
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank merupakan lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan

seperti kredit, tabungan, pembayaran jasa dan fungsi-fungsi keuangan lainnya

secara profesional. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2008,

disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, adalah

sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kemasyarakat dalam

bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan tarif hidup masyarakat banyak.

Sedangkan menurut PSAK No.31 dalam standar akuntansi keuangan.

Pengertian yang lebih teknis bank adalah :

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara

keuangan antar pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-
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pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi

memperlancar lalu lintas pembayaran.

Menurut Undang-undang RI No.10 tahun 1998 bahwa jenis-jenis bank

yang ada di Indonesia yaitu :

1. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan jenis bank menurut kepemilikannya yaitu :

1. Bank Umum Milik Negara

Yaitu bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan undang-undang.

2. Bank Umum Swasta

Yaitu bank yang hanya dapat didirikan dan menjalankan usahanya

setelah mendapat izin dari pimpinan Bank Indonesia.

3. Bank Campuran

Yaitu bank yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum

yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga Negara
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Indonesia dan atau badan hukum yang dimiliki oleh WNI, dengan

satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

4. Bank Milik Pemerintah Daerah

Yaitu bank pembangunan daerah. Yang akan disesuaikan menjadi

bank umum sesuai dengan UU Perbankan.

Bank Islam atau yang disebut Bank syariah adalah bank yang

melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip islam yaitu aturan

perjanjian (akad) antara bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum

islam (Rivai: 2007).

Sedangkan menurut Ismail (2011) Bank syariah merupakan bank yang

kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak

membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.

Pandangan Islam tentang Bank  menyatakan bahwa perbankan syariah

adalah bank yang menjalankan bisnis perbankan dengan menganut sistem

syariah yang berbasis dengan hukum islam. Dalam hukum islam dinyatakan

bahwa riba itu haram, sehingga bisnis bank konvensional yang menerapkan

sistem bungan atau riba dengan perhitungan bunga berbunga, baik untuk

produk simpanan maupun pinjamannya tidak sesuai dengan hukum islam.

Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga tetapi menerapkan

sistem bagi hasil, yaitu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian islam.

Perhitungan didasarkan pada mufakat pihak bank bersama nasabah yang

menginvestasikan dananya dibank syariah.
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Di dalam Al-Qur’an Surah Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:






Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah

supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. Ali-Imran: 130).

Dalam ayat ini secara tidak langsung dijelaskan bahwa dalam islam

lebih menganjurkan bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil

dibandingkan bank konvensional yang jelas-jelas menggunakan sistem bunga.

Hadist tentang dosa riba dijelaskan dalam hadist :

بَاثَالَثَةٌَوَسْبُعْونَبَابًاأَْیَسُرھَاِمثْ :  ھُ الرَّ ُجُالُٔمَّ ُألَْنیَْنِكَحالرَّ

Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa nabi Saw.

Bersabda,  “Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan); yang paling rendah

(dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya.”

Undang-undang No.10 Tahun 1998, pasal 1 (13) tentang Perbankan,

yang menyebutkan bahwa : ”Prinsip syariah adalah sebagai aturan perjanjian

berdasarkan hukum syariah antara bank dengan pihak lain untuk

penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya

yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain : pembiayaan berdasarkan

prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan berdasarkan

prinsip penyertaan modal (musyarakah), pembiayaan berdasarkan prinsip jual

beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayan
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barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau

dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari

pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa istigna)”.

2.2 Perbedaan Akuntansi Bank syariah dan Bank Konvensional

Tabel 2.1 Perbedaan Postulat Akuntansi Syariah dan Akuntansi

Konvensional

Postulat/Prinsip Akuntansi Syariah Akuntansi

Konvensional

Entitas Entitas didasarkan pada

pembagian laba firma, tidak

memiliki kewajiban terpisah.

Pemisahan antara bisnis

dan pemilik.

Going Concern Kelangsungan usaha

tergantung pada kontrak

persetujuan antara pihak

yang terlibat dalam kegiatan

bagi hasil.

Bisnis terus beroperasi

sampai tujuan tercapai.

Periode Tahun hijriyah untuk

perhitungan zakat terkecuali

untuk sektor pertanian

berdasarkan musim panen.

Akuntansi tidak dapat

menunggu sampai akhir

kehidupan perusahaan

untuk mengukur sukses

perusahaan.

Unit Kuantitas atau harga pasar

untuk ternak, barang

pertanian dan emas untuk

memenuhi kewajiban zakat.

Pengukuran niali

moneter.

Full disclosure Untuk menunjukan

kewajiban kepada Allah,

sosial dan individual.

Untuk tujuan

pengambilan keputusan
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Objektivitas Seperti sifat ‘rahman’ yaitu

kesadaran bahwa kita

memenuhi kewajiban

keuangan dan non keuangan

untuk ridho Allah.

Kepercayaan terhadap

pengukuran yaitu bebas

dari segala bias

subjektif.

Materialitas Berkaitan dengan

pengukuran yang adil  dan

pemenuhan kewajiban

kepada Allah, sosial dan

individual.

Berkaitan dengan

kepentingan informasi

terhadap pengambilan

keputusan.

Konsitensi Mencatat dan melaporkan

secara konsisten berdasarkan

prinsip syariah.

Catat dan laporkan

sesuai GAAP.

Konservatisme Memilih teknik akuntansi

yang paling menguntungkan

masyarakat, misalnya

memilih angka yang lebih

besar untuk pembayaran

zakat.

Memiliki teknik

akuntansi yang paling

memberikan pengaruh

paling kecil terhadap

pemilik.

Sumber : Hasan (2009)

2.3 Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang

lengkap. Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi,

laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi

penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (IAI:

2009).

Sedangkan laporan keuangan bank syariah sesuai PSAK 101 yang

lengkap terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan
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perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan

rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana

zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas

laporan keuangan (Nurhayati dan Wasilah: 2011). Lebih jelas dapat dilihat

perbedaan Laporan keuangan bank konvensional dan bank syariah pada Tabel

dibawah ini :

Tabel 2.2 Perbedaan Laporan Keuangan

BANK KONVENSIONAL
(PSAK 1)

BANK SYARIAH
(PSAK 101)

1. Neraca

2. Laporan Laba Rugi

3. Laporan Arus Kas

4. Laporan Perubahan Ekuitas

5. Catatan atas laporan

keuangan

1. Neraca

2. Laporan Laba Rugi

3. Laporan Arus Kas

4. Laporan Perubahan Ekuitas

5. Laporan perubahan dana

investasi terikat

6. Laporan rekonsiliasi

pendapatan dan bagi hasil

7. Laporan sumber dan

penggunaan dana zakat

8. Laporan sumber dan

penggunaan dana kebajikan

9. Catatan atas laporan keuangan

Sumber : Nurhayati dan Wasilah (2011)

Laporan keuangan yang disusun oleh bank syariah memiliki beberapa

tujuan yaitu :

1. Pengambilan keputusan pembiayaan dan investasi.
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2. Menilai prospek arus kas.

3. Informasi atau sumber daya ekonomi.

4. Informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.

5. Informasi untuk membantu pihak terkait didalam menentukan zakat

bank atau pihak lainnya.

6. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan bank terhadap

tanggung jawab amanah dalam mengamalkan dana,

menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang rasional serta

informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh

pemilik dan pemilik rekening investasi.

7. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk

pengelolaan dan penyaluran zakat.

Di dalam laporan keuangan bank syariah terdapat laba yang

dipengaruhi oleh beberapa rasio keuangan yang salah satunya adalah rasio

profitabilitas. Laba dapat dilihat dari laporan laba rugi yang dikeluarkan oleh

bank yang bersangkutan. Secara ringkas perbedaan laporan laba rugi pada

bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3 Perbedaan Laporan Laba Rugi

Perbankan Syariah Perbankan Konvensional

1. Pendapatan Operasi Utama

a. Pendapatan dari jual beli

(Murabahah, salam, ijarah)

b. Pendapatan dari sewa

c. Pendapatan dari bagi hasil

1. Pendapatan bunga

2. Pendapatan komisi

3. Beban provisi dan komisi

4. Keuntungan atau kerugian

penjualan efek
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(Mudharabah, musyarakah)

d. Pendapatan operasi utama

lainnya

2. Hak pihak ketiga atas bagi hasil ITT

3. Pendapatan Operasional lainnya

4. Beban operasional lainnya

5. Pendapatan non operasi

6. Beban non operasi

7. Zakat

8. Pajak

5. Keuntungan atau kerugian

investasi efek

6. Keuntungan atau kerugian

Tax Valas

7. Pendapatan deviden

8. Pendapatan operasional

lainnya

9. Beban penyisihan kerugian

kredit dan aktiva lain

10. Beban administrasi umum

11. Beban operasi lainnya

Sumber : Nurhayati dan Wasilah (2011)

Dalam konsep laba pragmatik pada akuntansi syariah harus

mencerminkan nilai-nilai etika islam, dimana pihak-pihak pemakai laporan

laba harus berprilaku secara islami. Oleh karena itu, konsep laba pada

tingkatan ini dapat dibahas dengan pendekatan etis. Menurut Triyuwono

(2001) Pendekatan etis dalam teori akuntansi memberikan penekanan kepada

konsep keadilan, kebenaran, dan kelayakan. Oleh karena itu, informasi atas

laba seharusnya:

1. Menggunakan prosedur-prosedur akuntansi yang dapat memberikan

perlakuan yang sama kepada semua pihak.

2. Laporan laba-rugi harus menyajikan pernyataan yang benar  dan

akurat.

3. Data akuntansi harus layak, tidak bias dan tidak memihak pada

kepentingan-kepentingan tertentu.
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Dan salah satu tujuan konsep laba dalam akuntansi syariah yaitu

sebagai penentu besarnya kewajiban zakat.

2.4 Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan proses untuk mempelajari data-

data keuangan agar dapat difahami dengan mudah untuk mengetahui posisi

keuangan, hasil operasi dan perkembangan suatu perusahaan. Dengan cara

mempelajari hubungan data keuangan serta kecenderungannya terdapat dalam

suatu laporan keuangan, sehingga analisis laporan keuangan dapat dijadikan

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dan juga dalam menganalisanya tidak akan lepas dari peranan

rasio-rasio keuangan (Hennie et.al: 2011). Sehingga dengan menganalisis

rasio keuangan tersebut pihak yang berkepentingan dapat menentukan suatu

keputusan yang akan diambil.

Menurut Bernstein yang dikutip Darmawan dan Djaohtman (2013),

tujuan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Penyaringan (Screeaning)

Analisis dilakukan dengan melihat secara analisis untuk laporan

keuangan dengan tujuan beberapa alternative analisis bisnis seperti

investasi, merger dan lain-lain. Dalam hal penyaringan setelah

membaca dan memahami analisis keuangam diharapkan dapat

menyaring aktifitas bisnis yang lebih baik dimasa depan.
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2. Peramalan (Forecasting)

Analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan

perusahaan dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

3. Diagnosa (Diagnosis)

Analisis dilakukan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-

masalah dalam manajemen khusunya dibidang operasi dan

keuangan.

4. Penilaian (Evaluation)

Analisis digunakan untuk menilai prestasi manajemen, operasi,

keuangan dan lain-lain.

2.5 Analisis Rasio Keuangan (Rasio Profitabilitas)

Rasio keuangan merupakan indikator yang digunakan untuk

mengetahui kinerja (performance) perusahaan atau bank dalam mengelola

bisnisnya secara operasional. Salah satu yang termasuk dalam rasio keuangan

adalah rasio profitabilitas.

Laba adalah pendapatan bersih atau kinerja hasil pasti yang

menunjukan efek bersih kebijakan dan kegiatan bank dalam satu tahun

anggaran. Rasio diamati sepanjang waktu untuk mendeteksi tren

profitabilitas. Analisis berbagai perubahan rasio dari waktu ke waktu

menunjukan perubahan kebijakan dan strategi bank dalam lingkungan

bisnisnya.

Kemapuan bank dalam memperoleh laba (profitabilitas) tercermin

pada laporan keuangan bank. Ukuran profitabilitas pada industri perbankan
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yang digunakan pada umumnya adalah Return On Assets (ROA) dan Return

On Equity (ROE). ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk

memperoleh earning dalam operasinya, sedangkan ROE hanya mengukur

return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut

(Siamat:2002).

Penggunaan rasio-rasio keuangan sebagai variabel adalah salah satu

metode untuk mengukur kinerja sebuah perusahaan terutama yang bergerak

dalam sektor keuangan, baik yang sudah go publik maupun yang belum, sama

halnya dengan perbankan syariah. Rasio-rasio keuangan yang digunakan pada

bank syariah umumnya sama dengan yang digunakan pada bank

konvensional. Untuk mengetahui peningkatan/penurunan profit margin dapat

ditelusuri lebih spesifik kedalam kegiatan operasional bank yang

bersangkutan, melalui data neraca dan daftar laba/rugi (Darmawi:2011).

Secara umum ada empat jenis analisis utama yang digunakan untuk

menilai tingkat profitabilitas yaitu terdiri dari Net Profit Margin (NPM),

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

(ROE). Yang peneliti gunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini:

1. NPM ( Net Profit Margin )

Net Profit Margin adalah suatu perhitungan yang dapat mengetahui

dan mengukur tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan dihubungkan

dengan hasil penjualan yang dilakukan perusahaan (Darsono dan Ashari:

2004).
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Rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan/ pendapatan tertentu. Rasio

ini bisa di interpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan

biaya-biaya diperusahaan pada periode tertentu (Suwikyo: 2010). Rumusnya

adalah sebagai berikut :

NPM = x 100%

Rasio NPM dgunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam

menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokok bank. NPM mengacu

kepada pendapatan operasional bank yang terutama berasal dari kegiatan

pemberian kredit (kredit bermasalah dan kredit macet), kurs valas (jika kredit

diberikan dalam valas) dan lain-lain. Semakin tinggi tingkat NPM bank yang

bersangkutan menunjukan hasil yang semakin baik,begitu juga sebaliknya.

2. GPM ( Gross Profit Margin )

Rasio ini mencerminkan atau menggambarkan Hak Bagi Hasil Milik

Bank yang dapat dicapai setiap rupiah penjualan/pendapatan(Suwikyo:2010).

Rumusnya adalah sebagai berikut:

GPM = x 100%

Rasio GPM mencerminkan laba kotor yang dapat diccapai setiap

rupiah penjualan/pendapatan. Data GPM dari beberapa periode akan

memberikan informasi tentang kecenderungan rasio GPM yang diperoleh dan

bila dibandingkan standar rasio akan diketahui apakah keuntungan yang

diperoleh perusahaan sudah tinggi atau sebaliknya.
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3. ROA ( Return On Asset )

Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan

sumber ekonomi yang ada untuk menciptakan laba. Return On Assets (ROA)

menunjukan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari

pengelolaan aset yang dimiliki. ROA merupakan rasio yang juga digunakan

untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba bank

syariah. ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank

Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan

nilai profitabilitas suatu bank, di ukur dengan aset yang dananya sebagian

besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank,

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik

pula posisi bank dari segi penggunaan aset. ROA di Rumuskan sebagai

berikut :

ROA = 100%
Rasio ini menunjukan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan

bila diukur dari nilai asetnya. Semakin besar rasionya maka semakin bagus

karena perusahaan dianggap mampu dalam menggunakan aset secara efektif

sehingga dapat memperoleh laba (Prasnanugraha: 2007).

4. ROE (Return On Equity)

ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih

setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukan daya untuk

menghasilkan laba atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang
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saham. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik, artinya posisi pemilik

perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya (Kasmir dan Jakfar:

2009). Hal ini dapat mempengaruhi minat para investor untuk melakukan

transaksi jual beli saham sehingga akan meningkatkan volume penjualan

saham perusahaan. ROE juga disebut dengan laba atas equity. ROE dapat

diukur dengan rumus:

ROE = 100%
Di Indonesia, BI menetapkan angka ROE ≥ 12% agar sebuah Bank

dapat dikatakan dalam kondisi sehat.

2.6 Zakat

Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “zaka” yang berarti

berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi

berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT

dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang

yang berhak. Berdasarkan pengertian tersebut, maka zakat tidaklah sama

dengan donasi/sumbangan/shadaqah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan

suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak,

sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak (Nurhayati dan

Wasilah: 2011).

Zakat hukumnya wajib atau fardlu ain bagi setiap orang islam yang

telah mencukupi syarat-syaratnya. Zakat merupakan rukun islam yang ketiga

yang mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriyah. Zakat merupakan pungutan

wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab
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(muzzaki), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat

(mustahik), yaitu: fakir, miskin, fi sabilillah, ibnussabil, amil, gharimin,

hamba sahaya dan muallaf (Ascarya: 2008).

Menurut Yusuf Qardawi dalam kitab Hukum Zakat disamakan dengan

zakat untuk aset dan perniagaan atau perdagangan. Yang dimaksud dengan

aset benda perdagangan adalah sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan

memperoleh keuntungan. Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan

yang sudah satu tahun dan senisab pada akhir tahun (periode) itu, maka wajib

mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dihitung dari modal dan keuntungannya

saja.

Sedangkan untuk aset tetap tidak diwajibkan atasnya zakat kecuali

jika aset tetap itu menghasilkan keuntungan atau pendapatan. Guna

memperluas cakupan harta wajib zakat, sebagai strategi dalam “fundraising’

(penghimpunan dana) yang hal tersebut mencakup harta yang nampak dan

yang tidak nampak, maka kita menyaksikan perbedaan yang jauh antara

pemikiran ulama-ulama klasik dengan ulama kontenporer mengenai harta

yang wajib dizakati.

Zakat adalah salah satu komitmen perusahaan kepada masyarakat

sehingga besarnya komitmen tergantung juga kepada besarnya kapasitas

perusahaan. Salah satu metode perhitungan zakat yang digunakan yaitu

Metode Net Asset/ Aktiva Bersih, subyek zakat pada Metode Net Asset

terdiri dari kas dan setara kas, piutang bersih (total piutang dikurangi piutang

ragu-ragu), aktiva yang diperdagangkan seperti persediaan, surat berharga
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dan lain-lain serta pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Salam, Istisna’.

Aktiva bukan merupakan subyek zakat (Mufraini: 2006). Aktiva yang

dimaksudkan untuk diperdagangkan kembali diukur pada nilai kas ekuivalen

dari aktiva tersebut pada saatkewajiban zakat dibayarkan. Rumus dari metode

ini yaitu :

Zakat = Aktiva Subyek Zakat – (Utang Lancar + Modal Investasi

TakTerbatas + Penyertaan Minoritas + Penyertaan Pemerintah

+Penyertaan Lembaga Sosial, Endowment Dan Lembaga Non

Profit).

Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus

dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara

perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah

diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Jadi zakat adalah sesuatu yang sangat

khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi,

sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.

2.6.1 Zakat Perusahaan

Perusahaan adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah

kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dan dibuktikan dengan

kepemilikan saham (Mufraini: 2006). Zakat perusahaan adalah zakat yang

didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Oleh sebab itu

zakat ini agak sulit ditemukan pada kitab fiqih klasik. Kewajiban zakat

perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya
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mayoritas) oleh muslim, sehingga zakat ini tidak ditujukan kepada harta

perusahaan yang dimiliki oleh non muslim (Nurhayati dan Wasilah: 2009).

2.6.2 Landasan Kewajiban Zakat Perusahaan

Adapun yang menjadi landasan kewajiban zakat perusahaan adalah

sebagai berikut :

a. Al- Qur’an

Zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi karena ia merupakan

pajak harta yang ditentukan. Sebagai sistem sosial karena berusaha

menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan. Sebagai sistem politik

karena pada asalnya negaralah yang mengelola pemungutan dan

pembagiannya. Sebagai sistem moral karena ia bertujuan membersihkan jiwa

dari kekikiran orang kaya sekaligus jiwa hasud dan dengki orang yang tidak

punya. Akhirnya sebagi sistem keagamaan karena menunaikannya adalah

salah satu tonggak keimanan dan ibadah tertinggi dalam mendekatkan diri

kepada Allah. Zakat itu sendiri menjadi bukti bahwa ajaran islam terdapat

sistem yang adil. Pengertian zakat secara jelas tertuang dalam Al-Qur’an

surah At-Taubah ayat 103 :








Artinya : Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan  dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa
bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.
(QS. At-Taubah: 103)
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b. Hadist

Hadist Rasululloh yang berisikan pesan tentang zakat salah satunya

dari Turmudzi meriwayatkan dari Abu Kabsyah al-Anmari.

“Ada tiga perkara yang saya bersumpah benar-benar terjadi, dan akan

saya ceritakan kepadamu, maka ingatlah baik-baik yaitu: tidaklah akan

berkurang harta disebabkan zakat, dan tidak teraniaya hamba yang

diterimanya dengan hati sabar, kecuali Allah SWT akan menambah

kemuliaannya, serta tidak membuka seorang hamba pintu meminta,

kecuali akan dibukakan Allah SWT baginya pintu kemiskinan”.

c. Ijma’ Ulama

Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada

kategori zakat komoditas perdagangan, bila dilihat dari aspek legal dan

ekonomi aktivitas sebuah perusahaan, pada umumnya berporos kepada

kegiatan perdagangan. Dengan demikian, setiap perusahaan dibidang barang

dan jasa dapat menjadi wajib zakat. Hal tersebut dikuatkan oleh keputusan

seminar pertama zakat di Kuwait, tanggal 3 april 1984 tentang zakat

perusahaan (Ningsih: 2013).

Zakat perusahaan harus dikeluarkan jika syarat berikut terpenuhi,

adapun ketentuan dan syarat-syarat zakat perusahaan adalah :

1. Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin

2. Bidang Usaha harus halal.

3. Aset Perusahaan dapat dinilai.

4. Aset Perusahaan dapat berkembang.
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5. Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas.

Sedangakan ketentuan yang mendukung dikeluarkannya zakat

perusahaan adalah :

1. Adanya peraturan pemerintah yang mengatur pengeluaran zakat

perusahaan tersebut. Pada masa Rasulullah SAW pembayaran zakat

adalah kewenangan pemerintah sehingga kit menemukan adanya

sanksi dari pemerintah bagi mereka yang tidak mau/enggan membayar

zakat dengan menyita separuh harta milik seseorang. Begitu juga pada

masa Abu bakar as-Sidiq memerintah, beliau mengerahkan kekuatan

pemerintah dan Negara untuk mengembalikan ketaatan sekelompok

masyarakat yang enggan membayar zakat pasca wafatnya Rasulullah

SAW.

2. Adanya aturan internal, Anggaran Dasr dan Anggaran Rumah Tangga

tentang pergeluaran zakat perusahaan tersebut.

3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merekomendasikan

pengeluaran zakat perusahaan.

4. Adanya kebijakan dari pemegang saham dan dewan direksi.

2.7 Pandangan Islam Tentang Profitabilitas

Bukan hanya kegiatan jasa konvensional yang menginginkan laba

yang tinggi. Kegiatan jasa syariah atau semua kegiatan usaha tentunya

menginginkan tingkat laba  yang tinggi untuk tetap dapat menjalankan

operasinya dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Islam telah
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mendorong agar pendayagunaan harta/modal, sehingga modal yang kita

miliki tidak hanya habis untuk membayar zakat melainkan dapat dialirkan

kegunaannya dalam kegiatan ekonomi. Salah satu ayat Al Qur’an yang

mengajarkan manusia dalam mencari rezeki dimuka bumi yaitu pada surat Al

Jumu’ah ayat 10 yang berbunyi :








Artinya : Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak

supaya kamu beruntung.” (QS.Al-Jumu’ah: 10)

Dengan tujuan mencari laba yang tinggi lantas kita tidak harus

menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Dengan

kegiatan usaha yang baik dalam arti bebas dari unsur riba dan sesuai dengan

kaidah-kaidah islam tentu kita telah melaksanakan sebagian dari ibadah.

Namun masih adanya hal-hal yang harus diterapkan dalam kegiatan usaha

seperti pencatatan kegiatan perusahaan.

Di dalam perbankan telah diwajibkan oleh Bank Indonesia untuk

melakukan transparansi dalam melaksanakan kegiatannya. Seperti laporan

keuangan tahunan, triwulanan, maupun bulanan telah banyak direalisasikan

oleh perbankan di Indonesia guna keterbukaan antar nasabah dan pihak bank

sehingga nasabah tidak merasa ada yang dirugikan.
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Tabel 2.4 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No
Peneliti, tahun dan
judul penelitian.

Variabel Metode
Analisis Hasil

1 Sri Zaitun (2001).
Analisis pengaruh
rasio profitabilitas
terhadap zakat pada
PT.Bank Muamalat
Indonesia.

Variabel
Independen:
ROA (Return
On Assets),ROE
(Return On
Equity),LDR (
Loan Deposit
Ratio),CR
(Current Ratio)
,DtAR (Debt to
Assets Ratio)
dan EM (Equity
Multiplier).
Variabel
Dependen :
Zakat.

Analisis
Regresi
Linear
Berganda.

Bahwa secara
simultan
ROA,ROE,LD
R,CR,DtAR
dan EM
berpengaruh
secara statistik
signifikan
terhadap zakat.
Sedangkan
secara parsial
hanya CR dan
DtAR yang
berpengaruh
secara statistik
signifikan
terhadap zakat.

2 Ahmad Nurul Muamar
(2010). Analisis
pengaruh kinerja
keuangan terhadap
kemampuan zakat
pada bank syariah
mandiri dan bank
mega syariah.

Variabel
Independen:
Profitabilitas.
Variabel
Dependen:
Zakat.

Analisis
Regresi
Linear
Berganda.

Bahwa rasio
profitabilitas
yang diukur
dengan ROA
dan ROE
secara parsial
berpengaruh
signifikan
terhadap
kemampuan
zakat.

3 Irman Firmansyah &
Aam S.Rusydiana
(2013). Analisis
pengaruh profitabilitas

Variabel
Independen:
Profitabilitas
Variabel

Model
Dasar MRA
(Moderated
Regression

Menyatakan
bahwa rasio
profitabilitas
yang di ukur

31
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terhadap pengeluaran
zakat pada bank umum
syariah di Indonesia
dengan ukuran
perusahaan sebagai
variabel moderasi.

Dependen:
zakat.
Variabel
Moderasi:
ukuran
perusahaan.

Analysis). dengan ROA
dan ROE yang
di moderasi
dengan ukuran
perusahaan
berpengaruh
positif
terhadap
pengeluaran
zakat.

Sumber : Data olahan (2014)

2.8       Kerangka Pemikiran dan Model Penelitian

2.8.1 Pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap pengeluaran zakat

Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio profitabilitas yang juga

bisa di interpretasikan sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya

diperusahaan pada periode tertentu untuk dapat menghasilkan laba bersih

pada tingkat pendapatan tertentu (Suwikyo: 2010). Nilai NPM yang tinggi

maka kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatannya semakin baik

dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi profitabilitas yang akan

mempengaruhi seberapa besar zakat yang akan di keluarkan oleh bank.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu:

Hipotesis 1 : Net Profit Margin (NPM) berpengaruh positif terhadap

pengeluaran zakat

2.8.2 Pengaruh Gross Profit Margin (GPM) terhadap pengeluaran

zakat

Gross Profit Margin (GPM) adalah bagian dari rasio profitabilitas

yang akan mencerminkan laba kotor yang dapat dicapai setiap rupiah

pendapatan yang di dapat dari Hak Bagi Hasil Milik Bank. Jika rasio GPM
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yang diperoleh tinggi maka keuntungan/pendapatan bank juga tinggi, begitu

juga sebaliknya (Suwikyo: 2010). Sehingga akan berpengaruh terhadap

profitabilitas yang merupakan salah satu tolak ukur yang mempengaruhi

pengeluaran zakat. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diperoleh hipotesis

yaitu:

Hipotesis 2 : Gross Profit Margin (GPM) berpengaruh positif terhadap

pengeluaran zakat

2.8.3 Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap pengeluaran zakat

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukan kemampuan

manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang

dimiliki. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat

keuntungan yang dicapai bank (Prasanugraha: 2007).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zaitun (2001); Muamar (2010);

serta  Irman Firmansyah dan Aam Rusydiana (2013) memberikan hasil bahwa

ROA berpengaruh signifikan positif terhadap pengeluaran zakat. Berdasarkan

uraian diatas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu:

Hipotesis 3 : Return On Asset (ROA) berpengaruh positif terhadap

pengeluaran zakat.

2.8.4 Pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap pengeluaran zakat

Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk

mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi

ROE maka semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat,

begitu juga sebaliknya (Kasmir dan Jakfar: 2009).
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zaitun (2001); Muamar (2010);

memberikan hasil bahwa ROE berpengaruh positif terhadap pengeluaran

zakat. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu:

Hipotesis 4 : Return On Equity (ROE) berpengaruh positif terhadap

pengeluaran zakat.

Untuk lebih menjelaskan hubungan antara variabel independen dan

variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, digambarkan model

penelitian yang digunakan :

Gambar 2.1

Model penelitian

Variabel independen Variabel Dependen

Sumber : Data olahan (2014)

2.9 Hipotesis

Menurut Sekaran (2006) hipotesis bisa didefinisikan sebagai

hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel

yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

NPM

Pengeluaran
Zakat

GPM

ROE

ROA
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Hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H1: NPM berpengaruh positif terhadap pengeluaran zakat.

H2 : GPM berpengaruh positif terhadap pengeluaran zakat.

H3 : ROA berpengaruh positif terhadap pengeluaran zakat.

H4 : ROE berpengaruh Positif terhadap pengeluaran zakat.

H5 : NPM,GPM,ROA dan ROE berpengaruh secara simultan terhadap

pengeluaran zakat.


