
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Di Indonesia pertumbuhan perusahaan yang berlandasakan syariat

islam selalu bertambah dan sektor perbankanlah yang menunjukan

pertumbuhan yang paling besar. Perbankan syariah merupakan salah satu

instrumen yang digunakan untuk menegakan aturan-aturan ekonomi islam.

Dimana aktivitasnya syarat dan berorientasi pada nilai, oleh karena itu

pelaporan atas aktivitas yang dilakukan harus berdasarkan prinsip-prinsip

syariah dan akuntansi syariah.

Tujuan akuntansi syariah sejalan dengan Al Qur’an, hadis dan

ketentuan-ketentuan syariah lainnya. Dari pandangan makro tujuan akuntansi

syariah yaitu merupakan dasar dalam perhitungan zakat, memberikan dasar

dalam pembagian keuntungan, distribusi kesejahteraan, pengungkapan

terhadap kejadian dan nilai-nilai untuk meyakinkan bahwa usaha yang

dilakukan perusahaan bersifat islami dan hasil (laba) yang diperoleh tidak

merugikan masyarakat (Triyuwono dan As’udi: 2001). Triyuwono (2006)

telah mengajukan konsep “metafora amanah” yang kemudian diturunkan

menjadi “realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat”, atau

singkatnya “metafora zakat.” Dengan konsep ini, perusahaan tidak lagi

berorientasi pada profit (profit-oriented), tetapi berorientasi pada zakat

(zakat-oriented).
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Tujuan akuntansi syariah akan mencapai tujuan yang lebih luas

tentang keadilan sosio-ekonomi (Al-falah) dan mengakui bentuk ibadah.

Prinsip ini menunjukan baik pada aspek teknis maupun kemanusiaan yang

harus diturunkan dari syari’ah. Aspek teknis dalam akuntansi syariah adalah

menunjuk pada konstruk akuntansi yang berhubungan dengan otoritas dan

pelaksanaannya. Jelasnya masalah konstruk berhubungan dengan pengukuran

dan penyingkapan, prinsip-prinsip sebagai berikut : zakat, bebas bunga,

transaksi bisnis yang dihalalkan dalam hukum islam, dan harus diyakini

(Muhammad: 2003).

Dari tujuan tersebut kita bisa mendapatkan gambaran bahwa

keberadaan akuntansi syariah berkaitan erat dengan kewajiban zakat. Tidak

mungkin rasanya kewajiban zakat ini terpenuhi tanpa mengetahui metode

perhitungan zakat atas harta atau penghasilan. Kewajiban zakat bagi muslim

merupakan bukti betapa pentingnya peranan akuntansi dalam proses

perhitungan hasil laba dan jumlah aset yang akan dijadikan sebagai dasar

pengenaan zakat. Salah satunya dengan melihat profitabilitas suatu perbankan

yang akan menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Zakat juga berperan penting dalam mewujudkan terciptanya keadilan

dalam bidang ekonomi di mana seluruh anggota warga negara mempunyai

sumber pendapatan dan income untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam

rangka menjalankan roda kehidupan dimuka bumi ini. Oleh karena diperlukan

lapangan pekerjaan yang cukup sebagai sumber atau ladang pendapatan yang

halal. Dengan zakat maka akan terkumpul dana baru (fresh capital) yang
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bebas dari tekanan-tekanan apapun karena memang bersifat sukarela dan

merupakan hak para kaum miskin (Firmansyah dan Rusydiana: 2012).

Seiring dengan munculnya beberapa isu mengenai zakat di antaranya

apakah perusahaan merupakan wajib zakat, bagaimana perhitungannya, dan

apakah berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh atau jumlah kekayaan

yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan agar dapat

memperjelas jawaban dari isu yang muncul mengenai zakat tersebut salah

satunya perhitungan zakat yang berdasarkan keuntungan perusahaan yang

dilihat melalui rasio profitabilitas yang diukur dengan Net Profit Margin

(NPM), Gross Profit Margin (GPM), Return On Asset (ROA) dan Retutn On

Equity (ROE) sehingga dapat diketahui bagaimana pengaruh rasio

profitabilitas terhadap pengeluaran zakat pada perusahaan tersebut.

Bank umum syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak di

bidang jasa keuangan syariah sudah seharusnya mengeluarkan zakat yang

sesuai dengan aturan islam dan aturan perundang-undangan sehingga tujuan

kemaslahatan dan keberkahan dapat dicapai. Apalagi menurut UU No. 17

tahun 2000 bahwa zakat tidak akan membebani perusahaan. Namun demikian

bank syariah sebagai lembaga bisnis tentunya akan mempertimbangkan

kondisi kinerja keuangannya dalam melakukan kebijakan apapun termasuk

mengeluarkan zakat. Menurut Najmudin (2011) Adapun kondisi kinerja

keuangan yang digambarkan dengan rasio profitabilitas bank dapat diukur

dengan Net Profit Margin (NPM), Gross Profit Margin (GPM), Return On

Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE).
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Salah satu prinsip perbankan syariah  yang membedakannya dengan

perbankan konvensional adalah bahwa produk-produknya tidak saja

berorientasi bisnis-komersial, tetapi juga fungsi sosial yang bertujuan untuk

membangun ekonomi rakyat (umat) (Hasan: 2009). Seperti kewajiban zakat

sesuai dengan Undang-Undang  No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Dalam Surah Ar-Ruum ayat 39 yang berbunyi :










Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah
pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang
kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka  (yang
berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan
(pahalanya).(QS. Ar-Ruum:39).

Pada saat banyaknya bank-bank syariah yang muncul dan membuka

cabang-cabang di berbagai daerah. Salah satunya PT Bank Syariah Mandiri

yang merupakan salah satu bank umum terbesar di Indonesia, baik itu bank

konvensional maupun bank syariahnya. Bank syariah mandiri baru

dikonversikan ke bank syariah pada tahun 1999 setelah disahkannya UU

No.10 Tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa

saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi

dari sistem konvensional menjadi sistem syariah (Machmud dan Rukmana:

2010).
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Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu Bank Umum Syariah

yang terkemuka di Indonesia. Pertumbuhan Bank Syariah Mandiri  ditandai

dengan pertumbuhan asetnya yang pada tahun 2012 mencapai Rp.54,23

triliun. Dengan sistem syariahnya PT Bank Syariah Mandiri juga berhasil

menunjukan kinerja yang baik, hal ini ditandai dengan jumlah kekayaan dan

meningkatnya jumlah outlet syariah di berbagai daerah.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zaitun (2001)

menyatakan bahwa secara simultan ROA dan ROE berpengaruh signifikan

terhadap zakat, sedangkan Muamar (2010) menyatakan bahwa ada hubungan

yang signifikan antara kinerja keuangan yang dilihat dari rasio profitabilitas

(ROA dan ROE) dengan kemampuan zakat pada Bank Syariah. Dan

selanjutnya (Firmansyah dan Rusydiana: 2012) melakukan penelitian

mengenai pengaruh profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia terhadap

pengeluaran zakat dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasinya

yang juga menggunakan proksi ROA dan ROE pada rasio profitabilitasnya.

Dengan maksud untuk menguji kembali, menambah proksi dari rasio

profitabilitas yang belum di uji oleh peneliti sebelumnya dan meneliti dengan

objek yang berbeda. Penelitian ini mengambil judul : ”Pengaruh Rasio

Profitabilitas terhadap pengeluaran zakat PT Bank Syariah Mandiri di

Indonesia Periode 2010-2012”.

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini adalah melakukan pengujian terhadap rasio profitabilitas yang

diproksikan dengan NPM, GPM, ROA dan ROE terhadap pengeluaran zakat.
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Karena kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi muslim merupakan bukti

betapa pentingnya peranan akuntansi bukan saja bagi perseorangan tetapi juga

bagi perusahaan atau lembaga. Dalam menghitung pengeluaran zakat pada

suatu perusahaan atau lembaga tentu akan dilihat dari profitbilitas perusahaan

tersebut. Kaitannya dengan pengeluaran zakat dapat dilihat dari konsep

bisnis, jika dengan kinerja keuangan yang baik maka bank akan cenderung

mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Agama

(Firmansyah dan Rosydiana: 2012).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai

berikut :

1. Apakah NPM (Net Profit Margin) berpengaruh terhadap pengeluaran

zakat ?

2. Apakah GPM (Gross Profit Margin) berpengaruh terhadap

pengeluaran zakat ?

3. Apakah ROA (Return On Asset) berpengaruh terhadap pengeluaran

zakat ?

4. Apakah ROE (Return On Equity) berpengaruh terhadap pengeluaran

zakat ?

5. Apakah Rasio Profitabilitas (NPM,GPM, ROA dan ROE) berpengaruh

terhadap pengeluaran zakat ?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari

penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap

pengeluaran zakat.

2. Untuk mengetahui pengaruh Gross Profit Margin (GPM) terhadap

pengeluaran zakat.

3. Untuk mengetahui pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap

pengeluaran zakat.

4. Untuk mengetahui pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap

pengeluaran zakat.

5. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Profitabilitas (NPM,GPM,ROA

dan ROE) terhadap pengeluaran zakat.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam memperluas ilmu

pengetahuan dan wawasan tentang Rasio Profitabilitas yang

mempengaruhi pengeluaran zakat PT Bank Syariah Mandiri.

2. Bagi Bank Syariah Mandiri, penelitian ini diharapkan dapat menjadi

bahan pertimbangan atau masukan yang bermanfaat untuk mengelola

dana pengeluaran zakat perusahaannya.

3. Bagi pihak-pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan

referensi bagi penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi.
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1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas landasan teori yang berisikan definisi, konsep,

teori, referensi yang bersumber dari : Buku, jurnal, publikasi yang

relevan dengan rasio profitabilitas dan pengeluaran zakat serta

penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, populasi dan

sampel, definisi operasional, teknik pengumpulan data dan teknik

analisis data yang digunakan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menguraikan gambaran objek penelitian yang dalam

penelitian ini peneliti mengambil objek PT Bank Syariah Mandiri

Indonesia. Dalam bab ini dijelaskan secara singkat sejarah PT

Bank Syariah Mandiri, visi dan misi serta produk yang diberikan

oleh bank tersebut.
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BAB V : HASIL PENELITIAN

Bab yang membahas hasil penelitian dan pembahasan masalah

tentang Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap pengeluaran zakat

PT Bank Syariah Mandiridi Indonesia periode 2010-2012.

BAB VI : KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab yang memberikan kesimpulan penelitian

dan saran-saran berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya.


