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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi 

yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa: 

1. Laba yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan bukanlah hasil kerja 

sekelompok orang saja. Akan tetapi, banyak pihak yang terlibat di 

dalamnya, diantaranya adalah pemilik dana karyawan dan lingkungan. 

Dengan ini, laba dapat dinikmati seluruh stakeholder. Hal ini juga 

disadari oleh PT. Bank BRI Syariah. Dengan mendistribusikan labanya 

kepada: 

a. Pemilik dana yang terdiri dari para pemegang saham dan nasabah. 

Pemilik saham diberikan sesuai dengan jumlah saham yang mereka 

miliki. Dan nasabah diterapkan sistem bagi hasil dengan nisbah yang 

telah disepakati bersama. Hanya saja jika membandingkan 

keuntungan antara nasabah dengan pemegang saham, keuntungan 

pemegang saham masih lebih besar. Dan pemegang saham memiliki 

hak-hak istimewa dibanding nasabah, seperti hak suara. 

b. Para karyawan diberikan gaji dan bonus yang terus meningkat setiap 

tahunnya sebagaimana laba yang dihasilkan oleh Bank BRI Syariah 

terus meningkat. 

c. Zakat sebagai salah satu kewajiban dalam Islam juga dikeluarkan 

oleh Bank BRI Syariah dan dikelola untuk mengadakan kegiatan-

kegiatan sosial untuk fakir miskin. 

d. Pajak sebagai kewajiban Bank BRI Syariah kepada negara. 

e. Cadangan umum sebagai syarat dari Bank Indonesia yang juga 

menjaga keberlangsungan dan kelancaran perusahaan. 

2. Dari penelitian diatas, ditemukan bahwa pendistribusian laba yang ada 

dalam Bank BRI Syariah sudah dapat dikatakan adil. Dalam hal ini 

distribusi laba diberikan kepada semua pihak individu atau kelompok 

yang terlibat dalam menghasilkan laba perusahaan. 
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B. Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat 

memberikan saran kepada PT. Bank BRI Syariah mengenai sistem 

pendistribusian laba untuk mempertimbangkan kembali jumlah laba yang 

diberikan kepada nasabah dibandingkan dengan pemegang saham. Perlu 

juga untuk memperhatikan berbagai fasilitas yang diberikan, sehingga 

keadilan lebih dapat diterapkan. 

Bank BRI Syariah juga hendaknya memberikan laporan zakat 

untuk para pemegang saham. Sebab zakat yang diwajibkan sesungguhnya 

adalah zakat pribadi, bukan zakat perusahaan. Sehingga nilai-nilai Islam 

dapat lebih diaplikasikan. 

 


