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 Bentuk perekonomian saat ini di Indonesia sedang menurun, banyak 

perusahaan- perusahaan yang gulung tikar dikarenakan kondisi keuangan di 

perusahaan tersebut memburuk. Hal ini berpengaruh terhadap orang-orang 

yang menerima zakat (Mustahik), karena dengan menurunya penghasilan 

yang diperoleh dari perusahaan terutama pada bank- bank syariah yang 

memang diwajibkan untuk membayar zakat, maka biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan untuk membayar zakatpun menurun. Dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan terdapat beberapa hasil yang tidak sesuai pada laporan 

keuangan, dimana jumlah Laba yang meingkat tetapi Dana Zakat yang 

disalurkan menurun, dan juga ada tidak kesesuaian antara jumlah dana Zakat 

yang disalurkan, dengan yang seharusmya disalurkan sesuai dengan 

ketentuan yang sudah ditetapkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) 

Pengaruh Laba Bersih terhadap PT Bank BRI Syariah.; (2) Pengaruh 

Kewajiban Zakat terhadap PT Bank BRI Syariah; (3) Pengaruh Laba Bersih 

terhadap Zakat pada PT Bank BRI Syariah; (4) Dana Zakat yang disalurkan 

PT Bank BRI Syariah apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan; (5) Pengaruh Laba Bersih dengan Dana Zakat yang seharusnya 

disalurkan; (6) Mengapa Dana Zakat yang Disalurkan berbeda dengan Zakat 

yang Seharusnya Disalurkan. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan 

kuantitatif.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  

adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif yang meliputi analisis 

regresi linier sederhana, analisis korelasi pearson product moment, dan 

analisis  uji  hipotesis  uji  t. Pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS 

for windows version 24.0. Data yang digunakan adalah data sekunder yang 

diperoleh dari laporan keuangan PT. Bank BRI Syariah. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) hubungan laba bersih 

menunjukkan nilai sebesar 0.769. Maksudnya adalah hubungan antara laba 

bersih dengan zakat memiliki tingkat hubungan yang kuat, (2) nilai thitung 

< ttabel    atau 3.402 > 2,306. sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha diterima 

dan H0 ditolak atau Laba bersih berpengaruh positif dan  signifikan terhadap 

zakat, (3) Dana Zakat yang disalurkan yang terdapat pada laporan keuangan 

tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 2,5% dari Keuntungan Laba 

Bersih dikarenakan data yang diperoleh pada penelitian ini berasal dari 

website, dan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Bank membuat Laporan 

Keuangan menjadi 2 versi yaitu eksternal dan internal. 
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