
BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh Net Profit Margin (NPM), Gross Profit

Margin (GPM), Return On Asset (ROA), dan Return On Equity (ROE)

terhadap pengeluaran zakat PT Bank Syariah Mandiri periode 2010-

2012.Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan pada

penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan yang secara ringkas disajikan

sebagai berikut :

1. Net Profit Margin (NPM) berpengaruh positif signifikan terhadap

pengeluaran zakat pada PT Bank Syariah Mandiri. Hal ini

membuktikan bahwa Bank Syariah Mandiri harus meningkatkan

kemampuan untuk menghasilkan laba bersih pada tingkat

pendapatan tertentu. Hal ini dikarenaka Bank Syariah Mandiri

tidak efisien dalam penggunaan biaya-biaya operasionalnya

sehingga tidak dapat menghasilkan pengeluaran zakat yang

maksimal.

2. Gross Profit Margin (GPM) berpengaruh negatif signifikan

terhadap pengeluaran zakat pada PT Bank Syariah Mandiri. Hal

ini menunjukan peningkatan total pendapatan  dan perusahaan

yang menghasilkan Hak Bagi Hasil Milik Bank setiap bulannya

semakin baik. Semakin tinggi nilai GPM maka semakin baik pula
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keadaan operasional perusahaan dalam menghasilkan laba yang

merupakan bagian dari pengeluaran zakat yang merupakan ukuran

untuk menilai kineraja perbankan syariah tersebut..

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

zakat pada PT Bank Syariah Mandiri. Nilai ROA yang cenderung

fluktuatif dapat membuat penurunan terhadap pengeluaran zakat

Bank Syariah Mandiri, harusnya dengan total Asset yang

mencapai Rp.54,23 triliun dapat menambah pengeluaran zakat

pada Bank Syariah Mandiri. Namun ada faktor lain yang membuat

ROA menjadi tidak berpengaruh, maka dari itu hendaknya perlu

diperhatikan prospek untuk mendapatkan pendapatan sehingga

ROA meningkat, juga meningkatkan pengeluaran zakat.

4. Return On Equity (ROE) berpengaruh positif signifikan terhadap

pengeluaran zakat pada PT Bank Syariah Mandiri. Hal ini

menunjukan semakin besar ROE maka pengeluaran zakat juga

semakin besar. Karena semakin besar ROE maka bank memiliki

kemampuan yang baik dalam mengolah modal sehingga dapat

mengeluarkan zakat sesuai dengan syariah yang ditetapan Dewan

Pengawas Syariah yaitu 2,5% dari laba.

5. Net Profit Margin (NPM), Gross Profit Nargin (GPM), Return On

Asset (ROA) dan Retutn On Equity (ROE) yang merupakan proksi

dari rasio profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh
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signifikan terhadap pengeluaran zakat pada PT Bank Syariah

Mandiri.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian dapat memberikan saran sebagai

berikut :

1. Bagi PT Bank Syariah Mandiri yang sudah mampu (nisab)

menunaikan zakat perlu mempublikasikan laporan keuangan agar

masyarakat mengetahui bahwa perbankan syariah khususnya PT

Bank Syariah Mandiri dengan prinsip syariahnya sudah menunaikan

zakat sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Pengawas Syariah

sebesar 2,5% dari laba.

2. Untuk meningkatkan pertumbuhan zakat maka diperlukan skala

operasi yang cukup besar. Peningkatan skala operasi harus

seimbang sehingga tidak menurunkan kinerja perusahaan yang akan

mempengaruhi laba. Sehingga akan mempunyai pengaruh yang baik

terhadap pertumbuhan nilai zakat perusahaan.

3. Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukan bahwa variabel

independen nilainya cukup untuk menjelaskan variabel dependen,

yakni 58,50% sedangkan sisanya 41,50% masih dipengaruhi oleh

faktor lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini. Jadi

kedepannya masih perlu diuji kembali dengan variabel lain yang

dapat mewakili jawaban atas faktor-faktor atau rasio lain yang

berpengaruh terhadap pengeluaran zakat.


