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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Investasi merupakan aktivitas penanaman modal kedalam perusahaan. 

Kepemilikan modal dibuktikan dengan sejumlah saham sesuai dengan jumlah 

modal yang diinvestasikan. Siapa saja yang memegang saham suatu perusahaan 

berarti ikut memiliki perusahaan yang bersangkutan. Dalam melakukan investasi, 

investor selalu dihadapkan pada konsekuensi “risk and return”. Risiko investasi 

bisa berupa capital loss, oppurtunity loss, menurunnya nilai investasi akibat 

kerugian perusahaan, kerugaian karena perusahaan likuidasi, dan kerugian selisih 

kurs. Sebaliknya, investor bisa memperoleh dividen dan capital gain sebagai 

keuntungan atas investasinya. 

Modal   merupakan   salah   satu   faktor   produksi   yang   terdapat   di   

dalam perusahaan. Dalam tinjuan akuntansi konvensional (yang didasari oleh 

pemikiran ekonomi kapitalis), modal memiliki posisi yang istimewa jika 

dibandingkan dengan faktor-faktor  produksi  lainnya.  Hal  ini  menunjukkan  

indikasi  dan  orientasi  yang sangat kuat bahwa pemegang hak atas hasil usaha 

adalah pemilik modal (stockholders). Pandangan inipun menunjukkan pengakuan   

bahwa sumber penciptaan laba dominan adalah pemilik dengan sejumlah dana 

yang diinvestasikannya. Akibatnya perusahaan tidak memberikan bagian (share) 

kepada faktor-faktor pencipta laba lainnya. Padahal unsur-unsur internal lainnya 

(alam/bahan baku,  tenaga  kerja,  skill/enterpreneurship)  dan  unsur-unsur  

eksternal  (lingkungan sosial dan alam) juga ikut memberikan kontribusi terhadap 
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penciptaan laba tersebut. Lebih jauh lagi, unsur-unsur tersebut sangat 

berpengaruh terhadap produktivitas dan kontinuitas perusahaan. 

Modal memang memiliki potensi produktivitas sehingga pemilik modal 

layak untuk mendapat bagian keuntungan yang besar. Akan tetapi, benarkah 

modal selalu produktif? Kenyataannya, modal menjadi produktif hanya apabila 

digunakan untuk bisnis  yang  mendatangkan  keuntungan.  Bila  digunakan  

untuk  tujuan  konsumsi, modal sama sekali tidak produktif. Bila digunakan 

untuk usaha produksi pun, modal tidak selalu menghasilkan nilai tambah. Jika 

modal dianggap memiliki produktivitas, sebenarnya produktivitas tersebut 

tergantung berbagai faktor yaitu sumber daya alam dan manusia. 

Konsep pendistribusian laba yang hanya untuk kaum pemilik modal 

banyak dikritik  oleh  para  ilmuan  bidang  akuntansi.  Pengabaian  terhadap  

unsur  manusia dalam  jangka panjang akan menimbulkan “lack  of   motivation”, 

sedangkan pengabaian terhadap unsur lingkungan akan menyebabkan “lack of 

resource”. Hal ini kemudian akan menimbulkan berbagai permasalahan tentang 

proses pendistribusian laba, kemitraan internal yang adil, kelestarian lingkungan, 

dan sebagainya. 

Begitulah nilai-nilai egoistik dan materealistik melekat pada sistem 

kapitaslis. Orang-orang yang menikmati keuntungan adalah orang-orang yang 

memiliki modal (capital). Akuntansi konvensional sebagai bagian dari 

kapitalisme memiliki peran yang sangat penting dalam penentuan dan 

pendistribusian laba. Nilai-nilai egois dimana transfer kesejahteraan bagi pihak-

pihak yang berkaitan sangat ditentukan. 
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Untuk mencari solusi dari permasalahan di atas, berbagai konsep telah 

diajukan oleh para ilmuan dibidang akuntansi. Salah satunya adalah value added 

concept of income yang bernuansa sosial. Selanjutnya muncul kajian-kajian baru 

dalam bidang akuntansi seperti akuntansi sumber daya manusia, akuntansi 

lingkungan, dll. 

Konsep value added concept of income telah lama dikenal dalam 

penilitian akuntansi sebagai salah satu alternatif penyajian laba. 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. 

Jika ditinjau dari konsep pendistribusian laba bersih terhadap unsur-unsur 

penciptaan laba, value added concept income memang lebih bermakna 

manusiawi dan mengandung nilai-nilai keadilan. Tetapi dalam kenyataannya 

perusahaan tidak selalu   berhasil   meraih   laba.   Apalagi   dalam   kondisi   

krisis   ekonomi,   banyak perusahaan yang menderita kerugian, bahkan mencapai 

tingkat yang cukup parah. 

Di dalam sistem ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan pola 

kerja sama usaha dalam bentuk syirkah, diatur tentang bagaimana hasil usaha 

(laba bersih) perusahaan didistribusikan kepada pihak-pihak yang bekerja. 

Permasalahan distribusi ini   telah   diatur   oleh   hukum-hukum   Islam   yang   

berkaitan   dengan   masalah kepemilikan, perolehan harta, pengelolaan harta, 

pengembangan harta, mata uang, jual beli dan distribusi kekayaan. 
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Lebih lanjut lagi dalam syirkah juga diatur tentang hak-hak dan 

kewajiban pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan serta hubungan 

perusahaan dengan pihak-pihak tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan 

konsep pendistribusian laba, secara mendasar aturan didalam syirkah 

mengandung prinsip bahwa pendekatan pendistribusi laba juga 

mempertimbangkan kemungkinan kerugian yang akan dialami oleh  perusahaan.  

Hal  ini  tidak  bisa  dilepaskan  dari  pola  kerjasama  di  dalam perusahaan 

terutama terhadap apa yang diinvestasikan pada perusahaan, hak untuk 

memperoleh bagian laba, sekaligus kesediaan untuk menanggung resiko dari 

investasi tersebut.  Maka  prinsip  keadilan  akan  lebih  dapat  diciptakan  dalam  

penerapan akuntansi syariah, sesuai dengan salah satu prinsip dasar dalam 

ekonomi Islam menurut Ibnu Al-A’rabi yang dikutip Nurhayati (2009, 100) yaitu 

tidak boleh melakukan transaksi syariah secara tidak adil. 

Islam mendorong umatnya untuk berjuang mendapatkan materi/harta 

dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. 

Rambu-rambu tersebut diantaranya: carilah yang halal lagi baik, tidak 

menggunakan cara batil, tidak berlebih-lebihan/melampaui  batas,  tidak  dizalimi  

maupun menzalimi,  menjauhkan diri dari unsur riba, maisir (perjudian dan 

intended speculation), dan gahar  (ketidak jelasan dan manipulatif), serta tidak 

melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah. Ini yang 

membedakan sistem ekonomi Islam dengan perekonomian  konvensional  yang 

menggunakan  prinsip  self interest  (kepentingan pribadi) sebagai dasar 

perumusan konsepnya. Salah satu nilai dalam sistem perekonomian Islam  adalah  
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keadilan. 

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 8 

berikut ini: 

                            

                                   

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang- 

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi 

saksi dengan adil. Dan, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, 

karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada 

Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan” (QS 5;8) 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirasa perlu untuk mengangkat 

permasalahan ini menjadi obyek penelitian skripsi dengan judul “Analisis 

Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip 

Keadilan (Studi pada Bank Syariah Mandiri)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perumusan masalah yang 

diangkat berdasarkan hal tersebut adalah: 

1. Bagaimanakah pendistribusian laba dalam perusahaan yang 

menerapkan prinsip syariah? 

2. Apakah pendistribusian laba yang dilakukan oleh perusahaan yang 

menerapkan prinsip syariah telah adil bagi para stakeholder? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pendistribusian laba dalam  perusahaan  yang menggunakan  akuntansi  syariah  

dan mengetahui apakah penditribusian laba tersebut telah adil. 

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

a. Diharapkan dapat menjadi informasi bagi perusahaan yang nantinya 

bisa digunakan dalam pengambilan keputusan, terkhusus menyangkut 

pendistribusian laba. 

b. Untuk mengembangkan dan menambah wawasan penulis berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

c. Sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya 

yang terkait dengan akuntansi syariah khususnya penditribusian laba 

untuk mencapai prinsip keadilan. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan 

disusun dengan materi sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan 

berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang digunakan sebagai 
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pedoman dalam menganalisa masalah. Teori-teori yang digunakan berasal 

dari literatur-literatur yang ada baik dari perkuliahan maupun sumber yang 

lain. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan perihal jenis penelitian,sumber data, teknik 

pengumpulan data, jenis dan sumber data serta metode analisa data yang 

akan dipakai. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisikan Gambaran Umum Perusahaan yang berisi tentang sejarah 

singkat perusahaan,visi dan misi perusahaan, struktur organisasi dan   

fasilitas serta layanan yang diberikan perusahaan. 

BAB V : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi 

penjelasan tentang model analisis yang digunakan untuk menganalisis data 

yang telah dikumpulkan. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisikan berisi tentang kesimpulan dari penelitian, dan saran-

saran untuk pihak perusahaan yang bersangkutan maupun pihak lain yang 

berkepentingan dengan penelitian ini 

 

 


