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ABSTRAK
Zakat perusahaan merupakan fenomena baru yang saat ini
masi belum diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan dan
perbankan yang berbasis syariah di Indonesia. Penulisan ini dilator
belakangi atas pengaruh kinerja keuangan pada Bank Syariah
Mandiri yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak
pada sektor rill, dimana hal ini pengeluaran zakt sangat diwajibkan
bagi perusahaan yang diwajibkan bagi perusahaan berdasarkan
ketentuan undang-undang dan agama.semakin tinggi zakat yang
dikeluarkan oleh perusahaan maka semakin tinggi pula laba yang
di dapatkan oleh perusahaan termasuk juga Bank Syariah Mandiri.
Sebelum mengeluarkan zakat Bank Syariah Mandiri harus
meningkatkan variabel kinerja keuangan ROA,CR, DtAR, dan
FAT. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh kinerja keuangan terhadap kemampuan Bank Syariah
Mandiri dalam mengeluarkan zakatnya. Diantara tujuan tersebut
ialah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan dilihat dari
ROA yang mempresentasikan rasio profitabilitas terhadap
kemampuan zakat, untuk mengetahui pengaruh CR yang
mempresentasikan rasio likuiditas terhadap kemampuan zakat,
untuk mengetahui pengaruh DtAR yang mempresentasikan rasio
solvabilitas terhadap kemampuan zakat dan untuk mengetahui FAT
yang mempresentasikan rasio aktivitas terhadap kemampuan zakat.
Penelitian ini menggunakan Bank Mandiri Syariah sebagai
obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dan kepustakaan, data yang digunakan merupakan data
sekunder yaitu laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari
website resmi Bank Mandiri Syariah. Teknik sampling yang
digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria Bank Umum
Syariah yaitu Bank Mandiri Syariah yang mengaudit laporan
keuangan dan Bank Umum Mandiri Syariah yang
mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode 20152019. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi
data panel dengan melakukan uji validitas reliabilitas, uji prasarat
analisis dan uji hipotesis. Uji hipotesis yang dilakukan adalah uji
iii

parsial (t), uji simultan (f) dan uji koefisien determinasi (R-square)
dengan taraf signifikansi sebesar 5%.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa data
penelitian berdistribusi normal. Hasil uji validitas menunjukkan
bahwa variabel-variabel dari hasil analisis yang dilakukan
menunjukkan data tersebut bersifat valid sedangkan rasio FAT
datanya tidak valid. Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa secara
simultan variabel-variabel berpengaruh secara signifikan terhadap
zakat pada Bank Mandiri Syariah dengan nilai signifikan.
Sedangkan hasil uji parsial menunjukan bahwa variabel ROA
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Zakat, sedangkan
variabel lainnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
Zakat pada Bank Mandiri Syariah. Koefisien determinasi R-square
yang artinya bahwa salah satu variabel independen dapat
menjelaskan variabel dependen (Zakat) sedangkan sisanya
dipengaruhi oleh faktor lain.

Kata kunci: Kinerja keuangan (Return on Asset, Current Ratio,
Debt to Aktiva Ratio, dan Fixed Asset Trunover Ratio), dan
Kemampuan Zakat Perusahaan.
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ABSTRACT
Corporate zakat is a new phenomenon that has not yet
been noticed by sharia-based companies and banks in Indonesia.
This writing is based on the influence of financial performance on
Bank Syariah Mandiri, which is one of the companies engaged in
the real sector, where this zakt expenditure is very compulsory for
companies that are required for companies based on the provisions
of law and religion. the company, the higher the profit earned by
the company, including Bank Syariah Mandiri. Before issuing
zakat, Bank Syariah Mandiri must increase the financial
performance variables of ROA, CR, DtAR, and FAT. The purpose
of this study is to determine how much influence financial
performance has on the ability of Bank Syariah Mandiri to issue
zakat. Among these objectives are to determine the effect of
financial performance seen from the ROA which presents the ratio
of profitability to the ability of zakat, to determine the effect of CR
which presents the liquidity ratio to the ability of zakat, to
determine the effect of DtAR which presents the solvency ratio to
the ability of zakat and to find out the FAT which represents the
ratio. activity against the ability of zakat.
This study uses Bank Mandiri Syariah as the object of
research. This study uses a quantitative approach and literature, the
data used is secondary data, namely annual financial reports
obtained from the official website of Bank Mandiri Syariah. The
sampling technique used was purposive sampling with the criteria
for Islamic Commercial Banks, namely Bank Mandiri Syariah
which audited financial reports and Bank Mandiri Syariah which
published annual financial reports during the 2015-2019 period.
The data analysis method used is panel data regression analysis by
testing the validity of the reliability, testing prerequisite analysis
and testing the hypothesis. Hypothesis testing is done using partial
test (t), simultaneous test (f) and determination coefficient test (Rsquare) with a significance level of 5%.
Based on the research results, it shows that the research
data is normally distributed. The results of the validity test show
v

that the variables from the results of the analysis conducted show
that the data is valid while the FAT ratio data is invalid.
Hypothesis test results show that simultaneously the variables have
a significant effect on zakat on Bank Mandiri Syariah with a
significant value. While the partial test results show that the ROA
variable has a positive and significant effect on Zakat, while other
variables do not significantly influence Zakat on Bank Mandiri
Syariah. The coefficient of determination R-square, which means
that one of the independent variables can explain the dependent
variable (Zakat), while the rest is influenced by other factors.

Keywords: Financial performance (Return on Asset, Current
Ratio, Debt to Asset Ratio, and Fixed Asset Trunover Ratio), and
Company Zakat Ability.
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MOTTO

          
       
Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna
membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbukan) ketenteraman
jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui”. (At-Taubah: 103).1

1

Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Toha Putra,
2013), hal. 203.
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1
BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas untuk mempermudah dan
memperjelas pemaknaan terhadap judul skripsi serta memberikan batasan terhadap arti kalimat dalam
skripsi ini. Pemberian penegasan judul bertujuan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas dari
makna yang dimaksud, serta menghindari kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa
istilah yang digunakan, judul skripsi “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan
Zakat Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2019”,
Maka terlebih dahulu dijabarkan istilah-istilah penting yang terdapat pada judul skripsi di atas:
1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri
serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti
keseluruhan.1
2. Pengaruh adalah daya menyebabkan sesuatu terjadi, dalam arti sesuatu yang dapat membentuk atau
mengubah sesuatu yang lain dengan kata lain pengaruh merupakan penyebab sesuatu terjadi atau
dapat mengubah sesuatu hal ke dalam bentuk yang kita inginkan. 2
3. Kinerja Keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu
baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur
dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. 3 Hasil atau tingkat keberhasilan
seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan
dengan berbagai kemungkinan, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih
dahulu dan telah disepakati bersama. 4
4. Kemampuan Zakat adalah kapasitas atau kesanggupan seseorang atau perusahaan untuk
menunaikan (membayar) zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan
diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.
Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas dan studi kasus yang dipilih, maka dapat ditegaskan
apabila penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana implementasi zakat pada perusahaan
khususnya dunia perbankan syariah (Bank Syariah Mandiri). Yang dimana dunia perbankan saat ini
sudah mengalami kemajuan yang begitu pesat sehingga banyak bank-bank yang berpegang teguh pada
syariat Islam (syariah) di Indonesia, dimana pembayaran zakat perusahaan dilakukan dengan melihat
kinerja keuangannya apakah sudah memenuhi persyaratan pembayaran zakat atau tidak. Penerima zakat
(mustahik) juga telah ditetapkan sesuai dengan Al-Qur‟an dan As-Sunnah bagi yang membutuhkan agar
semua dana zakat tepat sasaran sesuai dengan fungsinya yaitu mensejahterakan umat muslim. Tujuan
akhir dari implementasi zakat ini adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat muslim dan
menjadikan hal ini sebagai contoh untuk perusahaan lain guna mengeluarkan kewajibannya membayar
zakat maal (harta).5

1

Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&G: Bandung, Alfabeta, 2009, hal. 243.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka< Edisi ke empat, 2008, hal.1045.
3
Muchlisin Riadi, Pengertian Pengukuran dan Penilaian Kinerja Keuanga, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, hal.23.
4
Maruasas Sianturi, Apa Itu Kinerja, (Medan: Raja Grafindo Persada, 2005), h.2.
2

2
B. Latar Belakang Masalah
Perkembangan dunia perbankan syariah merupakan fenomena yang menarik bagi kalangan
akademisi maupun praktisi, untuk melakukan penelitian di era kemajuan zaman sekarang ini dalam
bidang lembaga keuangan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi maupun ekonomi Islam.
Menurut Antonio tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan yang berlandaskan sistem ekonomi
Islam adalah sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya
yang berlandaskan Al-Qur‟an serta As-Sunnah.
Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya disesuaikan dengan prinsip
syariah Islam, kegiatan operasionalnya lebih mengutamakan pada sektor riil dibandingkan sektor
finansial sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah secara formal membentuk badan
khusus yang bertugas untuk mengawasi kegiatan operasionalisasi bank yang berprinsip syariah dari
sudut syariahnya dinamakan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dengan persetujuan Dewan Syariah
Nasional (DSN-MUI) yang menunjuk anggota-anggota DPS di berbagai lembaga keuangan syariah
termasuk bank syariah mandiri.
Pada akhir tahun 2019 Bank Umum Syariah yang terdaftar di bank Indonesia berjumlah 14 bank,
hanya berselisih satu dengan tahun sebelumnya, dengan jumlah 14 bank umum syariah yang beroperasi
diharapkan mampu mempublikasikan kondisi laporan keuangan tahunan secara lengkap dan baik.
Menurut Munawir laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh
informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh suatu
perusahaan. Dengan melihat laporan keuangan suatu perusahaan akan tergambar di dalamnya aktivitas
perusahaan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan merupakan hasil dari suatu proses
akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi serta digunakan sebagai alat pengukur
kinerja keuangan perusahaan.
Tabel 1
Data jumlah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia sampai Februari 2019
No.
Nama Bank
1.
PT. Bank Muamalat Indonesia
2.
Bank Syariah Mandiri
3.
Bank Syariah Mega Indonesia
4.
Bank BRI Syariah
5.
PT. Bank Syariah Bukopin
6.
Bank Panin Syariah
7.
B.P.D. Jawa Barat Banten Syariah
8.
PT. Bank Victoria Syariah
9.
PT. BCA Syariah
10.
Bank BNI Syariah
11.
PT. Maybank Syariah Indonesia
12.
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
13.
PT. Bank Aceh Syariah
14.
PT. Bank Jabar Banten Syariah
Sumber: OJK| Infografis: Jean Patricia (April 2019). (Data diolah).

Tahun Berdiri
1991
1999
2004
2008
2008
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2014
1973
2010

Permasalahan dalam penelitian ini ialah perbedaan pengeluaran zakat pada setiap perusahaan ang
tidak selalu stabil sesuai dengan kemampuan kinerja suatu perusahaan, serta adanya perbedaan lain yang
dilakukan oleh setiap penelitian terdahulu yang hal ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian
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apakah Bank Syariah Mandiri pengeluarannya stabil atau tidak yang dilihat dari kinerja keuangaannya,
penelitian terdahulu yang berbeda dengan penelitian ini diantaranya ialah sebagai berikut:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Musalah, Ronny Malavia Mardani dan Budi Wahono dengan
judul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat Pada Bank Syariah
(studi kasus pada bank syariah tahun 2012-2015)”. Hasil penelitian ini dilihat dari rasio dan uji
yang ada menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pada kinerja keuangan dilihat dari rasio
profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas terhadap kemampuan zakat pada bank syariah.
Terdapat pula hubungan antara kinerja keuangan yang dilihat dari rasio profitabilitas, rasio
likuiditas dan rasio solvabilitas dengan kemampuan zakat pada bank syariah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Regi Dinita Narika Putrie, Siti Achiria dengan judul penelitian
“Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Perusahaan Pada Bank Devisa Syariah” penelitian
ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio profitabilitas terhadap zakat perusahaan di Bank Devisa
Syariah, yang menggunakan pendekatan kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder,
yaitu laporan keuangan triwulan 2012-2016 yang diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia. Teknik
pengambilan sempel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode analisis data yang
digunakan adalah analisis regresi data panel yang datanya diperoleh dari Eview. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara simultan variabel NPM, ROA dan OIROI memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap zakat pada Bank Devisa Syariah dengan nilai segnifikan 0,00000. Sedangkan
hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel NPM dan ROA memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap zakat, sedangkan variabel OIROI tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat
pada Bank Umum Syariah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Irman Firmansyah dan Aam Rusydiana, dengan judul “Pengaruh
Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, hasil dari
penelitian ini bahwasanya ukuran perusahaan dalam hal total asset itu memoderasi pengaruh
profitabilitas yang diukur menggunakan ROA terhadap penyaluran atau pengeluaran zakat di Bank
Umum Syariah yang berbeda di Indonesia. Dimana ukuran sebuah perusahaan menjadi faktor
pengganggu bagi ROA dalam mempengaruhi pengeluaran zakat, karena Bank Umum Syariah di
Indonesia mempunyai asset yang berbeda-beda
Dari penelitian terdahulu di atas dapat dilihat kebanyakan penelitian yang telah dilakukan hanya
menggunakan satu rasio kinerja keuangan diantara semua rasio yang ada yaitu rasio profitabilitas, rasio
likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Namun rasio yang sering digunakan dalam mengukur
kinerja keuangan ialah rasio profitabilitas sebagai salah satu rasio yang berpengaruh untuk menilai
kinerja keuangan, namun peneliti disini tertarik untuk meneliti tentang zakat perusahaan pada Bank
Syariah Mandiri dengan menggunakan semua rasio keuangan yang diwakilkan oleh setiap rasio ialah
ROA, CR, DtAR dan FAT.
Guna meningkatkan kemampuan zakat perusahaan harus terlebih dahulu meningkatkan kinerja
keuangan, jika dengan kinerja keuangan yang baik maka bank akan mengeluarkan zakat sesuai
dengan ketentuan undang-undang dan agama, dimana kinerja keuangan adalah gambaran perusahaan
pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana,
yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kinerja
keuangan adalah pengelola operasional keuangan secara efektif dan efisien dalam upaya mencari laba
usaha optimal dimana penilaian kinerja keuangan itu sendiri berkitan erat dengan informasi akuntansi.
Akuntansi dapat memerikan informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi saat kinerja keuangan
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perusahaan, seperti tercermin dalam laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi
bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan tersebut. 6
Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran kinerja (performing measurement)
merupakan kualitas dan efisiensi serta efektifitas perusahaan dalam pengoprasian bisnis selama periode
akuntansi. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan
operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan
proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan
memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada periode tertentu.
Tabel 2
Rasio keuangan Bank Syariah di Indonesia (dalam persen)
No. TAHUN
ROA
ROE
CAR
1.
2005
1.35
27.58
12.41
2.
2006
1.55
28.45
13.73
3.
2007
2.07
40.38
10.67
4.
2008
2.76
14.77
30.28
5.
2009
5.00
21.55
29.98
6.
2010
3.49
14.29
27.46
7.
2011
2.67
18.95
23.49
8.
2012
2.64
20.54
25.16
9.
2013
2.79
21.22
22.08
10.
2014
2.26
16.13
22.77
11.
2015
2.20
14.66
21.47
12.
2016
2.27
16.18
21.73
13.
2017
2.55
19.40
20.81
14.
2018
1.87
12.86
19.33
15.
2019
2.52
19.38
19.48
Rata-rata
2.53
20.42
21.39
Sumber: OJK (statistik perbankan syariah), 2019 (Data diolah).

NPF
2.82
4.75
4.05
8.38
7.03
6.50
6.11
6.15
6.50
7.89
8.20
8.63
9.68
9.30
8.27
6.95

FDR
97.75
98.9
99.76
128.78
126.89
128.47
127.71
120.96
120.93
124.24
120.06
114.40
111.12
111.67
116.71
116.56

BOPO
78.91
76.77
76.54
80.85
64.69
78.08
76.31
80.02
80.75
87.79
88.09
87.09
85.34
87.66
85.89
80.99

Sedangkan menurut Triyuwono melalui zakat dapat diketahui kinerja keuangan suatu perusahaan,
semakin tinggi zakat yang dikeluarkan perusahaan, berarti semakin besar laba perusahaan yang
didapatkan oleh suatu perusahaan. Bank Syariah harus mampu mengeluarkan zakat guna membantu
pengembangan di lingkungan masyarakatnya. Untuk bank syariah terlebih dahulu harus mengetahui
jumlah laba sebelum manfaat atau pajaknya setelah itu baru dapat menghitung dana zakat yang harus
dikeluarkan Bank Syariah. Menurut Munawir menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja
keuangan perusahaan adalah:
1. Mengetahui tingkat profitabilitas.
2. Mengetahui tingkat likuiditas.
3. Mengetahui tingkat solvabilitas.
4. Mengetahui tingkat aktivitas
Rasio profitabilitas (probability ratio) ialah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan
perusahaan dalam mendapatkan laba (profit) dari pendapatan (earning) yang berkaitan dengan
penjualan, asset dan ekuitas tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan
6

Farida Efriyanti, Retno Anggraini, Yunus Fiscal, “Analisis Kinerja Keuangan Sebagai Dasar Investor Dalam Menanamkan
Modal Pada PT. Bukit Asam, Tbk”, dalam Jurnal Akuntansi & Keuangan, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2012),
hal.299.
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seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang memengaruhi
catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rasio profitabilitas
diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan biasanya dinilai oleh investor dan kreditur (bank) untuk
menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh oleh investor dan besaran laba perusahaan untuk
menilai kemampuan perusahaan membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian asset
dan sumber daya lainnya sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan. Efektivitas dan efisiensi
manajemen dapat dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan yang
dilihat dari unsur-unsur laporan keuangan, semakin tinggi nilai rasio maka kondisi perusahaan semakin
baik berdasarkan rasio profitabilitas. Nilai yang tinggi melambangkan tingkat laba dan effisiensi
perusahaan tinggi yang bisa dilihat dari tingkat pendapatan dan arus kas. Namun penelitian ini
menekankan pada indikator yang mewakili rasio profitabilitas ialah Return On Asset (ROA) sebagai
indikator yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan pendapatn bunga bersih, pendapatan
operasional terhadap peningkatan permodalan. ROA merupakan salah satu jenis rasio profitabilitas yang
mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. ROA
akan menilai kemampuan perusahaan berdasarkan penghasilan keuntungan masa lampau agar bisa
dimanfaatkan pada masa atau periode selanjutnya. Dalam hal ini assets atau aktiva adalah seluruh harta
perusahaan yang didapatkan dari modal sendiri ataupun modal dari pihak luar yang sudah dikonversi
oleh perusahaan menjadi berbagai aktiva perusahaan agar perusahaan bisa tetap hidup. ROA digunakan
untuk bisa mengevaluasi apakah pihak manajemen sudah mendapatkan imbalan yang sesuai
berdasarkan asset yang sudah dimilikinya, rasio tersebut adalah suatu nilai yang sangat berguna bila
seseorang ingin mengevaluasi seberapa baik perusahaan telah menggunakan dananya.
Rasio likuiditas yaitu rasio yang digunakan dalam pengukuran kemampuan bank dalam memenuhi
kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Rasio inilah yang
digunakan untuk melakukan pengukuran dari seberapa likuidnya sebuah perusahaan, apabila perusahaan
mampu memenuhi kewajiban yang dimiliki maka perusahaan tersebut likuid, namun apabila mereka
tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti perusahan tersebut ilikuid. Cara mengukur likuid
tidaknya suatu perusahaan dilakukan dengan membandingkan terkait dengan komponen yang ada pada
neraca seperti total aktiva lancer dan total utang jangka pendek (pasiva lancer), pengukuran dapat mulai
dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan dari likuiditas perusahaan tersebut.
Indikator rasio likuiditas yang mewakili salah satunya ialah rasio lancar (Current Ratio) yang dimana
rasio ini memberikan kontribusi untuk mengetahui laporan keuangan perusahaan seberapa besar
perusahaan mempunyai aktiva dan kesanggupan dalam membayar kewajibannya. Rasio lancar terdir
dari perhitungan paling sederhana dari perhitungan lainnya yang dimana dapat diartikan untuk
mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya dengan aktiva
lancar, yang dimana jenis aktiva ini dapat ditukar dengan kas dalam periode satu tahun. Untuk
mengetahui bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang baik dalam melunasi hutang lancarnya,
maka rasio lancarnya dalam sebuah perusahaan harus memiliki nilai di atas 1,0 kali. Namun, jika
perusahaan memiliki nilai di bawah 1,0 kali maka perusahaan tersebut dalam menyanggupi hutangnya
masi dipertanyakan.
Rasio solvabilitas (leverage ratio) merupakan perbandingan antara besarnya aktiva yang dimiliki
perusahaan dengan banyaknya hutang yang harus ditanggung dan dibayar, baik utang jangka pendek
maupun jangka panjang dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan sehingga
perusahaan tutup atau dilikuidasi. Indikator yang mewakili rasio solvabilitas ialah rasio utang terhadap
aktiva (Debt to Asset Ratio), yang merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur
perbandingan antara total utang dengan total aktiva perusahaan. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva
perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang peryusahaan berpengaruh terhadap
pengelolaan aktiva. Penilaian atas DtAR jika perusahaan memiliki nilai di bawah dari 0,5 kali artinya
asset perusahaan dibiayai dari ekuitas atau modal sendiri. Namun, jika nilai di atas dari 0,5 kali artinya
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asset perusahaan dibiayai dari hutang. Apabila nilai dari DtAR adalah 0,6-0,7 kali maka dikatakan
normal.
Rasio aktivitas merupakan rasio yang menggunakan keefektifan perusahaan dalam memanfaatkan
semua sumber daya yang ada. Rasio ini diperlukan suatu perusahaan barang ataupun jasa untuk menilai
efisiensi suatu perusahaan dalam memanfaatkan asset yang dimilikinya, rasio aktivitas adalah salah satu
rasio yang membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi pada semua aktiva yang dimiliki
perusahaan. Indikator yang mewakili rasio aktivitas ialah rasio perputaran aktiva tetap (Fixed Asset
Trunover Ratio), yang memberikan kontribusi mengukur prduktivitas dan efisiensi asset tetap dalam
menghasilkan pendapatan. Perputaran aktiva adalah perbandingan antara penjualan dengan total aktiva
perusahaan dalam satu kurun waktu tertentu, total asset turnover juga mencatat bahwa tingkat efisiensi
pemakaian aktiva perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan volume penjualan tertentu sudah
sama atau sesuai dengan laporan perusahaan tentu saja kurun waktu atau periodenya sama. Total asset
turnover juga diukur dari volume penjualan, semakin besar rasionya itu menandakan operasional
perusahaan semakin baik karena perputaran aktiva lebih cepat sehingga menghasilkan laba yang
semakin cepat. Hal ini juga menandakan bahwa pemakaian aktiva dalam suatu peusahaan juga semakin
optimal. Rasio yang tinggi juga bisa berarti jumlah aset yang dimiliki berpotensi memperbesar volume
penjualan. Perputaran aktiva ini penting bagi perusahaan dan wajib diketahui oleh kreditur, pemilik
perusahaan dan manajemen.
Zakat merupakan rukun Islam yang keempat sebelum puasa di bulan ramadhan. Zakat ialah salah
satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Karena dengan membayar
zakat dapat mensucikan dan membersihkan harta dan jiwa kita. Melaksanakannya adalah wajib, dan
dengan begitu telah dipandang sebagai dosa bagi siapa saja yang meninggalkannya, dan sebaliknya
akan mendapatkan pahala bagi yang menjalankannya.
Zakat mulai disyari‟atkan tahun ke 2 Hijriyah di Madinah, sesudah pada bulan ramadhannya di
wajibkan zakat fitah, jadi mula-mula diwajibkan zakat fitrah baru kemudian diwajibkan zakat mal
atau kekayaan. Zakat diwajibkan atas orang islam yang mempunyai kekayaan yang cukup nishabnya,
yaitu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika kurang dari itu kekayaan belum
dikenakan zakat. Adapun saat haul ialah waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi
nishabnya (dimiliki cukup dalam waktu setahun). Menurut Yusuf Qordawi, arti dasar dari kata zakat
ditinju dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan dalam Al-Qur‟an
dan Hadist, zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT. Yang dikeluarkan
seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk
memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.
Para pemikir ekonomi islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan
oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat
mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan
kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang
telah ditentukan dalam Al-Qur‟an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.
Dasar hukum zakat dapat dilihat pada beberapa ayat Al-Qur‟an , diantaranya terletak pada surah
Al-Baqarah (2) ayat 43 yang berbunyi:

       
Artinya: “Dan dirikanlah Shalat, tunaikanlah zakat dan ruku‟lah beserta orang-orang yang ruku‟.
(QS.Al-Baqarah [2]: 43).”7
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“QS”,. Al-Baqarah, (2): 43.
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Tafsir ayat: Firman-Nya (و أ ا ق ِ ي مُ ىا ال صَّ اَل ة ا
 ) اartinya, Allah Ta‟ala memerintahkan kepada
kitab untuk mengerjakan salat bersama Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam.

َّ ال
Firman-Nya (ص اَل ة ا

او أ ا ق ِ ي مُ ىا

ahlu

) artinya, Allah Ta‟ala juga memerintahkan kepada ahlu kitab

untuk mengeluarkan zakat, yaitu dengan menyerahkannya kepada Rasulullah shallallahu „alaihi
wasallam. Mubarak bin Fuhdhalah meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri, katanya: “Pembayaran zakat
itu merupakan kewajiban, yang mana amal ibadah tidak akan manfaat kecuali dengan menunaikannya
dan dengan mengerjakan salat.”
Firman-Nya ( ه
 ) او ا ْر كا عُ ىا ما عا ال َّز ا ك ِ ِع ي اartinya, Allah Ta‟ala menyuruh mereka untuk rukuk
bersama orang-orang yang rukuk dari umat Muhammad shallallahu „alaihi wasallam, dan ikutlah
bersama mereka dan bagian dari mereka. Jadilah bersama orang-orang mukmin berbuat yang terbaik, di
antara amal kebaikan yang paling khusus dan sempurna itu adalah salat. Banyak ulama yang
menjadikan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan kewajiban salat berjamaah.
Tafsir Ringkas menurut Kementrian Agama RI Muqotil mengatakan ayat ini ditunjukan untuk ahlu
kitab, Allah memerintah mereka untuk mengerjakan sholat bersama Nabi sholallohu „alaihi wasallam
dan memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat, yaitu menyerahkannya kepada Nabi sholallohu
„alaihi wasallam dan Allah menyuruh mereka untuk ruku‟ bersama orang-orang yang ruku‟ dari umat
Muhammad sholalallohu „alaihi wasallam. Walaupun khitob ayat ini adalah kepada ahlul kitab, akan
tetapi „ibroh dan isi kandungan ayat ini mencakup juga kaum muslimin umat nabi Muhammad
sholallohu „alaihi wasallam hingga ahir zaman. Ada tiga perintah yang Allah ta‟ala sebutkan dalam ayat
ini, yaitu:
1. Perintah mendirikan sholat. Ad-Dhohak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mendirikan sholat berarti
mengerjakan dengan sempurna ruku‟,sujud, bacaan, serta penuh kekhusyuan. Qotadah mengatakan,
mendirkan sholat berarti berusaha mengerjakannya tepat waktu, berwudhu, ruku‟, dan bersujud.
Muqotil bin Hayyan mengatakan, “mendirikan sholat” berarti menjaga untuk selalu mengerjakannya
pada waktunya, menyempurnakan wudhuu, ruku‟, sujud, bacaan Al-Quran, tasyahud, serta
membaca sholawat kepada Rosululloh sholallohu „alaihi wasallam.
2. Perintah menunaikan zakat Berkata Waki‟ dari Abi Junab dari Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang

َّ ) وا آ ت ُ ىا ال. Dia berkata, “apa yang wajib dizakati itu?” maka dia menjawab, “dua
firman-Nya (ز ك ا ا ة ا
ratus keatas”. Sementara Mubarok bin fudhalah meriwayatakan dari Hasan al-bashri mengenai ayat
ini, “pembayaran zakat itu merupakan kewajiban, yang mana amal ibadah tidak akan bermanfaat
kecuali menunaikannya dan dengan mengerjakan sholat”. Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Alَّ ) او آ ت ُ ىا ال, maksudnya adalah zakat fitrah. Ibnu Katsir
Harits Al-„Akli tentang firman-Nya (ز ك ا ا ة ا
berkata : “seringkali Allah ta‟ala menyandingkan antara sholat dan zakat. Sholat merupakan hak
Allah sekaligus bentuk ibadah kepada-Nya. Dan ia mencakup pengesaan, penyanjungan,
pengharapan, pemujian, pemanjatan doa, serta tawakkal kepada-Nya. Sedangkan indak (zakat)
merupakan salah satu bentuk perbuatan baik kepada sesama makhluk dengan memberi manfaat
kepada mereka”
3. Perintahkan untuk sholat berjam‟ah, sebagaimana firman-nya ( ه
" ) وا ا ْر كا عُ ىا ما عا ال زَّ ا ك ِ ِع ي اDan
ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'” maksudnya, lakukanlah sholat bersama orang-orang
mukmin dengan sempurna pelaksanaannya. Penggunaan kalimat ruku‟ dalam ayat ini untuk
menggambarkan pelaksanaan sholat adalah karena ruku‟ merupakan salah satu dari rukun sholat,
dan bahkan dijadikan sebagai patokan dapatnya raka‟at. Dan disebutkan juga alasan penyebutan
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ruku‟ sebagai gambaran sholat dalam ayat ini adalah karena sholatnya ahlu kitab yaitu Bani Isroil
tidak ada ruku‟ dalam tatacara sholat mereka.
Terdapat hukum zakat pada surah At-Taubah ayat (9):103 yang berbunyi:

              
   
Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan
mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan)
ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (QS.At-Taubah [9]:
103). 8
Tafsir ayat: Allah Swt. memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna
membersihkan dan menyucikan mereka melalui zakat itu. Pengertian ayat ini umum, sekalipun sebagian
ulama mengembalikan damir yang terdapat pada lafaz amwalihim kepada orang-orang yang mengakui
dosa-dosa mereka dan yang mencampurbaurkan amal saleh dengan amal buruknya. Karena itulah ada
sebagian orang yang enggan membayar zakat dari kalangan orang-orang Arab Badui menduga bahwa
pembayaran zakat bukanlah kepada imam, dan sesungguhnya hal itu hanyalah khusus bagi Rasulullah
Saw. Mereka berhujah dengan firman Allah Swt. yang mengatakan:

ص ادقاة
( ُخ ْذ ِم ْه أا ْم اىالِ ِه ْم اAmbillah zakat dari sebagian harta mereka), hingga akhir ayat Pemahaman dan
takwil yang rusak ini dijawab dengan tegas oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat lainnya
dengan memerangi mereka, hingga mereka mau membayar zakatnya kepada khalifah, sebagaimana
dahulu mereka membayarnya kepada Rasulullah Saw. hingga dalam kasus ini Khalifah Abu Bakar r.a.
pernah berkata: Demi Allah, seandainya mereka membangkang terhadapku, tidak mau menunaikan
zakat ternak untanya yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah Saw., maka sungguh aku benarbenar akan memerangi mereka karena pembangkangannya itu. Firman Allah Swt.:
ك اس اك ٌه لاهُ ْم
صَلتا ا
( ِإ َّن اSesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, (At-Taubah:
103)). Sebagian ulama membacanya salawatika dalam bentuk jamak, sedangkan sebagian ulama lain
membacanya salataka dalam bentuk mufrad (tunggal).

(( اس اك ٌه لاهُ ْمmenjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka).
Menurut Ibnu Abbas, menjadi rahmat buat mereka. Sedangkan menurut Qatadah, menjadi
ketenteraman jiwa bagi mereka.

َّ ( اوDan Allah Maha Mendengar )atas doa-doamu.
َّللاُ اس ِمي ٌع
( اع ِلي ٌمlagi Maha Mengetahui).
Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Waki‟, telah menceritakan
kepada kami Abul Urnais, dari Abu Bakar ibnu Amr ibnu Atabah, dari Ibnu Huzaifah, dari ayahnya,
bahwa Nabi Saw, apabila berdoa untuk seorang lelaki, maka doa Nabi Saw, itu mengenai dirinya, juga
mengenai anak serta cucunya. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkannya dari Abu Na‟im, dari Mis‟ar,
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dari Abu Bakar ibnu Amr ibnu Atabah, dari seorang anak Huzaifah. Mis‟ar mengatakan bahwa hadis ini
telah disebutkannya dalam kesempatan yang lain, dari Huzaifah, bahwa sesungguhnya doa Nabi Saw,
Benar-benar mengenai diri lelaki yang bersangkutan, juga anak serta cucunya.
Lembaga keuangan syariah (Islam) pada saat ini tumbuh dengan cepat dan menjadi bagian dari
kehidupan di dunia Islam, lembaga keuangan syariah ini tidak hanya terdapat di Negara-negara islam,
tetapi juga terdapat di negara yang tidak ada masyarakat muslimnya. Bank syariah adalah bank yang
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah termasuk juga Bank Syariah Mandiri
(BSM). Untuk mengetahui perhitungan dana zakat dan kinerja perusahaan diperlukan adanya laporan
keuangan dimana laporan keuangan menyajikan hal-hal penting dari sebuah perusahaan yang berupa
laba, tetapi dari laba dan kekayaan bersih yang diperolehnya di alokasikan sebagai zakat. Zakat di
anggap sebagai urusan pribadi yang tidak bisa di campur adukkan dengan urusan perusahaan. Padahal
kinerja perusahaan berdasarkan zakat tetap harus melalui pencapaian kinerja perusahaan yang lain
(profitabilitas, likuiditas, dan aktivitas yaitu sebagai dasar untuk mengetahui perhitungan harta yang di
kenakan zakat, jumlah asset yang arus dizakati dan laba yang dikenakan zakat). 9
Bank telah menghiung besarnya biaya zakat sebesr 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak
penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember pada setiap tahunnya, dimana zakat
yang dibayarkan oleh bank masing-masing bank syariah dikeluarkan sesuai dengan kemampuannya
yang dilihat dari kinerja perusahaan yang telah dilakukan selama periode tertentu. Berikut adalah rumus
perhitungan zakat dan nisab zakat perbankan yang termasuk ke dalam zakat maal/perdagangan:
Zakat Maal = 2,5% x jumlah harta (1tahun)
Nisab Maal = 85 x harga emas pasaran per gram.
Zakat perusahaan = 2,5% x (asset lancer – hutang jangka pendek)
Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada
segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada
sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk
mengentaskan kemiskinan.
C. Identifikasi dan batasan masalah
1. Identifikasi Masalah
Dalam penelitian ini dibahas mengenai identifikasi cakupan yang muncul dalam penelitian,
agar pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang dicapai yaitu untuk mengetahui
sejauh mana analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap pembayaran zakat pada Bank Syariah
Mandiri. Identifikasi masalah yang mungkin muncul yaitu:
a. Subjek dari penelitian ini adalah kinerja keuangan terhadap kemampuan zakat pada Bank
Syariah Mandiri tahun 2015-2019.
b. Penelitian ini menganalisa kinerja Bank Syariah Mandiri dari sisi, profitabilitas, likuiditas,
solvabilitas, rentabilitas dan aktivitas yang berorientasikan pada kemampuan zakat.
c. Penelitian ini menitik beratkan pada bagaimana kemampuan zakat pada Bank Syariah Mandiri
tahun 2015-2019.
2. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, akhirnya penulispun menemukan
topik yang akan dijadikan penelitian untuk penelitian selanjutnya, dimana penelitian selanjutnya
yang akan dibahas yaitu tentang “Analisis pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat
Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2019”. Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan
masalah, diantaranya:
9
Siti musala, Ronny Malavia Mardani dan Budi Wahono,” Analisis pengaruh Kinerja keuangan Terhadap Kemamuan Zakat
Pada Bank Syariah”, dalam e-jurnal riset manajemen (EJRM), (Bekasi, Jawa Barat: Fakultas Ekonomi Unisma, 2017), hal.02.
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a. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data tahunan Bank Syariah Mandiri yang
dipublikasikan pada www.mandirisyariah.co.id periode 2015-2019.
b. Variabel yang digunakan untuk meneliti adalah variabel kinerja keuangan terhadap zakat Bank
Syariah Mandiri. Dimana Rasio Profitabilitas yang mewakili ROA, Rasio Likuiditas yang
mewakili ialah Current Ratio, Rasio Solvabilitas yamg mewakili ialah DtAR, sedangkan Rasio
Aktivitas yang mewakili ialah perputaran aktiva tetap.
c. Rasio kinerja keuangan yang digunakan untuk penelitian ini adalah rasio profitabilitas,
likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas Bank Syariah Mandiri.
d. Bank yang diteliti adalah Bank Syariah Mandiri.
e. Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan data
sekunder. Yaitu data-data yang diambil langsung dari web resmi Bank Syariah Mandiri.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai
berikut:
1. Bagimana pengaruh kinerja keuangan dilihat dari rasio profitabilitas terhadap kemampuan zakat
pada bank syariah mandiri?
2. Bagimana pengaruh kinerja keuangan dilihat dari rasio likuiditas terhadap kemampuan zakat pada
bank syariah mandiri?
3. Bagimana pengaruh kinerja keuangan dilihat dari rasio solvabilitas terhadap kemampuan zakat pada
bank syariah mandiri?
4. Bagimana pengaruh kinerja keuangan dilihat dari rasio Aktivitas terhadap kemampuan zakat pada
bank syariah mandiri?
5. Bagaimana pengaruh antara kinerja keuangan dengan kemampuan zakat pada bank syariah mandiri?
E. Tujuan Penelitian
Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji dan mengembangkan suatu
pengetahuan. Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan dilihat dari rasio profitabilitas terhadap kemampuan
zakat pada bank syariah mandiri.
2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan dilihat dari rasio likuiditas terhadap kemampuan zakat
pada bank syariah mandiri.
3. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan dilihat dari rasio solvabilitas terhadap kemampuan
zakat pada bank syariah mandiri.
4. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan dilihat dari rasio aktivitas terhadap kemampuan zakat
pada bank syariah mandiri.
5. Untuk mengetahui pengaruh antara kinerja keuangan dengan kemampuan zakat pada bank
syariah mandiri.
F. Manfaat Penelitian
Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri maupun orang lain, manfaat
yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya:
a. Bagi Akademik
Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memperkaya referensi akademis, serta mampu
berkontribusi memberikan deskripsi yang mendalam tentang kinerja keuangan berdasarkan
beberapa rasio, zakat perusahaan, dan menjadi sumbangan pemikiran terhdap pengembangan
manajemen zakat perbankan syariah.
b. Bagi Penulis
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Diharapkan mampu menjadi pelajaran yang berharga bagi peneliti dalam melakukan proses
penelitian. Dalam teori dan hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah, membuka
cakrawala, dan wawasan keilmuan peneliti, juga menguatkan kesadaran peneliti untuk menumaikan
kewajiban zakat dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
c. Bagi Bank Syariah Mandiri
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam
evaluasi kinerja keuangan dan kinerja zakat perusahaan dilihat dari kemampuan zakat. Serta dapat
meningkatkan kesadaran perusahaan untuk menunaikan kewajiban pengeluaran zakat.
d. Bagi masyarakat umum
Dapat menambah wawasan keilmuan dan referensi yang dapat diajdikan sebagai bahan
informasi untuk mengetahui kinerja keuangan perbankan syariah dilihat dari kemampuan zakat serta
sebagai pertimbangan para stakeholder untuk mengambil keputusan.
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Tinjauan pustaka ini bermaksud untuk mengetahui apakah ada penelitian atau kajian terdahulu yang
berkaitan dengan penelitian ini. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian
ini.
Kinerja keuangan dapat dikatan sebagai prestasi yang telah dicapai perusahaan dalam suatu periode
tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dan keberhasilan perusahaan. Semakin baik kinerja
keuangan yang dimiliki suatu perusahaan tentu akan diminati oleh para investor, semakin banyak
investor yang menanamkan sahamnya pada perusahaan, maka harga saham akan meningkat tertentu
nilai perusahaan akan meningkat. Karena nilai saham dapat dilihat dari harga sahamnya. 10 Penelitian
terdahulu yang berhubungan dengan kinerja keungan dan zakat perusahaan telah banyak dilakukan
oleh peneliti sebelumnya dengan objek serta pendekatan yang berbda-beda diantaranya:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Helvy Rafika Krisdayanti, Titi Rapini dan Umi Farida dengan judul
“Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat Perusahaan”. Penelitian ini
dilakukan pada perusahaan konveksi Hasby Ponorogo, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh kinerja keuangan terhadap kemampuan membayar zakat. Metode analisis yang digunakan
adalah uji asumsi klasik, regresi linier berganda dan uji hipotesis. Pengolahan data menggunakan
spss versi 16. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio Profitabilitas (Return On Asset)
berpengaruh positif terhadap zakat perusahaan, Rasio Likuiditas (Current Ratio) dan Rasio Aktivitas
(BOPO) tidak berpengaruh zakat perusahaan. 11
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Musalah, Ronny Malavia Mardani dan Budi Wahono dengan
judul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat Pada Bank Syariah (studi
kasus pada bank syariah tahun 2012-2015)”. Hasil penelitian ini dilihat dari rasio dan uji yang ada
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pada kinerja keuangan dilihat dari rasio profitabilitas, rasio
likuiditas, rasio solvabilitas terhadap kemampuan zakat pada bank syariah. Terdapat pula hubungan
antara kinerja keuangan yang dilihat dari rasio profitabilitas, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas
dengan kemampuan zakat pada bank syariah. 12
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani, Nur Anita Chandra Putry, Rosi Endah
Lestari dengan judul “Pengaruh Profitabilitas Terhadap Zakat Bank Syariah Dengan Islamic Social
10

Sukhemi, Kinerja Keuangan, (Jakarta: dosen pendidikan, 2007), h.23.
Helvy Rafika Krisdayanti, dkk, “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Membayar Zakat Perusahaan”, dalam
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Reporting (ISR) Sebagai Variabel Moderating”, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh
profitabilitas terhadap zakat peruahaan dengan Islamic Social Reporting (ISR) sebagai variabel
moderating. Sampel yang digunakan adalah Bank Umum Syariah (BUS) selama tahun 2014-2019,
berdasarkan metode purposive sampling diperoleh 6 BUS. Hasil penelitian menunjukkan
profitabilitas berpengaruh positif terhadap zakat perusahaan dan Islamic social reporting tidak dapat
memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap zakat perusahaan. 13
4. Penelitian yang dilakukan oleh Regi Dinita Narika Putrie, Siti Achiria dengan judul penelitian
“Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Perusahaan Pada Bank Devisa Syariah” penelitian ini
bertujuan untuk menguji pengaruh rasio profitabilitas terhadap zakat perusahaan di Bank Devisa
Syariah, yang menggunakan pendekatan kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu
laporan keuangan triwulan 2012-2016 yang diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia. Teknik
pengambilan sempel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode analisis data yang
digunakan adalah analisis regresi data panel yang datanya diperoleh dari Eview. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara simultan variabel NPM, ROA dan OIROI memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap zakat pada Bank Devisa Syariah dengan nilai segnifikan 0,00000. Sedangkan
hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel NPM dan ROA memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap zakat , sedangkan variabel OIROI tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat
pada Bank Umum Syariah. 14
5. Penelitian yang dilakukan oleh Irman Firmansyah dan Aam Rusydiana, dengan judul “Pengaruh
Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, hasil dari
penelitian ini bahwasanya ukuran perusahaan dalam hal total asset itu memoderasi pengaruh
profitabilitas yang diukur menggunakan ROA terhadap penyaluran atau pengeluaran zakat di Bank
Umum Syariah yang berbeda di Indonesia. Dimana ukuran sebuah perusahaan menjadi faktor
pengganggu bagi ROA dalam mempengaruhi pengeluaran zakat, karena Bank Umum Syariah di
Indonesia mempunyai asset yang berbeda-beda.

H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam karya ilmiah ini berisi tentang keseluruhan penelitian yang terdiri dari
bagian awal, bagian isi dan bagian akhir penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan
skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian yang terdiri dari.
1. Bagian Awal
Bagian awal usulan penelitian ini meliputi, halaman judul, abstrak, persetujuan, pengesahan,
motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.
2. Bagian Inti
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi (1) penegasan judul, (2) latar belakang masalah, (3) identifikasi dan batasan
masalah, (4) rumusan masalah, (5) tujuan penelitian, (6) manfaat penelitian, (7) kerangka berfikir,
(8) kajian penelitian terdahulu yang relevan (9) sistematika penulisan.
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Regi Dinita Narika Putrie dan Siti Achiria, “Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Perusahaan Pada Bank Devisa
Syariah”, dalam Journal of Islamic Economics, (Gowa: Stai Al-Azar Gowa, 2019), hal.38.
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BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS
Bab ini menjelaskan tentang gambaran variabel penelitian dan pengajuan hipotesis.
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan (1) waktu dan tempat penelitian, (2) pendekatan dan jenis penelitian,
(3) populasi, sampel, teknik pengumpulan data, (4) definisi operasional variabel, (5) Instrumen
penelitian, (6) uji validitas dan reabilitas data, (7) uji prasarat analisis, (8) uji hipotesis.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bagian ini berisi tentang deskripsi data serta pembahasan hasil penelitian dan analisis.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisi beberapa kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.
3. Bagian Akhir
Bagian akhir penelitian meliputi daftar pustaka dan lampiran.

14
BAB II
LANDASAN TEORI

A. Teori Yang Digunakan
1. Kinerja Keuangan
a. Pengertian kinerja keuangan
Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 467/KMK.01/2014
tanggal 1 Oktober 2014, yang dimaksud dengan kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi dan pegawai selama periode tertentu. Sedangkan menurut menteri keuangan
sebelumnya ialah prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu yang
mencerminkan kesehatan dari perusahaan tersebut. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi dan
keuangan yang berkembang saat ini adalah perbankkan, dimana suatu lembaga yang
melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan jasa
pengiriman uang.15 Berikut adalah pengertian kinerja keuangan menurut para ahli diantaranya
yaitu:
Menurut Jamal Lulail Yunus kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu dasar
penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dapat dilakukan yang dilakukan
berdasarkan analisis terhadap rasio-rasio keuangan perusahaan. Dan dalam pengertian yang
simple kinerja adalah hasil dari pekerjaan organisasi, yang dikerjakan oleh karyawan dengan
sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk (manual), arahan yang diberikan oleh pimpinan
(manajer), kompetensi dan kemampuan karyawan mengembangkan nalarnya dalam bekerja. 16
Dalam hal ini Abdullah mengatakan bahwa untuk melakukan penilaian terhadap prestasi dan
kondisi keuangan perusahaan, seorang analis keuangan memerlukan ukuran-ukuran tertentu.
Menurut Andi Prastowo menyebutkan unaur dari kinerja keuangan perusahaan adalah
unsure yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran kinerja perusahaan yang disajikan
pada laporan laba rugi, penghasilan bersih seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau
sebagian dasar bagi ukuran lainnya. 17
Menurut Irham Fahmi, menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang
dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan mengunakan
aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu
laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi
Keuangan) atau GAAP (General Aceptep Accounting Priciple) dan lainnya.18
Menurut Hery, Penggunaan rasio-rasio keuangan sebagai variabel adalah salah satu
metode untuk mengukur kinerja sebuah perusahaan terutama yang bergerak dalam sektor
keuangan, baik sudah go publik maupun yang belum demikian pula halnya pada lembaga
keuangan syariah. Dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah disajikan sesuai dengan
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum mencakup pula pedoman akuntansi dan
pelaporan terkait yang ditetapkan oleh otoritas lembaga. Rasio-rasio keuangan yang digunakan
pada lembaga keuangan syariah umumnya sama dengan yang digunakan pada lembaga
keuangan konvensional. Banyak peneliti menggunakan rasio keuangan yang dikategorikan
dalam beberapa kategori seperti rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, efesiensi usaha dan
rasio komitmen kepada masyarakat untuk meneliti kondisi kinerja keuangan perusahaan. Zakat
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adalah salah satu komitmen perusahaan kepada masyarakat sehingga besarnya komitmen
perusahaan tergantung juga kepada besarnya kapasitas perusahaan. 19
Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian kebehasilan perusahaan dapat
diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat
dijelaskan bahwa kinerja keuangan ialah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh
mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan
keuangan secara baik dan benar. 20
Kinerja keuangan menurut Munawir, merupakan alat analisis data serta pengendalian
bagi perusahaan. Pengukuran kinerja digunakan bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi
perbaikan sistem terhadap kegiatan operasionalnya, sehingga perusahaan dapat bertahan dan
mampu bersain serta kompetitif terhadap para pesaingnya. 21
Menurut Supardi dan Mastuti, penilaian kinerja perusahaan khususnya perbankan sangat
penting dilakukan untuk memperoleh informasi tentang posisi keuangan, kinerja perusahaan,
aliran kas perusahaan, dan informasi lain yang berkaitan dengan laporan keuangan. Oleh sebab
itu, analisis laporan keuangan sangat dibuuhkan untuk memahami informasi laporan keuangan.
Analisis laporan keuangan tersebut meliputi perhitungan dan interpretasi rasio keuangan. 22
Kinerja adalah gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam
mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Secara sederhana, kinerja adalah “prestasi
kerja”. Kinerja dapat pula diartikan sebagai “hasil kerja” dari seseorang atau sekelompok orang
dalam organisasi. Menurut Rudianto, “kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang
telah dicapai oleh suatu manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya dalam mengelola
asset perusahaan secara efektif selama periode tertentu”.23
Untuk mengukur kinerja keuangan suatu lembaga maka dapat digunakan metode
Analisis Rasio Keuangan. Analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang
paling popular dan banyak digunakan. Menurut James C. Van Horne, rasio keuangan
merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membangi
satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi
keuangan dan kinerja lembaga keuangan. Dari hasil rasio keuangan ini akan kelihatan kondisi
kesehatan lembaga yang bersangkutan. Berbagai rasio dapat dihitung dengan menggunakan
laporan keuangan perusahaan. Beberapa rasio memiliki aplikasi umum dalam analisis
keuangan, sementara yang lain bersifat unik untuk situasi atau industry yang spesifik. 24 Pada
penelitian ini, rasio yang digunakan adalah sebagai berikut:
1) Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) merupakan rasio untuk menilai kemampuan
perusahaan dalam mencari keuntungan. Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam
hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Rasio ini juga
memberikan ukuran tingkat efektivitas menajemen suatu perusahaan. 25 Hal ini ditunjukkan
oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Berikut ini pengukuran
kinerja keuangan yang dilakukan penulis dalam penelitian terkait rasio profitabilitas:
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a) Return On Assets (ROA)
Laba Bersih Setelah Pajak
Total Aktiva

ROA=

x 100%

2) Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan
perusahaan memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya apabila perusahaan
ditagih, maka akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang yang sudah
jatuh tempo.26 Berikut ini pengukuran kinerja keuangan yang dilakukan penulis dalam
penelitian terkait rasio likuiditas:
a) Rasio lancar ( Current Ratio)
CR

Aktiva Lancar
Hutang Lancar

100

3) Rasio Solvabilitas (Solvency Ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh
mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang
ditanggung perusahaan dibanding dengan aktivanya. 27 Berikut ini pengukuran kinerja
keuangan yang dilakukan penulis dalam penelitian terkait rasio solvabilitas:
a) Rasio hutang terhadap aktiva ( Total debt to asset ratio)
Debt to Assets Ratio

Total Hutang
Total Aktiva

100

4) Rasio Aktivitas (Activity Ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
keefektifan atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva-aktiva yang dimilikinya.
Berikut ini pengukuran kinerja keuangan yang dilakukan penulis dalam penelitian terkait
rasio aktivitas:
a) Rasio perputaran aktiva tetap (Fixed Asset Trunover
Perputaran Aktiva Tetap

Penjualan
Aktiva Tetap

b. Kinerja Keuangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan dalam suatu periode
tertentu baik mencangkup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Kepercayaan
dan loyalitas pemilik dana terhadap bank merupakan faktor yang sangat membantu dan
mempermudah pihak manajemen bank untuk menyusun strategi bisnis yang baik. Tujuan dari
kinerja keuangan adalah laporan keuangan yang berfungsi memberikan informasi mengenai
posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang berguna untuk mengambil
keputusan ekonomi.28
Kinerja keuangan syariah sama saja dengan kinerja keuangan konvensional namun yang
menjadi pembeda ialah kinerja keuangan syariah berdasarkan kaidah-kaidah islam yang
bersumber dari Al-Qur‟an dan As-Sunnah yang dipercaya oleh agama Islam. Pada kinerja
keuangan syariah terdapat larangan adanya kegiatan ekonomi yang mengandung riba, penipuan,
gharar, penimbunan jika berupa barang dan lain sebaginya. Seluruh transaksi yang terjadi pada
suatu perusahaan perbankan dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan
26
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prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hokum islam dalam kegiatan perbankan
dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan
dalam penetapan fatwa dibidang syariah.
Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan
usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi islam. Evaluasi terhadap kinerja
keuangan bisnis merupakan bagian integral yang harus dievaluasi, mengingat bank syariah
didirikan dan dikembangkan untuk memenuhi fungsi bisnis dan sosial. Dibandingkan dengan
bank konvensional yang hanya berorientasi bisnis semata.
2. Laporan Keuangan
Secara umum laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah
laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun
penjualan dan kredit.Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan
oleh kebijakan perusahaan apakah dibuat setiap bulan atau setiap satu tahun sekali. Terkadang
perusahaan juga menggunakan keduanya.
Menurut Harahap laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu
perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim
dikenal adalah neraca, laporan laba rugi, atau hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan posisi
keuangan.29
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia pengertian laporan keuangan dalam standar Akuntansi
Keuangan (SAK) No.1 dikemukakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses
pelaporan keuangan dan laporan keuangan ialah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan
kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan
laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya,
sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan
yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu termasuk juga skedul dan
informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen
industry dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. 30
Laporan keuangan dibuat semata untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan. Sehingga
pihak atasan bisa mengevaluasi dengan tepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah. Maka
dari itu laporan ini harus dibuat dengan tepat dan cermat. Karena ini berupa laporan tentu ada
pertanggung jawaban yang diserahkan secara mutlak kepada operator keuangan. Dia yang harus
mempresentasikan laporan yang telah dibuatnya dengan detail di depan atasan. Biasanya ini
dilakukan pada saat evaluasi. laporan keuangan didefinisikan “Laporan keuangan merupakan
informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat
keputusan ekonomi yang bersifat finansial.”
Menurut Fahmi suatu laporan keuangan (financial statement) akan menjadi lebih bermanfaant
untuk pengambilan keputusan, apabila dengan informasi tersebut dapat diprediksi apa yang akan
terjadi di masa mendatang. Menurut Irham Fahmi, memaparkan bahwa: “Laporan keuangan
merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih
jauh informasi itu dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”. 31
Dalam buku Praktis Menyusun Laporan Keuangan tulisan Hery, pengertian laporan keuangan
adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data
keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan
29
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merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi
bisnis.32
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat diketahui bahwa laporan keuangan yang
disediakan oleh pihak manajemen perusahaan sangat membantu pihak-pihak yang memerlukan
informasi keuangan untuk mengambil keputusan serta lebih jauh menggambarkan kinerja keuangan
perusahaan. Berikut adalah laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian untuk melihat suatu
kinerja yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri.

Gambar 1
laporan keuangan BSM
gambar di atas merupakan salah satu contoh bentuk laporan keuangan yang digunakan dalam
setiap perusahaan, namun setiap perusahaan memiliki bentuk laporan keuangan yang berbeda-beda
sesuai dengan kebutuhan dan bidang usahanya. Laporan di atas ialah laporan keuangan pada Bank
Syariah Mandiri yang dipublikasikan dalam web resminya sebagai laporan annual report tahunan
yang bertujuan untuk memberikan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkan sebagai
keputusan investasi maupun manajemen.
a. Jenis Laporan Keuangan
Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat untuk proses pengambilan keputusan
ekonomi apabila informasi laporan keuangan dapat diprediksi apa yang akan terjadi dimasa
mendatang, dengan mengolah lebih lanjut laporan keuangan akan diperoleh prediksi tentangapa
yang mungkin akan terjadi dimasa depan.
Menurut Sofyan Syafri Harahap, jenis laporan keuangan utama dan pendukung laporan
keuangan terdiri atas.
1) Daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu.
2) Perhitungan laba/rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya dan laba/rugi perusahaan
dalam suatu periode tertentu.
3) Laporan dan sumber penggunaan dana, disini dimuat sumber dan pengeluaran perusahaan
selama periode tertentu.
4) Laporan arus kas, disini digambarkan sumber dan penggunaan kas dalam suatu periode.
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5) Laporan harga pokok produksi yang menggambarkan berapa dan unsure apa yang
diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang.
6) Laporan laba ditahan, menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak dibagikan kepada pemilik
saham.
7) Laporan perubahan modal, menjelaskan perubahan posisi modal baik saham dalam perseroan
terbatas atau modal dalam perusahaan perseroan.
b. Fungsi Laporan Keuangan
Laporan keuangan dibuat dengan fungsi tertentu, salah satunya sebagai sarana untuk
menentukan kebijakan pimpinan terkait perusahaan diperiode yang akan datang. Fungsi laporan
keuangan diantaranya ialah:
1) Untuk menilai kondisi usaha.
Seluruh laporan keuangan berguna sebagai penilai kondisi usaha yang dilihat dari
catatan keuangan. Jika terlalu banyak kerugian, berarti peerusahaan sedang mengalami
kemunduran. Namun sebaliknya jika di dalam laporan keuangan banyak data profil, berarti
usaha sedang berkembang.
2) Sebagai bahan evaluasi
Seluruh laporan keuangan adalah patokan evaluasi untuk menjelaskan permasalahan
dan solusinya, maksudnya ialah jika terjadi kemunduran perusahaan maka bisa ditentukan
penyebab kemunduran tersebut dan bagaimana jalan keluarnya. Maka masalah yang sama
tidak akan terjadi pada pada periode selanjutnya.
3) Bentuk pertanggung jawaban perusahaan
Laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertanggung jawaban perusahaan. Baik
kepada investor maupun kepada pemerintah yang terkait dengan pajak dan lain sebgainya. Jika
terdapat laporan yang mendetail, berarti perusahaan memang kredibel. Paling tidak
manajemen di dalamnya berjalan dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing.
Sebaliknya jika perusahaan laporan keuangannya amburadul atau tidak sesuai bisa dikatakan
perusahaan itu tidak kredibel.
3. Zakat
a. Pengertian Zakat
Zakat berasal dari kata „zaka‟ yang memiliki arti suci, baik, berkah, tumbuh dan
berkembang. Sebutan zakat sendiri diberikan lantaran di dalamnya terdapat harapan untu
memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan menumpuknya dengan kebaikan. Dalam buku Dr
Wahbah Al-Zuhayli, definisi zakat adalah tumbuh (numuw) dan bertambah (ziyadah).
Sedangkan menurut peraturan Menteri Agama No 52 tahun 2014, zakat merupakan harta yang
wajib dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak
menerimanya sesuai syariat islam.
Pengertian zakat menurut bahasa adalah tumbuh, berkembang, subur atau bertambah.
Sedangkan menurut istilah, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk
dikeluarkan dan diberikan kepada penerima sesuai syariat Islam. Pengertian zakat menurut
istilah dan bahasa memiliki keterkaitan, setiap harta yang sudah dibayarkan zakatnya akan
menjadi suci selain itu zakat juga bisa disebut sebagai cara agar jiwa menjadi bersih. 33
Menurut Syaikh Al-Mawardi zakat adalah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari
sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang
berhak menerima.
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Menurut Ibnu Rusyd mengatakan bahwa zakat adalah jumlah yang dikeluarkandari
kekayaan, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan
melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.
Menurut Sayyid Sabiq zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah tiada yang
dikeluarkan seseorang pada fakir miskin dinamakan zakat karena didalamnya terkandung
harapan untuk memperoleh berkat membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai
kebajikan.
Menurut Yusuf Qardhawi Zakat adalah ibadah yang diperuntukan memenuhi kebutuhan
orang-orang yang membutuhkan (miskin).
Menurut Ibrahim „Usman asy-Sya‟lan mengartikan zakat lebih khusus yaitu memberikan
hak milik harta kepada orang yang fakir yang muslim, bukan keturunan Hasyim dan bukan
budak yang telah dimerdekakan oleh keturunan Hasyim, dengan syarat terlepasnya manfaat
harta yang telah diberikan itu dari pihak semula, dari semua aspek karena Allah.
Menurut Ascarya, Zakat merupakan pungutan wajib pajak atas individu yang memiliki
harta wajib zakat yang melebihi nishab (muzakki), dan didistribusikan kepada delapan golongan
penerima zakat (mustahik), yaitu fakir, miskin, fi sabilillah, ibnussabil, amil, gharimin, hamba
sahaya, dan muallaf.34
Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan
bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk
diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan suatu
kewajiban bagi seorang muslim dan badan usaha atas sejumlah harta yang dimiliki telah
melampui nisabnya dan diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat
dan ketentuan yang berlaku.
b. Landasan hukum zakat
1) Q.S Al-Bayyinah ayat 5

            
.    
Dalam Q.S. Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya: “Padahal mereka hanya diperintah
menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama,
dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama
yang lurus (benar)”.35
2) Q.S Al-Hasyr ayat 7

            
            
              

34
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Dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 7, yang artinya: “ Harta rampasan fa‟i yang diberikan
Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah,
Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang
dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja
diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarang
bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras
hukuman-Nya.36
3) HR.Muslim, Abu Daud dan Nassai.

ِْ اِذا اُ ْع ِـطْيت ش ْـيـًا ِم ْن غ
ـسأ ل ف ُك ْل وتـصدَّق
ت
ن
ا
ـْي
ْ
ْ
Artinya: Jika engkau diberikan sesuatu tanpa engkau memintanya, maka terimalah,
engkau boleh memakannya (HR. Muslim, Abu Daud dan Nasai).
4) HR. Ahmad dan Abu Daud.

ِ َّخ ْذ مْنـ ِزالًاو ليست له زوجـةٌ فـ ْليـت
ِ من وِِل لـنـا عـمالً وليس له مْن ِزٌل فـلـيت
ًَّخ ْذ زْوجـة
ْ
ُ ْ
ْ ُ ْ ْ ْ
ْ
ِ
ِ  اولـيست لـه دابـَّةٌ فـلْيـت,ـادمـا
ٌ وم ْن اصـا ب شْيـًإ ِسوى ذلِك,ًَّخ ْذ دابَّة
ُ ْ ْ ْ ً ا ْولْيس لهُ خ

فـ ُهـو ُغـلُ ْـول

Artinya: Barang siapa kami angkat memangku suatu jabatan. Sedang ia belum
memiliki suatu rumah kediaman, maka hendaklah ia mengambil rumah kediaman. Atau ia
belum menikah, maka hendaklah ia berusaha untuk menikah. Atau ia belum memiliki
seorang pembantu rumah tangga, maka hendaklah ia mencari seorang pembantu rumah
tangga. Atau ia belum memiliki sebuah kendaraan, maka hendalah ia memperoleh sebuah
kendaraan, barang siapa yang mengambil sendiri lebih daripada itu, maka dia adalah penipu
(koruptor). (HR. Ahmad dan Abu Daud).

c. Macam-macam zakat
Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam di antaranya adalah:
1. Zakat Fitrah
Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib di keluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh
setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya di bentuk
sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5kg atau 3,5liter beras
yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini bias di lakukan dengan
membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut. Zakat ini di keluarkan sebagai
tanda syukur kita kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat
fitrah juga dapat menggembirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri. Zakat fitrah
juga di maksudkan untuk membersihkan dosoa yang mingkin ada ketika seseorang
melakukan puasa ramadhan
2. Zakat Maal
Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang
wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu,
dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang di kenai zakat mall
36
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berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil
peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz. 37
Sedangkan dalam referensi lain menyebutkan terdapat zakat mall dalam lingkup
ekonomi klasik, zakat berdasarkn nash yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu zakat
yang terkait dengan hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil
pertanian dan zakat temuan dna hasil tambang. Sedangkan zakat ynag bersuber dari ekonomi
kontemporer dari zakat profesi, zakat surat-surat berharga, zakat industry, zakat polis
Asuransi, dan lainnya. Berikut adalah macam zakat maal: 38
1. Zakat Hewan ternak
Persyaratan utama zakat pada hewan ternak adalah:
a) Mencapai Nis{ab. Syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang
dimiliki, yaitu 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing
atau domba.
b) Telah melewati waktu satu tahun (haul).
c) Digembalakan di tempat umum.
d) Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula
dipekerjakan.
2. Zakat Emas dan Perak
Persyaratan utama zakat pada emas dan perak yaitu:
a) Mencapai nis{ab, zakatnya 2,5%. nis{ab emas adalah 20 Dinar = 20 mitsqal, 85
gram emas 24 karat, 97 gram emas 21 karat, 113 gram emas 18 karat. nis{ab perak
adalah 595 gram.
b) Telah mencapai haul.
3. Zakat perdagangan
Ada syarat utama kewajiban zakat perdagangan, yaitu:
a) Niat berdagang
b) Mencapai nisab
c) Nisab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nisab dari zakat emas dan
perak yaitu 85% dan zakatnya 2,5%.
d) Telah mencapai 1 tahun.
4. Zakat hasil pertanian
Ada syarat utama untuk kewajiban zakat hasil pertanian ini adalah:
a) Pengeluaran zakat setiap panen.
b) Nisab 635 kg, zakatnya 5%, jika diairi dengan irigasi dan 10%, jika tidak diairi
dengan irigasi.
5. Zakat Investasi
Adapun syarat wajib untuk mengeluarkan zakat investasi adalah sebagai berikut:
a) Senilai 85 gram emas.
b) Telah genap setahun.
c) Zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh penghasilan selama satu tahun.
Zakat dengan pajak menurut syariat Islam ada perbedaan pendapat bagi ulama terkait apakah ada
kewajiban kaum Muslim atas harta yang dimiliki selain mengeluarkan zakat-nya. Mayoritas fuqaha
mengatakan bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah
menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai
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hadis Rasulullah.39 Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain
selain zakat Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang
wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan
(darurah), maka aka nada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah).
Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya
adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai
berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadharatan.
Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh,
yaitu “Ma layatim al-wajib illa bihi fahuwa wajib”. Adapun pengertian pajak menurut Yusuf
Qaradhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada
Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk
membiayai pengeluran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan
ekonomi, social, politik dan tujuantujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara. Gazi Inayah
berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah
atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah
ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan
secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah. 40
Zakat adalah rukun Islam yang langsung bersentuhan dengan aspek-aspek sosial
kemasyarakatan, itu terlihat pada Rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Orang yang
berzakat dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah dia akan menjadi orang yang sholeh. Kita
seringkali beranggapan bahwa setelah membayar Pajak, tidak perlu lagi membayar Zakat. Atau
sebaliknya sudah membayar Zakat, untuk apa lagi kita harus membayar Pajak. Memang ada banyak
kesamaan antara pajak dengan zakat, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa antara kedua tetap ada
perbedaan yang hakiki. Sehingga keduanya tidak bisa disamakan begitu saja. Persamaan zakat
dengan pajak adalah sebagai berikut:
1. Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena
sanksi.
2. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya
dan alokasi penyalurannya.
3. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara.
4. Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu didunia.
5. Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan
mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.
Namun dengan semua kesamaan di atas, bukan berarti pajak bisa begitu saja disamakan dengan
zakat. Sebab antara keduanya, ternyata ada perbedaan-perbedan mendasar dan esensial. Sehingga
menyamakan begitu saja antara keduanya, adalah tindakan yang fatal. Pajak bisa digunakan untuk
membangun jalan raya, dan dalam banyak hal bisa lebih leluasa dalam penggunaannya. Sedangkan
zakat, dalam penggunaannya akan terikat ke dalam Ashnaf sebagai pada tercantum dalam Al-Quran.
Zakat dengan dalih apapun tidak dapat disamakan dengan pajak. Zakat tidak identik dengan pajak.
Banyak hal yang membedakan antara keduanya, diantaranya :
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1. Zakat merupakan manifestasi ketaatan ummat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah
SAW sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warganegara kepada ulil amrinya
(pemimpinnya).
2. Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al Qur‟an dan Hadits, sedangkan pajak dibentuk oleh
hukum negara.
3. Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap
warganegara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya.
4. Zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nishab tanpa memandang di negara mana
ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja.
5. Zakat adalah suatu ibadah yang wajib di dahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat.
Dan sesungguhnya masih baanyak laagi hal-hal yang membedakan antara zakat dan pajak.
Pemerintah sudah seharusnya mengatur dan menyandingkan manajemen zakat dan pajak pada
kedudukan yang sama, karena bila masyarakat sudah taat membayar zakat, maka Pemerintah pun
memperoleh kemudahan dengan dapat membantu Fakir dan Miskin yang seharusnya dibantu oleh
Negara, sehingga orang yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan membayar
zakat, kewajiban membayar pajaknya dikurangi zakat yang telah dikeluarkan. Untuk lebih memikat
muzakki, memang mestinya zakat yang semula hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak
(PPKP) ditingkatkan menjadi pengurang pajak (tax deductible). Dengan demikian, fungsi zakat
sebagai penghargaan (reward) terhadap pembayar pajak, menjadi lebih signifikan. Dengan kebijakan
itu, meski pajak secara prosentase menjadi lebih kecil namun proyeksi total amount-nya akan lebih
besar seiring besarnya semangat rakyat membayar pajak.
4. Zakat perusahaan
a. Pengertian Zakat perusahaan
Zakat perusahaan adalah mengeluarkan harta perusahaan secara khusus kepada orang yang
berhak menerimanya. Perusahaan yang telah memenuhi nisbah dan syarat zakatnya, maka
diwajibkan baginya untuk memberikan kepada fakin miskin dan orang-orang yang berhak
menerimanya. Menurut Mursyidi zakat perusahaan yang merupakan zakat dari hasil produksi
pengembangan pandangan terhadap objek atu subjek zakat, yang pada zaman Nabi SAW belum
dijelaskan secara emplisit. Hal ini dilakukan oleh para ahli fiqih yang memandang fenomena
perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan ilmu pengetahuan sehingga seseorang atau
lembaga/badan dan secara hokum dinyatakan kaya atau mampu dengan tetap memperhatikan
kaidah-kaidah fiqhiyah yang sesuai. Adapun syarat dan ketentuan zakat perusahaan antara lain:
1) Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin.
2) Bidang usaha yang halal.
3) Aset perusahaan dapat dinilai.
4) Aset perusahaan dapat berkembang.
5) Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas.
Para ulama peserta Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat, menganalogikan zakat
perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi
kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan tranding atau perdagangan. Oleh
karena itu, secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan adalah sama
dengan zakat perdagangan. Demikian nisabnya adalah senilai 85 gram emas murni, perhitungan
zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban atas
aktiva lancer atau dikurangi pembayaran uang dan kewajiban lainnya, zakat yang wajib
dikeluarkan adalah 2,5% oleh perusahaan. Bank syariah diwajibkan untuk menunaikan zakat
dengan laba sebelum pajak. Karena secara penelitian umum bank syariah di Indonesia
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menghitung besarnya zakat berbasis laba sebelum pajak. Semakin tinggi zakat, menggambarkan
bank syariah yang baik.41
Dasar hukum zakat perusahaan terletak pada surah Al-Baqarah 2: ayat 267, yang berbunyi:

             
             
   
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan
janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu
sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
Zakat perusahaan pada umumnya dianalogikan pada zakat perdagangan, hal tersebut
sesuai dengan pendapat Muktamar Zakat Internasional, dan berdasarkan pada pendapat para
ulama, diantaranya adalah Abu Ishaq Asy Syatibi, seperti dalam ungkapannya “Hukumnya
adalah seperti hukum zakat perdagangan, karena dia memproduksi dan kemudian menjualnnya,
atau menjadikan apa yang diproduksinya sebagai komoditas perdagangan, maka dia harus
mengeluarkan zakatnya tiap tahun dari apa yang dia miliki baik berupa stok barang yang ada
ditambah nilai dari hasil penjualan yang ada, apabila telah mencapai nishabnya”. Oleh sebab
itu, nishab zakat perusahaan disamakan dengan nishab zakat perdagangan yaitu senilai dengan
85 gram emas. Perusahaan sebagian besar tidak dikelola secara individual, akan tetapi dikelola
secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen modern,
seperti dalam bentuk PT, CV, atau koperasi dan lain-lain. Jenis perusahaan pada umumnya
mencakup tiga hal yang besar. Pertama, perusahaan yang menghasilkan produk-produk
tertentu, contohnya perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetik,
obat-obatan dan sebagainya. Kedua, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti
perusahaan transportasi, perusahaan perhotelan dan sebagainya. Ketiga, perusahaan yang
bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan baik bank dan non bank. Jika
dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki
oleh orang-orang yang beragama Islam.. Sebuah perusahaan umumnya memiliki harta yang
tidak akan lepas dari tiga bentuk. Pertama: harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana
dan prasarana, maupun yang merupakan komoditas perdagangan. Kedua: harta dalam bentuk
tunai yang biasanya disimpan di bank-bank. Ketiga: harta dalam bentuk piutang. Maka yang
dimaksud dengan harta perusahaan yang harus dizakati adalah ketiga bentuk tersebut,
dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti
utang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga.
b. Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Perusahaan di Indonesia sangatlah banyak macamnya, selain perusahaan umum yang
berkonsep pada ekonomi konvensional, banyak pula perusahaan yang bergerak dengan
berpedoman pada ekonomi syariah yang tentunya harus menjunjung tinggi nilai-nilai syariah.
41

Ibid, hal.22.

26
Contohnya lembaga keuangan yang mengaplikasikan ekonomi syariah seperti perbankan
syariah, asuransi syariah, dan unit usaha syariah yang sudah semestinya menerapkan konsepkonsep ekonomi islam pada pengoprasian usahanya. Lembaga keuangan syariah khususnya
perbankan syariah di Indonesia sudah berkembang tercatat pada akhir tahun 2019 sudah ada 14
Bank Umum Syariah.
Dalam pelaksanaannya, tentu harus ada yang mengatur mengenai peraturan zakat
perusahaan. Jika dilihat dari perspektif fikih, zakat perusahaan banyak disinggung oleh ulamaulama kontenporer seperti Dr Abdul Aziz Khoyyat, bahwa suatu kewajiban yang sering dengan
tuntutan maslahat umum menetapkan bagi perusahaan sebagai badan hokum yang memiliki sifat
yang merekat pada manusia (dzimmah) tersendiri dan eksistensinya yang independen. Zakat
perusahaan merupakan ijtihad kontemporer dalam perluasan objek harta yang harus dikeluarkan
zakatnya dan zakat atas perusahaan tergolong baru karena hasil ijtihad ulama kontemporer atas
harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya karena perkembangan zaman, dikarenakan pada
zaman Rasulullah saw belum banyak dibahas.
Dari perspektif syariah, zakat perusahaan di qiyas-kan pada zakat perdagangan dengan
nishab 85 gram emas yang dikeluarkan 2,5% pertahun. Zakat perusahaan sudah ada di Indonesia
dibuktikan dengan adanya beberapa perusahaan yang sudah menganggarkan zakat perusahaan
dalam perusahaan merka dan sudah mencantumkannya dalam laporan keuangan dalam bentuk
zakat internal perusahaan.
c. Jangkauan Perluasan Zakat dan Potensi Zakat Perusahaan
Perkembangan teknologi dan perekonomian yang kompleksmenimbulkan banyak sekali
bentuk harta kekayaan yang dapat dikenakan sebagai objek zakat, sehingga barang–barang hasil
produksi melalui teknologi dapat kenakan zakat seperti produk pertanian dan produk peternakan.
Kaidah yang digunakan oleh para ulama kontemporer dalam memperluas kategori harta kena
zakat adalah berdasarkan dalil- dalil umum, disamping berpegang pada syarat– syarat wajib
zakat, yaitu tumbuh dan berkembang. Beberapa jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan
zakatnya sebagian telah ditegaskan dalam Al-Qur‟an dan Hadist. Sedangkan terhadap jenis harta
kekayaan lain yang belum ditegaskan oleh nash, para fuqaha melakukan ijtihad untuk
menentukan statusnya dengan menghasilkan bermacam-macam pendapat, sempit, sedang dan
luas.42
Adapun jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya dikelompokkan menjadi
empat jenis yaitu:
1. Semua jenis logam, permata dan barang-barang berharga lainnya yang dasar hukumnya
bersumber pada nash mengenai emas dan perak.
2. emua jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, yang hukumnya bersumber
pada nash tentang gandum, jelai, kurma dan anggur.
3. Segala jenis binatang yang halal, baik di darat maupun di laut yang hukumnya bersumberkan
pada nash mengenai unta, sapi, dan kambing.
4. Segala bentuk usaha yang membawa keuntungan yang dasar hukumnya bersumber pada
nash mengenai harta perniagaan atau barang dagangan adalah wajib berzakat.
Hukum zakat yang ada sekarang adalah hukum zakat yang disusun berdasarkan sistem dan
struktur perekonomian pra industrial yang masih sangat sederhana dan jenis-jenis kekayaan saat
ini sangat banyak sebanding dengan banyaknya lapangan usaha, jenis tanaman dan ternak yang
luas dan kompleks, harta kekayaan tersebut memenuhi kriteria tumbuh, berkembang, dan
meningkatkan perekonomian. Kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan
teknologi menimbulkan kompleksitas problematika kehidupan umat manusia yang
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membutuhkan suatu solusi yang tepat. Oleh karena itu kajian Islam mengenai berbagai persoalan
yang dihadapi oleh masyarakat modern merupakan suatu kajian yang menarik dan butuh suatu
pembahasan demikian halnya dengan persoalan zakat dengan kondisi modern saat ini. Salah
satunya adalah zakat perusahaan. Dalam Al-Qur'an hanya disebutkan pokok yang dijelaskan
kemudian oleh hadis Rasulallah SAW, perumusan dalam kitab-kitab fiqh lama membutuhkan
suatu penambahan untuk zakat modern. Yang disebabkan pertumbuhan ekonomi dalam hal
perluasan jangkauan zakat harta. Zakat walaupun ibadah tetapi berhubungan dengan
kemasyarakatan yang selalu berkembang, maka jelas dibutuhkan pembahasan agar selalu sesuai
dengan perkembangan sosial ekonomi. Dalam perjalanan sejarah awal Islam, setelah wafatnya
Rasulalllah SAW, banyak menghadapi berbagai ragam masalah dan kasus baru yang belum
mendapat legalitas syara' satu-satunya pilihan bagi para sahabat adalah melakukan ijtihad
dengan berpedoman kepada Al-Qur'an, Hadis dan tindakan-tindakan normatif Nabi yang mereka
saksikan.43
Pada dasarnya, ijtihad telah tumbuh sejak zaman Nabi dan kemudian berkembang pada masa
Sahabat dan Tabiin serta generasi selanjutnya. Di dalam hadis banyak diceritakan bahwa ijtihad
itu dibolehkan dan ada sejak zaman Rasulallah SAW. Oleh karena, penerjemahan ajaran Islam,
terutama aspek hukumnya, dalam konteks saat ini merupakan keharusan yang tidak bias
dihindarkan. Kompleksitas problematika kehidupan umat manusia yang memerlukan solusi
hukum secara efektif, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dunia modern, semakin
rumit. Elastisitas dan fleksibilitas hukum Islam yang sering dijelaskan oleh para ulama dituntut
pembuktiannya. Demikian halnya dengan persoalan zakat yang memerlukan penyesuaian dengan
kondisi modern sekarang. Sektor-sektor dalam perekonomian modern merupakan objek penting
dalam pengenaan zakat kekayaan. Sektor industri merupakan sektor yang terus menerus
mengalami peningkatan besar dalam perekonomian suatu Negara sehingga sektor ini
memberikan sumber zakat yang besar dalam perekonomian modern. Tetapi belum dibahas
pemilikan sektor industri yang ditangani oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang memiliki asset yang besar, meskipun lebih banyak industri di Indonesia
dilakukan oleh sektor swasta. Industri yang terkait dengan barang-barang tambang dapat
dikenakan sebagai objek zakat karena terdapat keuntungan dan perkembangan di dalam industri
tersebut walaupun, harta yang diperoleh tanpa mengandalkan aspek-aspek produksi, sematamata terkait dengan eksplorasi. Perusahaan-perusahan banyak berkembang pada sektor ini.
Sedangkan sektor jasa saat ini telah menjadi sebuah indikator pertumbuhan perekonomian
sebuah negara, karena peranannya yang semakin dominan dan melahirkan bidang-bidang usaha
baru, misalnya usaha yang terkait dengan surat-surat berharga yang berkembang luas mulai dari
perdagangan saham melalui perusahaan secara langsung ataupun melalui pasar bursa efek.
Perkembangan zakat di Indonesia semakin meningkat dengan diiringi dengan semakin baiknya
kinerja lembaga-lembaga pengelola zakat dengan aspek kepercayaan mustahiq dan adanya
sosialisasi yang terarah. Sehingga mendorong masyarakat untuk berzakat. Dukungan pemerintah
sangat diperlukan dan peran dari lembaga-lembaga swasta juga sangat dibutuhkan karena dengan
sinergi yang baik maka potensi zakat di Indonesia dapat digali.
Menurut Kasmir, Bank merupakan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut serta memberikan
jasa Bank lainnya. Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun
1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Membayar zakat
tidak diberikan kepada siapa saja yang kita inginkan, namun zakat diberikan kepada orang-orang
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yang benar-benar membutuhkan. 44 Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat telah
disebutkan dalam alqur‟an sebagai berikut, orang yang berhak menerima zakat pada umumnya
dibagi menjadi delapan asnaf, namun yang berlaku di Indonesia hanya tujuh, yaitu (1) fakir, (2)
miskin, (3) amil zakat, (4) gharim (orang-orang yang berhutang), (5) muallaf, (6) ibnu sabil dan
(7) fi sabilillah. Adapun syarat wajib zakat menurut kesepakatan ulama adalah harus sudah
merdeka, muslim atau beragama Islam, sudah baligh dan berakal, kepemilikan harta yang penuh,
mencapai nisab, dan mencapai haul.
B. Pengajuan Hipotesis
Menurut Sugiyono, pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian. Oleh sebab itu, rumusan masalah penelitan biasanya disusun dalam bentuk kalimat
pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan,
belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 45
Berdasarkan teori yang diuraikan dan sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah di atas maka
penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:
1. Ho: Diduga kinerja keuangan dilihat dari rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap zakat pada
Bank Syariah Mandiri.
Ha: Diduga kinerja keuangan dilihat dari rasio profitabilitas berpengaruh terhadap zakat pada Bank
Syariah Mandiri.
2. Ho: Diduga kinerja keuangan dilihat dari rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap zakat pada
Bank Syariah Mandiri.
Ha: Diduga kinerja keuangan dilihat dari rasio likuiditas berpengaruh terhadap zakat pada Bank
Syariah Mandiri.
3. Ho: Diduga kinerja keuangan dilihat dari rasio solvabilitas tidak berpengaruh terhadap zakat pada
Bank Syariah Mandiri.
Ha: Diduga kinerja keuangan dilihat dari rasio solvabilitas berpengaruh terhadap zakat pada Bank
Syariah Mandiri.
4. Ho: Diduga kinerja keuangan dilihat dari rasio aktivitas tidak berpengaruh terhadap zakat pada Bank
Syariah Mandiri.
Ha: Diduga kinerja keuangan dilihat dari rasio aktivitas berpengaruh terhadap zakat pada Bank
Syariah Mandiri.
5. Ho: Diduga kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap kemampuan zakat pada Bank Syariah
Mandiri.
Ha: Diduga kinerja keuangan berpengaruh terhadap kemampuan zakat pada Bank Syariah Mandiri.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengukuran
analisis pengaruh kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan rasio profitabilitas yang diwakili ROA mengalami
peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja
Bank Syariah Mandiri untuk menghasilkan profit yang tinggi sebagai tolak ukur kinerja. Hasil dari
presentase ROA menunjukkan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap
pengeluaran zakat Bank Syariah Mandiri baik secara parsial dan simultan.
2. Kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan rasio likuiditas yang diwakili oleh CR cenderung tidak
stabil karena presentasenya setiap tahun selalu mengalami penurunan dan kenaikan. Namun, hasil
dari pengukuran variabel CR sangat mendukung bagi meningkatnya ROA. Presentase terendah pada
CR terjadi pada tahun 2017-2018 sebesar 1,18%, tetapi Bank Syariah Mandiri memperbaiki rasio
likuiditasnya pada tahun 2019 sebesar 1,31% yang dimana dari hasil uji parsial CR ini tidak
berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat. Namun secara bersama-sama (simultan) rasio ini
memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengeluaran zakat.
3. Pengaruh kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan rasio DtAR tidak berpengaruh signifikan
terhadap zakat Bank Syariah Mandiri. Tetapi presentase DtAR selalu mengalami kenaikan pada
setiap tahunnya dan Bank Syariah Mandiri dapat melunasi beban liabilitasnya dengan baik dengan
meningkatnya rasio ini bukan tidak ada kendala, rasio DtAR juga sempat mengalami penurunan
pada taun 2018 sebesar 14,72%.
4. Hasil dari analisis rasio aktivitas yang diwakilkan FAT tidak berbengaruh signifikan terhadap
pengeluaran zakat Bank Syariah Mandiri pada tahun berjalan. Dari analisis yang dilakukan rasio
FAT presentasenya sangat rendah dibandingkan rasio lainnya, namun nilai FAT sangat berpengaruh
terhadap keefektifan dan efisiensi Bank Syariah Mandiri dalam mengelola aktivanya sehingga
mempengaruhi profit serta kinerja perusahaan.
5. Kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan rasio ROA, CR, DtAR dan FAT secara bersama-sama
(simultan) berpengaruh signifikan terhadap kemampuan zakat pada Bnak Syariah Mandiri. Dilihat
dari presentase data yang diperoleh dan diolah pada penelitian ini. Nilai zakat sejak tahun 2015
sampai 2019 selalu mengalami peningkatan yang cukup tinggi, sehingga Bank Syariah Mandiri
merupakan salah satu bank syariah yang menyumbang angka tertinggi atas zakat. Dimana dari
analisis di atas variabel zakat memiliki nilai hitung 16,665 yang menunjukkan bahwa konstanta
zakat (Y) signifikan.
B. Rekomendasi
Saran yang bisa diberikan oleh penulis terkait penelitian ini antara lain:
1. Bagi Bank Syariah Mandiri diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja keuangannya agar lebih
banyak mendapatkan profit atau laba sehingga dapa dipastikan jika laba bank syariah naik maka
jumlah pengeluaran untuk dana zakat akan lebih meningkat lagi, sehingga dapat bermanfaat bagi
masyarakat luas. Peningkatan kinerja keuangan harus terjadi pada setiap rasio baik profitabilitas,
likuiditas, solvabilitas dan aktivitas agar kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri agar tetap
seimbang dan agar meningkatkan jumlah nasabah bagi semua produk maupun jasa keuangan yang
ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri.
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2. Bank Syariah Mandiri perlu memperbaiki kinerja keuangaannya pada rasio likuiditas yang
diproyeksikan dengan Current Ratio (CR) agar perusahaan dapat memenuhi semua kewajiban
jangka pendeknya dan CR dapat menambah dalam meningkatkan keuntungan laba perusahaan dan
melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya.
3. Bank Syariah Mandiri perlu memperbaiki kinerja keuangannya pada rasio solvabilitas yang
diproyeksikan dengan Debt to Asset Ratio (DtAR) agar perusahaan dapat memenuhi semua
kewajiban/utang baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang agar perusahaan dapat
berjalan sesuai dengan tujuan dan perusahaan tidak menumpuk utang serta menarik nasabah dan para
investor.
4. Dari penilaian rasio aktivitas yang diproyeksikan dengan Fixed Asset Trunover (FAT) sebaiknya
pihak manajemen bank lebih meningkatkan kinerjanya dalam mengontrol pengalokasian dana dan
semua sumber daya yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri serta perusahaan dapat mengefektifkan
dan mengefisiensikan dalam menghasilkan laba agar kinerjanya berjalan dengan baik.
5. Mengeluarkan zakat adalah amanat untuk disalurkan sesuai dengan kehendak pemilik aslinya, yaitu
Allah SWT. Oleh karena itu manusia yang mendapat titipan baik perseorangan maupun organisasi
harus berlaku adil, oleh sebab itu semua harta yang berkembang dan bermanfaat bagi pemilik harta
dagang untuk dikeluarkan zakatnya, agar selain untuk membersihkan harta yang dimiliki juga supaya
tidak terjadinya orang menjadi kikir. Serta dapat memberikan manfaat kepada orang yang memang
berhak menerima zakat tersebut. Zakat bank yang dikeluarkan sudah sangat baik oleh Bank Syariah
Mandiri.
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