengembangkan pola dan relasi bermakna 

(creswell : 2010). Fokus utama dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang 

menyebabkan belum diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah. 

Dalam hal ini alur analisis data untuk penelitian fenomenologi pada penelitian 

ini memacu pada yang disampaikan Amadeo Giori (Raco & Tanod, 2011: 119-123 

dalam Nuradillah, Rusmana dan Warsidi, 2014), yaitu: 
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a. Peneliti membaca keseluruhan ungkapan yang disampaikan oleh 

informan dengan tujuan untuk mendapatkan arti umum dari informasi 

tersebut, ketika membaca keseluruhan ungkapan yang disampaikan oleh 

informan peneliti juga berpegang pada konteks penelitian yang 

dilakukan agar peneliti dapat menangkap uangkapan yang dimaksud 

oleh informan. 

b. Peneliti akan membaca keseluruhan teks kembali dengan tujuan khusus, 

yaitu untuk memilih atau membedakan (discriminating) unit makna 

(meaning unit) dan dengan perhatian penuh pada fenomena yang sedang 

diteliti oleh peneliti. 

c. Peneliti melihat dan membaca seluruh unit makna sambil 

memperhatikan apakah unit makna tersebut benar-benar memiliki 

keterkaitan dengan topik yang dibahas dan diteliti oleh peneliti. 

d. Peneliti membuat sintesa dari semua unit makna yang ditranspormasi 

dalam satu statement yang sesuai dengan pengalaman informan. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Menurut Martono (2015:67) bahwa data primer merupakan data 

utama yang digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian 

yang sedang dikaji, sedangkan data sekunder merupakan data penunjang yang 

keberadaannya hanya digunakan untuk memperkuat, melengkapi, atau mendukung 

data primer. 
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3.2.1 Data Primer 

Data primer dalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan 

informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber 

pertama (seperti informan melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang 

dilakukan sendiri oleh peneliti (Martono, 2015: 65). Untuk menjawab riset question 

atas penelitian yang dilakukan maka peneliti memperoleh data dengan wawancara 

kepada informan. Dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan dan kebenaran dari 

beberapa sumber untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

belum diaplikasikannya akad salam. 

3.2.2 Data Sekunder 

Data sekundar adalah data yang sudah tersedia dan dapat bersumber dari 

catatan yang ada pada perusahaan seperti profil objek penelitian serta data lainnya 

yang diterbitkan oleh perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan 

mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku serta artikel yang 

ada hubungannya dengan objek penelitian. 

3.3 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini ialah BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru yang 

beralamat di jl. Arifin Ahmad no. 113, Marpoyan Damai, kota Pekanbaru dan Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru Nangka yang beralamat di jl. 

Tuanku Tambusai no. 320, Payung Sekaki, kota Pekanbaru yang merupakan 

peringkat ketiga dan pertama terbesar Bank Umum Syariah berdasarkan  jumlah 

aset. 
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3.4 Metode Pengumpulan data 

Untuk teknik pengumpulan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini 

penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : 

3.4.1 Observasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara 

langsung dan mencatat berkas-berkas, kejadian-kejadian yang berkaitan dengan 

objek yang terjadi dilapangan. 

3.4.2 Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah 

tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih 

berhadapan secara fisik. Dilakukan untuk memperoleh data informasi sebanyak 

mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. (Imam Gunawan, 2013 

:160) 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk 

tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013: 326). Data 

dokumentasi  merupakan data pelengkap dari dalam sebuah pengumpulan data 

suatu penelitian. 

3.4.4 Studi kepustakaan 

Menurut Martono (2015 : 298) menyatakan bahwa studi kepustakaan 

merupakan proses mencari, membaca, memahami dan menganalisis sebagai 

literatur, hasil kajian (hasil penelitian) atau studi yang berhubungan dengan 
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penelitian yang akan dilakukan. Studi pustaka bermanfaat untuk memperkaya atau 

mengembangkan pengetahuan dan argumentasi peneliti mengenai masalah sosial 

atau konsep yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. 

3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru dilaksanakan pada bulan Oktober 

2019 hingga Maret 2020. 

3.6 Teknik Pemilihan Informan 

Informen merupakan orang yang memberikan penjelasan atau informasi secara 

rinci dalam proses penelitian. Peran informan lebih aktif untuk untuk 

menyampaikan informasi secara lengkap mengenai beberapa hal yang ingin 

diketahui peneliti (Martono, 2015 :120). Dalam penelitian ini metode penelitian 

menggunakan teknik purposive samling. Karena, metode penentuan sampel ini 

menggunakan metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.  Dalam hal 

ini, peneliti memilih informan yang telah dibagi dan disesuaikan berdasarkan 

bidang dan keahliannya, yaitu : 

3.6.1 Akademisi  

Kriteria informan akademisi yaitu yang memiliki gelar atau keahlian dalam 

bidang muamalat syariah dan akuntansi syariah, dalam hal ini peneliti memili 

informan Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag yang berpropesi sebagai 

dosen ekonomi syariah. Dan informan selanjutnya Dr. H. Heri Sunandar, M.CL 

berprofesi sebagai dosen Perbankan syariah dan Ekonomi Islam. 
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3.6.2 Praktisi Perbankan Syariah 

Praktisi perbankan syariah yang dipilih adalah Pegawai BRI Syariah KC 

Pekanbaru dan pegawai Bank Syariah Mandiri KCP Pekanbaru Nangka.  

3.6.3 Nasabah 

Nasabah sebagai informan adalah nasabah yang menjalankan perjanjian dalam 

hal penyaluran pembiayaan maupun tidak. 

3.7 Pemeriksaan Data 

Menurut Solehudin, Auliyah dah Zuhdi (2014) menyatakan bahwa di dalam 

suatu pengumpulan data penelitian kualitatif, wawancara dan observasi memiliki 

banyak kelemahan dan sumber data kualitatif yang kurang credible yang akan 

mempengaruhi hasil penelitian. Oleh sebab itu diperlukan teknik pemeriksaan 

untuk menetapkan keabsahan pada data tersebut. Untuk itu digunakan triangulasi 

untuk menguji keabsahan pada data. Menurut Sugiyono (2013: 369) menyatakan 

bahwa triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu, berikut penjelasannya. 

3.7.1 Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber yaitu pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh malalui beberapa sumber (Sugiyono, 

2013: 370). 
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3.7.2 Triangulasi teknik pengumpulan data  

Triangulasi teknik pengumpulan data ialah untuk menguji kredibilitas data  

yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber-sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda (sugiyono,2013: 353). 

3.7.3 Triangulasi waktu 

Yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang 

berbeda (Sugiyono,2013: 371). 

3.8 Metode Analisis Data 

Menurut Miles dan Hubermen (1984) dalam Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, 

yaitu sebagai berikut: 

3.8.1 Reduksi data (data reduction) 

Yaitu data berarti dirangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono,2013: 336). 

3.8.2 Penyajian data (data display) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian 

data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola perhubungan, sehingga akan 

semakin mudah dipahami. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk 
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memahami apa yang terjadi dan direncanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut (Sugiono, 2013: 339). 

3.8.3 Penarikan Kesimpulan (Condusion Drawing/ verification) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objekyang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas 

(Sugiono, 2013: 343). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belum 

diaplikasikannya akad salam pada perbankan syariah menurut para pakar, praktisi 

bank dan nasabah secara keseluruhan ada 19 faktor, namun secara keseluruhan ada 

5 faktor yang dominan yakni tingginya resiko, pemahaman masyarakat masih 

kurang, bank tidak menawarkan, banyak alternatif lain dan tidak ada permintaan. 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa akad salam belum bisa diaplikasikan oleh 

perbankan syariah padahal akad salam ini secara teoritis ada dan salah satu transaksi 

yang sesuai dengan prinsip dan karakteristik syariah. 

5.2 Implikasi 

Berbagai temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

pertimbangan oleh perbankan syariah dalam mengaplikasikan akad salam. Adapun 

beberapa hal yang perlu diperhatikan : 

a. Perbankan syariah harus mempertimbangkan tingginya resiko untuk 

mengaplikasikan akad salam ini. 

b. Perlu ada edukasi masyarakat terkait akad-akad perbankan syariah, 

khususnya akad salam. 

c. Perlu ada kerja sama dengan para pihak-pihak perusahaan besar yang 

memiliki modal besar. 

d. Perbankan syariah perlu menawarkan produk akad salam kepada nasabah. 
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e. Bank syariah harus mempertimbangkan dan mempunyai keberanian lebih 

dalam mengaplikasikan akad  salam. 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan 

keterbatasan-keterbatasan yang ada, diharapkan untuk peneliti yang akan datang 

agar dapat lebih mengembangkan penelitian dengan hal-hal berikut ini : 

1. Menambah objek penelitian, seperti lembaga keungan syariah lainnya.  

2. Memperluas informan dalam kategori pakar dengan tidak sebatas dosen 

UIN SUSKA Riau saja. 

3. Menambah periode penelitian, diharapkan hasil yang diperoleh lebih akurat. 

4. Menambah pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informan ataupun 

responden. 

5.4 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan penelitian dengan 

keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Keterbatasan-

keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Periode penelitian yang digunakan hanya 3 tahun 3 bulan pengamatan yaitu 

tahun 2014 sampai Maret 2017. 

2. Informan penelitian ini  adalah pakar, praktisi bank, dan nasabah. Pakar 

yang dimaksud dalam penelitian ini baru cakupan dosen UIN SUSKA Riau. 

 

   

 



71 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Adnan, Muhammad Akhyar dan Nery Revisa. 2012. Faktor-Faktor Yang 

Memengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada Perbankan Syariah 

(Studi Pada 3 Bprs Yogyakarta) Dan Kaitannya Dengan Pengurangan 

Tingkat Kemiskinan. Yogyakarta : UMY. 

Arif, M. Nur Rianto Al. 2010. Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah. Bandung : 

Alfabeta. 

Djamil, Fathurrahman. 2012. Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di 

Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Sinar Grafika. 

Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif : Teori Dan Praktik. Jakarta : 

Bumi Aksara. 

Harahap, Sofyan Syafri. 2011. Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011. Jakarta : Rajawali 

Pers. 

Hidayatulloh, Agus Dkk. 2013. Alwasim Al-Qur’an Tajwid Kode, Transliterasi Per 

Kata, Terjemah Per Kata. Bekasi : Cipta Bagus Segara     

Martono, Nanamg. 2015. Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci. Jakarta: 

Rajawali Press. 

Muhammad. 2013. Akuntansi Syari’ah Teori Dan Praktik Untuk Perbankan 

Syari’ah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 

Mujahidin, Akhmad. 2019. Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, 

dan Pasar. Depok : Rajawali Pers 

Mujahidin, Akhmad. 2019. Hukum Perbankan Syariah. Depok : Rajawali Pers 

Muneeza,Aisthath Dkk. 2011. The possibility of application of salam in Malaysian 

Islamic Banking system. Malaysia: Emerald Insight 

Nafarin, M. 2004. Akuntansi Pendekatan Siklus dan Pajak untuk Perusahaan 

Industri dan Dagang. Jakarta : Ghalia Indonesia. 

Nuradilla, Masschuraini, Oman Rusmana dan Warsidi. Studi Peran Laporan 

Keuangan Dalam Memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Mataram: SNA 

17. 

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2011. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta : 

Salemba Empat. 

Sanusi, Anwar . 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta : Salemba Empat. 

Sugiono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed 

Methods). Jakarta: Alfabeta. 



72 
 

 
 

Sunyoto, Danang. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung : Refika 

Aditama. 

Susyanti, Jeni. 2016. Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah. Malang : Empat 

Dua. 

Suwiknyo, Dwi. 2010. Pengantar Akuntansi Syariah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar 

Yaya,Rizal Dkk. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik 

Kontemporer Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. 

Yusuf, Muhammad. 2011. Bisnis Syariah Edisi 2. Jakarta : Mitra Wajana Media 

 

Websites : 

www.brisyariah.co.id 

www.emeraldinsight.com 

www.kinerjabank.com 

www.mandirisyariah.co.id 

www.ojk.go.ids 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Lampiran 1 : surat izin riset 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA PADA PAKAR 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada 

Perbankan Syariah (Studi Pada 2 Bank Umum Syariah Di Pekanbaru) 

Identitas Responden  

Nama   : 

Umur   : ... Tahun 

Jenis Kelamin  : ( ) Laki-laki ( ) Perempuan 

Pendidikan Terakhir : 

Dosen Jurusan  : 

Lama    : ... Tahun 

Pertanyan-pertanyaan : 

1. Bagaimana pendapat bapak tentang pembiayaan akad salam ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi belum diaplikasikannya 

akad salam pada perbankan syariah ? 

3. Bagaimanakah menurut bapak solusi untuk dunia perbankan syariah 

terhadap pembiayaan akad salam kedepannya ? 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA PADA PRAKTISI PERBANKAN SYARIAH 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada 

Perbankan Syariah (Studi Pada 2 Bank Umum Syariah Di Pekanbaru) 

Identitas Responden  

Nama   : 

Umur   : ...... Tahun 

Jenis Kelamin  : ( ) Laki-laki ( ) Perempuan 

Pendidikan Terakhir : 

Jabatan  : 

Lama    : ..... Tahun 

Bank   : 

Pertanyan-pertanyaan : 

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu tentang pembiayaan akad salam ? 

2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan belum diaplikasikannya akad 

salam pada perbankan syariah ? 

3. Apakah ada permintaan pembiayaan akad salam dari nasabah ? 

4. Bagaimanakah menurut bapak/ibu solusi untuk dunia perbankan syariah 

terhadap pembiayaan akad salam kedepannya ? 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA PADA PARA NASABAH 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belum Diaplikasikannya Akad Salam Pada 

Perbankan Syariah (Studi Pada 2 Bank Umum Syariah Di Pekanbaru) 

Identitas Responden  

Jenis Kelamin   : ( ) Laki-laki ( ) Perempuan 

Umur    : ...... Tahun 

Pendidikan Terakhir  : 

Pekerjaan   : 

Nasabah Bank   : 

Lama Menjadi Nasabah : ..... Tahun 

Pertanyan-pertanyaan : 

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu kenapa pihak perbankan syariah belum 

mengaplikasikan akad salam ? 

2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan permintaan pembiayaan akad 

salam? 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3 : Transkip Hasil Wawancara 

TRANSKIP WAWANCARA 

1. Transkip Wawancara Peneliti Dengan Para Pakar 

Identitas informan 

Nama   : Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M,Ag. 

Umur   : 48 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Pendidikan Terakhir : S3 

Dosen Jurusan  : Ekonomi Islam 

Lama   : 23 Tahun 

Hasil Wawancara 

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu tentang pembiayaan akad salam? 

Jawab : 

Yang namanya akad salam itu kan pembelian barang yang diserahkan di 

kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka dengan kata lain, as-

salam adalah akad atas suatu barang dengan kriteria tertentu sebagai 

tanggungan tertunda dengan harga yang yang dibayarkan pada majelis akad. 

Terdapat enam persyaratan akad salam yaitu, pertama barang yang dipesan 

harus jelas jenisnya, harus jelas sifat-sifatnya, harus jelas ukurannya, harus 

jelas batas waktunya, harus jelas harganya dan kemudian tempat penyerahan 

harus dinyatakan secara jelas. 



 

 

2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan belum diaplikasikannya akad salam 

pada perbankan syariah? 

Jawab : 

Salam ini resikonya tinggi ya, jika waktu penyerahan tepat waktu, ternyata 

barangnya cacat, pembeli bisa saja menolak otomatis dana harus dikembalikan 

tu kan jadi  rugi. Atau misalnya penyerahan barang sudah lewat dari waktu 

yang ditentukan tapi barangnya belum ada akad bisa saja rusak tidak sesuai 

dengan 6 syarat tadi, anggaplah bisa mengunggu sampai barang tersedia, 

tapikan tidak semua pembeli mau menunggu.Dalam akad jual beli mereka yang 

sebagai pembeli pasti akan memilih barang yang sudah ada wujudnya seperti 

akad murabahah maupun ijarah. Kalau salam ini kita harus menunggu dalam 

kurun waktu yang ditentukan bisa saja penjual tak tepat waktu atau hasilnya 

tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati. 

Kebanyakan masyarakat kita ini masih belum paham tentang akad-akad 

syariah apalagi akad salam ini, itu karena kurangnya edukasi di masyarakat. 

Mereka pun beranggapan bank syariah dan konvensional sama saja 

Lalu pasti permintaan tidak ada setelah kurangnya pemahaman masyarakat 

terhadap transaksi syariah apalagi tetang akad salam ini, pastilah tidak ada 

permintaan. Hal ini bisa menyebabkan pihak perbankan tidak memerlukan 

akad ini atau  justru bisa saja sebaliknya, kalau masyarakat tidak paham akad 

salam ini bank akan tawarkan akad yang kira-kira mudah dipahami masyarakat 

dari pada nanti merepotkan mereka 



 

 

Terus efisiensi termasuk juga salah satu faktornya. Kalau pembeli bisa 

langsung beli ke produsen kenapa harus melalui bank. Terus harga pasti akan 

lebih murah lagi dari pada membeli melalui bank, di situ bank juga mencari 

keuntungan gak mungkin tidak mendapatkan untung.Kemudian akad salam ini 

butuh kepercayaan penuh karena ya itu tadi, akad salam ini harus dibayar penuh 

di awal dan barangnya datang di kemudian hari, inikan butuh kehati-hatian juga 

dan pihak penyedia dana merasa was-was juga. 

3. Bagaimanakah menurut bapak/ibu solusi untuk dunia perbankan syariah 

terhadap pembiayaan akad salam kedepannya? 

Jawab : 

Di perbankan syariah itu  kan terkenal dengan 3m, mudharabah, 

musyarakah, murabahah. Ini bisa menjadi akad-akad unggulan. Kepada para 

pihak pembawa kepentingan pihak-pihak yang ingin bertransaksi syariahnya 

dilakukan dengan menghubungi pihak perbankan untuk menjadi mediator, 

menjadi lembaga yang mempertemukan mereka untuk melakukan akad ini, 

dari awal ketemu benar tidak boleh memesan tanpa tahu specknya keenam 

syarat tadi. Contohnya seperti laptop ini aja depannya samsung batrainya bisa 

saja yang lain itu sering terjadi, ya memang perlu kehati-hatian sebenarnya 

tidak boleh sembarangan. Semestinya itu aja jadi ya memang harus bertemu 

para pihak yang berkepentingan melakukan akad dan juga melakukan edukasi 

terhadap masyarakat. 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

2. Transkip Wawancara Peneliti Dengan Para Pakar 

Identitas informan 

Nama   : Dr. Heri Sunandar, M.CLi. 

Umur   : 53 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Pendidikan Terakhir : S3 

Dosen Jurusan  : Ekonomi Islam 

Lama   : 27 Tahun 

Hasil Wawancara 

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu tentang pembiayaan akad salam? 

Jawab : 

Inikan akad jual beli, akad jual beli tu kan ada 3 yang populer akad 

murabahah, akad salam dan istishna. Para ulama terdahulu  membenarkan akad 

salam, imam Hanafi membenarkan akad salam, imam Safi’i, imam Hambali 

dan imam Maliki juga memperbolehkan akad salam. Tapi, kalau sekarang ada 

ulama yang tidak membenarkan akad salam ini berarti dia tidak mengerti. Akad 

salam ini bagus untuk penuntasan IJON. Tapi salam ni bukan IJON, kan 

dibayar dulu kalau IJON kan dia yang nekan harga kalau salam kan tidak, yang 

biasa disebut tengkulak. 

2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan belum diaplikasikannya akad salam 

pada perbankan syariah? 

Jawab : 



 

 

Akad salam itu di perbankan tu biasanya diterapkan pada sektor pengadaan 

barang-barang pertanian. Di tempat kita ini tidak dipraktekan karena bukan 

daerah  pertanian apalagi di Pekanbaru. Sebenarnya bukan pertanian aja, 

peternakan juga bisa. Kalau daerah Sumatera Barat mungkin bisalah. 

Bank syariah ni harus ahli dalam 2 hal, yang pertama keahlian dalam bidang 

finence, yang kedua dalam bidang entrepreneur. Jadi kalo mereka jiwa 

entrepreneurnya ada banyak aspek yang bisa dikembangkan.dia melihat ini 

bisa gak dia punya ilmu seharusnya dan punya jiwa entrepreneur, karenanya 

gak berani terus maunya murabahah terus. 

salah satu faktornya, karena itu tadi mereka kebanyakan backgroundnya 

dari konvensional bukan dari syariah. Jadi penguasaan konsep salam itu masih 

minim. 

Selanjutnya mereka perbankan tidak mempunyai keahlian dalam bidang 

pertanian, kalaupun dia tidak punya keahlian jadi dia harus mencari orang yang 

ahli dibidang itu sebagai pendamping dalam membuat kebijakan, tapi costnya 

mahal masalahnya nanti kan, kalau yang bagus ya dia sendiri yang punya 

pengetahuan tentang masalah pertanian.  

Lalu jiwa entrepreneurnya, jadi kalau orang tu gak punya ilmu tapi punya 

jiwa entrepreneur banyak jalan yang dicarinya. Mungkin dia bisa cari 

penasehat, konsultan atau apa. Jadi jarang diterapkan emang, yang selalu 

murabahah aja. 

Kalaupun mereka mau menjalankan akad salam ini kalau dipikir-pikir 

resikonya besar. Karena memesan barang pertanian yang datang di kemudian 



 

 

hari, misalnya petani sudah menyerahkan barangnya tepat waktu tetapi kualitas 

barangnya beda. Mereka pihak pembeli maupun bank pasti cari bisnis yang 

kecil resikonya. Karena akad salam ini resikonya tinggi, jadi istilahnya akad 

ini ditunda dululah, lama kelamaan tidak dipraktekan sama sekali 

Lagi pula pertanian kita ini untuk swasembadanya kita masih belum, jadi 

tidak membutuhkan. Biasanya akad seperti salam ini bagusnya untuk kualitas 

ekspor dan kuantitas dengan jumlah banyak. Kalau hanya untuk dalam negeri 

tidak, adapun akad salam pertanian tetap sudah jalan aja dia. 

Dilihat dari tingkat resiko, bank pasti akan menawarkan produk yang lebih 

rendah resikonya. Ujung-ujungnya nasabah pasti akan diarahkan pada akad-

akad lain seperti murabahah atau mudharabah dan lain-lain. 

Kemudian faktor tidak diaplikasikannya akad salam ya karena tidak ada 

tawaran dari bank tersebut, kalau ada akad yang lebih mudah dan resikonya 

kecil kenapa mereka harus menawarkan akad ini, pastilah mereka lebih 

menawarkan akad lain yang lebih mudah dan resiko yang lebih kecil. 

3. Bagaimanakah menurut bapak/ibu solusi untuk dunia perbankan syariah 

terhadap pembiayaan akad salam kedepannya? 

Jawab : 

Seperti yang saya jelaskan tadi mereka itu tidak mengerti akad salam ini, 

mungkin hanya teori saja tapi mengaplikasikannya rumit. Di situ harus ada 

petani yang memproduksi barang di situ juga harus ada pengusaha atau 

penanggung jawab untuk pengadaan barang yang dibutuhkan perusahaan. Tapi 



 

 

kebanyakan perusahaan-perusahaan besar dia menyediakan sendiri sesuai 

dengan kebutuhan dia sendiri. 

Jadi solusinya, perbankan lebih memperdalam lagi tentang praktek-

praktek transaksi yang ada di syariah serta pengedukasian dengan masyarakat. 

Dan melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

1.  Transkip Wawancara Peneliti Dengan Praktisi Bank Syariah 

Identitas informan 

Nama   : Eviyanti, SE. 

Umur   : 35 Tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pendidikan Terakhir : S1 

Jabatan   : Administrasi Pendanaan 

Lama   : 10 Tahun 

Bank    : BRI Syariah 

Hasil Wawancara 

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu tentang pembiayaan akad salam? 

Jawab : 

Akad salam ini adalah salah satu akad jual beli yang ada di dunia 

perbankan syariah ya, tapi di tempat kami akad ini masih belum diaplikasikan.   

2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan belum diaplikasikannya akad salam 

pada perbankan syariah? 

Jawab : 

Akad salam ini susah diterima masyarakat, misalnya ibu jual beli ya sama 

kamu nih tapi kamu harus bayar lunas dulu sama ibu ya terus barangnya nanti 

terakhir, kira-kira kamu mau gak?  



 

 

Kalau masyarakat paham dengan akad salam ini mereka akan terima, tapi 

hanya kecil kemungkinan. Malah mereka atau kita pun akan cendrung memilih 

akad lain. 

Kenapa akad salam ini belum diaplikasikan itu karena tingkat resikonya 

besar. Kalau di kamikan, marketing itu boleh dia mencari nasabah apa aja, tapi 

ada klasifikasinya. Ada jenis usaha yang diwanti-wanti atau isitilah di kaminya 

jenis usaha yang di garis merah kayak usaha unggas, pertanian dan usaha galon. 

Nah pertanian inikan termasuk produk akad salam, pertanian ini resikonya bisa 

terkena hama dan bencana banjir yang bikin gagal panen. 

Kenpa belum dipraktekan di BRIS, ya produknya saja di kita belum ada karena 

termasuk jenis usaha di garis merah. 

3. Apakah ada permintaan pembiayaan akad salam dari nasabah? 

Jawab : 

Di BRIS ini belum ada permintaan akad salam dari nasabah. Mungkin 

karena masyarakat belum tahu transaksi-transaksi syariah. Kebanyakan dari 

mereka cuman tahu hanya beberapa akad seperti qardh, murabahah dan 

mudharabah atau bagi hasil. 

4. Bagaimanakah menurut bapak/ibu solusi untuk dunia perbankan syariah 

terhadap pembiayaan akad salam kedepannya? 

Jawab : 

Menurut ibu harus ada pemahaman-pemahan atau edukasi lagi untuk 

masyarakat maupun pihak perbankan untuk memahami tentang perekonomian 

syariah apalagi masalah transaksi-transaksi syariah seperti ini. 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

2. Transkip Wawancara Peneliti Dengan Praktisi Bank Syariah 

Identitas informan 

Nama   : Weri Nopendra, SE. 

Umur   : 29 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan Terakhir : S1 

Jabatan   : Account Oficer Micro 

Lama   : 3 Tahun 

Bank    : BRI Syariah 

Hasil Wawancara 

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu tentang pembiayaan akad salam? 

Jawab : 

Akad salam ini menarik tapi agak sulit juga untuk diaplikasikan, karena 

kita harus membayar penuh di awal dan barangnya datang di kemudian hari 

dan itu membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi. 

2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan belum diaplikasikannya akad salam 

pada perbankan syariah? 

Jawab : 

Resikonya tinggi sih, setiap akad tu pasti memiliki resiko yang berbeda-

beda. Tapi menurut abang akad salam ini tingkat resikonya tinggi, karena kita 

membiayai nasabah penuh di awal dan barangnya datang di kemudian hari 



 

 

dalam waktu yang ditentukan. Terus akad salam ini lebih cocok untuk sektor 

pertanian, sedangkan di bank ini sektor pertanian termasuk jenis usaha yang di 

garis merah atau yang diwanti-wanti. Itu kenapa, karena bisa saja petani 

terkena hama terus terkena bencana dan kita kan tidak tahu apa yang akan 

terjadi kedepannya, iya kalau berhasil panen, kalau gagal panen gimana? 

Kita juga belum menguasai akad salam ini, karena selama ini kita fokus 

menjalankan akad-akad selain akad salam ini. Terus kalau akad salam ini kita 

membutuhkan pengawas lapangan yang paham dengan pertanian, sedangkan 

SDM kita terbatas untuk hal itu. Berarti kan kita butuh pendamping yang 

paham akan hal ini. 

3. Apakah ada permintaan pembiayaan akad salam dari nasabah? 

Jawab : 

Untuk masalah permintaan, abang kurang tahu juga ya, tapi yang jelas di 

bank ini akad salam belum di aplikasikan. 

4. Bagaimanakah menurut bapak/ibu solusi untuk dunia perbankan syariah 

terhadap pembiayaan akad salam kedepannya? 

Jawab : 

Mungkin pihak bank harus mempertimbangkan akad salam ini sih, apakah 

bisa digunakan atau tidak sama sekali. Dan harus lebih memperdalam lagi 

tentang transaksi-transaksi yang ada di perbankan syariah. 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

3. Transkip Wawancara Peneliti Dengan Praktisi Bank Syariah 

Identitas informan 

Nama   : Gusfri Afriandi, S.E. 

Umur   : 32 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Pendidikan Terakhir : S1 

Jabatan   : Customer Service 

Lama   : 6 Tahun 

Bank    : BSM 

Hasil Wawancara 

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu tentang pembiayaan akad salam? 

Jawab : 

Akad salam itukan akad jual beli dimana barang dibayar dulu trus 

barangnya datang kemudian sangat beda dengan murabahah yang barangnya 

ada dulu baru dibayar. 

2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan belum diaplikasikannya akad salam 

pada perbankan syariah? 

Jawab : 

Pertama untuk produknya kita belum ada, karena juga belum ada arahan 

dari pusatnya jadi kita tidak mempunyai kewenangan juga untuk 

mengaplikasikannya. Selanjutnya karena tingkat resikonya tinggi, karena akad 

salam ini kita harus menunggu barangnya datang apalagi salam ini digunakan 



 

 

untuk sektor pertanian, kalau untuk pertanian biasanya kita makai akad 

murabahah itupun karena barangnya sudah ada kan. Contohnya seperti jual 

beli beras, barangnya sudah ada baru kita jual belikan.  

3. Apakah ada permintaan pembiayaan akad salam dari nasabah? 

Jawab : 

Untuk sejauh ini belum ada ya. Untuk permintaan belum ada dari nasabah 

untuk akad salam ini, karena kami pun tidak menawarkan akad ini, dari kitanya 

juga gak nyediakan akadnya, jadi kami makai yang ada aja. 

4. Bagaimanakah menurut bapak/ibu solusi untuk dunia perbankan syariah 

terhadap pembiayaan akad salam kedepannya? 

Jawab : 

Untuk solusinya, masyarakat diharapkan lebih memahami lagi sekilas 

tentang bank syariah ini bukan untuk akad salam aja tapi untuk keseluruhan, 

karena masyarakat masih menganggap bank syariah dan konvensional itu sama 

aja. Mungkin dengan melakukan seminar-seminar tentang bank syariah pada 

masyarakat. 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

4. Transkip Wawancara Peneliti Dengan Praktisi Bank Syariah 

Identitas informan 

Nama   : Roni Herwanto, ST. 

Umur   : 29 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Pendidikan Terakhir : S1 

Jabatan   : Back Office Micro 

Lama   : 4 Tahun 

Bank    : BSM 

Hasil Wawancara 

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu tentang pembiayaan akad salam? 

Jawab : 

Akad salam ni akad jual beli sama seperti murabahah tapi salam ini jual 

beli dalam bentuk pesanan. Kita pesan dulu barangnya trus barangnya datang 

di kemudian hari, tapi kita harus bayar dulu waktu melakukan perjanjian. 

2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan belum diaplikasikannya akad salam 

pada perbankan syariah? 

Jawab : 

Akad salam ni jual beli kan, tapi di kitanya memang benar belum 

mengaplikasikannya, karena tingkat resikonya tinggi. Karena gini, akad salam 

ni akad jual beli pesanan berarti kita harus memesan dulu dan menunggu 

barangnya ada itu bisa beberapa hari atau bulan gitu nanti barang yang dipesan 



 

 

bisa saja gak sesuai dengan kriteria yang kita pesan, trus akad ini harus bayar 

full di awal. Trus gimana ntar kalau akadnya gagal atau batal? Pasti akan susah 

dana dikembalikan oleh nasabah namanya juga mereka ke bank perlu dana 

untuk usahanya. Beda halnya kalau nasabah sebagai pembeli dan biasanya 

untuk akad salam ini skala modalnya besar. Jadi ada keterbatasan dana juga 

dari nasabahnya untuk membayar penuh di awal akad beda halnya dengan 

murabahah dan itupun barangnya sudah ada dulu, begitulah kira-kira. 

3. Apakah ada permintaan pembiayaan akad salam dari nasabah? 

Jawab : 

Untuk permintaan, belum ada permintaan dari nasabah karena resikonya 

tadi juga. 

4. Bagaimanakah menurut bapak/ibu solusi untuk dunia perbankan syariah 

terhadap pembiayaan akad salam kedepannya? 

Jawab : 

Mengadakan pelatihan atau seminar untuk masyarakat agar lebih 

memahami lagi akad-akad yang ada di bank syariah. 

 

 

 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA PADA NASABAH 

1. Transkip Wawancara Peneliti Dengan Nasabah 

Identitas informan 

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Umur    : 26 Tahun 

Pendidikan Terakhir  : SMA/Sederajat 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

Nasabah Bank   : BRIS 

Lama Menjadi Nasabah : 5 Tahun 

Hasil Wawancara 

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu kenapa pihak perbankan syariah belum 

mengaplikasikan akad salam? 

Jawab : 

Mungkin karena belum ada intruksi dari pusatnya mungkin, gak 

mengaplikasikan akan salam ni. 

2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan permintaan pembiayaan akad salam? 

Jawab :  

Belum pernah, karena abang juga kurang paham nih tetang akad salam ini, 

bank pun tidak ada nawarin akad salam ini. 



 

 

2. Transkip Wawancara Peneliti Dengan Nasabah 

Identitas informan 

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Umur    : 37 Tahun 

Pendidikan Terakhir  : S1 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

Nasabah Bank   : BRIS 

Lama Menjadi Nasabah : 6 Tahun 

Hasil Wawancara 

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu kenapa pihak perbankan syariah belum 

mengaplikasikan akad salam? 

Jawab : 

Banyak akad lain yang bisa digunakan, lagian akad ini rumit kayaknya 

karena barang pesanan gitu. Abang pun baru tau juga akad ini. 

2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan permintaan pembiayaan akad salam? 

Jawab :  

Gak pernah, karena abang gak paham juga akad salam ni. 

 

 



 

 

3. Transkip Wawancara Peneliti Dengan Nasabah 

Identitas informan 

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Umur    : 40 Tahun 

Pendidikan Terakhir  : SMA/Sederajat 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

Nasabah Bank   : BRIS 

Lama Menjadi Nasabah : 6 Tahun 

Hasil Wawancara 

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu kenapa pihak perbankan syariah belum 

mengaplikasikan akad salam? 

Jawab : 

Kalau menurut bapak ya resikonya tinggi, jadi mungkin bank menghindari 

itu. Karenakan ini harus dibayar dulu terus barangnya datang di kemudian hari. 

Takutnya nanti barangnya gak sesuai. 

2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan permintaan pembiayaan akad salam? 

Jawab :  

Kalau bapak belum, karena baru tahu juga akad salam ini. Jadi bapak 

kurang paham. 

  



 

 

4. Transkip Wawancara Peneliti Dengan Nasabah 

Identitas informan 

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Umur    : 42 Tahun 

Pendidikan Terakhir  : S1 

Pekerjaan   : PNS 

Nasabah Bank   : BRIS 

Lama Menjadi Nasabah : 4 Tahun 

Hasil Wawancara 

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu kenapa pihak perbankan syariah belum 

mengaplikasikan akad salam? 

Jawab : 

Kenapa belum ya? Karena rumit dan repot mungkin ya, itukan bank harus 

mencari pihak-pihak pembeli barang juga. Masa bank beli barang dari petani 

misalnya trus mau diapakan barangnya tu kalau bukan dijual lagi kan. Jadi 

harus cari yang mau nampung dulu. Beresiko iya juga. 

2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan permintaan pembiayaan akad salam? 

Jawab :  



 

 

Belum, bapak pun juga belum butuh akad ini. Karena sejauh ini di sini 

cuman menabung dan kirim buat anak, dulu pernah  minjam dana itupun di 

bank konvensional. 

5. Transkip Wawancara Peneliti Dengan Nasabah 

Identitas informan 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Umur    : 48 Tahun 

Pendidikan Terakhir  : SMP/Sederajat 

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

Nasabah Bank   : BRIS 

Lama Menjadi Nasabah : 1 Tahun 

Hasil Wawancara 

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu kenapa pihak perbankan syariah belum 

mengaplikasikan akad salam? 

Jawab : 

Gak  tau ibu kalau masalah itu. 

2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan permintaan pembiayaan akad salam? 

Jawab :  

Belum, karena ibu baru juga jadi nasabah disini 

 



 

 

6. Transkip Wawancara Peneliti Dengan Nasabah 

Identitas informan 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Umur    : 40 Tahun 

Pendidikan Terakhir  : SMA/Sederajat 

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

Nasabah Bank   : BRIS 

Lama Menjadi Nasabah : 5 Tahun 

Hasil Wawancara 

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu kenapa pihak perbankan syariah belum 

mengaplikasikan akad salam? 

Jawab : 

Kurang tahu juga ya, mungkin karena kebijakan dari pusatnya mungkin. 

2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan permintaan pembiayaan akad salam? 

Jawab :  

Belum pernah. 

 

 

 

 



 

 

7. Transkip Wawancara Peneliti Dengan Nasabah 

Identitas informan 

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Umur    : 39 Tahun 

Pendidikan Terakhir  : SMA/Sederajat 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

Nasabah Bank   : BRIS 

Lama Menjadi Nasabah : 10 Tahun 

Hasil Wawancara 

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu kenapa pihak perbankan syariah belum 

mengaplikasikan akad salam? 

Jawab : 

Gak tahu ya, bapak pun disini makai pembiayaan murabahah. Jadi, gak 

tahu bapak masalahnya.  

2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan permintaan pembiayaan akad salam? 

Jawab :  

Belum, karena bapak gak tahu juga ada akad salam. 

 

 

 



 

 

8. Transkip Wawancara Peneliti Dengan Nasabah 

Identitas informan 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Umur    : 42 Tahun 

Pendidikan Terakhir  : S1 

Pekerjaan   : Guru 

Nasabah Bank   : BSM 

Lama Menjadi Nasabah : 6 Tahun 

Hasil Wawancara 

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu kenapa pihak perbankan syariah belum 

mengaplikasikan akad salam? 

Jawab : 

Mungkin karena resikonya tinggi, jadi mereka menghindari resiko itu. 

2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan permintaan pembiayaan akad salam? 

Jawab :  

Belum ada, gak tahu juga ada akad ini, lagian pun bank juga gak 

menawarkan akad ini. 

 

 

 



 

 

9. Transkip Wawancara Peneliti Dengan Nasabah 

Identitas informan 

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Umur    : >45 Tahun 

Pendidikan Terakhir  : SMA/Sederajat 

Pekerjaan   : Peternakan 

Nasabah Bank   : BSM 

Lama Menjadi Nasabah : >5 Tahun 

Hasil Wawancara 

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu kenapa pihak perbankan syariah belum 

mengaplikasikan akad salam? 

Jawab : 

Kurang tahu juga bapak ya kalau masalah itu. Bapak tahunya murabahah 

dan bagi hasil. 

2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan permintaan pembiayaan akad salam? 

Jawab :  

Belum pernah, dak tahu bapak salam tu. 

 

 

 



 

 

10. Transkip Wawancara Peneliti Dengan Nasabah 

Identitas informan 

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Umur    : 38 Tahun 

Pendidikan Terakhir  : S1 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

Nasabah Bank   : BSM 

Lama Menjadi Nasabah : 3 Tahun 

Hasil Wawancara 

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu kenapa pihak perbankan syariah belum 

mengaplikasikan akad salam? 

Jawab : 

Karena tidak ada permintaan dari nasabah. Resikonya pun cukup tinggi 

untuk akad ini, apalagi digunakan untuk pertanian. 

2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan permintaan pembiayaan akad salam? 

Jawab :  

Belum pernah, di bank pun juga tidak mengaplikasikannya. 

 

 

 



 

 

11. Transkip Wawancara Peneliti Dengan Nasabah 

Identitas informan 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Umur    : 55 Tahun 

Pendidikan Terakhir  : SMA/Sederajat 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

Nasabah Bank   : BSM 

Lama Menjadi Nasabah : 7 Tahun 

Hasil Wawancara 

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu kenapa pihak perbankan syariah belum 

mengaplikasikan akad salam? 

Jawab :  

Biasanya kalau bank tidak mangaplikasikan akad tu karena resikonya 

tinggi. kalau bisnis kan begitu, walaupun semua bisnis punya resiko tapi 

mereka pasti cari bisnis yang kecil resikonya. 

2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan permintaan pembiayaan akad salam? 

Jawab :  

Belum, karena mereka juga tidak menawarkan. 

 

 



 

 

12. Transkip Wawancara Peneliti Dengan Nasabah 

Identitas informan 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Umur    : >45 Tahun 

Pendidikan Terakhir  : SMP/Sederajat 

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

Nasabah Bank   : BSM 

Lama Menjadi Nasabah : >4 Tahun 

Hasil Wawancara 

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu kenapa pihak perbankan syariah belum 

mengaplikasikan akad salam? 

Jawab : 

Kurang tahu ibu kenapa, ibu gak tahu akad ini. 

2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan permintaan pembiayaan akad salam? 

Jawab :  

Ibu belum pernah mengajukan akad ini. 

 

 

 

 



 

 

13. Transkip Wawancara Peneliti Dengan Nasabah 

Identitas informan 

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Umur    : 39 Tahun 

Pendidikan Terakhir  : S1 

Pekerjaan   : Guru 

Nasabah Bank   : BSM 

Lama Menjadi Nasabah : 4 Tahun 

Hasil Wawancara 

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu kenapa pihak perbankan syariah belum 

mengaplikasikan akad salam? 

Jawab : 

Kurang tahu abang ru kenapanya.  

2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan permintaan pembiayaan akad salam? 

Jawab :  

Belum, abang gak tahu juga akad ini. 

 

 

 

 



 

 

14. Transkip Wawancara Peneliti Dengan Nasabah 

Identitas informan 

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Umur    : 38 Tahun 

Pendidikan Terakhir  : Diploma 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

Nasabah Bank   : BSM 

Lama Menjadi Nasabah : 4 Tahun 

Hasil Wawancara 

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu kenapa pihak perbankan syariah belum 

mengaplikasikan akad salam? 

Jawab : 

Bisa jadi karena menghindari resiko. Kurang tahu juga karena apa lagi, 

tapi mereka pasti ada alasan tertentu. 

2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan permintaan pembiayaan akad salam? 

Jawab :  

Belum pernah, kurang tahu juga, bank pun tidak menawarkan. 

 

 



 

 

15. Transkip Wawancara Peneliti Dengan Nasabah 

Identitas informan 

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Umur    :  38 Tahun 

Pendidikan Terakhir  : S1 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

Nasabah Bank   : BSM 

Lama Menjadi Nasabah :  6 Tahun 

Hasil Wawancara 

1. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu kenapa pihak perbankan syariah belum 

mengaplikasikan akad salam? 

Jawab : 

Karena gak ada permintaan mungkin, akad ini cocoknya untuk pertanian 

kan. Pertanian tingkat resikonya lumayan tinggi juga tu. 

2. Apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan permintaan pembiayaan akad salam? 

Jawab :  

Belum pernah, kayaknya lebih baik akad-akad biasa ya, kayak murabahah 

karena kita dak usah menunggu barangnya dulu. Jadi bisa dikatakan dak 

dibutuhkan. 

 



 

 

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara 

 

Gambar 1 : wawancara dengan pakar 1 

 

 

Gambar 2 : wawancara dengan pakar 2 

 

 

 



 

 

 

Gambar 3 : wawancara dengan praktisi bank 

 

 

Gambar 4 : wawancara dengan praktisi bank 
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