BAB VI
PENUTUP

6.1.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang

telah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa:
1. Laba yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan bukanlah hasil kerja
sekelompok orang saja. Akan tetapi banyak pihak yang terlibat di
dalamnya, diantaranya adalah pemilik dana, karyawan, dan lingkungan.
Dengan adanya perspektif adil, maka laba tidak saja dinikmati oleh
sekelompok kecil pemilik perusahaan, tetapi juga dapat dinikmati oleh
seluruh stakeholder. Hal ini juga disadari oleh Bank Syariah Mandiri
dengan mendistribusikan labanya kepada:
a. Pemilik dana yang terdiri dari para pemegang saham dan nasabah.
Pemilik saham diberikan dividen sesuai dengan jumlah saham yang
mereka punya. Dan nasabah diterapkan sistem bagi hasil dengan
nisbah yang telah disepakati bersama. Akan tetapi jika dibandingkan
keuntungan yang diperoleh antara nasabah deposito dengan pemegang
saham, keuntungan pemegang saham masih lebih besar. Padahal dana
yang tersimpan sama-sama tidak dapat ditarik selama setahun. Dan
pemegang saham memiliki hak-hak yang lebih dibanding nasabah
deposito, seperti hak suara.
b. Para karyawan diberikan gaji dan bonus yang terus meningkat tiap
tahunnya sebagaimana laba yang dihasilkan oleh Bank Syariah
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Mandiri yang juga terus meningkat.
c. Zakat sebagai salah satu kewajiban dalam Islam juga dikeluarkan oleh
Bank Syariah Mandiri dan dikelola untuk mengadakan kegiatankegiatan sosial untuk fakir miskin. Zakat yang dilaporkan adalah zakat
perusahaan, nasabah, dan karyawan. Sedangkan zakat para pemegang
saham tidak dilaporkan.
d. Pajak sebagai kewajiban Bank Syariah Mandiri kepada negara.
e. Cadangan umum sebagai syarat dari Bank Indonesia yang juga untuk
menjaga kelangsungan perusahaan.
2. Nilai keadilan tidak hanya didapatkan pada materi saja. Laba yang
ditafsirkan sebagai nilai materi semata telah menghilangkan aspek
keadilan di dalamnya. Bank Syariah Mandiri tidak hanya memenuhi
kebutuhan material karyawan dan pihak-pihak yang terkait dalam
perusahaan, tetapi juga memenuhi kebutuhan yang tidak bersifat materil.
Misalnya para karyawan diberikan pelatihan untuk menunjang karir
mereka. Para nasabah diberikan pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah dan fasilitas-fasilitas yang dapat memudahkan nasabah seperti
atm,
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dll. Para pemegang saham diberikan

laporan-laporan mengenai kinerja perusahaan tiap tahunnya.
3. Implementasi keadilan yang melarang adanya unsur riba, kezaliman,
Maysir, Gharar, dan haram telah diimplementasikan oleh Bank Syariah
Mandiri dalam aktivitas usahanya.
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6.2.

Saran
Berdasarkan penelitian mengenai “Analisis Pendistribusian Laba dalam

Akuntansi

Syariah

untuk

Mencapai

Prinsip

Keadilan”,

maka

peneliti

menyarankan kepada Bank Syariah Mandiri untuk mempertimbangkan kembali
jumlah laba yang diberikan kepada nasabah dibandingkan dengan pemegang
saham. Atau memperhatikan fasilitas-fasilitas yang diberikan. Sehingga keadilan
lebih dapat diterapkan.
Bank Syariah Mandiri juga hendaknya memberikan laporan zakat untuk
para pemegang saham. Sebab zakat yang diwajibkan sesungguhnya adalah zakat
pribadi, bukan zakat perusahaan. Sehingga nilai-nilai Islam dapat lebih
diaplikasikan.
Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat
keterbatasan yang menyebabkan hasil penelitian ini masih sangat minim,
dimana pada saat ini literatur yang berkenaan dengan akuntansi syariah masih
sangat minim. Konsep nilai keadilan yang terkadang masih bersifat subjektif
menjadi salah satu penghambat dalam penelitian ini. Untuk itu penelitian
selanjutnya diharapkan dapat memiliki patokan pengukuran nilai yang lebih
jelas dan dapat diterima secara objektif. Penelitian ini juga hanya terbatas pada
pendistribusian laba dalam perbankan syariah saja. Penelitian selanjutnya dapat
membandingkan antara pendistribusian laba dalam perbankan syariah dengan
perbankan konvensional, sehingga dapat dilihat perbedaan yang mendasar dan
melihat konsep mana yang lebih adil.

