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Abstract 

The objective of the research is to formulate Shari’ate Cash Flow Statement 

from the real transaction and business habitus of Indonesian Moslem Society. 

Formulation is conducted by utilising Extention of Integrated Islamic 

Hyperstructuralism Methodology. In that methodology, conventional concept of cash 

flow accounting and Baydoun and Willett’s (1994) concept of cash flow statement are 

refined by Shari’ate Accounting.. The result is then refined by (Islamic) Technosystem 

and Extention of Pierre Bourdieu’s Constructivist Structuralism to generate Shari’ate 

Cash Flow Statement. 

The major result shows that ma’isyah becomes a substance of  Shari’ate Cash 

Flow. This means that ma’isyah is actually for searching value added (economic, social 

and environment) activities (material) to take barakah (spiritual).  

The consequence of the major result are: (1) that the elements in the Shari’ate 

Cash Flow Statement based on value added acitivites (operating, financing and 

investing activities), and (2) the extention of the value added based on barakah 

(barakah activities).  
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1. PENDAHULUAN 

Pendekatan teknologi akuntansi syari’ah idealis2 dalam penelitian ini merupakan 

salah satu upaya perekayasaan laporan keuangan yang komprehensif dan utuh. 

Perekayasaan dengan cara menggali substansi normatif sekaligus praktik/teknik dari 

akuntansi syari’ah berbasis Shari’ate Enterprise Theory3. Proses pencarian bentuk 

teknologis telah dimulai dari perumusan ulang konsep Value Added (VA) (Subiyantoro 

dan Triyuwono 2004, 198-200) sebagai nilai tambah yang berubah maknanya dari 

konsep VA konvensional dan berpusat pada aspek keadilan dan hakikat manusia. 

Terjemahan teknologis VA dilakukan Mulawarman (2006a, 211-217) dengan cara 

menyucikan (tazkiyah)4 menjadi shari’ate value added (SVA) dan dijadikan source 

untuk melakukan rekonstruksi sinergis Value Added Statement (VAS) versi Baydoun 

dan Willett (1994; 2000) maupun Expanded Value Added Statement (EVAS) versi 

Mook et al. (2003; 2005)5 menjadi Shari’ate Value Added Statement (SVAS)6.  

Tazkiyah seharusnya dapat dipakai untuk melakukan rekonstruksi bentuk-bentuk 

laporan keuangan lain yang dibutuhkan misalnya Laporan Arus Kas Syari’ah sesuai 

Islamic values7 dan maqashid asy-syari’ah8. Inilah yang disebut Islamisasi Ilmu dalam 

kerangka teknologisnya, Islamisasi Laporan Arus Kas berdasar konsep utama Islam, 

yaitu Tawhid, untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial (mashlaha) bagi 

semua.  

Pembahasan akuntansi syari’ah idealis selama ini masih menekankan pentingnya 

VAS sebagai pengganti Income Statement dan Current Value Balance Sheet (CVBS) 

                                                 
2 Akuntansi syari’ah saat ini terbagi menjadi dua pemikiran/aliran, yaitu aliran idealis dan pragmatis. 
Aliran idealis menginginkan akuntansi syari’ah dibangun secara terstruktur dari filosofi dan teori Islam 
sampai bentuk teknologi dan praktiknya di lapangan. Aliran pragmatis di sisi lain tetap mengakomodasi 
teknologi dan praktik akuntansi konvensional yang perlu disesuikan dengan filosofi dan teori Islam.  
3 Aliran pragmatis biasanya menyepakati Entity Theory (lihat Syahatah 2001, Zaid 2004, Adnan 2005). 
4 Tazkiyah secara harfiah adalah penyucian. Menurut Ahmad dalam Gambling dan Karim (1991; 33) 
Tazkiyah mempunyai sifat menyeluruh dan mencakup aspek moral, rohani dan material yang terikat satu 
sama lainnya. Semuanya berorientasi pada cita-cita dan nilai yang bertujuan pada optimasi kesejahteraan 
manusia dalam semua dimensi, bukan hanya di dunia tetapi juga di akherat. Tazkiyah juga mencakup 
seluruh perubahan dan keseimbangan yang kuantitatif maupun kualitatif. 
5 EVAS dikembangkan Mook et al. (2003; 2005) sebagai alternatif pengganti Laporan Laba Rugi. 
Integrasi informasi finansial dan non finansial, sintesis data finansial dengan input dan output sosial untuk 
memberikan gambaran utuh dampak sosial dan ekonomi perusahaan. 
6 Proses rekonstruksi SVAS dapat dilihat lebih detil dalam Mulawarman (2006a). 
7 Nilai-nilai utama Islam, yaitu Keimanan kepada Allah (Tawhid), manusia sebagai hamba Allah (’abd 
Allah) dan manusia sebagai wakil Allah di bumi (Khalifatullah fil ardh) 
8 Tujuan Syari’ah yaitu keadilan dan kemashalatan bagi semua umat manusia.  
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sebagai pengganti Balance Sheet (lihat misalnya Gambling dan Karim 1991; Baydoun 

dan Willett 1994, 2000; Triyuwono 2000, 2004; Sulaiman 1997, 2000, 2001, 2003; 

Harahap 2000; Hameed dan Yaya 2003; Mulawarman 2006a). Pembahasan laporan arus 

kas sendiri jarang diperbincangkan sebagai hal yang penting. Basis penerapan Laporan 

Arus Kas sebagai salah satu bentuk laporan dalam Islamic Corporate Report’s bahkan 

tidak pernah mendeteksi basis konseptualnya, yaitu Cash Flow Accounting.  

Laporan Arus Kas konvensional merupakan rasionalisasi ditetapkannya Entity 

Theory dan sangat dipengaruhi konsep interest dari Irving Fisher (Lee 1979). Menurut 

Lee (1974) Laporan Arus Kas penting untuk mensuplai kebutuhan informasi terhadap 

investor dan bukannya laba akuntansi karena laba rentan praktik manipulasi dan 

perubahan metoda akuntansi. Bowen (1987) menunjukkan informasi arus kas 

merupakan prediktor yang lebih baik dari laba akrual dalam memprediksi arus kas masa 

depan. Lebih lanjut model prediksi Laporan Arus Kas menurut Lawson dalam Ashton 

(1976) didasarkan pada time value of money yang ditunjukkan dalam objective function. 

Di sisi lain rencana penentuan aliran kas investasi dan time value of money seperti 

dijelaskan Hanafi (2004, 141-168) terutama metode NPV, IRR, PI merupakan metode 

terbaik melakukan evaluasi rencana investasi9.  

Adanya time value of money dalam Laporan Arus Kas penting karena adanya 

uncertainty condition. Uncertainty condition berkaitan dengan allocation problem 

dalam Cash Flow Accounting (Lee 1982 atau Rutherford 1982). Penolakan akuntansi 

syari’ah terhadap uncertainty condition dalam konteks time value of money atau interest 

karena di dalamnya terkait perilaku riba yang disebabkan oleh gharar10. Gharar sendiri 

merupakan bentukan riba paling akut dalam sistem ekonomi dan keuangan, bahkan 

akuntansi (lihat misalnya Karim 2004; Achsien 2000; Suwailem 2002; Muhammad 

2004; Antonio 2000).  

Kesimpulan dari penjelasan-penjelasan mengenai teori dan konsep yang 

mendasari Laporan Arus Kas jelas belum sesuai dengan konsep dasar teoritis akuntansi 

                                                 
9 Laporan arus kas menurut Mills dan Yamamura (1998) juga memiliki kekuatan informatif berbentuk 
rasio arus kas untuk memahami viabilitas going concern perusahaan. Rasio arus kas memberikan 
informasi usefull dalam dua kategori utama, yaitu rasio pengujian solvensi dan likuiditas,  seperti 
operating cash flow,  funds flow coverage, cash interest coverage, cash current debt coverage, total free 
cash, cash flow adequacy, sampai dengan cash flow to total debt. 
10 Gharar adalah sifat memastikan adanya ketidakpastian, yang dilarang dalam Islam. 
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syari’ah. Satu-satunya kemungkinan menghilangkan kebuntuan substansial atas 

bentuk Laporan Arus Kas adalah dekonstruksi sesuai nilai dan tujuan syari’ah.  

Dari perumusan masalah di atas dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: bagaimana bentuk Laporan Arus Kas berbasis tazkiyah? Tujuan penelitian 

ini adalah merumuskan bentuk Laporan Arus Kas Syari’ah secara utuh.  Manfaat 

penelitian dengan terumuskannya Laporan Arus Kas Syari’ah diharapkan, pertama, 

akuntansi Syari’ah yang sampai saat ini masih berada pada tataran filosofis-teoritis 

dapat diimplementasikan di lapangan; kedua, memberikan kontribusi praktis kepada 

akuntan melakukan praktiknya sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syari’ah; ketiga 

memberi bukti empiris bahwa sebenarnya masyarakat Muslim masih melakukan 

aktivitas akuntansi sesuai syari’ah yang dapat dijadikan sebagai source pengembangan 

laporan keuangan syari’ah; keempat memberi kontribusi konstruktif dalam penyusunan 

standar akuntansi keuangan untuk perusahaan-perusahaan di luar perbankan syari’ah.  

2. LAPORAN ARUS KAS SYARI’AH: STATE OF THE ARTS 

Baydoun dan Willett (1994; 2000) melihat kegunaan Laporan Arus Kas dalam 

Islamic Corporate Reports dengan beberapa argumen. Pertama, digunakan sebatas 

sebagai jembatan antara pengukuran current value berbasis exit price (net realizable 

value dari model CoCoA-nya Chambers) dalam VAS dengan pengukuran ganda 

historical value dan current value dalam CVBS.  Kedua, digunakan sebagai informasi 

likuiditas dan kepastian transaksi yang bukan merupakan bagian dari laporan keuangan 

lainnya (VAS dan CVBS). Penetapan ekuitas membutuhkan kejelasan materialitas 

likuiditas untuk distribusi share berdasarkan kontrak-kontrak Islami perusahaan. Ketiga, 

implikasi salah satu prinsip utama Islamic Corporate Report’s, yaitu full disclosure. 

Keempat, masih mempercayai konsep akrual maupun konsep kas berbasis pengukuran 

acitivity cost, karena perbedaan antara Islam dan Barat bukan pada kepentingan 

pengukuran tetapi pada masalah full disclosure.  

Pemikiran Baydoun dan Willett (2000) tersebut di atas mirip pemikiran Kam 

(1990) mengenai definisi kas dan pentingnya laporan arus kas. Sifat funds secara umum 

oleh Kam (1990, 67-73) diberikan definisi cash dengan beberapa alasan. Pertama 

hubungannya antara tujuan akuntansi dan arus kas berkaitan dengan aliran kas masa 

depan, profitabilitas, solvensi dan fleksibilitas perusahaan. Tujuan akuntansi dan arus 
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kas sebenarnya berorientasi pada articulation approach antara laporan arus kas dan 

laporan laba rugi untuk hasil akhir perusahaan, yaitu income. Laporan Arus Kas harus 

dapat memberikan informasi penjelas dan bermakna nyata, yaitu sumber daya fisik (kas) 

ketika perusahaan beroperasi menghasilkan income yang masih bersifat abstrak. Kedua, 

perubahan harga berkaitan dengan articulation approach antara laporan arus kas dan 

balance sheet. Terutama kemampuan ekspektasi menciptakan kas dalam kondisi aset 

yang berubah, tumbuh dan untuk kepentingan pembagian dividen. Ketiga, 

ketidakcukupan informasi income dan working capital hubungannya dengan penerapan 

sistem akrual baik pada penentuan income dan struktur modal. 

Baydoun dan Willett (2000) juga sangat dipengaruhi konsep transaksi dan 

pengukuran dari Willett (1991). Pemikiran Willett (1991) lebih menekankan konsep 

pengukuran yang memang dapat diukur secara pasti dan menegasikan ukuran-ukuran 

yang tidak pasti terutama hubungannya dengan kepentingan kesejahteraan. Ukuran 

ketidakpastian bukan hanya berkaitan dengan diskonto ketidakpastian menjadi 

kepastian, tetapi juga ketidakpastian ukuran kesejahteraan yang tak dapat diukur secara 

pasti. Pemikiran ini juga mirip dengan penyelesaian masalah eksternalitas dalam 

transaction cost theory dari Coase (1960). Proposisi Coase mengasumsikan bahwa 

biaya transaksi adalah nol. Setiap perusahaan harus berupaya untuk mengeliminir biaya 

transaksi mendekati dan sampai nol. Konsepsi Coase jelas memberi sinyal kepada kita 

bahwa self interest dan kepentingan ekonomi lebih penting, sedangkan eksternalitas 

negatif harus diabaikan agar biaya transaksi mengarah ke nol harus menjadi rujukan 

utama. Pandangan Coase seperti itu juga berpengaruh besar pada akuntansi mainstream. 

Dijelaskan Cooper (2001) bahwa riset akuntansi mainstream berbasis agency theory, 

transaction cost theories dan model-model ekonomi perusahaan tetap menekankan 

rasionalitas ataupun bounded rationality yang mengedepankan asumsi sef-interest 

secara intrinsik (lihat juga Baiman 1990; Eisendhardt 1989; Frederickson 1992; Noreen 

1988).  
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3. METODOLOGI PENELITIAN: EKSTENSI HIPERSTRUKTURALISME  

    ISLAM TERINTEGRASI (HIT) 

 

Tazkiyah laporan arus kas syari’ah  dalam penelitian ini menggunakan 

metodologi Hiperstrukturalisme Islam Terintegrasi (Mulawarman 2006a) yang 

diperluas. Metodologi HIT dijalankan dengan cara integrasi strukturalisme11 dan 

postrukturalisme12 sekaligus melampaui (hyper) keduanya13 dalam kerangka 

Teknosistem yang dipayungi nilai-nilai Islam. Integrasi dengan cara, pertama, 

menetapkan strukturalisme yang mendalami unsur melalui keterkaitan inter-connection 

antar unsur mencari struktur di bawah permukaan atau di balik realitas empiris, dan 

dalam tingkat empiris, keterkaitan antar unsur bisa berupa binary opposition. Integrasi 

juga memperhatikan unsur-unsur sinkronis, bukan yang diakronis, yaitu unsur-unsur 

dalam satu waktu yang sama, bukan perkembangan antar waktu. Kedua, menetapkan 

postrukturalisme, untuk melampaui strukturalisme dengan melakukan deconstruction, 

decentering, differance dan demistification. Postrukturalisme melihat bahwa selalu ada 

realitas bersembunyi di belakang tanda dan di balik apa yang hadir,  mulai dari writing, 

trace, differance arche-writing.  

HIT melakukan integrasi nilai-nilai Strukturalisme dan Postrukturalisme 

sekaligus melampaui keduanya (Hyper) menuju pusat teknologi yaitu teknosistem untuk 

                                                 
11 Strukturalisme menurut Ritzer (2003, 51-54) merupakan usaha menemukan struktur umum yang 
terdapat dalam aktivitas manusia. Dari sudut pandang ini, suatu struktur dapat didefinisikan sebagai 
“sebuah unit yang tersusun dari beberapa elemen dan selalu ditemukan pada hubungan yang sama dalam 
suatu ‘aktivitas’ yang tergambar. Unit tidak bisa dipecah dalam elemen-elemen tunggal, bagi kesatuan 
struktur tidak terlalu dipahami oleh sifat elemen yang substantif sebagaimana ia tidak terlalu dipahami 
oleh hubungannya” (Spivak 1974; dalam Ritzer 2003, 51). 
12 Postrukturalisme dapat dikatakan merupakan antitesis dari strukturalisme, dengan tokohnya, Jacques 
Derrida. Derrida menjelaskan bahwa selalu ada suatu realitas yang bersembunyi di belakang tanda; selalu 
ada sesuatu yang tersembunyi di balik apa yang hadir. Ia adalah realitas dan hubungan dalam realitas, dan 
dua hal itulah yang merupakan titik sentral kajian Derrida (Ritzer 2003, 204). 
13 Proses hiperialitas dari postrukturalisme dan strukturalisme adalah bentuk pelampauan atas konsepsi 
ambigu yang ada dalam kedua pandangan dunia tersebut, tetapi dengan tidak menegasikan konsep yang 
memiliki aspek manfaat bagi kreativitas keilmuan dan riset akuntansi. Dengan cara meletakkan keduanya 
pada proporsinya dan melampauinya ketika telah sampai pada tingkatan filosofis-teoritis. Singkatnya, 
dalam prinsip seluruh tahapan ontologi-epistemologi-human nature sampai metodologi, aspek Realitas 
Absolut (Allah) sebagai pintu utama masuknya teori dan pengetahuan (akuntansi) menjadi kaidah utama. 
Sedangkan prinsip-prinsip dari Poststrukturalisme dan Strukturalisme dalam kaidah tertentu dipakai 
sebagai tools semata, bukan sebagai pandangan dunia itu sendiri. Karena pandangan dunia (Islam) yang 
dipakai adalah yang melampaui keduanya (Mulawarman 2006a).  
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proses penyucian (tazkiyah) HIT. Dijelaskan Mulawarman (2006, 42-47) proses 

rekonstruksi teknologi menggunakan HIT atau “Proses Hyper” HIT adalah untuk 

meletakkan kerangka filosofis teoritis akuntansi syari’ah sebagai pusat perekayasaan 

dengan penambahan aspek teknologinya yang terdapat dalam Teknosistem14. 

Teknosistem menurut Mahzar (2004, 163) meliputi subsistem-subsistem yang bersifat 

struktural, dinamis, fungsional dan normatif15. Keempat subsistem dapat dikatakan 

sebagai lapisan-lapisan eksistensial realitas teknologi yang bersumber dari realitas 

esensial yang lebih mendalam, yaitu Ruh Teknologi. Ruh Teknologi adalah subsistem 

puncak yang merupakan Sumber Nilai (Tawhid), yaitu sumber nilai-nilai teknosofi yang 

dirumuskan dalam teknologi, dilaksanakan teknostruktur sosial dan berujung peralatan 

teknosfer yang material. Itulah yang dinamakan dengan puncak teknologi Islam yaitu 

tazkiyah an nafs. 

Perumusan metodologi dalam penelitian ini menggunakan ekstensi metode HIT. 

Ekstensi metode HIT adalah melakukan perluasan teknosistem agar dapat digunakan 

dalam penelitian secara empiris di lapangan. Ekstensi empiris menggunakan metodologi 

Constructivist Structuralism (CS) (Wainwright 2000) versi Bourdieu (1977; 1989). 

Meskipun CS sebelum digunakan perlu dilakukan ekstensi pula. Bourdieu dalam 

melakukan proses ilmiahnya selalu menginginkan adanya titik temu antar teori dan 

praktik yang mungkin (Mahar et al. 2005). Dalam proses titik temu melibatkan field 

(ruang sosial) dan habitus (perilaku individu tanpa sadar) (Bourdieu 1977). Unsur 

penting dalam CS adalah bahwa setiap individu dalam realitas (practice) tidak semata-

mata menjalankan produk sosial tetapi juga dipengaruhi kerangka pikir dan 

menterjemah dalam perilaku individualnya (Bourdieu dan Wacquant. 1992).  

Model CS ternyata juga masih menyimpan masalah mengenai keputusan 

individual bersifat material. Bourdieu tidak pernah menyeberang lebih jauh pada 

kesadaran lain dari luar materi individu (yang sebenarnya terdapat dalam diri individu 
                                                 
14 Gambaran skematis dapat dilihat pada lampiran 
15 Subsistem dasar teknosistem adalah teknosfera yang struktural, yaitu unsur-unsur teknologi material. 
Subsistem kedua, teknostruktur yang bersifat dinamikal/sosial energetik, yaitu subsistem transistemik dari 
unsur-unsur, proses yang melibatkan dan menghasilkan materi. Subsistem ketiga, teknologi informatik 
yaitu program dan data yang mengarahkan eksistensi proses energetik, bentuk dari hasil subsistem 
pertama dan kedua yang mewujud dalam bentuk informasi. Subsistem keempat, teknosofi yang bersifat 
fundamental dan normatif, yaitu nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari keberadaan informasi, 
yang memiliki tiga nilai utama yaitu konsistensi (asas kebenaran), simetri (asas keindahan) dan optimasi 
(asas kebaikan) (Mahzar 1983, 103-106). 
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itu sendiri). Model CS (Wainwright 2000) menyebabkan Bourdieu menolak metodologi 

Fenomenologi yang mempercayai adanya subyektivitas yang melampaui (baik ekonomi, 

sosial, budaya maupun simbol). Ekstensi CS tetap memberi ruang intervensi 

subyektivitas dalam fenomenologi (batin), subyektivitas di luar individu dan sosial, dan 

spiritual.  

Proses rekonstruksi akan melakukan pendalaman konseptual bentuk laporan 

yang akan dibentuk melalui model ekstensi CS-nya Bourdieu, terutama konsep habitus, 

field dan practice. Artinya, fase ini merupakan proses penelitian empiris di lapangan 

untuk membuktikan bahwa sebenarnya terdapat nilai-nilai yang dapat dijadikan source 

laporan keuangan dalam masyarakat Islam yang memang sesuai dengan nilai mereka 

sendiri (habitus) material-batin-spiritual. Terutama masyarakat bisnis muslim yang 

mengaplikasikan aktivitas dagangnya dengan nilai-nilai Islam, dalam penelitian ini 

direpresentasikan dari “trah” Sarekat Islam (Pak Abbas), Nahdhatul ‘Ulama (Pak 

Dumairi) dan Muhammadiyah (Pak Ishar). Untuk memudahkan, digambarkan rerangka 

konseptual penelitian ini dengan menggunakan perluasan HIT berdasarkan metafora 

teori CS yang telah diekstensikan (lihat gambar 1). 

 

4. MERANGKAI  TRADISI,  SOSIO-HISTORIS, EMPIRIS-KONTEKSTUAL 

ARUS KAS 

 

Solusi Baydoun dan Willett (1994; 2000) ternyata belum menyentuh pusat 

masalah akuntansi arus kas beserta bentuk teknologisnya (laporan arus kas). 

Pendalaman bentuk laporan arus kas berdasarkan realitas empiris masyarakat dagang 

dan bisnis Islam merujuk model ekstensi Constructivist Structuralism-nya Bourdieu, 

berkaitan dengan ekstensi konsep field dan practice. Field dalam realitas practice 

akuntansi menurut model Ekstensi Constructivism Structuralism merupakan hasil 

keterhubungan kompleks realitas obyektif peran sosial yang terstruktur yang sekaligus 

subyektif dari habitus ketidaksadaran alamiah maupun ketidaksadaran spiritual. Bentuk 

ketidaksadaran alamiah adalah “the unknown power”, kekuatan alamiah seseorang. 

Ketidaksadaran alamiah adalah sesuatu yang di luar nalar. Kekuatan di luar nalar tidak 

terikat mutlak dengan hukum kausalitas deterministik (keterbatasan kemampuan 
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manusia dalam memahami alam). Tetapi juga dipengaruhi kausalitas relatif (kemajuan 

berdasar effort pengembangan pengetahuan manusia dalam sains dan teknologi) 

berbentuk spiritual yang terakomodasi dalam pencarian mata pencaharian (ma’isyah) 

untuk mendapatkan barokah.  

Praktik pencarian barokah dari setiap aliran kas dalam aktivitas ma’isyah 

memang dapat kita lihat dalam sirah Muhammad saw. setelah hijrah di Madinah. 

Perpindahan dilanjutkan dengan dua perubahan utama, yaitu perubahan mekanisme 

back to nature berekonomi, serta perubahan sistem sosial, ekonomi, politik ala Madinah 

oleh Muhammad saw. Kembali ke alam adalah pola yang menurut Muhammad saw. 

lebih dekat dengan sifat dasar manusia, melakukan aktivitas hidupnya langsung 

berinteraksi dengan alam sekaligus bekerja sama melakukan hubungan sosial penuh 

persaudaraan antara kaum muhajirin (masyarakat Mekkah yang hijrah ke Madinah) 

dengan kaum anshar (masyarakat asli Madinah). Penyadaran integrasi ekonomi-sosial-

lingkungan adalah penegasan pola perdagangan yang selama ini telah meninggalkan 

sifat alam dan tradisi sehingga membentuk masyarakat kapitalistik. Tidak lagi 

melakukan pemusatan dagang sebagai kegiatan utama dalam bekerja, kegiatan produktif 

juga merupakan kegiatan utama. Rasulullah misalnya menganggap bertani dengan 

bentuk muzara’ah dan musaqah adalah suatu pekerjaan penuh barakah.  

Back to nature sebagai aktivitas ekonomi menjadikan manusia dalam mencari 

ma’isyah tidak tergerak agresif, tetapi bergerak dalam kesinambungan gerak alam 

Tuhan (Al-Muhith). Artinya pencarian dana sebagai bentuk catatan akuntansi arus kas 

tidak memberikan konsekuensi time is money, dan berujung pada pengejaran waktu 

demi aliran kas makin bertambah dalam konteks time value of money. Alokasi aliran kas 

tidak dikotak dalam tabel aliran kas historis, saat ini dan masa depan yang ketat dengan 

perhitungan biaya modal berbentuk present value dengan konsep objective function.  

Kesan itu pula yang muncul dalam tradisi ekonomi bisnis pak Abbas, pak Ishar 

dan pak Dumairi. Kesamaan pada perilaku bisnis mereka adalah kesatuan perilaku 

ekonomi, sosial-lingkungan dalam lingkup nilai-nilai spiritual. Perilaku ekonomi 

ditunjukkan dalam aktivitas bisnis pak Abbas di bidang real estat, pertambangan dan 

perkebunan; aktivitas bisnis perbankan, produksi padi dan koperasi dari pak Dumairi di 

pondok pesantren Sidogiri; aktivitas toko bahan bangunan pak Ishar. Perilaku sosial-
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lingkungan ditunjukkan pada pengembangan lembaga pendidikan formal-modern oleh 

pak Abbas di Singosari dan lembaga pendidikan pondok pesantren Sidogiri Pasuruan.  

 Wawancara di perusahaan milik Pak Abbas dilakukan di bagian keuangan yaitu 

dengan Asih dan Tantri (seluruhnya sarjana akuntansi), Pak Abbas (Direktur Utama) 

dan Pak Dani (Direktur Keuangan). Asih mengatakan laporan arus kas adalah sebagai 

berikut:  

Laporan Arus Kas menurut saya memiliki dua fungsi utama, yaitu 

kontrol masuk dan keluarnya uang dan alokasi dana masuk dan keluar.  

 

Menurut Tantri laporan kegunaan arus kas adalah sebagai berikut:  

Laporan arus kas kalau menurut saya sih berguna untuk mengetahui 

kemana saja dana dialokasikan.  

Pandangan kedua staf pak Abbas terlihat konvensional dan textbook-oriented. 

Berbeda dengan Pak Abbas atau Pak Dani, mereka menganggap laporan aliran kas 

penting untuk memberikan prediksi manfaat dan kebaikan di awal perencanaan suatu 

proyek dengan tetap mengandalkan intervensi suasana batin atau intuisi tertentu. 

Berikut ungkapan Pak Abbas:  

Pengembangan suatu proyek selalu dilakukan dengan mendesain 

perencanaan proyek dalam jangka waktu tertentu dan nilai investasi 

tertentu. Penentuan jangka waktu dan nilai investasi dianggap penting 

ketika secara intuitif menurut rapat direksi memberi manfaat dan 

kebaikan bagi perusahaan secara keseluruhan. Yang jelas tidak 

merugikan dan harusnya memberi tambahan kebaikan bagi orang lain. 

 

Kenapa intuitif? Karena bisnis tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal dan 

eksternal perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh suasana batin individu pak Abbas 

maupun suasana batin direksi lainnya. Pandangan pak Dani sebagai seorang direktur 

keuangan yang memang memiliki latar belakang pendidikan keuangan ternyata juga 

memiliki kesamaan dengan pak Abbas: 

Kalau mau dilihat lebih jauh, cash flow itu yang bukan hanya urutan-

urutan angka keluar dan masuk. Prediksi ke depan memang perlu, tapi 
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tidak harus dalam bentuk penyusunan prediksi arus kas dalam bentuk 

hitungan prosentase dari anak-anak keuangan. Tetapi di sini penilaian 

transaksi telah melewati semacam renungan direksi, ya kalo gayanya pak 

Abbas itu lebih intuitif, hmmm saya juga melakukan atau katakanlah 

mencoba, yang biasanya dalam rapat bapak meminta kami memikirkan 

selama satu dua hari, tapi saya harus memberi masukan atau katakanlah 

jembatan prediksi buatan anak-anak dan naluri pak Abbas. Karena 

mungkin insting saya tidak begitu tajam ya…. Hahaha… 

 

Suasana batin individu gaya pak Abbas untuk menentukan sebuah keputusan 

biasanya terbentuk dari tiga jenjang keputusan. Menurut Pak Abbas keputusan intuitif 

tingkatan pertama muncul dalam proses berfikir sambil nonton sepak bola (televisi) di 

malam hari. Keputusan intuitif tingkatan kedua dengan cara memasrahkan diri pada 

Allah lewat shalat malam. Setelah itu pak Abbas tidur sampai subuh dan membaca Al 

Qur’an. Proses intuitif itu dijalankan terus menerus dalam beberapa waktu tertentu, dan 

ketika khatam Al Qur’an, maka keputusan intuitif tingkat ketiga biasanya muncul. Kita 

lihat tingkatan intuitif pak Abbas dibentuk dari tiga hal, pertama mengintegrasikan 

pikiran dan jiwa; kedua mengintegrasikan hasil integrasi pikiran-jiwa dengan Sang 

Penguasa pemilik pikiran dan jiwa; ketiga,  menurunkan hasil integrasi kedua dalam 

bentuk formalistik shalat dan membaca, memahami, memaknai  serta mencari simbol-

simbol Al Qur’an untuk mencari keputusan hasil integrasi. Jelas sekali bahwa keputusan 

bisnis tidak hanya dilakukan berdasarkan hitungan-hitungan prediksi keuangan, tetapi 

puncaknya ada pada hitungan intuisi dan suasana batin. Gaya intuitif-batin pak Abbas 

ternyata berpengaruh terhadap model keputusan organisasional perusahaan.  

Apabila dilihat lebih jauh pemikiran pak Abbas implementasinya dalam aktivitas 

bisnis mirip gaya pemikiran tokoh sentral Sarekat Islam, HOS Tjokroaminoto. HOS 

Tjokroaminoto menggagas Dua Prinsip Utama Sosialisme Cara Islam, yaitu 

Kedermawanan Islami dan Persaudaraan Islam (Tjokroaminoto 1950, 28-32). 

Kedermawanan Islami sebagai prinsip bukanlah melakukan sedekah sebagai kebajikan 

semata, tetapi sedekah adalah kewajiban untuk meraih cinta Allah. Kedermawanan 

untuk meraih cinta Allah akan berdampak pada tiga hal. Pertama, menempatkan 
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kepentingan umum di atas kepentingan pribadi untuk mencapai Keridhaan Allah. 

Kedua, zakat sebagai dasar distribusi dan pemerataan kekayaan untuk seluruh 

masyarakat. Ketiga, kemiskinan dunia bukanlah kehinaan, tetapi kejahatan dunia adalah 

kehinaan. Prinsip kedua, Persaudaraan Islam, menekankan persaudaraan bukan 

dibangun berdasarkan pada suku, warna kulit, ras, kekayaan atau lainnya, tetapi 

berdasar pada ketakwaan.  

Pendekatan sosial ekonomi menurut Tjokroaminoto (1950, 71-72) harus 

dibangun dari rujukan Al Qur’an Surat 51 ayat 56 sebagai koridor utama, yaitu 

pergaulan hidup dan keterikatan sosial untuk mengejar hal yang lebih tinggi, keterikatan 

bentuk pengabdian setiap manusia kepada Allah (Abd’ Allah).  Untuk mencapai koridor 

utama Sosialisme Cara Islam lanjut Tjokroaminoto (1950, 76-79) harus dijalankan 

dengan cara mencapai Kehidupan Sejati atau seperti dikatakan Mulawarman (2006) 

sebagai Tazkiyah.  

Meskipun penentuan keputusan bisnis pak Abbas tidak terstruktur seperti model 

Pencapaian Kehidupan Sejati HOS Tjokroaminoto, tetapi terdapat kemiripan substantif 

keterkaitan Kedermawanan Islami dengan Delapan Cara Pencapaian Kehidupan Sejati 

dengan Tiga Jenjang Keputusan Intuitif pak Abbas. Bentuk kedermawanan Islami juga 

selalu berdampak pada relasi sosial dan lingkungan. Kedermawanan Islami pak Abbas 

muncul misalnya dalam setiap agenda pembangunan gedung, pembangunan rumah di 

areal perumahan miliknya atau bahkan proses persiapan penambangan areal batu bara 

miliknya. Bentuk aktivitas sosial bernilai barokah seperti mengeluarkan kas untuk 

makan siang bersama para pekerja di lapangan dan pemilik sawah di sekitar areal 

proyek sambil berdoa kepada Allah bersama untuk keberhasilan proyek dan 

keselamatan semua pekerja, serta keselarasan kerja antara proyek dengan para pemilik 

sawah di sekitar areal proyek. Sedangkan bentuk aktivitas lingkungan bernilai barokah 

seperti mengeluarkan kas untuk membangun plengsengan pada saluran irigasi 

persawahan dan aliran sungai yang berbatasan dengan proyek milik pak Abbas16.  

                                                 
16 Lebih unik lagi adalah mengeluarkan kas di luar perencanaan aliran kas proyek pada pembangunan 
lokasi sekolah milik pak Abbas. Di dalam areal sekolah terdapat sumber air yang berada di lahan seluas 
sekitar 150 m2 persegi di beberapa titik lahan. Secara teknis lahan tersebut harus ditutup agar dapat 
dimanfaatkan sebagai taman, areal bermain dan jalan. Setelah pengurus yayasan rapat sembari merujuk 
hadits Rasulullah saw., bahwa sumber air tidak boleh ditutup, keputusannya lahan bersumber air tetap 
dipertahankan dengan berbagai bentuk. Sumber air di areal seluas sekitar lima puluh meter persegi dibuat 
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Pemikiran mirip pak Abbas juga ditegaskan oleh Pak Ishar, pemilik toko bahan 

bangunan. Menurut Pak Ishar Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut:  

Laporan Arus Kas penting untuk mendeteksi lalu lintas keluar masuk 

uang yang harus dikendalikan dengan tegas. Berdasarkan ketentuan 

formal itulah cashflow bank dapat dipantau dan berjalan normal.  

 

Tetapi formalitas tidak bermanfaat ketika intuisi diabaikan: 

Intuisi memang diperlukan dan penting terutama dalam proses 

pengawasan di lapangan. Perencanaan perlu formal, tetapi intuisi perlu 

ada di lapangan. Intuitif perlu adanya pengalaman.  

 

Pemikiran seperti pak Abbas dan pak Ishar ternyata juga muncul dalam gaya 

bisnis di Kopontren Sidogiri. Ketika pak Dhumairi (manajer BMT) mendeteksi adanya 

dana ‘iddle’ yang tercatat di kas, pilihan penyaluran dana bukan hanya diarahkan 

penekanan nilai tambah (margin). Penekanan nilai tambah tetap berhubungan dengan 

intuisi spiritual yang telah melekat pada tradisi organisasinya, yaitu mendisitribusikan 

ke masyarakat kecil dan pedagang pasar dalam bentuk pembiayaan qardh hassan sesuai 

mekanisme ekonomi-sosial, bukan dengan mekanisme charity.  

Meletakkan qardh hassan hanya sebagai bagian dari charity jelas mendudukkan 

konsep shadaqah dalam ‘alam pikiran’ sumbangan tanpa dampak pertumbuhan 

aktivitas dagang yang makin meningkat. Pendekatan ekonomi-sosial sebenarnya 

berhubungan pula dengan intuisi spiritual berkaitan internalisasi ‘habitus dakwah 

ahlussunnah wal jama’ah’. Artinya, keinginan untuk menyalurkan qardh hassan dalam 

kerangka da’wah bil haal (langsung) dan pembelajaran kepada masyarakat pedagang 

bahwa prinsip ekonomi Islam lebih memberi manfaat akhirat serta secara ekonomi lebih 

menguntungkan daripada masuk dalam jerat rentenir.   

 

 

 

                                                                                                                                               
menjadi kolam ikan, areal kedua dipergunakan sebagai sumber air untuk kolam renang, areal ketiga, 
keempat dan kelima dijadikan sumur sistem tertutup.  
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5. MENUJU LAPORAN ARUS KAS SYARI’AH 

Penjelasan konsep akuntansi aliran kas dalam realitas habitus, practice dan 

fields telah memberikan beberapa kata kunci berbasis prinsip ma’isyah untuk 

mendapatkan VA bernilai barokah. Aliran kas untuk keseimbangan aliran pada semua 

entitas (internal, eksternal dan lingkungan alam serta akuntabilitas kepada Allah), 

memiliki karakter egoistik-altruistik, materialistis-spiritualistis, kuantitatif maupun 

kualitatif sesuai dengan karakter laporan keuangan syari’ah seperti diusulkan 

Triyuwono (2004).  

Bentuk kuantitatif aliran kas harus menampakkan transaksi-transaksi dan aliran 

kas masuk dan keluar sesuai prinsip keberkahan atas segala sesuatu materi dengan tetap 

dilingkupi nilai-nilai kebaikan, bebas dari pengukuran berdasar riba dan diakui bebas 

dari keharaman bentuk-bentuk materi. Bentuk kuantitatif aliran kas sangat dipengaruhi 

penilaian-penilaian kualiattif baik obyektif maupun subyektifitas atas materialitas aliran 

kas. Penilaian kuantitatif bukan merupakan penegasan atas diskonto kepastian aliran kas 

masa depan, tetapi merupakan penegasan atas kepastian aliran kas saat ini dan masa lalu 

dengan tetap memberikan kelonggaran atas ketidakpastian aliran kas masa depan. Jalan 

dalam pengukuran untuk mensikapi nilai harga fluktuatif menggunakan revaluasi yaitu 

dengan melakukan pengukuran net realizable value, sesuai nilai jual pasar saat ini.  

Penilaian kuantitatif tidak hanya berhubungan dengan pengukuran dan 

pengakuan saja, tetapi lebih jauh dari itu, perlu pendekatan intuisi spiritual. Intuisi 

spiritual bukan seperti bentuk pengembangan spiritual company model Zohar dan 

Marshall dengan Spiritual Capital-nya atau Ari Ginanjar Agustian dengan ESQ-nya. 

Model spiritual company saat ini telah banyak mempengaruhi perusahaan baik di Barat 

maupun di Indonesia. Spiritual company dikembangkan untuk going concern 

perusahaan dengan mengadaptasi nilai-nilai universal berbagai agama yang memiliki 

kesamaan dan bersifat langgeng, seperti kejujuran, ketulusan, rendah hati, menghargai 

harkat kemanusiaan, rela berkorban demi kemashlahatan orang banyak, dan lainnya.   

Majalah SWA No 05/XXIII/1-14 Maret 2007 menyoroti spiritual company 

sebagai topik utamanya menjelaskan bahwa menumbuhkan spiritualitas  perusahaan 

merupakan mekanisme materialisasi dan spiritualities purposing untuk kepentingan 

pencapaian keuntungan maupun kebahagiaan dalam tiga level. Level pertama, yaitu 
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survival level untuk meningkatkan keuntungan; kedua, ketika perusahaan telah 

mencapai level pertama, perusahaan harus mencapai success level dengan menekankan 

hubungan dan jaringan serta tumbuh dan berkembang; ketiga, yaitu level kebahagiaan, 

dengan cara selalu memberi (SWA 2007, 36).  

Spiritualitas sebenarnya bukan seperti itu. Spiritualitas bukan bertujuan 

mencapai aliran kas perusahaan lebih tinggi dengan menetapkan ketentuan syari’ah 

(zakat) sebagai spirit seperti dilakukan PT. Elnusa misalnya (SWA 2007, 46). Penetapan 

angka pendapatan enam triliun rupiah menurut Direktur Utama PT. Elnusa Rudi Radjab 

dengan ide memperbesar nilai zakat 2,5% kepada masyarakat. Spiritual Company 

seperti itu akan berdampak pada pertumbuhan bisnis 10-15% per tahun. Apakah 

spiritualitas hanya dijadikan alat memperbesar keuntungan perusahaan? Simplistis 

sekali. Sekali lagi ditekankan di sini nilai-nilai Islam dan tujuan syari’ah bukan menjadi 

alat untuk menetapkan tujuan perusahaan, seperti digagas dalam spiritual company. 

Dalam lampiran (gambar 2 dan 3) ditunjukkan perbedaan antara Intuisi Spiritual dalam 

Perusahaan dan Spiritual Company. 

Pendekatan spiritual adalah keseimbangan pilihan meraih nilai lebih atas materi 

berbentuk ekonomi, sosial dan lingkungan dalam lingkup nilai-nilai spiritual. Intuisi 

spiritual mengarahkan individu dalam organisasi termasuk penerapan teknologi 

akuntansi bahwa pencarian ma’isyah untuk pencapaian nilai tambah tidak hanya dalam 

ukuran ekonomi, tetapi juga pencapaian nilai tambah berhubungan dengan ukuran sosial 

dan lingkungan. Aliran kas dari penerapan intuisi spiritual bukan meletakkan aliran kas 

keutamaannya untuk penilaian nilai tambah dalam bentuk ekonomi, tetapi aliran kas 

sosial dan lingkungan juga nilai tambah itu sendiri, disebut barokah. Keseimbangan 

dalam bentuk barokah merupakan pembagian nilai tambah yang didapatkan dalam 

koridor utama, ketentuan syara’.  

Keseimbangan materi-batin-spiritual adalah bentuk realisasi Ekstensi 

Constructivism Structuralism; realisasi dari penjenjangan subsistem dari Teknosistem, 

serta secara teknis merupakan realisasi gagasan Triyuwono (2000) mengenai Struktur 

Hierarkis Proses Derivasi Konsep Dasar Teori Akuntansi Syari’ah . Sinergi tersebut 

terderivasi menjadi bentuk realitas akuntansi dan ekonomi sebagai bagian yang 
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dijalankan dari nilai-nilai Islam dan tujuan syari’ah untuk akuntabilitas organisasi bisnis 

kepada Allah SWT., inilah Intuisi Spiritual dalam Perusahaan.  

Ujung penerapan intuisi spiritual mengarah pada akuntabilitas sekaligus 

Barakah. Barakah merupakan konsep nilai tambah realitas transaksi disamping dalam 

konteks material bertambah, juga berkaitan transaksi material yang mungkin berkurang 

secara lahiriah,. Melakukan seuatu tanpa membaca basmalah secara lahir tidak berbeda 

dengan melakukan dengan membaca basmalah, namun dengan basmalah ada nilai 

tambah yang tidak terlihat tapi terasakan. Terkadang keberkahan bisa dirasakan, misal 

mendatangkan manfaat yang lebih dari pekerjaan yang dilakukan atau sesuatu yang 

dimiliki. Contohnya seorang yang mempunyai ilmu meskipun sedikit tapi bermanfaat 

bagi masyarakat, ini termasuk tanda-tanda ilmu tersebut diberkati. Ada harta yang 

meskipun jumlahnya banyak tapi tidak begitu berguna. 

Syara’ di sini harus ditegaskan bukan ketentuan syara’ dalam arti memenuhi 

kewajiban syara’ saja. Seperti dicontohkan di atas syara’ dalam akad substansial adalah 

untuk mereduksi bunga (diskonto atas ketidakpastian menjadi bunga setelah 

diperolehnya manfaat atas aliran kas yang diterima). Bentuk syara’ akad substansial 

juga dapat berbentuk qardh hassan sebagai bentuk pembiayaan sosial-ekonomi dan 

bukan charity.  

5.1. Bentuk Laporan Arus Kas Syari’ah 

 Menurut Kieso et al. (2002, 237) tujuan laporan arus kas adalah untuk 

menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah 

perusahaan selama suatu periode tertentu. Penerimaan dan pembayaran kas selama satu 

periode tertentu diklasifikasikan dalam tiga aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi 

dan pembiayaan. Tujuan laporan arus kas seperti itu dapat digunakan sebagai dasar dari 

penentuan elemen-elemen laporan arus kas syari’ah dengan tetap memberikan 

pengujian berdasar pada prinsip teknosistem laporan keuangan dari Mulawarman (2006, 

270).  

 Berdasar tiga bentuk arus kas konvensional dapat dilakukan konstruksi elemen-

elemen laporan arus kas ma’isyah dengan konsep teknosistem laporan keuangan. Arus 

kas ma’isyah  terdiri dari dua bentuk utama, Akuntabilitas ketundukan (spiritual) dan 

Akuntabilitas kreativitas (mental dan material). Keduanya terbagi dalam akuntabilitas 
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primer dan sekunder. Di samping akuntabilitas kreativitas dan ketundukan, arus kas 

ma’isyah juga memiliki perluasan bentuk transaksi. Transaksi yang ada biasanya 

berbentuk operasi, investasi dan pendanaan, sedangkan dalam arus kas ma’isyah 

terdapat bentuk transaksi barakah. Bentuk laporan arus kas syari’ah lihat tabel 2 

lampiran. 

5.2. Elemen-elemen Laporan Arus Kas Syari’ah 

 Elemen aktivitas operasi meliputi pengaruh kas dari transaksi yang digunakan 

untuk menentukan nilai tambah. Kegiatan ini dapat meliputi pengaruh kas dari transaksi 

dan peristiwa lain yang ikut dalam menentukan nilai tambah, mencakup kegiatan 

produksi, pengiriman barang, pemberian layanan berbasis prinsip penciptaan nilai 

tambah dengan syarat halal. Elemen aktivitas investasi meliputi aktivitas perolehan dan 

pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas, 

seperti menerima dan menagih pinjaman, utang, surat berharga atau modal, aktiva tetap 

dan aktiva produktif lainnya yang digunakan dalam proses produksi dengan berbasis 

prinsip reduksi riba dalam bentuk penghilangan pengukuran ketidakpastian melalui time 

value of money. Elemen aktivitas pendanaan atau pembiayaan meliputi aktivitas yang 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman jangka 

panjang perusahaan. Bentuknya dapat berupa kegiatan mendapatkan sumber dana dari 

pemilik dengan memberikan prospek penghasilan dari sumber dana tersebut, meminjam 

dan membayar hutang kembali, atau melakukan pinjaman jangka panjang untuk 

membayar utang tertentu berbasis prinsip reduksi riba bentuk penghilangan pengukuran 

ketidakpastian melalui time value of money.  

 Pembayaran kas maupun investasi tidak hanya bersifat materi tetapi juga 

pembayaran non-materi untuk kepentingan barokah sosial-lingkungan. Pembayaran kas 

dan investasi bersifat barakah tidak dapat dimasukkan dalam tiga bentuk transaksi 

konvensional. Transaksi di atas adalah bentuk transaksi khas Islam dan khas Indonesia. 

Bentuk transaksi seperti ini dimasukkan dalam Transaksi Barakah. 

 Revaluasi muncul sebagai salah satu elemen berkaitan dengan penyesuian 

pengukuran berbasis historis dan current (saat ini), baik hubungannya dengan 

penyesuaian harga maupun fluktuasi nilai mata uang. Elemen changes in working 

capital dapat mengacu pada prinsip Profit Loss Sharing System.   
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6. KESIMPULAN 

Bentuk Laporan Arus Kas Syari’ah bagi perusahaan masih perlu dielaborasi lebih jauh. 

Disadari pula bahwa laporan keuangan syari’ah di atas masih banyak memiliki 

keterbatasan-keterbatasan. Secara konseptual laporan keuangan masih mengalami 

kendala kedalaman substansi, seperti komparasi normatif dan keterbatasan sumber data 

empiris. Kendala teknis juga dapat muncul dengan istilah-istilah baru seperti pemisahan 

masing-masing pos dalam bentuk ketundukan dan kreativitas, transaksi barakah serta 

bentuk kuantitatif dan kualitatif yang tidak lazim dalam koridor akuntansi keuangan.  

Menurut Mulawarman (2006b) melakukan perubahan melalui penyucian harus 

dimulai dari pendidikan akuntansi dengan proses pencerahan dan pembebasan tujuan 

pendidikan. Pendidikan memegang peranan penting dalam memunculkan nilai-nilai 

baru dan konsep pembelajaran akuntansi yang Indonesianis. Tugas dan akuntabilitas 

akademisi akuntansi tak mungkin berjalan dan berhenti di satu titik tertentu, tetapi harus 

dengan proses perubahan sesuai dinamika masyarakat. Ditegaskan Ainsworth (2001): 

Perhaps, as educators, we spend too much time  trying to “prove” 

what we teach rather than striving to “improve” what and how we 

teach.  

 

Billahittaufiq wal hidayah. 
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Gambar 2. Penerapan Intuisi Spiritual Dalam Laporan Arus Kas Syari’ah 
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Gambar 3. Penerapan Nilai-nilai Spiritual dalam Spiritual Company 

 

 Sumber: Tim Riset SWA (2007, 39)
 

 

Tabel 1. Laporan Arus Kas Syari’ah 

 

Arus Kas Syari’ah Kuantitatif Kualitatif 

Transaksi Operasi 

Penyesuaian Nilai Tambah Syari’ah 

Ketundukan  

Kreativitas  

 

X1 

 

 

Y1 

 

Transaksi Investasi 

Ketundukan  

Kreativitas  

 

X2 

 

 

Y2 

 

Transaksi Pendanaan 

Ketundukan  

Kreativitas  

 

X3 

 

 

Y3 

 

Transaksi Barakah X4 Y4 

Revaluasi X5  

Changes in Working Capital X6  

Jumlah Kas Syari’ah X7 Y7 
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Keterangan: 

Elemen Transaksi Operasi. Contohnya, pertama, transaksi penerimaan berbentuk 

ketundukan seperti bagi hasil pinjaman atas penerimaan dari surat berharga seperti 

dividen menggunakan mudharabah, musyarakah atau murabaha, serta perluasan 

penggunaan qardh (basis transaksi bersifat sosial-spiritual) dan musaraqah dan 

muzaqah (basis transaksi bersifat ekologis-spiritual). Kedua, transaksi penerimaan 

kreativitas merupakan penerimaan yang bukan berasal dari kelompok investasi 

pembiayaan, seperti jumlah uang yang diterima dari tuntutan pengadilan, klaim 

asuransi, kecuali yang berhubungan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan (misal 

kerusakan gedung), pengembalian dana dari supplier (refund).  Ketiga, transaksi 

pembayaran kas berbentuk ketundukan seperti pembayaran kas primer untuk membeli 

bahan secara halal yang akan digunakan untuk produksi atau untuk dijual, termasuk 

pembayaran utang jangka pendek atau jangka panjang kepada supplier barang. 

Transaksi pembayaran kas berbentuk ketundukan primer juga dapat berupa kewajiban 

zakat, infaq, shadaqah, denda dan amal jariyah lainnya. Bentuk ketundukan sekunder 

seperti pembayaran kas kepada supplier lain dan pegawai untuk kegiatan selain 

produksi barang dan  jasa. Kelima, pembayaran kas berbentuk kreativitas, seperti 

pembayaran kas kepada pemerintah untuk pajak, pembayaran kepada pemberi pinjaman 

dan kreditur lainnya berupa bagi hasil (primer). Pembayaran kas berbentuk kreativitas 

tidak berasal dari transaksi investasi atau pembiayaan seperti pembayaran tuntutan di 

pengadilan, pengembalian dana kepada langganan dan sumbangan (sekunder).  

Elemen Transaksi Investasi. Contohnya seperti penerimaan pinjaman luar baik yang 

baru maupun yang sudah lama berbasis Profit Loss Sharing System yang diperluas 

(seperti Qardh, Musara’ah dan Muzaqah) berbasis reduksi riba. Penjualan saham baik 

saham sendiri maupun saham dalam bentuk investasi. Penerimaan dari penjualan aktiva 

tetap dan aktiva produktif lainnya. Pembayaran utang perusahaan dan pembelian 

kembali surat utang perusahaan. Pembelian saham perusahaan lain atau perusahaan 

sendiri. Perolehan aktiva tetap dan produktif lainnya. Pengertian perolehan di sini 

termasuk harga pembelian dan capital expenditure. Penentuan dan perencanaan 

investasi tidak harus berdasarkan hitungan kuantitatif, tetapi dapat dilakukan dengan 

tiga tahapan intuitif (untuk dapat memberikan kebaikan pemilik, manajemen, karyawan, 
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pihak lain di luar perusahaan) terdeteksi dalam aktivitas berbentuk kreativitas kualitatif. 

Bentuk ini dicatat dalam laporan kualitatif.  

Elemen Transaksi Pendanaan. Contoh seperti penerimaan dan pengeluaran surat 

berharga dalam bentuk equity, penerimaan dan pengeluaran obligasi, hipotek, wesel dan 

pinjaman jangka pendek lainnya, pembayaran dividen berbentuk bagi hasil berbasis 

Profit Loss Sharing System kepada pemilik akibat adanya surat berharga (equity), 

pembayaran kembali utang, pembayaran utang kepada kreditur termasuk perpanjangan 

utang.  

Elemen Transaksi Barakah: Contohnya adalah pengeluaran kas untuk kepentingan 

pekerja dan masyarakat sekitar proyek. Contoh investasi barokah bersifat sosial 

lingkungan seperti bentuk investasi pembuatan saluran irigasi dan pembangunan 

plengsengan perluasan aliran sungai untuk kepentingan masyarakat maupun kelestarian 

lingkungan. 

Revaluasi. Elemen berkaitan dengan penyesuian pengukuran berbasis historis dan 

current (saat ini), baik hubungannya dengan penyesuaian harga maupun fluktuasi nilai 

mata uang.  

Elemen Changing in Working Capital. Penentuan changing in working capital tetap 

memberikan porsi seimbang baik musyarakah (mudharaba), murabaha, qardh, 

muzara’ah dan musaqah. Munculnya penambahan bentuk PLS seperti qardh yang 

biasanya masuk dalam charity, atau muzara’ah dan musaqah yang biasanya masuk 

dalam produk pertanian saja, memerlukan ijtihad oleh lembaga berwenang seperti DSN 

MUI lebih lanjut berkaitan dengan syarat, perhitungan, dan  ketentuan lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


