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ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah sistem pengendalian internal

pada BAZDA Provinsi Kepulauan Riau sudah berjalan dengan baik atau belum.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan

oleh COSO dan SAS yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas

pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring (pemantauan). Metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sifatnya dikategorikan sebagai

penelitian studi lapangan karena penelitian ini hanya mengumpulkan data, mencari

fakta, kemudian menjelaskan dan menganalisis data yaitu dengan cara

pengumpulan dan penyusunan data melalui teknik kuesioner, selanjutnya dianalisis

dan diinterpretasikan berdasarkan landasan teori yang ada. Hasil Penelitian ini

menunjukkan indikator sistem pengendalian yang dikemukakan COSO yaitu

lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan

komunikasi, dan monitoring (pengawasan) pada BAZDA Provinsi Kepulauan



menurut metode Champion dikatagorikan sangat memadai. Artinya system

pengendalian internal pada BAZDA Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan dengan

baik.

Kata Kunci: Lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian,

informasi dan komunikasi, dan monitoring.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pokok penting dalam agama islam dimana wajib

hukumnya, tidak saja merupakan ibadah ritual semata, tetapi juga mempunyai

dampak ekonomi dan sosial yang sangat luasseperti halnya peranan pajak. Tidak

terbatas kepada mereka saja yang kurang mampu (kaum dhuafa) tetapi juga para

korban bencana alam, masyarakat yang kesulitan dalam memperoleh pendidikan

dan kesehatan serta mereka yang berada didaerah konflik baik masyarakat lokal

maupun internasional.

Selain zakat, infak dan sedekah juga memiliki potensi yang besar sebagai sumber

dana guna ikut andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infak bersifat

lebih luas dari pada zakat dimana jenis, jumlah dan waktunya tidak ditentukan

terhadap harta atau kekayaan yang dimiliki sedangkan sedekahmempunyai makna

yang lebih luas lagi dibanding infak. Sedekah ialah segala bentuk nilai kebajikan

yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi

juga dapat dalam bentuk non materi.

Zakat, infak dan sedekah selain berperan besar dalam nadi perekonomian, secara

tidak langsung dapat mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.

Kesenjangan sosial dapat menimbulkan rasa iri ingin memiliki apa yang tidak dia

miliki, akibatnya mereka melakukan segala cara untuk memenuhi apa yang

diinginkan meskipun dengan cara kekerasan seperti mencuri, merampok dan



melakukan penipuan. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa zakat, infak dan

sedekah dapat mengurangi tingkat kriminalitas di Indonesia.

Salah satu lembaga yang memfokuskan kegiatannya pada pendistribusian dana

zakat infak dan sedekah adalah Badan Amil Zakat (BAZ).Sebagai lembaga

pemerintah yang bertanggungjawab untuk mengawasi pengelolaan zakat infak dan

sedekah, BAZ tentu membutuhkan suatu sistem yang baik dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya.

Salah satunya adalah sistem pengendalian internal merupakan sistem yang

digunakan oleh menejerial untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam

pencapaian keandalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan

peraturan yang berlaku serta efektifitas dan efisiensi operasi. Oleh karena itu, sitem

pengendalian intern sangat dibutuhkan oleh BAZ dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya dalam mendistribusikan zakat, infak dan sedekah di seluruh Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian (control) meliputi semua metode, kebijakandan prosedur organisasi

yang menjamin keamanan harta kekayaan perusahaan, akurasi dan kelayakan data

manajemen serta standar operasi manajemen lainnya.

Menurut Azhar (2008:95), Pengendalian Intern dapat didefinisikan sebagai suatu

proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang

dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi

akan dapat dicapai melalui: efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan

keuangan yang dapat dipercaya dan ketaatan terhadap undang-undang.

Sedangkat Menurut Anastasia dan Lilis (2011:82), pengendalian internal adalah

semua rencana organisasional, metode, dan pengukuranyang dipilih oleh suatu



kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan

keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan

mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.

Pengendalian internal ini penting karena perusahaan suka tidak suka menghadapi

banyak ancaman yang bisa mengganggu tercapainya tujuan sistem informasi

akuntansi perusahaan. Sebagai contoh, lokasi tempat perusahaan berada mungkin

saja mengalami gempa bumi sehingga gedung perusahaan juga rusak, yang berarti

data di dalam komputer tersebut juga rusak.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan Sistem Pengendalian internal adalah

rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk

memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas

operasional lembaga, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset

lembaga, ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan

lain.

Komponen Sistem Pengendalian  Internal

Committee of Sponsoring Organizations (COSO) dan Statement on Auditing

Standards (SAS) No.78 menyatakan bahwa pengendalian intern memiliki lima

komponen yang berkaitan dengan struktur sebagai berikut: (Azhar,2008:98)

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi semua komponen

pengendalian internal lain yang melahirkan hierarki dalam membentuk

struktur organisasi. Lingkungan pengendalian dipengaruhi oleh sejarah dan

budaya organisasi yang mempengaruhi bagaimana organisasi mencapai

tujuannya. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan

pengendalian yaitu: integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi,

partisipasi dewan direksi dan tim auditor, filosofi gaya manajemen, struktur

organisasi, pemberian wewenang dan tanggungjawab, kebijakan mengenai

sumber daya manusia dan penerapannya.



b. Menilai Resiko

Penilaian resiko merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam

mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang menghambat perusahaan dalam

mencapai tujuannya. Resiko dapat berasal dari dalam atau luar perusahaan.

Resiko yang berasal dari luar perusahaan mempengaruhi perusahaan secara

keseluruhan antara lain: tantangan yang berasal dari pesaing, perubahan kondisi

ekonomi, kemajuan teknologi, peraturan pemerintah, dan bencana alam.

c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme

yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan.

Aktivitas pengendalian seharusnya efesien dan efektif untuk mencapai tujuan

pengendalian itu sendiri. Aktivitas pengendalian  meliputi: pemisahan

fungsi/tugas/wewenang yang cukup, otorisasi traksaksi dan aktivitas lainnya

yang sesuai, pendokumentasiaan dan pencatatan yang cukup, pengendalian

secara fisik terhadap aset dan catatan, pengendalian terhadap pemrosesan

informasi dan pembatasan akses terhadap sumberdaya dan catatan.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi diperlukan oleh semua tingkatan manajemen

organisasi untuk mengambil keputusan, laporan keuangan dan mengetahui

kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditentukan.

e. Monitoring (Pengawasan)

Monitoring merupakan proses penilaian terhadap kualitas kinerja sistem

pengendalian internal. Adanya pengawasan membantu manajemen dalam

memnentukan perbaikan sistem bagaimana yang diperlukan untuk

menghadapai perubahan keadaan. Pengawasan ini meliputi juga di dalamnya

penilaian terhadap rancangan dan penerapan pengendalian serta tindakan

perbaikan. Pengawasan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: pengawasan

melalui aktivitas monitoring yang berjalan dan penilaian yang dilakukan secara

terpisah.



Zakat

Zakat dari segi bahasa berarti “BERSIH”, “SUCI”, “SUBUR”, “BERKAT” dan

“BERKEMBANG”. Pengertian “BERSIH” dan “SUCI” dalam istilah zakat ialah

membersihkan harta dan membersihkan diri orang kaya daripada bersifat kedekut

dan bakhil. Dalam arti yang lain ialah membersihkan diri daripada sifat dengki dan

dendam terhadap orang kaya.

Zakat dari segi syarak pula ialah mengeluarkan sebahagian harta tertentu diberikan

kepada asnaf-asnaf yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang

ditetapkan oleh syarak.

Zakat adalah salah satu daripada rukun Islam yang kelima. Antara hikmah dan

tujuan ALLAH SWT mensyariatkan zakat ialah:

a. Mengalihkan sebahagian kecil kekayaan daripada golongan yang berada kepada

golongan yang kurang berada.

b. Membersihkan diri pembayar zakat.

c. Membersihkan dan menyuburkan harta pembayar zakat.

d. Mewujudkan sifat bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh ALLAH

SWT di kalangan golongan yang berada.

e. Mengurangkan perasaan iri hati di kalangan yang kurang bernasib baik.

f. Mewujudkan perhubungan antara hamba dengan ALLAH SWT di samping

perhubungan antara manusia dengan manusia.

g. Memberi peluang kepada golongan hartawan untuk beribadat dalam bentuk

mengeluarkan zakat daripada harta mereka.

h. Mewujudkan kesatuan di kalangan masyarakat Islam dalam urusan ekonomi

dan kewangan.

i. Memberi masyarakat satu cara mengurus ekonomi dan kewangan yang diredhai

ALLAH SWT.

j. Melahirkan rasa tenang dan tenteram dalam hati dan jiwa pembayar zakat.



Tata Pengelolaan Zakat

Pengelolaan Zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

pengelolaan Zakat menetapkan bahwa tujuan pengelolaan Zakat adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan

ibadahzakat.

2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagaman dalam upaya mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna Zakat.

Guna untuk tercapainya tujuan yang lebih optimal bagi kesejahteraan umum untuk

seluruh lapisan masyarakat, maka UU tentang Pengelolaan zakat mencakup pula

tentang pengelolaan infaq, sodhaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat. Hanya saja

sistem pengadministrasian keuangannya dilakukan secara terpisah. Terpisah antara

zakat dengan Infaq, shodaqah, dan lain sebagainya.

Pendayagunaan zakat diperuntukkan khusus bagi mustahiq delapan asnaf, sesuai

dengan penjelasan UU Nomor 38 tahun 1999, mustahiq delapan asnaf ialah fakir,

miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil yang didalam

aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi,

seperti anak terlantar, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu,

pondok pasantren, anak terlantar, dan korban bencana alam.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BAZDA Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan sifatnya penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian studi lapangan

karena penelitian ini hanya mengumpulkan data, mencari fakta, kemudian

menjelaskan dan menganalisis data yaitu dengan cara pengumpulan dan

penyusunan data, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan landasan

teori yang ada.



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan sistem

pengendalian internal pada BAZDA Provinsi Kepulauan Riau yang berkaitan

dengan sistem, prosedur, serta pengendalianinternnya. Dari penelitian ini dapat

diketahui apakah sistem pengendalian internal pengelolaan zakat, infak dan

sedekah pada BAZDA Provinsi Kepulauan Riau sudah sesuai dengan proseduryang

berlaku atau belum

Data dan Sumber Data

a. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung

dari sumber asli (tidak melalui media perantara), dapat berua opini subyek

(orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi, dalam hal ini

keterangan-keterangan dari pihak pelaksana pengelolaan zakat, infak dan

sedekah BAZDA Provinsi Kepulauan Riau mengenai prosedur dan sistem

pengendalian intern pengelolaan zakat, infak dan sedekah di BAZDA Provinsi

Kepulauan Riau.

b. Data Skunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara

tidak langsung / melalui media perantara ( diperoleh dan dicatat oleh pihak

lain). Data sekunder dapat berupa bukti, dokumen, catatan atau laporan historis

baik yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan, buku-buku teks

literatur mengenai sistem pengendalian intern dalam proses pengelolaan dan

pendistribusian zakat.

Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada responden

atau pihak yang terkait dalam perusahaan. Metode ini digunakan untuk

memperoleh data tentang gambaran umum perusahaan, sistem dan prosedur

sistem pengendalian internal pengelolaan zakat, infak dan sedekah .

2. Teknik Dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari catatan-

catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh

data tentang dokumen, catatan, prosedur, dan pengendalian internal dalam

sistem Pengelolaan zakat pada BAZDA Provinsi Kepulauan Riau



3. Teknik Kepustakaan

Pengumpulan data dengan membaca buku, mencari literatur dan laporan-

laporan yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Kuesioner

Pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan

atau pernyataan tertulis kepada responden dalam hal ini pelaksana sitem

pengendalian internal pengelolaan zakat, infak dan sedekah apakah sudah

memadai atau belum.

Teknik Analisa Data

Pengolahan data hasil penelitian ini menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif,

yaitu analisis yang dilakukan melalui perhitungan dengan menggunakan logika

untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-dat ayang dianalisis. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk

menguraikan atau memaparkan hasil penelitian untuk kemudian diadakan

interpretasi berdasarkan landasan teori yang telah disusun. Hal ini digunakan untuk

mengetahui penerapan sistem pengendalian internal pengelolaan zakat, infak, dan

sedekah (ZIS) yang dilakukan,sehingga dapat diketahui apakah masih perlu atau

tidak diadakan perbaikan-perbaikandalam meningkatkan sistem pengendalian

internal dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS).

Penilaian prosedur sistem pengelolaan ZIS pada BAZDA Provinsi Kepri dilakukan

dengan metode wawancara langsung dan kuesioner dengan responden yaitu pihak

pengelola ZIS sehingga diperoleh jawaban berkaitan dengan pokok penelitian.

Penilaian terhadap kondisi sistem pengendalian internal pada pengelolaan zakat,

infak, dan sedekah dilakukan dengan menggunakan perhitungan Champion. Data

penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner bersifat tertutup dengan diberikan

alternatif jawaban “Ya” dan “Tidak”. Data yang diperoleh tersebut dianalisis

dengan menggunakan Metode Champion yaitu dengan menghitung jawaban “Ya”

selanjutnya dicari skornya dengan perhitungan sebagai berikut:



Gambar 3.1

Metode Champion (1990:302)

Selanjutnya, nilai relatif hasil dari perhitungan yang diperoleh melalui skoring,

dideskripsikan dengan berdasarkan kriteria penilaian sebagai berikut:

Skor 0 % - 25 % dikategorikan tidak memadai

26 % - 50% dikategorikan kurang  memadai

51 % - 76% dikategorikan cukup memadai

77 % - 100% dikategorikan  sangat  memadai

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan Metode Champion

untuk mengetahui sistem pengendalian internal BAZDA Provinsi Kepri. Hasil

Perhitungan analisis deskriptif untuk tiap indikator pengendalian internal menurut

COSO dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4

Komponen Pengendalian Internal

"Ya" "Tidak"

Lingkungan Pengendalian 6 201 27 228 88%

Penilaian Resiko 5 149 41 190 78%

Aktivitas Pengendalian 8 258 46 304 85%

Informasi dan Komunikasi 2 65 11 76 86%

Monitoring 3 95 19 114 83%

Total 24 768 144 912 84%
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Responden
Jumlah

Jawaban

Jawaban

Σ butir yang mendapat jawaban " ya"
Nilai Relatif =__________________________________x 100 %

Σ jawaban kuesioner



Tabel 4.4 diatas merupakan indikator komponen pengendalian internal melalui

pendekatan COSO, dari tabel 4.4  diatas dapat dilihat jumlah responden dalam

penelitian ini sebanyak 32 orang yang masing-masing diberi pertanyaan sebanyak

18 pertanyaan.

Pada indikator lingkungan pengendalian diperoleh jawaban “Ya” sebanyak 201 dan

jawaban “Tidak” sebanyak 27, dari jawaban tersebut diperoleh persentase jawaban

“Ya” sebesar 88%. Menurut kriteria champion indikator lingkungan pengendalian

dikatakan sangat memadai.

Indikator penilaian resiko diperoleh jawaban “Ya” sebanyak 149 dan jawaban

“Tidak” sebanyak 41, dari jawaban tersebut diperoleh persentase jawaban “Ya”

sebesar 78%. Menurut kriteria Champion, indikator penilaian resiko dikatakan

sangat memadai.

Indikator aktivitas pengendalian diperoleh jawaban “Ya” sebanyak 258 dan

jawaban “Tidak” sebanyak 46, dari jawaban tersebut diperoleh persentase jawaban

“Ya” sebesar 85%. Menurut kriteria Champion, indikator aktivitas pengendalian

dikatakan sangat memadai.

Indikator informasi dan konunikasi diperoleh jawaban “Ya” sebanyak 65 dan

jawaban “Tidak” sebanyak 11, dari jawaban tersebut diperoleh persentase jawaban

“Ya” sebesar 86%. Menurut kriteria Champion, indikator informasi dan komunikasi

dikatakan sangat memadai.

Indikator monitoring (pengawasan) diperoleh jawaban “Ya” sebanyak 95 dan

jawaban “Tidak” sebanyak 19, dari jawaban tersebut diperoleh persentase jawaban

“Ya” sebesar 86%. Menurut kriteria Champion, indikator monitoring (pengawasan)

dikatakan sangat memadai

Dari keseluruhan indikator, penentuan resiko adalah yang paling lemah yaitu: 78%

artinya untuk BAZDA Provinsi Kepri hal tersebut pasti mempengaruhi manajemen



dalam  penilaian resiko, Ketika BAZDA  menghadapi resiko baik dari luar maupun

dari dalam yang harus ditentukan. Persyaratan awal untuk penentuan resiko adalah

adanya penetapan tujuan, yang dihubungkan pada tingkat-tingkat yang berbeda dan

konsisten didalam organisasi. Penentuan resiko adalah identifikasi dan analisis

resiko-resiko yang relevan untuk mencapai yujuan, yang membentuk suatu dasar

untuk menentukan cara pengelolaan resiko. Penentuan resiko merupakan  tanggung

jawab yang tak terpisahkan dan terus menerus dari manajemen karena mana jemen

tidak dapat menentukan tujuan dengan mudah mengasumsikan bahwa tujuan

tersebut akan tercapai. Sesuai dengan perhitungan diatas dengan menggunakan

rumus metode Champion yaitu:

Σ butir yang mendapat jawaban " ya"

Nilai Relatif =__________________________________x 100 %

Σ jawaban kuesioner

569

= ______  x 100%

684

= 83%

Dari perhitungan diatas, didapat persentase sebesar 83%, dalam kriteria Champion

hal ini menunjukkan bahwa komponen pengendalian internal sangat  memadai

untuk menunjang pelaksanaan sistem pengendalian internal pada BAZDA Provinsi

Kepulauan Riau.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdarkan evaluasi dan pembahasan yang telah penulis kemukakan mengenai

penerapan sistem pengendalian internal  pada Bazda Provinsi Kepulauan Riau.

Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: “ Penerapan sistem pengendalian internal



pada BAZDA Provinsi Kepulauan Riau telah berjalan cukup baik. Dari hasil

perhitungan diperoleh persentase sebesar 83%, hal ini menurut metode Champion

disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pada BAZDA Provinsi Kepulauan

Riau telah berjalan sangat memadai.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis akan mencoba sedikit

memberikan saran-saran sebagai berikut  :

1. Pada pihak pimpinan di Bazda Provinsi Kepulauan Riau, agar lebih

meningkatkan penerapan wawasan pada anggotanya atau bawahan agar

menerapkan sistem pengendalian internal dan akuntabilitas agar dalam

jangka panjang kedepan lebih baik.

2. Diperlukan bimbingan yang lebih insentif, pada bagian-bagian yang

menangani Bazda Provinsi kepulauan Riau.

3. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan seangkatan, khususnya mahasiswa

yang akan meneliti penelitian yang serupa sebagai bahan referensi tambahan

mengenai penelitian Bazda.
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