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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Gambaran Umum Usaha Es Burju Bang Hafiz 

Bapak Muhammad Hafiz adalah seorang pengusaha Es Burjo di 

Banjarmasin yang berdiri sejak tahun 2014. Bapak Hafiz berumur 33 

tahun. Beliau adalah seorang Sarjana Ekonomi yang sedang merintis 

usahanya di bidang kuliner yaitu Es Burjo Bang Hafiz yang pertama kali 

dibangun di Jalan Handayani Komplek Bumi Mas. Kini Bapak Hafiz 

sudah mempunyai banyak cabang yang tersebar di Kota Banjarmasin, 

diantaranya cabang yang berada di  Sungai Andai, Teluk Tiram, Bumi 

Mas  dan Beruntung Jaya. Selain itu Bapak Hafiz juga mempunyai banyak 

mitra usaha yang bekerja sama dengan beliau diantaranya outlet yang 

berada di Banua Anyar, Tugu KB, Dahlia dan Sultan Adam. Adapun yang 

berada di luar daerah diantaranya daerah Tanjung dan Barabai. Untuk 

sekarang beliau bertempat tinggal di Jalan Bumi Mas Komplek Bumi 

Pertiwi 2 KM 4,5 banjarmasin. 

Sebelum Bapak Hafiz memulai usaha Es Burjo, beliau sempat 

menjual Kue dan  Nasi Kuning. Akan tetapi pada usaha Kue beliau 

mengalami kegagalan, beliau hanya melanjutkan usaha Nasi Kuning 

selama 5 bulan di Jalan Handayani Komplek Bumi Mas. Pada saat itu 

Bapak Hafiiz berkunjung ke rumah keluarganya yang ada di Samarinda, 

ternyata keluarganya tersebut menjalankan usaha Es Burjo yang kebetulan 
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pada saat itu lagi booming-boomingnya. Dari sanalan muncul keinginan 

beliau untuk menjalankan usaha yang serupa di Kota Banjarmasin dan 

beliau pun disana mempelajari cara pembuatan Es Burjo. Setelah 

kepulangan beliau dari Samarinda, Bapak Hafiz pun mulai membuka 

usaha baru lagi dengan berjualan Es Burjo sebagai usaha sampingan selain 

usaha Nasi Kuning. 2 bulan kemudian, Bapak Hafiz pindah ruko dari 

Handayani ke Sungai Andai dikarenakan tempatnya terlalu jauh dari jalan 

raya dan kurang strategis untuk menjalan sebuah usaha sehingga membuat 

usaha tersebut sepi dari pembeli. Kini Bapak Hafiz lebih memfokuskan 

usaha Es Burjo dan menutup usaha Nasi Kuning. 

Keunggulan Kompetitif Produk 

Keungggulan kompetitif produk kami adalah harga yang 

terjangkau. Selain itu kandungan gizi yang sangat baik dan sangat banyak 

pada Kacang Hijau yang menjadi bahan dasar dalam pembuatan produk 

yang kami hasilkan 

 Manfaat kacang Hijau bagi kesehatan antara lain sebagai berikut : 

 Kacang hijau memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yaitu 

sebanyak 24 %. Di dalamnya terdapat sumber mineral penting antara lain 

kalsium dan fosfor yang bermanfaat untuk memperkuat tulang. 

Lemaknya merupakan asam lemak tak jenuh sehingga baik untuk 

jantung. Selain itu aman dikonsumsi oleh mereka yang memiliki masalah 

dengan berat badan karena kandungan lemahnya rendah. 
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  Kacang hijau mengandung vitamin B1 yang berfungsi untuk mencegah 

penyakit beri-beri, membantu proses pertumbuhan, meningkatkan nafsu 

makan, memperbaiki saluran pencernaan, dan memaksimalkan kerja 

syaraf. Ada penelitian yang menyatakan bahwa pada sekelompok orang 

yang makanannya kurang cukup mengandung vitamin B1, seperti kacang 

hijau, dalam waktu singkat muncul gejala-gejala mudah tersinggung, 

tidak mampu memusatkan pikiran, dan kurang bersemangat. Gejala-

gejala ini mirip dengan tanda-tanda orang stres.  

 Selain vitamin B1, kacang hijau juga mengandung vitamin B2 yang 

tugasnya membantu penyerapan protein dalam tubuh. Kehadiran vitamin 

B2 ini akan meningkatkan pemanfaatan protein sehingga penyerapannya 

menjadi lebih efisien.  

 Di samping itu lemak yang terkandung dalam kacang hijau pun cukup 

rendah sehingga bagi mereka yang ingin melakukan diet makanan ini bisa 

menjadi pilihan yang tepat dengan beragam cara dan bentuk penyajian. 

Misalnya dibuat menjadi Es Burjo. 

B. Penyajian Data 

Produk Es Burjo Bang Hafiz  ini disajikan dalam kemasan praktis 

seperti cup/gelas plastik dibuat sedemikian rupa agar dapat memuaskan 

konsumen dan menarik simpati bagi calon pembeli. Bubur kacang hijau 

yang kami sediakan dibuat sangat menarik. Selain kemasannya yang 

praktis rasa bubur ini juga sangat lezat,campuran susu dan tambahan ketan 



60 
 

 
 

didalamnya sangat memberikan ciri kas rasa pada bubur ini. Produk ini 

dipasarkan dengan harga Rp. 7000. 

1. Informan 

Nama  : Muhammad Hafiz 

Umur  : 33 Tahun 

Alamat : Bumi Mas Komplek Bumi Pertiwi 2 KM 4,5 banjarmasin. 

Jabatan : Pemelik Usaha 

C. Perencanaan Bisnis pada Usaha Es Burjo Bang Hafiz 

Bapak Hafiz merintis usaha Es Burjo di Jalan Handayani dengan 

menggunakan meja biasa dan belum memiliki brand nama sendiri. 2 bulan 

kemudian usaha Es Burjo pindah ke Sungai Andai kurang lebih 3 tahun 

lamanya. Beberapa bulan kemudian datanglah seseorang (Mitra 1) yang 

ingin mengajak Bapak Hafiz untuk bermitra usaha dengan kerja sama 

terputus. Artinya, Mitra 1 memberikan brand nama untuk usaha Bapak 

Hafiz lalu Bapak Hafiz menjual prodek Es Burjo kepada Mitra 1 dengan 

harga yang lebih urah dengan catatan Mitra 1 harus menjual kembali 

dengan dengan harga yang sudah ditentukan oleh Bapak Hafiz seharga 7 

ribu rupiah. 

Setelah membuat kesepakatan, barulah Mitra 1 membuka usaha Es 

Burjo pertamanya di Banua Anyar dengan catatan outlet tersebut 

sepenuhnya sudah menjadi milik Mitra 1 dan bukan milik Bapak Hafiz 

lagi. Tidak lama kemudian Mitra 1 membuka outlet baru lagi di Tugu KB. 
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Setelah itu datanglah sesorang (Mitra 2) ingin melakukan kerja sama 

seperti yang dilakukan oleh Mitra 1, dengan membuka usaha Es Burjo di 

Jalan Dahlia dan Sultan Adam. Lalu datanglah Mitra yang ke-3, beliau 

ingin membuka usaha Es Burjo di daerah Tanjung. Dan yang terakhir 

Mitra 4 beliau membuka usaha Es Burjo di daerah Barabai. 

Untuk outlet Bapak Hafiz sendiri setelah 3 tahun lamanya di 

Sungai Andai, Bapak Hafiz pindah outlet lagi di Jalan Bumi Mas 

dikarenakan outlet di Sungai Andai tempat parkirannya sempit dan pada 

saat itu juga sedang aja pelebaran jalan. Setelah 1 tahun lamanya di Jalan 

Bumi Mas, barulah Bapak Hafiz membuka membuka outlet ke-2 di Teluk 

Tiram dan outlet ke-3 di Beruntung Jaya Banjarmasin. 

D. Penyaluran Keuangan 

Ketika berbicara tentang penyaluran keuangan maka mau tidak 

mau  harus berhadapan dengan pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan 

adalah hal yang berkaitan dengan sumber pemasukan baik tentang jumlah 

yang harus didapat maupun tata cara dalam mendapatkannya. Sementara 

pengeluaran adalah hal yang berkaitan dengan jumlah yang harus 

dikeluarkan maupun tentang tempat  pengeluaran. 

Motovasi Bapak Hafiz untuk menjadi pengusaha beliau ingin 

membahagiakan kedua orangtuanya, karena beliau adalah anak pertama 

dari 5 bersaudara. Sehingga menjadi kewajiban beliau untuk menjadi 

tulang punggung keluarga. Terutama untuk membantu dalam pendidikan 

adik-adik beliau sehingga bisa sampai ke jenjang sarjana. Juga ingin 
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membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang belum mempunyai 

pekerjaan sehigga mengurangi angka penggaguran. 

Tabel 4.1 Kandungan gizi yang terdapat pada Kacang Hijau per 100 gram  

Kandungan Gizi Proporsi 

  

Energy 1.452 kj (347 kcal) 

  

Karbohidrat 62,62 g 

  

Gula 6,60 g 

  

Dietary fiber 16,3 g 

  

Lemak 1,15 g 

  

Protein 23,86 g 

  

Vitamin c 4,8 mg(8%) 

  

Kalsium 132 mg(13%) 

  

Magnesium 189 mg (51%) 

  

Fosfor 367 mg (52%) 

  

Kalium 1246 mg (27%) 

  

Sodium 15 mg (1%) 
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Sumber: Data diolah, Hafiz, 2018. 

Tabel 4.2 Kebutuhan Modal Usaha 

 Kebutuhan Modal Usaha  

Modal Investasi 

Awal 

(untuk 3 outlet 

pribadi) 

- 3 Gerobak 

- Panci aneka ukuran 

- 3 Kompor 

- Kursi 

- 3 Spanduk 

Rp 6.000.000 

Rp 900.000 

Rp 900.000 

Rp 600.000 

Rp 600.000 

Modal Kerja 

(untuk 3 outlite 

pribadi + 6 outlet 

mitra usaha) 

- Kacang hijau 

- Ketan hitam 

- Kelapa 

- Daun pandan 

- Susu kental manis 

- Roti tawar 

- Minyak tanah 

- Gelas cup, sendok, dll. 

Rp 4.050.000 

Rp 4.230.000 

Rp 7.560.000 

Rp 2.160.000 

Rp 1.080.000 

Rp 1.350.000 

Rp 1.080.000 

Rp 900.000 

Modal Operasional 

(untuk 3 outlet 

- Sewa tempat jualan 

- Sewa tempat pabrik 

Rp 1.800.000 

Rp 2.000.000 
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pribadi) - Listrik dan kebersihan 

- Gaji karyawan 

Rp 150.000 

Rp 4.500.000 

 TOTAL Modal Awal Rp 39.860.000 

    Sumber: Data diolah, Ibnu, 2018. 

Tabel 4.3 Laporan Harian (Pemasukan) 

Tanggal 

Cabang Sendiri 

(Rp 7.000/porsi) 

Mitra Usaha 

(Rp 

6.500/porsi) 

Harga 

02/01/18 90 300 Rp 3.990.000 

04/01/18 120 300 Rp 4.200.000 

05/01/18 150 300 Rp 4.410.000 

06/01/18 120 300 Rp 4.620.000 

07/01/18 90 300 Rp 4.410.000 

08/01/18 120 300 Rp 4.200.000 

09/01/18 150 300 Rp 3.990.000 

11/01/18 120 300 Rp 4.200.000 

12/01/18 90 300 Rp 4.410.000 

13/01/18 120 300 Rp 4.620.000 
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dst... dst... dst... dst... 

Total 2970 7500 Rp 69.540.000 

 Sumber: Data diolah, Ibnu, 2018. 

Tabel 4.4 Laporan per bulan (Pengeluaran) 

No Uraian Debit Kredit 

1 Listrik dan kebersihan Rp 1.500.000  

2 Sewa tempat jualan Rp 1.800.000  

3 Sewa tempat pabrik Rp 2.000.000  

4 Gaji karyawan Rp 4.500.000  

5 Gelas cup, sendok, dll Rp 900.000  

6 Minyak tanah Rp 1.080.000  

7 Bahan baku Rp 20.430.000  

8 Pemasukan  Rp 69.540.000 

Total Rp 32.210.000 Rp 69.540.000 

Margin Bersih per bulan  Rp 37.330.000 

 Sumber: Data diolah, Ibnu, 2018. 
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Tabel 4.5 Laporan Bulanan 

Bulan Pemasukan Pengeluaran Margin 

Januari Rp 69.540.000 Rp 32.210.000 Rp 37.330.000 

Februari Rp 64.380.000 Rp 32.210.000 Rp 32.170.000 

Maret Rp 66.960.000 Rp 32.210.000 Rp 34.750.000 

April Rp 69.540.000 Rp 32.210.000 Rp 37.330.000 

Mei Rp 64.380.000 Rp 32.210.000 Rp 64.380.000 

Juni Rp 64.380.000 Rp 32.210.000 Rp 64.380.000 

Juli Rp 75.330.000 Rp 32.210.000 Rp 43.120.000 

Agustus Rp 66.960.000 Rp 32.210.000 Rp 34.750.000 

September Rp 69.540.000 Rp 32.210.000 Rp 37.330.000 

Oktober Rp 72.330.000 Rp 32.210.000 Rp 40.120.000 

November Rp 69.540.000 Rp 32.210.000 Rp 37.330.000 

Desember Rp 72.330.000 Rp 32.210.000 Rp 40.120.000 

Total Rp 825.210.000 Rp 386.520.000 Rp 438.690.000 

Sumber: Data diolah, Ibnu, 2018. 
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Tabel 4.6 Laporan Tahunan 

Tahun Pemasukan Pengeluaran Margin 

2015 Rp 841.530.000 Rp 386.520.000 Rp 455.010.000 

2016 Rp. 819.000.000 Rp 386.520.000 Rp 432.840.000 

2017 Rp 827.580.000 Rp 386.520.000 Rp 441.060.000 

2018 Rp 825.210.000 Rp 386.520.000 Rp 438.690.000 

 Sumber: Data diolah, Ibnu, 2018. 

E. Analisis Data 

1. Perencanaan Keuangan Syariah Usaha Es Burjo Bang Hafiz 

Perencanaan keuangan syariah ialah suatu proses dalam 

merencanakan keuangan pribadi maupun bisnis untuk dapat 

memeberikan solusi perencanaan, kekayaan atau investasi agar dapat 

mencapai tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang 

baik di dunia maupun di akhirat. Pada penilitian ini  untuk mewujdkan 

usaha Es Burjo Bang Hafiz Banjarmasin selalu merencanakan bersama 

apasaja penunjang dalam perencanaan agar semakin berkembang 

kearah yang lebih baik dari yang ada saat ini. Sebagaimana tujuan 

usaha Es Burjo Bang Hafiz menjadikan minuman yang selalu diminati 

oleh masyarakat Banjarmasin. Beberapa perencanaan usaha Es Burjo 

Bang Hafiz Banjarmasin: 

a) Mempertahankan kualitas minuman Es Burjo Bang Hafiz. 
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b) Mematok harga sesuai dengan kantung masyarakat. 

c) Menerapkan pelayanan yang baik dan ramah kepada pembeli 

Perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan 

disamping sebuah kebutuhan. Segala sesuatu memerlukan perencanaan. 

Pembahasan tentang perencanaan juga terdapat dalam Q.S. Al- Hasyr 

59:18  

  

   

   

   
    

   

      
 

Artinya: „’Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Perencanaan dalam 

hal keuangan dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan yang 

diharapkan. Misalnya seperti untuk biaya pendidikan anak, memiliki 

rumah idaman, menunaikan ibadah haji, memiliki kehidupan yang 

sejahtera dihari tua dan lain sebagainya. Adanya perencanaan maka 

tujuan hidup akan tercapai dengan baik, serta akan mendapat kepuasan 

tersendiri ketika dapat mencapai suatu hal yang di inginkan. Pernyataan 

tersebut menjelaskan bahwa, kehidupan yang baik membutuhkan 

perencanaan yang baik untuk mengubah sasaran keuangan menjadi 
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nyata. Sehingga untuk mendapatkan kehidupan yang baik perlu adanya 

perencanaan. Hasil penelitian dari usaha Es Burjo Bang Hafiz yang 

diteliti secara menyeluruh telah mengalokasikan posisi dengan baik 

sesuai dengan syariah. Alokasi dana zakat wajib yang dikeluarkan 

setiap tahunnya, dan infak atau sadakah selalu di sisihkan setiap kali 

mendapat penghasilan. Dengan berbagi membuat lebih perduli dengan 

keadaan disekitar yang kurang beruntung. Mendahulukan hak Allah 

merupakan hal yang penting sebagai wujud rasa syukur atas rezeki yang 

telah diberikan. 

        2.  Pengorganisasian Es Burjo Bang Hafiz Banjarmasin 

        Organisasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dan 

mencerminkan bagaimana organisasi mencoba mewujudkan perencanaan. 

Organisasi mencakup menentukan tugas, mengelompokkan tugas, 

mendeligasikan tugas, dan mengalokasikan sumber daya diseluruh 

organisasi. Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan 

yang mengaitkan antara pekerjaan, karyawan, dan faktor-faktor fisik 

sehingga dapat terjalin kerjasama satu dengan yang lainnya. 

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua 

sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan 

yang dikendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Pihak pemilik usaha 

Es Burjo Bang Hafiz menyeleksi calon kinerja baru dengan mentraining 

selama 1 bulan agar mendapatkan kinerja yang tidak sembarangan. Dan 
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dapat memberikan pelayanan terbaik bagi semua pelanggan yang membeli 

Es Burjo Bang Hafiz. 

        3. Pengevaluasian Es Burjo Bang Hafiz Banjarmasin 

     pengertian evaluasi adalah proses pengecekkan aktivitas pada program 

yang telah dilaksanakan dan hasil evaluasi akan dipakai dalam 

memproyeksikan, mempertimbangkan, dan menjadi standar bagi 

keberjalanan program di masa mendatang supaya berjalan lebih baik, dan 

dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi  tercapai. 

Evaluasi dilakukan untuk menjamin jalannya kegiatan perencanaan 

keuangan syariah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.  

          4.Pengelolaan Keuangan Syariah 

      Perencanaan keuangan syariah pada dasarnya ialah bagaimana 

mengelola keuangan secara islami dan dengan membelanjakan harta 

dijalan yang benar seperti mewajibkan membayar zakat, dan 

membelanjakan harta tentunya terhindar dari larangan-larangan dasar 

keuangan syariah. Pada penelitian usaha Es Burjo Bang Hafiz Banjarmasin 

Mereka juga menerapkan keuangan syariah yaitu dengan wajib membayar 

zakat dan membelanjakan hartanya dengan sesuai kebutuhan. 

F. Penyaluran Harta Syariah 

      Penyaluran harta syariah ialah penyaluran atau pemberian harta dari 

individu atau umum kepada pihak yang membutuhkan, atau dengan kata 

singkatnya distribusi bias juga disebut sedekah.  Pada penelitian ini usaha 

Es Burjo Bang Hafiz Banjarmasin dalam penyaluran harta syariah 
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dengan memberikan sedekah, infak dan zakat. Pembahasan penyaluran 

harta syariah juga terdapat dalam Q.s. At-Taubah 9:103 

   

  

   

    

     

      

 

ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 

dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 

G. Pendapatan 

 Pendapatan adalah seluruh pemasukan atau penghasilan yang  

peroleh. Kenalilah nominal angka dan sumber pendapatan ini dengan baik. 

Bagi yang penghasilannya tergolong wajib membayar sewa maka yang 

dimaksud penghasilan adalah penghasilan setelah potong pembayaran 

sewa yaitu sewa tempat jualan dan sewa tempat pabrik untuk 3 outlet 

pribadi. Pada peniilitian ini Usaha Es Burjo Bang Hafiz Banjarmasin 

seluruh pendapatannya wajib membayar sewa tempat jualan sebesar Rp 

1.800.000 per bulan dan sewa tempat pabrik sebesar Rp 2.000.000. per 

bulan, dan  Pendapatan bersih Usaha Es Burjo Bang Hafiz sebesar Rp. 

400.000.000 per tahun 
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H. Biaya Rutin 

 Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan secara 

rutin. Dipandang dari waktu pengeluarannya, pengeluaran rutin dapat 

dikelompokan dalam 2 katagori  yaitu pengeluaran harian , bulanan. 

Pemilik usaha Es Burjo Bang Hafiz mengeluarkan biaya rutin tiap hari 

untuk bahan pokok: 

1. Kacang hijau  : Rp 4.050.000 

2. Ketan hitam  : Rp 4.230.000 

3. Kelapa   : Rp 7.560.000 

4. Daun pandan  : Rp 2.160.000 

5. Susu Kental manis : Rp 1.080.000 

6. Roti tawar   : Rp 1.350.00 

7. Gelas cup, sendok dll : Rp 900.000 

 usahanya dan untuk biaya bulanan Membayar gaji karyawan sebsesar Rp 

4.500.000, Termasuk dalam kebutuhan ini adalah pembayaran listrtik dan 

kebersihan Rp 150.000.  

I. Zakat 

 Zakat merupakan bentukan dari kata zaka yang berarti suci, baik, 

berkah, tumbuh dan berkembang. Itu berarti bahwa setiap harta yang 

sudah dibayarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, 

tumbuh dan berkembang. Bang Hafiz membayar zakatnya setiap tahun 

sebesar 2,5%. Penghasilan yang di dapat oleh usaha Es Burjo Bang Hafiz 
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Banjarmasin pertahun sebesar Rp 400.000.000 jadi, zakat yang di bayar 

sebesar Rp 10.000.000 

J. Biaya Antisipatip. (Darurat) 

 Sesuatu yang menimpa akibat dari ketidakpastian ini disebut risiko. 

Risiko terkadang sesuai dengan harapan kita namun terkadang juga tidak 

sesuai dengan harapan kita. Dalam bahasa matematikanya risiko yang 

sesuai dengan harapan disebut risiko positip dan yang tidak sesuai harapan 

adalah risiko negatip. 

 biaya-biaya yang timbul dari dampak pengelolaan risiko di atas 

dikelompokan ke dalam biaya antisipatip. Salah satunya alat transportasi 

untuk membawa bahan baku Es Burjo misalnya kecelakaan, mogok, turun 

mesin, Lampu-lampu untuk malam hari dll. Untuk biaya antisipasi atau 

niaya darurat yang di keluarkan setiap tahun sebesar Rp 80.000.000 

K. Investasi Akhirat 

 Investasi akhirat adalah menunda konsumsi di dunia untuk 

mendapatkan hasil yang lebih banyak di akhirat yaitu pahala seperti 

memberi shadaqoh, infak, waqaf, dan ber qurban. Pada penilitian ini 

pemilik usaha Es Burjo Bang Hafiz Banjarmasin  mengeluarkan investasi 

akhiratnya seperti infak, shadaqoh, waqaf dan ber qurban yaitu biaya yang 

tidak bisa dipaparkan akan tetapi biaya tahunan yang dikeluarkan kisaran 

sebesar Rp. 30.000.000 
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L. Investasi Dunia 

 investasi dunia adalah segala bentuk investasi yang dinikmati oleh 

kita selama masih hidup atau dinikmati oleh orang lain yang kita 

tinggalkan bila kita mati. Penghasilan yang di dapatkan oleh usaha Es 

Burjo Bang Hafiz Banjarmasin berupa investasi, pendidikan anak, dan 

pensiun sebesar Rp 120.000.000 

3. Penyaluran Keuangan 

 Setelah membahas ketujuh akun keuangan di atas, pertanyaan 

selanjutnya adalah seberapa besar akun pendapatan harus dibagi untuk 

tiap-tiap pemanfaatannya. Angka tersebut berdasarkan pengalaman dapat 

menjaga optimasi likuiditas pendapatan. Selanjutnya untuk pengeluaran 

biaya rutin sebesar 40,0%, membayar zakat sebesar 2,5 % dari sisa 

pendapatan di atas. Seluruh sisa dana langsung dikelompokan untuk 

pemanfaatan dengan komposisi 7,5% untuk investasi akhirat, 20,0 % 

untuk biaya antisipatipdan 30,0% untuk investasi dunia. 

 Mengacu pada pengalokasian keuangan keluarga dalam Islam yaitu 

falah dan tahapan untuk mencapai falah yaitu maslahah. Maka 

pemanfaatan pendapatan harus mencakup untuk tujuan jangka pendek 

yaitu kebahagian hidup di dunia dan kesuksesan hidup di akhirat. Oleh 

karenanya pemanfaatan pendapatan dari usaha Bapak Hafiz dapat 

digambarkan secara berurutan sebagai berikut: 
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         Tabel 4.7 Penyaluran Harta 

Pendapatan 100% Rp 400.000.000 

Biaya Rutin 

- Rumah 

- Mobil 

- Makan 

- Belanja 

40% Rp 160.000.000 

Zakat 2,5% Rp 10.000.000 

Dana Darurat 20% Rp 80.000.000 

Invstasi Akhirat 

- Infaq 

- Shadaqah 

- Haji 

- Qurban 

- Waqaf 

7,5% Rp 30.000.000 

Investasi Dunia 

- Investasi 

- Pendidikan anak 

- Pensiun 

30% Rp 120.000.000 

Sumber: Data diolah, Ibnu, 2018. 

 

 


