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Abstract
Until  now, have not  many Shari'ah accounting thinkers  and researchers  who  
perform  critical  review  of  the  various  Shari’ah  accounting  concepts.  This  
research done in order to view critically one of Shari’ah accounting concept,  
that is Shari’ah value added concept. This research provides a comparison study  
as considerations for Shari’ah accounting researchers to develop the Shari’ah  
accounting concept remain in the Shari’ah corridor. 

This research applies a qualitative approach by the concept of criticism in Islam  
as  a  method  and  makes  use  of  Islamic  economics  concept as  an  analytical  
instrument. Further, by using the three concepts that are in the scope of Islamic 
economic  thought  as  an  indicator,  the  researchers  analyze  and  criticism the  
critics object, that is Shari’ah value added concept. The indicators are Islamic 
ethics  in  muamalah,  the concept  of  income distribution,  and the  principle of  
simplicity. 

Results from this research indicate that there is some part of the concept of value  
added that has the potential counter-productive to the development of Shari’ah  
accounting. First, definition of value added has the potential to return capitalist  
values in Shari’ah accounting through ethics utilitarianism. Second, definition  
and the concept  of  value added shows that  the distribution of  welfare in  the  
concept of value added is only for the limited stakeholders. Third, in some cases,  
the format of value added reports have not show simplicity principle in Islam.

Keywords: Shari'ah value added, distribution, akhlak, simplicity principle, and 
Islamic criticism method

1 Penelitian ini merupakan salah satu subbab skripsi peneliti  (dalam proses penyelesaian) di Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Terima kasih penulis haturkan kepada Prof. Iwan 
Triyuwono selaku pembimbing skripsi penulis.
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I. PENDAHULUAN

Konsep nilai tambah merupakan salah satu pemikiran akuntansi syari’ah yang 

dianggap sesuai dengan karakter muamalah  syar’iyyah. Berbeda dengan konsep laba, 

konsep nilai tambah tidak hanya difokuskan pada ekuitas-modal tetapi mengarah pada 

kepentingan  lebih  luas  dalam  bentuk  distribusi  pada  seluruh  stakeholders  

(Mulawarman  2009,  82)  sebagaimana  digagas  dalam  konsep  Shari’ah  Enterprise 

Theory  (SET). Dengan  perhatian  seperti  ini,  konsep  nilai  tambah  dianggap 

memberikan perspektif yang berbeda dengan perspektif yang selama ini melekat pada 

konsep laba, yaitu egois dan stockholders oriented. Lebih jauh Mulawarman (2007, 2) 

dan Triyuwono (2008) menyarankan diaplikasikannya  laporan nilai  tambah sebagai 

bagian  mandatory  report  dalam laporan  akuntansi  suatu  entitas  dan  menggantikan 

peran laporan laba rugi, karena hal ini adalah konsekuensi diadopsinya SET sebagai 

dasar pengembangan teori akuntansi syari’ah (Triyuwono 2007, 2). 

Pada suatu diskusi, Triyuwono (2008) mengatakan bahwa laporan nilai tambah 

syari’ah  bukanlah  modifikasi  atau  konversi  dari  laporan laba-rugi  dan akan berdiri 

sendiri untuk menggantikan laporan laba-rugi. Mulawarman (2009, 244) mengatakan 

bahwa konsep nilai tambah syari’ah merupakan hasil dekonstruksi dari konsep nilai 

tambah  dari  domain  akuntansi  konvensional.  Peneliti  memahami  bahwa  konsep 

laporan nilai tambah tidak sama sekali berbeda dengan laporan laba-rugi konvensional. 

Samudro (2009) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa pada dasarnya 

laporan  nilai  tambah  merupakan  modifikasi  laporan  laba  rugi.  Hal  serupa  juga 

diungkapkan oleh Belkaoui (1999, 3) yang mengatakan bahwa,

The value added statement  may be conceived as a modified version of  the income  
statement. Consequently, it can be derived from the income statement.

Peneliti menduga adanya kedekatan antara laporan laba-rugi dengan laporan 

nilai  tambah memiliki  pengaruh terhadap timbulnya  inkonsistensi.  Staden (2000, 8) 
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mengungkapkan  adanya  inkonsistensi  antara  konsep  penghitungan  nilai  tambah 

dengan pengungkapannya pada laporan nilai tambah sebagaimana diungkapkan dalam 

penelitiannya berikut ini:

The shortcomings experienced by users related mainly to the inconsistencies found in  
the calculation of value added and disclosures in the VAS, which stem directly from  
the lack of statutory requirements for production of the VAS. These inconsistencies  
made the  statement  confusing,  non-comparable  and  unverifiable.  The  existence  of  
these inconsistencies was also confirmed by the many research studies examining the  
present and past value added reporting formats which have been undertaken (see for  
example  Gray  and  Maunders,  1980;  Renshall,  Allan  and  Nicholson,  1979;  and  
Stainbank, 1992).

Selama ini konsep nilai tambah “digadang-gadang” sebagai pengganti  konsep 

laba bagi akuntansi syari’ah. Sehingga wajar bila banyak harapan dialamatkan kepada 

konsep ini.  Adanya temuan seperti disebutkan di atas seharusnya menjadikan setiap 

pemikir  lebih kritis  melihat  apakah konsep yang akan dijadikan sebagai  dasar bagi 

pembangunan akuntansi syari’ah benar-benar sesuai dengan syari’ah ataukah memiliki 

kelemahan yang fundamental.  Memaksakan suatu konsep yang memiliki  kelemahan 

yang  fundamental  akan  menghasilkan  dampak  yang  kontra  produktif  terhadap 

pengembangan  akuntansi  syari’ah  itu  sendiri.  Penelitian  deskriptif  kualitatif  ini 

memberikan  pandangan-pandangan  kritis  yang  mencoba  mengajak  pembaca  untuk 

menyelami lebih dalam konsep nilai tambah yang dibatasi pada  konsep nilai tambah 

ekonomi  saja,  melakukan tinjauan (review)  dan mencari  tahu  apa  sebenarnya  yang 

tersembunyi (belum terungkap) di balik konsep nilai tambah yang lebih sering tampil 

dengan wajah manis dalam sebagian besar penelitian akuntansi syari’ah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan dalam sebuah pertanyaan, yaitu realitas apakah yang berpotensi muncul 

dari  pemahaman  konsep nilai  tambah?  Akhirnya,  jawaban dari  permasalahan  yang 

diungkap  dalam  penelitian  ini  diharapkan  bisa  bermanfaat  sebagai  salah  satu 

pertimbangan  dan  pembanding  bagi  pengembangan  akuntansi  syari’ah,  serta 

3



memberikan  kontribusi  positif  dalam  dunia  pemikiran  akuntansi  syari’ah  hingga 

realisasi praktisnya. 

II. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN ALAT ANANLISIS 

1. Konsep Income dalam Arti Nilai Tambah Syari’ah

Staden  (2000,  2)  mengutip  penjelasan  Suojanen  (1954)  yang  mengatakan 

bahwa memahami  enterprise theory sama dengan mendefinisikan perusahaan sebagai 

pusat  pengambilan  keputusan  bagi  para  partisipan.  Perusahaan  dipandang  sebagai 

bagian komunitas sosial. Oleh karena itu, Suojanen mengusulkan konsep nilai tambah 

sebagai  konsep pengukuran  income. Hal yang senada juga diungkapkan Suwarjono 

(2005) dalam lingkup konvensional dan Triyuwono (2007) dalam lingkup akuntansi 

syari’ah menganggap bahwa adopsi  Shari’ah Enterprise Theory  (SET) sebagai teori 

dasar akuntansi syari’ah menimbulkan konsekuensi penggunaan konsep income dalam 

arti nilai tambah sebagai pengganti konsep laba. 

Para ahli akuntansi mendefinisikan nilai tambah dengan makna yang beragam, 

tetapi  apabila  diperhatikan  sebenarnya  semua  saling  melengkapi  dan  menguatkan. 

Belkaoui  (1999,  2)  mengutip  dari  Accounting  Standards  Steering  Committee 

mengatakan bahwa, 

The simplest and most immediate way of putting profit into proper perspective vis-a-
vis the whole enterprise as a collective effort by capital, management and employees is  
by presentation of a statement of value added (that is, sales income less materials and  
services purchased).  Value added (that is, sales income less materials and services  
purchased) is the wealth the reporting entity has been able to create by its own and its  
employees’ efforts. This statement would show how value added has been used to pay  
those contributing to its creation. It usefully elaborates on the profit and loss account. 

Sementara itu, Triyuwono (2007, 6) menjelaskan bahwa nilai tambah tidak lain 

adalah selisih lebih dari harga jual produk yang terjual dengan  costs masukan yang 

terdiri dari bahan baku dan jasa yang dibutuhkan (Baydoun & Willett 1994; Collins 

1994;  Wurgler  2000  dalam  Triyuwono  2007,  6).  Ia  juga  mengutip  pendapat 
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Hendriksen (1982) yang mengatakan bahwa Value-Added Income diibaratkan sebagai 

kue yang sedemikian rupa harus didistribusikan kepada masyarakat. Konsep ini lebih 

menekankan pada distribusi nilai tambah yang diciptakan kepada mereka yang berhak 

menerimanya (Triyuwono 2006, 355).

Triyuwono berpandangan bahwa pengertian tersebut di atas adalah sebatas nilai 

tambah  ekonomi.  Sedangkan  lebih  khusus  pada  bidang  kajian  akuntansi  syari’ah, 

Triyuwono (2007, 21) menjelaskan bahwa nilai tambah syari’ah adalah nilai tambah 

ekonomi,  mental,  dan spiritual  yang diperoleh,  diproses, dan didistribusikan dengan 

cara yang halal.

2. Ekonomi Islam sebagai Alat Analisis

Dasar pijakan ekonomi Islam  seperti telah difatwakan oleh ulama  Al-Lajnah 

Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta Saudi Arabia adalah muamalah yang 

berdasarkan  syari’at,  yaitu  dengan  mengembangkan  harta  melalui  cara-cara  yang 

dihalalkan oleh Allah Ta’ala,  sesuai  dengan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan 

muamalah  syar’iyyah,  yang  didasarkan pada hukum pokok,  boleh  dan halal  dalam 

berbagai muamalah, dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Ta’ala darinya. 

Dalam rangka melihat secara kritis konsep nilai tambah, penelitian ini menggunakan 

konsep ekonomi Islam sebagai alat analisisnya. Alasan peneliti menggunakan konsep 

ekonomi Islam sebagai alat analisis karena akuntansi selama ini dikenal sebagai salah 

satu instrumen ekonomi (Muhamad, 2005). Akuntansi memiliki peran yang tidak lepas 

dari  fungsinya  sebagai penopang sistem ekonomi (Harahap,  2001).  Peran akuntansi 

Islam dalam mewujudkan masyarakat Islam dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 1

Dengan  demikian,  akuntansi  Islam  merupakan  salah  satu  elemen  untuk 

mewujudkan  sistem  ekonomi  Islam yang harus  menopang  dan  memfasilitasi 
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berjalannya  sistem ekonomi  Islam.  Ekonomi  Islam sendiri  memiliki  peran  sebagai 

penopang  terciptanya  masyarakat  Islam  yang  diridhai  Allah  swt.  Dengan  latar 

belakang ini, peneliti mengambil konsep ekonomi Islam sebagai alat analisis kritis bagi 

konsep akuntansi syari’ah khususnya konsep nilai tambah syari’ah. 

Selanjutnya,  alat  analisi  kritis  dalam penelitian  ini  dibatasi  hanya  pada tiga 

indikator  yang diambil  dari  konsep ekonomi  Islam,  yaitu  akhlak  dalam muamalah, 

konsep  distribusi  pendapatan,  dan  prinsip  kemudahan.  Alasan  peneliti  mengambil 

ketiga indikator ini adalah ketiga indikator tersebut menunjukkan karekateristik yang 

membedakan  antara  akuntansi  syari’ah  dengan  akuntansi  konvensional.  Indikator 

akhlak atau adab akan menunjukkan nilai  yang dipegang dalam akuntansi  syari’ah. 

Konsep  distribusi  pendapatan  akan  menunjukkan  orientasi  dari  akuntansi  syari’ah. 

Prinsip kemudahan menunjukkan bahwa peran akuntansi  syari’ah  dalam muamalah 

memiliki  karakteristik  memberikan  informasi  dengan  cara-cara  terbaik  dan  mudah 

yang dapat dipahami berbagai pihak. 

a. Adab dalam Muamalah Syar’iyyah

Muhammad  (2004,  41)  menjelaskan  bahwa  sistem  adab  atau  etika  Islam 

berbeda dari  sistem etika sekuler dan dari  ajaran moral  yang diyakini  oleh agama-

agama lain.  Sepanjang sejarah peradaban,  model-model  sekuler ini  mengasumsikan 

ajaran moral yang bersifat sementara dan berubah-ubah karena didasarkan pada nilai-

nilai yang diyakini pencetusnya [cenderung bersifat subjektif]. Model-model ini pada 

umumnya membangun sebuah sistem etika yang terpisah dari agama.

Dalam pemikiran ekonomi kontemporer, terdapat enam sistem etika yang saat 

ini  mendominasi  pemikiran etika pada umumnya.  Pandangan etika kontemporer  ini 

berbeda dengan sistem etika Islam dalam banyak hal.

Tabel 1.
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Sistem  etika  Islam  didasari  oleh  ajaran  Islam.  Salah  satu  parameter  kunci 

sistem etika Islam menurut Beekun (1997) seperti dikutip oleh Muhammad (2004, 52) 

adalah keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas ataupun minoritas tidak 

secara  langsung  berarti  bersifat  etis.  Etika  bukanlah  permainan  mengenai  jumlah. 

Baik-buruk,  benar-salah  semuanya  didasarkan  pada  aturan  syari’at.  Allah  Swt. 

berfirman yang artinya, ”... Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik  

bagimu,  dan  boleh  jadi  (pula)  kamu  menyukai  sesuatu,  padahal  ia  amat  buruk  

bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” (Al Baqarah : 216). Ibnu 

Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa meskipun ayat ini berisi tentang kewajiban 

berjihad, namun beliau juga menjelaskan bahwa :

Hal ini bersifat umum mencakup semua perkara. Adakalanya orang mencintai sesuatu, 
sedangkan padanya tidak ada kebaikan atau suatu maslahat pun baginya. Kemudian 
Allah Swt. berfirman, ”Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.  Artinya, 
Allah lebih mengetahui tentang akibat dari semua perkara daripada kalian, dan lebih 
melihat tentang hal-hal yang didalamnya terkandung kemaslahatan dunia dan akhirat 
bagi  kalian.  Maka  perkenankanlah  seruan-Nya  dan  taatilah  perintah-Nya,  mudah-
mudahan kalian mendapat petunjuk (hal 391). 

Islam melindungi hak individu dan kolektif dengan menempatkan secara adil 

sesuai ukuran dan batasannya menurut syari’ah agar sesama muslim terhindarkan dari 

memakan  harta  saudaranya  dengan  jalan  yang  bathil.  Hal  ini  secara  praktis  akan 

terlihat dalam proses distribusinya, karena sesungguhnya distribusi pendapatan adalah 

suatu bentuk memenuhi dan melindungi hak sesama stakeholders. 

b. Konsep Distribusi Pendapatan

Islam  menyadari  bahwa  konsep  kepemilikan  memiliki  hubungan  yang  erat 

dengan konsep distribusi  pendapatan.  Pendapatan itu sendiri  tidak akan ada artinya 

kecuali dengan mengakui adanya hak milik (Nasution et al. 2006, 120-121). Hak milik 

itu  sendiri  timbul  dari  setiap  hasil  usaha  ekonomi  maupun  non-ekonomi  seorang 

muslim yang diperoleh dengan jalan yang telah disyari’atkan. 
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Pada dasarnya  semua bentuk kekayaan pada hakekatnya  adalah  milik  Allah 

Swt. Manusia hanya diberikan hak dan amanah untuk memiliki dan menafkahkan harta 

di  jalan  Allah dan  dimanfaatkan  sebaik-baiknya  bagi  kesejahteraan  seluruh  umat 

manusia sesuai dengan aturan dan batasan-batasannya menurut syari’at, sebatas harta 

yang diijinkan Allah untuk menguasainya. Kepemilikan sesuatu merupakan izin Allah 

Swt. untuk memanfaatkan zat tertentu.  Oleh karena itu, kepemilikan tersebut hanya 

ditentukan berdasarkan ketetapan dari Allah Swt. terhadap zat tersebut, serta sebab-

sebab kepemilikannya. Allah Swt. Berfirman yang artinya :

’’Dan  nafkahkanlah  apa  saja  yang  kalian  telah  dijadikan  (oleh  Allah)  berkuasa 
terhadapnya.’’ (QS. Al-Hadid : 7)

Salah satu batasan syari’at dalam menguasai harta dijelaskan  dalam surat Al 

Hasyr : 7 Allah Swt. berfirman yang isinya melarang beredarnya harta hanya di antara 

orang-orang  kaya  saja.  Dengan  demikian,  secara  umum  setiap  muslim  yang  telah 

secara sah memiliki harta tertentu, maka ia berhak memanfaatkan,  mengembangkan 

hartanya  dan berhak atas hasil  dari  usaha mengembangkan harta tersebut (income). 

Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya 

tersebut ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan 

dengan pemanfaatan dan pengembangan harta. 

Pada  dasarnya,  kegiatan-kegiatan  yang  terlihat  dalam  perintah  Allah  Swt. 

seperti perintah menafkahkan sebagian dari harta, menunaikan hak dalam muamalah, 

dan aktivitas jual-beli adalah bentuk riil dari distribusi kekayaan. Dasar dari distribusi 

kekayaan ini adalah hak atas kepemilikan harta.

Mekanisme  distribusi  kekayaan  kepada  stakeholders  yang  berhak dilakukan 

dengan mengikuti  ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang 

wajar, baik melalui aktivitas ekonomi (seperti jual-beli, utang-piutang, sewa, dan lain-
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lain),  maupun  aktivitas  non-ekonomi  (seperti  melalui  zakat,  infak  dan  shadaqah). 

Hanya saja, perbedaan individu dalam masalah kemampuan dan pemenuhan terhadap 

suatu kebutuhan,  bisa  juga menyebabkan perbedaan distribusi  kekayaan  tersebut  di 

antara mereka. Islam tidak mengarahkan distribusi pendapatan yang sama rata, letak 

pemerataan  dalam  Islam  adalah  dalam  prinsip  keadilan  atas  dasar  maslahah 

(Sudarsono 2002, 235).

c. Prinsip Kemudahan

Staden  (2000,  2)  mengutip  penjelasan  Suojanen  (1954)  yang  mengatakan 

bahwa  peran  akuntansi  di  sini  adalah  untuk  melaporkan  hasil-hasil  aktivitas  yang 

terjadi  pada  perusahaan  kepada  berbagai  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan 

cara-cara terbaik yang dapat mereka pahami. Dalam sebuah diskusi antara Triyuwono 

(2009) dengan  peneliti,  ia mengatakan yang intinya diperlukan suatu kesederhanaan 

dalam  merumuskan  format  laporan  keuangan  akuntansi  syari’ah  supaya  tidak 

menyulitkan para penggunnya.  Hal ini  ia sampaikan pada saat  menanggapi  standar 

akuntansi ETAP yang baru dipublikasikan bulan Juli yang lalu. Pada diskusi tersebut 

Triyuwono menilai bahwa standar akuntasi ETAP masih terlalu rumit dan sulit untuk 

keperluan akuntansi level perusahaan kecil dan menengah.

Islam sendiri juga menegaskan bahwa Islam adalah agama yang mudah. Syaikh 

Al Hilali  (2004) menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang mudah. Allah Ta'ala 

berfirman yang artinya,

"...  Allah  menghendaki  kemudahan  bagimu  dan  tidak  menghendaki  kesukaran  
bagimu ..." (Al-Baqarah : 185).

Allah tidak menjadikan untuk umatnya kesempitan pada agama ini. Allah Swt. 

berfirman yang artinya,

"Dan berjihadlah kamu dijalan Allah dengan jihad sebenar-benarnya. Dia telah  
memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak akan menjadikan untukmu dalam agama 
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suatu  kesempitan.  (Ikutilah)  agama  orang  tuamu,  Ibrahim.  Dia  (Allah)  telah 
menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu ...." (Al-Hajj : 78).

Ummu Malik (2004) menjelaskan makna dari ungkapan "Agama itu mudah" 

adalah : "Bahwa agama yang Allah Swt. turunkan ini semuanya mudah dalam hukum-

hukum dan  syariat-syariatnya".  Hukum-hukum Islam (baik  akidah  dan  muamalah) 

dibangun di atas kemudahan, norma-norma agama ini seluruhnya dicintai (oleh Allah) 

namun yang mudah dari itu semualah yang paling dicintai oleh Allah. Hadis dari Ibnu 

Abbas ra.,  Rasulullah saw. pernah ditanya  :  "Agama apa yang paling dicintai  oleh 

Allah Azza wa Jalla? Beliau menjawab : "Al-Hanifiyah As-Samhah" (yang lurus dan 

yang mudah). Oleh sebab itu, tidak boleh mempersulit diri dalam menjalankan agama 

Allah  dan  tidak  boleh  pula  membuat  sulit  hamba-hamba  Allah,  meskipun  tidak 

bertujuan  untuk  itu,  karena  Rasulullah  bersabda:  “Mudahkanlah,  janganlah 

mempersulit  dan membikin  manusia  lari  (dari  kebenaran)  dan  saling  membantulah 

(dalam  melaksanakan  tugas)  dan  jangan  berselisih"  (HR.  Bukhari  dan  Muslim). 

Karakteristik Islam dalam hal muamalah adalah muamalah  syar’iyyah berdiri di atas 

prinsip  memudahkan  kepada  manusia,  kasih  sayang  terhadap  mereka  semua. 

Kemudahan ini terlihat pada bentuk toleransi dalam jual beli, hutang dan tagihan, serta 

hukum-hukumya.  Rasulullah saw. bersabda yang artinya,  "Allah telah  mengampuni 

seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian dulu, dia mudah bila menjual, mudah 

bila membeli dan mudah bila memutuskan" (Hadits Riwayat Tirmidzi dan Ahmad dari 

hadits  Jabir  ra.)  dan hadits-hadits  yang serupa lainnya.  Oleh karena itu,  salah  satu 

prinsip  yang  harus  dipegang  dalam  mengembangkan  akuntansi  syari’ah  adalah 

kemudahan dan kesederhanaan dalam konsep teori dan praktik akuntansi syari’ah. 
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III. METODE KRITIK : SEBUAH BENTUK NASIHAT, PERINGATAN DAN 

UPAYA MELURUSKAN PEMIKIRAN

Kritik dalam Islam merupakan bentuk upaya tolong menolong dalam kebajikan 

dan takwa antara sesama muslim. Hal ini dijelaskan oleh Syaikh bin Baz (2004), yaitu 

[tolong-menolong] dengan jalan saling menasihati sesama muslim, baik secara tertulis 

maupun dialog langsung dengan cara yang baik dan penuh hikmah dengan kritik yang 

terbaik hingga berhasil. 

Islam mengajarkan tentang metode kritik sebagaimana diajarkan Allah dalam 

Al  Qur’an  dan  hadits  Rasulullah  saw.  yang  diamalkan  oleh  para  ulama.  Telah 

dijelaskan dalam kitab  karya Syaikh  Al Madkhali tentang metode mengkritik dalam 

Islam  bahwa  Al  Qur’an  sebagai  sumber  syari’at  Islam  memuji  sesuatu  tanpa 

menyebutkan  kesalahannya  dengan  tujuaan  agar  jiwa  tergerak  untuk  mengikuti 

mereka.  Pada  saat  yang  lain,  Islam mencela  sesuatu  yang  lain  tanpa  menyebutkan 

kebaikannya dengan tujuan memberikan pelajaran dan peringatan atas kejelekan dan 

keburukan  tersebut  agar  tidak  ada  yang  mengikuti  perbuatan  dan  jejak  keburukan 

tersebut.  Al Madkhali mengatakan bahwa sikap  muwazanah (menyebutkan sisi baik 

dan sisi buruk) akan menjadikan orang yang dinasihati menjadi lebih bingung, kacau, 

bahkan kadang terjadi  apa yang bisa membahayakannya,  sehingga hilanglah  tujuan 

dari  nasihat  serta  faidahnya.  Syaikh  Abdul  Aziz  bin  Abdullah  bin  Baz  juga 

mengatakan hal yang serupa bahwa, “Tidak ada keharusan untuk bersikap muwazanah 

dalam mengkritik, karena tujuan dari kritik tersebut adalah memperingatkan manusia 

agar  waspada  terhadap  perbuatan  bathil  [yang  dikritik].  Jadi  tujuan  tahdzir adalah 

menjelaskan  segala  kesalahan  dan  penyimpangan  yang  wajib  diwaspadai.” Inilah 

konsep kritik yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang memiliki tujuan mulia 

untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan yang besar. 
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Secara teknis, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data 

yang  bersifat  deskriptif  dan  evaluatif/kritis  dengan  paradigma  penelitian  kualitatif, 

yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam 

Moleong 2005) berupa pandangan-pandangan kritis atas obyek yang diteliti. Sumber 

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

sekunder.  Metode  pengumpulan  data  primer  adalah  melalui  diskusi  antara  peneliti 

dengan  pihak  pertama,  sedangkan  data  sekunder  merupakan  data  penelitian  yang 

diperoleh  peneliti  secara  tidak  langsung  melalui  media  perantara  (Indriantoro  dan 

Supomo, 2002) berupa berbagai sumber data tertulis (studi literatur). Dari kedua data 

yang diperoleh ini peneliti mencoba untuk mempelajari, menganalisa dan memberikan 

tinjauan kritis terhadap kelemahan yang diidentifikasi.

Sistematika yang digunakan adalah proses-proses yang dilakukan pada analisis 

data kualitatif. Hal ini dipilih mengingat data-data yang dianalisis dalam penelitian ini 

adalah data kualitatif yang diambil dari pemikiran Triyuwono dan beberapa pemikir 

akuntansi syari’ah lainnya. Menurut Salim (2006) analisa data kualitatif berlangsung 

selama  dan  setelah  pengumpulan  data.  Proses-proses  tersebut  dapat  dijelaskan  ke 

dalam tiga langkah sebagai berikut (Salim, 2006): 

1. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi 

penelitian  dari  berbagai  literatur  yang  digunakan sesuai  dengan pokok masalah 

yang telah diajukan pada rumusan masalah penelitian. Data yang relevan dianalisis 

secara cermat, sedangkan data yang kurang relevan akan disisihkan.

2. Penyajian  data  yang  dilakukan  peneliti  ada  dua  tahap  penyajian,  yaitu  tahap 

deskriptif dan tahap evaluatif/kritik. 

a. Tahap deskiftif dimulai  dengan mengidentifikasi  data dari hasil reduksi data 
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yang  dilakukan  sebelumnya,  dilanjutkan  dengan  menjelaskan  data  yang 

memiliki  hubungan dengan konsep ekonomi Islam dan konsep nilai  tambah 

syari’ah, dan diakhiri dengan merumuskan alat analisis yang digunakan untuk 

menganalisa objek kritik, yaitu konsep nilai tambah syari’ah.

b. Tahap  evaluasi/kritik.  Tahap  ini  dilakukan  untuk  mengkritisi  konsep  nilai 

tambah  syari’ah  sebagai  konsep  dasar  laporan  keuangan akuntansi  syari’ah. 

Dalam menyampaikan kritiknya, peneliti akan berpedoman pada konsep Islam 

dalam mengkritik suatu pemikiran. Selanjutnya, evaluasi terhadap konsep nilai 

tambah  syari’ah  dilakukan  dengan  jalan  melihat  alur  kausalitas  serta 

konsistensi  pola  penjelasan  konsep  dasar  dan  format  turunannya,  melalui 

indikator-indikator dalam konsep ekonomi Islam yang telah ditentukan, yaitu: 

adab dalam muamalah  syar’iyyah,  konsep distribusi pendapatan,  dan prinsip 

kemudahan.

3. Penarikan kesimpulan. Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, 

peneliti  mencari  makna  dari  setiap  gejala  yang  diperolehnya  dalam  proses 

penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi 

positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.

IV. HASIL  PEMBAHASAN :  PANDANGAN  KRITIS  KONSEP  NILAI 

TAMBAH  SYARI’AH

Penjelasan  mengenai  konsep  nilai  tambah  secara  ekonomi  di  atas telah 

memberikan pemahaman yang selanjutnya dilihat secara kritis sebagai berikut:

a. Definisi Nilai Tambah: Celah Kembalinya Nilai Kapitalisme 

Kebanyakan  orang  mungkin  belum  menyadari  jika  pemahaman  terhadap 

definisi  nilai  tambah  sebenarnya  menyimpan  potensi  laten  kembalinya  nilai 

13



kapitalisme  dalam  konsep  nilai  tambah  melalui  etika  utilitarianisme,  meskipun 

akuntansi  syari’ah  menolak  konsep ini  sebagai  nilai  etika  dalam akuntansi  syari’ah 

(Triyuwono  2006,  61).  Etika  utilitarianisme  adalah  suatu  teori  yang  beranggapan 

bahwa suatu tindakan secara moral dapat dikatakan benar atau salah bila hasil  dari 

tindakan tersebut bisa memberikan manfaat atau tidak (Triyuwono 2006, 60). Purwono 

(2007, 39) menjelaskan bahwa aliran utilitarianisme (utilisme)  menilai  bahwa baik-

buruk  suatu  tindakan  ditinjau  dari  segi  kegunaan  atau  faidah  [manfaat]  yang 

didatangkannya.  Peneliti  melihat  bahwa definisi  dari  konsep nilai  tambah memiliki 

potensi  yang  bisa  mengarahkan  users kepada  perilaku  etika  utilitarianisme  hingga 

akhirnya menyeret kembali kepada nilai kapitalisme 

Sementara  itu,  jika dilihat  pada permulaan  munculnya  konsep nilai  tambah, 

konsep  ini  ternyata  pada  mulanya  dibangun  dari  konversi  konsep  laba/  rugi 

konvensional  (lihat  Tabel  2.),  dan  telah  menjadi  pemahaman  yang  umum  bahwa 

konsep laba/  rugi  konvensional  diliputi  oleh nilai  kapitalisme.  Konsep-konsep nilai 

kapitalisme itu sendiri banyak menggunakan konsep etika utilitarianisme. Sedangkan 

teori utilitarianisme sendiri telah mereduksi pengertian kebahagiaan dan utilitas hanya 

dalam pengertian materi saja (Triyuwono 2006, 391). Analisa yang lebih dalam pada 

definisi konsep nilai tambah menunjukkan potensi tersebut muncul dari orientasi yang 

tertuju pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan nilai tambah (selisih lebih) 

dan pendistribusiannya. Potensi nilai utilitarian yang bisa muncul dari definisi konsep 

nilai  tambah adalah adanya  anggapan bahwa perusahaan dikatakan baik atau benar 

dalam aktivitasnya bila hasil dari aktivitasnya tersebut bisa memberikan manfaat yang 

diukur  dengan  kemampuan  perusahaan  dalam  menghasilkan  selisih  lebih  dan 

melakukan  distribusinya.  Inilah  wajah  utilitarianisme  yang  tergambar  pada  wajah 

konsep nilai tambah.
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Lebih lanjut, upaya yang dilakukan Triyuwono (2007, 20) dengan membangun 

konsep nilai tambah syari’ah mungkin sedikit memberikan filter dan menjadi benteng 

terhadap bangkitnya nilai utilitarianisme dalam konsep nilai tambah. Fungsi benteng 

tersebut  tampak  pada  adanya  rules  yang  harus  dipenuhi  dalam  menciptakan  nilai 

tambah, yaitu ketentuan memperoleh, proses, dan mendistribusikan nilai tambah harus 

dengan cara yang halal. Namun, peneliti beranggapan bahwa konsep nilai tambah tetap 

menyimpan potensi laten etika utilitarianisme, karena akar masalahnya terdapat pada 

pengertian dan orientasi nilai tambah itu sendiri (seperti analisa di atas), bukan pada 

penerapannya. Dengan demikian, potensi laten akan tetap menghantui dan menunggu 

saat  yang  tepat  untuk  naik  ke  permukaan,  dimana  pada  saat  itu  fungsi  filter  dan 

benteng yang dipasang tersebut sedikit  demi sedikit  perannya  menjadi  lemah.  Pada 

saat  itulah  kemungkinan  munculnya  nilai  utilitarianisme  akan  terjadi  dan  bisa 

mengarahkan  etika  users  kepada  nilai  kapitalisme.  Dengan  demikian  diperlukan 

perhatian  yang  besar  dan  kewaspadaan yang  tinggi  untuk  menghindari  kembalinya 

nilai  kapitalisme melalui etika utilitarianisme.

b. Nilai Tambah: Distribusi Kesejahteraan bagi Kalangan Terbatas

Kalau diamati  lebih jauh  pada konteks pendistribusian hak sebagai orientasi 

konsep  nilai  tambah,  dalam  faktor  pengurang  penjualan  untuk  menciptakan  nilai 

tambah sebenarnya  terdapat hak  stakeholders  yang disajikan dalam konteks sebagai 

beban  bukan  pada  konteks  distribusi  hak,  misalnya  pembelian  bahan  baku  adalah 

pengeluaran perusahaan bagi pemasok, dengan demikian pengeluaran tersebut menjadi 

hak  bagi  pemasok,  ongkos  angkut  pembelian  adalah  pengeluaran  perusahaan  bagi 

penyedia  jasa  angkutan,  dengan  demikian  pengeluaran  tersebut  menjadi  hak  bagi 

penyedia jasa angkutan, dan listrik adalah pengeluaran perusahaan bagi PLN, dengan 

demikian pengeluaran tersebut menjadi hak bagi PLN apabila menggunakan jasa PLN. 
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Dalam konsep nilai tambah, faktor-faktor ini diakui dengan cara yang berbeda dengan 

stakeholders  yang  lain,  yaitu  diakui  sebagai  cost  pengurang  penjualan  untuk 

menciptakan nilai  tambah,  padahal  faktor  ini  sama dengan pengeluaran  perusahaan 

yang lain,  misal  beban gaji  adalah  pengeluaran  perusahaan bagi  karyawan,  dengan 

demikian pengeluaran tersebut menjadi hak bagi karyawan, dan contoh-contoh yang 

serupa  lainnya.  Mereka  (stakeholders  dalam  production  cost)  adalah  stakeholders  

perusahaan  yang  sama-sama  memiliki  hak  kepada  perusahaan  dan  menerimanya 

sebagai income bagi mereka. Namun kenyataannya, konsep nilai tambah menganggap 

faktor-faktor  ini  sebagai  sebuah  beban  bukan  sebagai  bagian  distribusi  seperti 

pengakuan bagi stakeholders lainnya (gaji bagi karyawan, dividen bagi pemilik, pajak 

bagi  pemerintah,  dan  lain-lain).  Peneliti  menduga  hal  ini  disebabkan  oleh  adanya 

pembatasan pada definisi nilai tambah sehingga berpengaruh pada orientasinya. Hal ini 

secara eksplisit dan implisit terlihat dari adanya elemen pembentuk nilai tambah yang 

didalamnya  terdapat  stakeholders  tertentu  dan  adanya  elemen  distribusi  yang 

didalamnya terdapat stakeholders yang lainnya. 

Disrtibusi terbatas yang lain tampak pada penjelasan berikut ini. Pada konsep 

nilai tambah konvensional, distribusi hak kreditor diwujudkan dari bunga yang diakui 

dalam periode  tersebut.  Tentu  saja  hal  ini  tidak selaras  dengan konsep Islam yang 

menolak riba. Apabila dikatakan bahwa hak kreditor bukanlah bunga tetapi bagi hasil 

dari  revenue/ profit, maka hal ini juga tidak benar karena kreditor bukanlah investor 

tetapi pihak yang memberikan pinjaman kepada entitas. Kreditor tidak meniatkan aset 

yang ia serahkan kepada entitas sebagai investasi yang otomatis juga memiliki hak atas 

laba dan menanggung risiko kerugian, tetapi kreditor menganggap bahwa aset yang 

diserahkan  kepada  entitas  adalah  bantuan  pinjaman  yang  diharapkan  bisa  ditarik 

kembali pada suatu saat nanti. Dengan demikian, kreditor tidak berhak atas laba dan 
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tidak menanggung risiko asetnya tidak kembali,  karena hakikat hutang dalam Islam 

adalah  sebuah  bentuk  pertolongan/  bantuan  bagi  debitor.  Dengan  demikian,  wajib 

kepada debitor (orang yang meminjam uang) agar berniat  membayar  sejumlah atau 

senilai hutangnya. Di sisi lain, kreditor tidak berhak atas nilai tambah berupa revenue/  

profit sharing, hak mereka adalah menerima pengembalian aset yang dipinjamkannya 

kepada entitas dengan jalan yang baik. Jika dikatakan bahwa kreditor memiliki  hak 

atas bagi hasil,  maka sama saja menetapkan syarat  yang memberikan manfaat bagi 

kreditor dan ini sama dengan riba. Akhlak yang baik dalam pinjam meminjam adalah 

berbuat  baik  dalam  mengembalikan  pinjaman,  yaitu  orang  yang  meminjam 

mengembalikan pinjamannya dengan yang lebih baik atau lebih banyak dengan jumlah 

yang  tidak  disyaratkan  pada  akad  awalnya,  dan  hal  ini  halal  bagi  pihak  yang 

meminjamkan.  Dengan demikian,  pembayaran  hutang oleh entitas  bukanlah bagian 

dari laporan nilai tambah, tetapi bagian dari laporan arus kas atau mungkin yang lebih 

tepat laporan distribusi income bagi stakeholders.

c. Sesungguhnya Agama itu Mudah 

Pada  uraian  di  atas  telah  dijelaskan  bahwa  Islam  merupakan  agama  yang 

mudah dan Allah mencintai agama yang lurus dan mudah tersebut. Sub-pembahasan 

ini  memberikan  kebebasan  bagi  pembaca  untuk  menilai  apakah  konsep  akuntansi 

syari’ah  menunjukkan  kemudahan  dalam beragama  atau  sebaliknya.  Dalam tataran 

pemikiran,  contoh  yang  diajukan  sebagai  objek  diskusi  berikut  ini  adalah  konsep 

laporan  nilai  tambah  syari’ah  yang  secara  ekonomis  telah  dirumuskan  oleh 

Mulawarman  et  al.  (2006)  dan  Mulawarman  (2009)  dalam  bentuk  konkrit  seperti 

berikut ini: 

Tabel  3.

17



Mulawarman  et al.  (2006) dan Mulawarman (2009, 250) berpendapat bahwa 

nilai  tambah  yang  dipahami  secara  umum  saat  ini  masih  bersifat  lahiriah  dengan 

karakteristik  yang  selalu  tumbuh  dan  berkembang,  berada  dalam  intervensi 

subyektivitas, lingkungan dan nilai, sehingga masih belum bisa didistribusikan kepada 

stakeholders yang berhak (VA kotor). Nilai tambah dalam konteks ini perlu disucikan 

lebih  dahulu  dengan nilai-nilai  Illahi  yaitu  dengan zakat.  Barulah  setelah  itu,  nilai 

tambah  material  yang  telah  disucikan  secara  spiritual  dengan  zakat  ini  akhirnya 

menjadi  nilai  tambah  yang  halal  dan  thoyib dan  siap  didistribusikan  kepada 

stakeholders yang berhak. 

   Pertanyaan yang timbul setelah melihat format laporan nilai tambah syari’ah 

di  atas  adalah  apakah  konsep  ini  adalah  konsep  yang  memudahkan  kita  dalam 

bermuamalah?  Jawaban  yang  dihasilkan  mungkin  akan  bermacam-macam,  ya  atau 

tidak. Peneliti pribadi menganggap bahwa konsep ini belum menampakkan kemudahan 

dalam  praktik  muamalah.  Masalah  utama  yang  teridentifikasi  dari  format  laporan 

tersebut  adalah  keputusan  Mulawarman  untuk  memposisikan  zakat  sebagai  faktor 

pengurang  bagi  VA  kotor  dengan  alasan  tazkiyah.  Pendapat  Mulawarman  dapat 

menimbulkan pemahaman bahwa dengan tujuan mensucikan nilai tambah, maka zakat 

dihitung  dari  nilai  tambah  secara  terpisah  dari  keseluruhan  harta  muzakki.  Secara 

hukum (fiqh)  apakah cara ini  dikenal  dan sesuai  syari’at,  sedangkan secara praktik 

apakah  tidak  membingungkan?  Padahal  dalam  penghitungan  zakat  yang  dizakati 

adalah  harta  kekayaan  muzakki sebesar  2,5  %,  yaitu  laba  bersih  ditambah  dengan 

modal. Nishab zakat tidak dihitung dari nilai tambah. Nishab zakat dihitung dari harta 

bukan dari laba secara parsial. Laba hanyalah bagian dari harta yang harus dizakati 

tersebut. Oleh karenanya, sekalipun sedang rugi zakat wajib dikeluarkan apabila harta 

sudah  mencapai  nishabnya.  Laba  bersih  sendiri  baru  diketahui  setelah  distribusi 
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pendapatan kepada  stakeholders  yang berhak sudah dilakukan berupa sisa yang ada. 

Lebih jauh lagi, konsep laba sebagai bagian dari harta yang dizakati berbeda dengan 

konsep  nilai  tambah.  Melihat  ini  semua  kekhawatiran  peneliti  adalah  akuntansi 

syari’ah akan menjadikan kita memakan harta saudara kita dengan jalan yang bathil,  

kekhawatiran  yang  lain  adalah  masyarakat  dan  users  akuntansi  syari’ah  merasakan 

hukum-hukum  agama  membawa  kesempitan/  kesulitan  dalam  muamalah,  padahal 

semestinya  agama itu  adalah  mudah  sebagaimana  janji  Allah  Swt.  dalam surat  Al 

Baqarah: 185 dan Al Hajj: 78.

Ilmu pengetahuan yang kita kaji sekarang ini adalah sebuah tema besar yang 

disandarkan pada agama Islam,  yaitu  akuntansi syari’ah.  Akuntansi syari’ah sendiri 

menurut peneliti berdasarkan tafsir surat Al Baqarah: 282 – 283 memiliki tujuan untuk 

(1) membantu manusia (stakeholders) dalam menjaga hak Allah dan menjaga hak-hak 

manusia (stakeholders) dalam bermuamalah, (2) sehingga manusia (stakeholders) bisa 

mengambil  manfaat  (menjadikannya  sebagai  pedoman  dan  memperoleh  perasaan 

tenang karena tidak khawatir atas haknya) karena terjaminnya hak-hak mereka dalam 

bingkai takwa.  Untuk tujuan inilah, konsep-konsep yang dibangun untuk membantu 

muamalah dalam Islam hendaknya tidak menjadi kesukaran dan kesempitan bagi umat 

dan dilakukan dengan tidak melampaui apa yang digariskan oleh Allah dalam agama. 

Oleh  karena  itu,  sebagai  salah  satu  bentuk  ibadah,  maka  dalam  bermuamalah 

menjalankan  agama  Allah  kita  tidak  boleh  mempersulit  diri  dan  tidak  boleh  pula 

membuat sulit hamba-hamba Allah, karena Allah Azza wa Jalla mencintai yang "Al-

Hanifiyah As-Samhah" (yang lurus dan yang mudah).

.
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PENUTUP: KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI 

Berdasarkan hasil  penelitian dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran yang didasarkan pada konsep nilai tambah 

memiliki kemungkinan untuk menghasilkan realitas yang memiliki beberapa potensi: 

1)  Definisi nilai tambah berpotensi menjadi bibit munculnya nilai kapitalisme melalui 

etika  utilitarianisme,  2)  Nilai  tambah  memiliki  konsep  distribusi  pada  kalangan 

terbatas, dan 3) Secara praktik dalam beberapa kasus, konsep dan format laporan nilai 

tambah  belum  menunjukkan  kemudahan  dalam  muamalah  sesuai  dengan  aturan 

syari’at Islam.

Peneliti  menyadari  bahwa  penelitian  di  atas  masih  banyak  memiliki 

keterbatasan-keterbatasan.  Masih terbatasnya  kajian-kajian  lain  sebagai  pembanding 

dan referensi karena masih terbatasnya pemikir dan penelitian akuntansi syari’ah yang 

bersifat kritik terhadap pemikiran lainnya, menyebabkan secara konseptual penelitian 

ini masih mengalami kendala kedalaman substansi. Hasil penelitian ini tidak menutup 

kemungkinan munculnya potensi-potensi lain yang  belum terungkap dalam penelitian 

ini. Oleh karena itu, elaborasi yang lebih lanjut pada aspek yang lain perlu dilakukan. 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  memberikan  implikasi  positif  sebagai  bahan 

pertimbangan  bagi  perumusan  dan  pengembangan  laporan  keuangan  akuntansi 

syari’ah  yang  sesuai  dengan  tujuan  akuntansi  syari’ah.  Selain  itu,  penelitian  yang 

bersifat kritis ini juga sebagai media mengingatkan bagi sesama peneliti untuk tidak 

melampaui apa yang digariskan oleh Allah dalam agama, serta melupakan apa yang 

difardhukan  oleh  Allah  atas  diri  kita  dan  atas  diri  orang  lain.  Dengan  demikian, 

implikasi  yang diharapkan adalah pengembangan penelitian akuntansi syari’ah pada 

aspek, dimensi, ataupun variabel lain yang lebih kompleks akan tetap berada dalam 

koridor syari’ah. Wallahu a'lam bis shawab.
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Lampiran

Gambar. 1 Akuntansi Islam dan Masyarakat Islam 

Akuntansi Islam Ekonomi Islam
Masyarakat

Islam

Sumber: Harahap (2001)

Tabel 1. Ringkasan 6 Sistem Etika Terbesar

Sistem Etika Alternatif Kriteria Pengambilan Keputusan

Relativisme (Kepentinga Pribadi) Keputusan  etis  dibuat  berdasarkan  kepentingan 
pribadi dan kebutuhan pribadi

Utilitarianisme 
(Kalkulasi Untung dan Rugi)

Keputusan  etis  dibuat  berdasarkan  hasil  yang 
diberikan  oleh  keputusan-keputusan  ini.  Suatu 
tindakan disebut etis jika memberikan keuntungan 
terbesar bagi sejumlah besar orang.

Universalisme (Kewajiban)
Keputusan  etis  yang  menekankan  maksud  suatu 
tindakan  atau  keputusan.  Keputusan  yang  sama 
harus  dibuat  oleh  setiap  orang dibawah  kondisi 
yang sama.

Hak (Kepentinga Individu) Keputusan  etika  yang  menekankan  nilai-nilai 
individu, kebebasan untuk memilih.

Keadilan Distributif 
(Keadilan dan Kesetaraan)

Keputusan  etika  yang  menekankan  nilai-nilai 
individu,  keadilan  dan  menegaskan  pembagian 
yang adil atas kekayaan dan keuntungan.

Hukum Tuhan (Kitab Suci) Keputusan etis  dibuat  berdasarkan hukum Tuhan 
yang termaktub dalam kitab suci.

Sumber: (Beekun, 1997 : 21 dalam Muhammad, 2004 : 43)
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Tabel 2. Proses Derivasi Laporan Laba-Rugi menjadi Laporan Nilai Tambah

Sumber: Belkaoui (1999, 5).

Penjelasan berikut ini memperlihatkan kedekatan antara konsep laba dan nilai 

tambah.  Kenyataannya  memang  demikian,  laporan  nilai  tambah  memang  disusun 

berdasarkan data  yang  ada  pada  laporan  laba-rugi  konvensional,  seperti  penjelasan 

Belkaoui (1999, 3) bahwa laporan nilai tambah diturunkan melalui tahap-tahap berikut 

ini:

Tahap  1. Laporan  laba  rugi  menghitung  laba  ditahan  (retained  earnings) 

sebagai  selisih  antara  penjualan  (sales)  yang  dikurangi  biaya,  pajak  dan  dividen. 

Format laporan laba-rugi konvesional di atas secara sederhana dapat disusun dalam 

persamaan berikut ini:

R = S – B – DP – W – I – DD – T (1)
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Dimana R  = Laba Ditahan W   = Upah & Gaji

S  = Penjualan I  = Bunga

B  = Pembelian Bahan & Jasa DD  = Dividend

DP  = Penyusutan T  = Pajak

Tahap 2. Nilai tambah sebagaimana dijelaskan oleh Belkaoui adalah

Value added (that is, sales income less materials and services purchased) is the wealth the  
reporting entity has been able  to  create  by  its own and its employees’ efforts  (Belkaoui 
1999, 2).

Dari  pengertian  di  atas,  maka  persamaan  nilai  tambah  didapat  dengan 

menyusun kembali persamaan laba ditahan menjadi,

S – B = W + I + DP + DD + T + R  (2)

atau

S – B – DP = W + I + DD + T + R  (3)

Tabel 3.  Laporan Nilai Tambah Syari’ah

Penciptaan VA:
Output xx
Input (xx)
Revaluasi (xx)
VA Kotor xx

Tazkiyah:  
Pembayaran Zakat (xx)

VA Halal dan Thoyib xx
Distribusi VA:

Internal:  
Karyawan xx
Pemilik xx
Reinvestment Funds xx

Eksternal:  
Pemerintah xx
Residents xx
Masyarakat xx

Sumber: Diolah dari Mulawarman et al. (2006) dan Mulawarman (2009) 
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