
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Analisis 

Dwi Darminto dan Rifka Julianty (2002; 52) mengatakan bahwa analisis itu adalah 

penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta 

hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti 

keseluruhan. Sedangkan Syahrul dan Mohammad Afdi Nizar (2000; 48) mengatakan 

bahwa analisis itu adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos pos yang berkaitan 

dengan akuntansi dan alasan alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul. 

Misalnya, seorang pemeriksa (auditor) akan melakukan analisa perkiraan pengeluaran untuk 

menentukan apakah pengeluaran telah dibebankan terhadap pos yang tepat, yang diverifikasi 

dengan dokumen. Contoh lainnya, penilaian kesehatan keuangan perusahaan dengan 

melakukan analisis laporan keuangannya sebagai dasar pengambilan keputusan investasi atau 

kredit.  

Bedasarkan pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa analisis merupakan 

kegiatan memperhatikan, mengamati dan mencaru jalan keluar dari suatu masalah yang 

dilakukan seseorang. 

2.2 Pengendalian Internal  

Semua yang ingin dicapai oleh organisasi dituangkan manajemen dalam tujuan 

operasinya. Tujuan-tujuan tersebut akan dapat tercapai apabila manajemen mempersiapkan 

seperangkat rencana dan menetapkan pengendalian atas pelaksanaan rencana yang dibuat. 

Kerangka pengendalian merupakan bagian integral dari sistem informasi perusahaan. 

Manajemen memunyai tanggungjawab untuk menjalankan dan mempertahankan kerangka 

pengendalian di setiap struktur perusahaan seperti sistem informasi akuntansi, operasional 

atau sistem manajemen dan sistem organisasi. Kerangka pengendalian akan memastikan 



implementasi pengendalian yang relevan karena pengendalian dan ukuran pengamanan 

diimplementasikan disetiap struktur organisasi. 

Kerangka pengendalian ini biasa disebut dengan pengendalian intern atau struktur 

pengendalian intern. Apabila struktur pengendalian intern ini diimplementasikan maka 

operasionalisasi, sumber daya dan data akan terawasi dan terkontrol dan tujuan perusahaan 

akan tercapai. 

2.2.1 Pengertian Pengendalian Internal 

Definisi pengendalian internal seperti yang dikemukakan Commitee on Auditing 

Procedure American Institute of certified Public Accountant (AICPA) adalah sebagai berikut: 

“Internal control comprises the plan of organization and all of the coordinate 

method and measures adopted with a business to safeguard its assets, check the 

accuracy and realibility of its accounting data, promote operational efficiency and 

encourage adherence to prescribed managerial policies. (AICPA, SAS No.1)” 

 

Definisi pengendalian internal juga dikemukakan oleh COSO (The Committee of 

Sponsoring Organization‟s of the Treadway Commission) dikutip oleh Arens Elder & 

Beasley (2012) adalah 

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, 

management and other personel, designed to provide reasonable assurance 

regarding the achievement of objectives in the following categories : 

 Effectiviness and efficiency of operations 

 Reliability of financial reporting 

 Compliance with applicable laws and regulations” 

 

Menurut Marshall B. Romney(2006:192) pengendalian internal didefinisikan sebagai 

berikut : 

“Internal control is the process implemented by the board of directors, management 

and those under in their direction to provide reasonable assurance that the 

following control objectives are achieved: safeguarding assets, including preventing 

or detecting, on timely basis, the unauthorized acquisition, use or disposition of 

material company assets. Maintaining records in suffecient: detail to accuratelyand 

fairly reflect company assets. Providing accurate and reliable information. 

Providing reasonable assurance that financial reporting is prepared in accordance 

with GAAP. Promoting and improving operational efficiency, including making 

sure company receipts and expenditures are made in accordance with management 



directors aurhorizations. Encouraging adherence to prescribed managerial policies 

and complying with applicable laws and regulations.” 

Bedasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam SPAP SA Seksi 319 

pengendalian internal didefinisikan sebagai berikut : 

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris,  

manajemen dan personil dari suatu entitas yang dirancang untuk memberikan 

kepastian yang memadai bahwa tujuan organisasi berupa efektivitas dan 

efisiensi usaha, pelaporan keuangan yang dapat diandalkan dan ketaatan pada 

peraturan dan perundangan yang berlaku dapat dicapai” 

 

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah 

suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris perusahaan, manajemen dan personil 

suatu entitas yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai untuk tercapainya 

tujuan organisasi yang terkait dengan keefektifan dan keefisienan operasi, keterhandalan 

pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

2.2.2 Komponen Pengendalian Internal  

Menurut The Institute of Internal Auditors (2008), komponen pengendalian internal 

yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan atau kantor akuntan publik adalah kerangka 

gabungan pengendalian internal menurut COSO (The Committee of Sponsoring 

Organization) yang terdiri dari lima komponen yaitu: 

1. Lingkungan pengendalian (control environment) 

2. Penilaian resiko (risk assesment) 

3. Aktivitas pengendalian 

4. Informasi dan komunikasi (information and communication) 

5. Pengawas (monitoring) 

2.2.2.1 Lingkungan pengendalian (control environment) 

Lingkungan pengendalian menciptakan iklim dan suasana dalam organisasi, 

memengaruhi kesadaran akan pengendalian bagi orang-orang dalam organisasi. Lingkungan 

pengendalian merupakan pondasi bagi komponen-komponen Sistem Pengendalian Internal 



(SPI) lainnya. Faktor-faktor kunci dalam lingkungan pengendalian  adalah integritas dan 

nilai-nilai etika, komtmen dan kompetensi, dewan komisaris dan komite audit, falsafah 

manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan 

tanggungjawab serta kebijakan dan praktik tentang sumber daya manusia 

Manajemen merupakan tindakan menata setiap elemen organisasi supaya tujuan 

organisasi dan individu dapat dengan mudah dicapai. (Muhammad Ridwan, 2011: 139). 

Struktur organisasi Baitul Maal menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggungjawab, 

garis komando serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur organisasi minimal 

dalam setiap Baitul Maal seperti : 

1. Musyawarah anggota tahunan 

2. Dewan pengurus 

3. Dewan pengawas syari‟ah 

4. Manajer, marketing accounting dan kasir 

2.2.2.2 Penilaian resiko (risk assesment) 

Penilaian risiko adalah pengidentifikasian dan analisis risiko yang relevan terhadap 

pencapaian tujuan yang membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko tersebut dapat 

dikelola, termasuk resiko yang disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi, industri dan 

peraturan. Proses risiko harus mempertimbangkan: 

 Hubungan risiko dengan asersi asersi laporan keuangan spesifik serta aktivitas 

pencatatan, pengolahan, peringkasan dan pelaporan data keuangan yang 

bersangkutan 

 Kejadian dan keadaan internal maupun eksternal 

Pertimbangan khusus atas perubahan keadaan seperti penetapan auditor tentang risiko 

bawaan. 

 



2.2.2.3 Aktivitas pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan 

bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan, tindakan yang diperlukan telah dilakukan 

untuk mengelola risiko dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan dan diterapkan pada 

berbagai jenjang organisasi dand fungsi. Aktivitas pengendalian dapat berupa: 

 pengotorisasian yang tepat 

 verivikasi dokumen dan catatan 

 pengecekan independen 

 pemisahan tugas 

 pengawasan fisik 

 pengamanan aset 

 review kinerja operasi 

2.2.2.4 Informasi dan Komunikasi (information and communication) 

Informasi yang berhubungan dengan operasional harus diidentifikasi, diketahui dan 

dikomunikasikan dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan personil untuk 

melaksanakan tanggungjawabnya. Sistem informasi menghasilkan laporan yang berisi 

tentang operasional, keuangan dan informasi mengenai ketaatan untuk menjalankan dan 

mengendalikan bisnis. 

Komunikasi yang efektif harus terjadi dalam lingkup yang luas, mengalir dari atas ke 

bawah atau sebaliknya, serta melintasi departemen dalam organisasi. Seluruh personil harus 

menerima pesan yang jelas dari pimpinan menajemen bahwa tanggungjawab pengendalian 

harus dilaksanakan dengan serius. Setiap personil harus memahami peranan mereka dalam 

sistem pengendalian internal sebagaimana mereka mengetahui bahwa aktivitas mereka selalu 

berkaitan dengan pekerjaan orang lain. Setiap personil harus memiliki alat untuk 



mengomunikasikan informasi yang signifikan dengan efektif dalam lingkup internal maupun 

eksternal. 

2.2.2.5 Pengawasan (monitoring) 

Pengawasan adalah proses yang menilai kualitas kinerja sebuah sistem dari waktu ke 

waktu. Pengawasan dapat dilakukan dengan melalui aktivitas pengawasan secara terus 

menerus, evaluasi terpisah atau kombinasi keduanya. 

 

2.2.3 Tujuan Pengendalian Internal dalam Baitul Maal 

 Pengendalian intern sebagaimana yang didefinisikan oleh COSO (The Committee of 

Sponsoring Organization), didesain untuk mencapai tujuan organisasi yang terbagi dalam tiga 

kategori, yaitu: 

a. Laporang Keuangan 

Tujuan adanya pengendalian intern adalah untuk menghasilkan laporan keuangan 

yang handal (Annual financial statement, interim financial report) dan mengamankan 

asset dari penggunaan yang salah (pencurian, perusakan dan lain lain) 

b. Operasional 

Pengendalian bedasarkan kategori operasional bertujuan memperoleh reputasi bisnis 

yang baik, Return on Investsment yang tinggi, meningkatkan nilai pasar saham, 

menghasilkanproduk baru serta mengamankan asset dalam konteks efektif dan efisien. 

c. Ketaatan 

Tujuan utama dari pengendalian intern adalah kepatuhan dan ketaatan terhadap 

hukum dan undang-undang yang berlaku. 

2.2.4 Pihak yang Berperan dan Bertanggungjawab atas Pengendalian Internal Dalam  

Lembaga Keuangan 



 Dalam laporan COSO simpulan bahwa setiap orang dalam organisasi memiliki 

tanggungjawab terhadap sistem pengendalian internal organisasi dan merupakan bagian dari 

sistem tersebut. Selain itu, berbagai pihak tertentu seperti akuntan publik dan instansi tertentu 

bisa memberikan informasi yang berharga terhadap organisasi dalam meningkatkan 

efektivitas pengendalian, walaupun mereka tidak bertanggungjawab atas efektivitas 

pengendalian dan bukan merupakan bagian dari sistem pengendalian internal (Boynton and 

Johnson, 2006;394). Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pengendalian internal : 

a. Manajemen 

Manajemen bertanggungjawab untuk merancang dan menerapkan pengendalian 

internal organisasinya dengan efektif. Manajemen senior harus menciptakan suasana 

kesadaran pengendalian dalam organisasi dan memastikan bahwa seluruh komponen 

pengendalian internal telah ada dan diterapkan. 

b. Dewan Komisaris dan Komite Audit 

Anggota dewan sebagai bagian dari pinata kelola perusahaan secara umum dan 

pengawas bertanggungjawab untuk memastikan bahwa manajemen telah memenuhi 

tanggungjawabnya untuk menciptakan dan memelihara pengendalian internal. Komite 

audit memiliki peranan pengawas dalam proses pelaporan keuangan. 

c. Auditor Internal 

Auditor internal secara periodik memeriksa dan mengevaluasi kecukupan 

pengendalian internal suatu entitas dan membuat rekomendasi untuk perbaikan, auditor 

internal merupakan bagian dalam pengawasan komponen pengendalian internal. 

d. Personil lain entitas 

Peran dan tanggungjawab seluruh personil lain yang menyediakan informasi atau 

menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem pengendalian internal harus 

memahami bahwa mereka bertanggungjawab untuk mengomunikasikan seluruh 



permasalahan yang terkait dengan ketidaktaatan terhadap pengendalian atau tindakan 

melawan hukum.  

e. Auditor independen 

Ketika melakukan prosedur penilaian risiko, auditor dapat menemukan kelemahan 

pengendalian internal kliennya, sehingga ia dapat mengomunikasikan temuan auditnya 

tersebut kepada manajemen, komite audit dan dewan komisaris bersamaan dengan 

rekomendasi untuk perbaikan. 

f. Pihak eksternal lainnya 

Pembuat aturan menetapkan persyaratan minimum untuk pengadaan pengendalian 

internal oleh entitas-entitas tertentu. Misalnya The Sarbanes Oxley Act of 2002. 

2.2.5 Manfaat Pengendalian Internal 

Pengendalian internal memberikan manfaat bagi perusahaan. Sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa pengendalian internal memiliki beberapa tujuan yang akan 

memberikan manfaat bagi perusahaan dan lembaga keuangan. Diantara lain : 

a. pengendalian internal dapat menjadi suatu sarana bagi manajemen untuk mencapai 

tujuan dan sasaran perusahaan 

b. pengendalian internal dapat menjadi standar pengukuran untuk menilai standar yang 

ditetapkan telah tercapai atau belum 

c. pengendalian internal tidak hanya melindungi asset perusahaan, namun juga 

melindungi manajemen dan karyawan perusahaan dan lembaga keuangan 

d. pengendalian internal dapat memberikan keyakinan yang memadai kepada pemilik 

perusahaan dan lembaga keuangan dalam hal: 

 sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen telah digunakan sebaik-

baiknya sesuai dengan teori agensi 



 tanggungjawab yang dipercayakan kepada manajemen telah dilaksanakan 

dengan baik. 

Menurut Horngren dan Harrison (2000:317) 

“Internal control is the organization plan and all the related measures adopted by 

an entity to: 

1. safeguard assets 

2. ensure accurate and reliable accounting records 

3. promote operational efficiency 

4. encourage adherence to company policies”. 

 

susunan organisasi dan semua cara-cara yang telah diterapkan oleh perusahaan untuk 

menjaga harta perusahaan, memeriksa kecermatan dan kebenaran data-data akuntansi, 

mengusahakan efisiensi operasi, mendorong ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

manajemen. 

2.2.6 Keterbatasan Pengendalian Internal 

 Sebuah konsep mendasar yang teridentifikasi dari pengertian dan komponen 

pengendalian internal di atas menjelaskan bahwa pengendalian internal hanya dapat 

memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen dan dewan komisaris sehubungan 

dengan pencapaian tujuan perusahaan. Keterbatasan bawaan pada setiap pengendalian 

internal (Boyntonand Johnson 2006;393) adalah sebagai berikut : 

a. Kesalahan dalam pertimbangan 

Manajemen dan personil lainnya melakukan pertimbangan yang kurang matang dalam 

pengambilan keuptusan bisnis atau dalam melakukan tugas-tugas rutin karena 

kekurangan informasi, keterbatasan waktu atau penyebab lainnya 

b. Kemacetan 

Kemacetan pada pengendalian yang telah berjalan bisa terjadi karena petugas salah 

mengerti dalam instruksi atau melakukan kesalahan karena kecerobohan, 

kebingungan atau kelelahan. Perpindahan personil sementara atau tetap atau 

perubahan sistem prosedur bisa juga mengakibatkan kemacetan 



c. Kolusi 

Kolusi yang dilakukan oleh pegawai dengan pegawai lainnya atau dengan pelanggan 

atau pemasok, bisa tidak terdeteksi oleh struktur pengendalian internal. Misalnya, 

kolusi yang dilakukan oleh 3 orang pegawai perusahaan, masing-masing bagian 

personalia, produksi dan bagian penggajian untuk melakukan pembayaran gaji kepada 

pegawai fiktif. 

d. Pelanggaran oleh manajemen 

Manajemen bisa melakukan pelanggaran atas kebijakan atau prosedur-prosedur untuk 

tujuan-tujuan tidak resmi, seperti keuntungan pribadi atau membuat laporan keuangan 

menjadi nampak baik. Praktik pelanggaran oleh manajemen meliputi pemberian 

informasi yang tidak benar secara sengaja kepada auditor atau pihak lain, misalnya 

dengan membuat dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi penjualan 

fiktif. 

e. Biaya dan manfaat 

Biaya pelenggaraan suatu struktur pengendalian internal seharusnya tidak  melebihi 

manfaat yang akan diperoleh dari penerapan pengendalian tersebut. Walaupun 

pengendalian untuk suatu hal diperlukan, namun kadang-kadang tidak diterapkan oleh 

perusahaan  karena biaya penyelenggaraan atau pengorbanannya tidak sepadan 

dengan manfaatnya. Oleh karena pengukuran biaya dan manfaat sulit dilakukan 

dengan tepat, maka manajemen harus membuat taksiran kuantitatifdan kualitatif serta 

melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam mengevaluasi hubungan biaya dan 

manfaat tersebut. 

 

Selain memiliki keterbatasan, sistem pengendalian internal juga memunyai kelemahan 

yaitu tidak tersedianya atau kurangnya pengendalian internal yang memadai. 



Pengendalian internal yang kurang memadai dapat meningkatkan resiko ketidak 

akuratan laporan keuangan yang dihasilkan. Terdapat empat pendekatan yang 

digunakan untuk mengidentifikasikan kelemahan-kelemahan pengendalian internal 

(Arens, et al. 2003:289) yaitu : 

a. Mengidentifikasi pengendalian yang telah ada 

Kelemahan pada pengendalian internal adalah tidak adanya pengendalian internal 

yang cukup memadai, maka auditor harus mengetahui pengendalian-pengendalian 

yang mana saja telah ada. 

b. Mengidentifikasi adanya pengendalian kunci 

Kuisioner pengendalian internal, uraian-uraian dan flowchart sangat berguna 

untuk mengidentifikasi kelemahan dari kunci pengendalian dan dapat mencegah 

salah saji yang terjadi 

c. Menentukan potensi salah saji material yang dapat diakibatkan 

Langkah ini ditujukan untuk mengidentifikasikan kesalahan yang signifikan yang 

mungkin terjadi karena ketidak adaaan pengendalian-pengendalian yang ada. 

Pentingnya identifikasi kesalahan ini bertujuan untuk menentukan kemungkinan 

besarnya salah saji yang diakibatkan. 

d. Mempertimbangkan kemungkinan pengendalian pengganti 

Pengendalian pengganti merupakan salah satu dari sistem yang dapat menghapus 

kelemahan pengendalian internal. 

2.3 Konsep Zakat 

Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh dan 

baik.Menurut lisan al Arab kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. 

Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada 



orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT (Qardawi, 1991). Kata zakat dalam 

terminologi Al-Qur‟an sepadan dengan kata shadaqah. 

Lembaga penelitian dan pengajian masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung/ UNISBA 

(1991) merinci lebih lanjut pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut : 

1. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang 

tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, 

lebih-lebih dengan campuran dari keduanya) dan jika barang tersebut sudah dizakati, 

maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak serta menumbuhkan mental 

kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (muzakki) dan si penerimanya (mustahik). 

2. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik 

mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat serta 

meningkatkan kualitas muzakki dan mustahiknya. 

3. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang 

mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian dan 

membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah 

dibayarkan zakatnya.  

4. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang 

haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit, dan jika sudah dizakati, ia 

dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh 

dan dosa, juga bagi mustahiknya. 

5. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melibihi dari 

kebutuhan pokok muzakki dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok 

mustahiknya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi 

muzakki. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan tetapi justru 

meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. 



Bedasarkan pengertian di atas maka zakat memunyai fungsi pokok sebagai berikut: 

a. Membersihkan jiwa muzakki. 

b. Membersihkan harta muzakki. 

c. Fungsi sosial ekonomi. Artinya bahwa zakat memunyai misi meratakan kesejahteraan 

dan kebahagiaan dalam bidang sosial dan ekonomi. Lebih jauh dapat berperanserta 

dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor 

ekonomi lemah. 

d. Fungsi ibadah. Artinya bahwa zakat merupakan sarana utama nomor tiga dalam 

pengabdian dan rasa syukur kepada Allah SWT.  

2.3.1 Jenis-jenis Zakat 

Zakat dibedakan dalam dua kelompok besar : 

a. Zakat fitrah. Artinya merupakan zakat jiwa (zakah al-nafs), yaitu kewajiban berzakat 

bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan 

dibarengi ibadah puasa (shaum) di bulan Ramadhan. Zakat fitrah wajib dikeluarkan 

rikaz sebelum shalat Ied Fitri, ada yang membolehkan mengeluarkannya mulai 

pertengahan bulan Ramadhan. Bukan zakat fitrah bila dilakukan setelah shalat Ied 

Fitri. 

b. Zakat maal (harta/kekayaan). Artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau 

sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan. Pendapatan dari profesi, usaha, 

investasi merupakan sumber dari kekayaan. Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi Muhammad 

Saw hanya menyebutkan secara eksplisit tujuh jenis harta yang wajib dizakati. 

Penyebutan ketujuh jenis harta tersebut disertai dengan keterangan yang cukup rinci 

tentang batas minimum dan tarifnya, kecuali zakat perniagaan. Ketujuh jenis harta 

tersebut adalah emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, ternak, hasil tambang 

dan barang temuan (rikaz) (Sholehuddin, 2002). 



2.3.2 Sistem Pemungutan Zakat 

 Zakat dapat dipungut dan diperhitungkan dengan dua sistem yaitu dengan Self 

Assesment dan official Assesment. 

2.3.2.1 Self Assesment 

 Self assesment yaitu adalah zakat yang dihitung dan dibayarkan sendiri oleh muzakki 

atau disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat atau badan amil zakat untuk dialokasikan 

kepada yang berhak. Di sini zakat merupakan kewajiban yang pelaksanaannya merupakan 

kesadaran orang Islam yang berkewajiban. Dengan kata lain tidak ada pemaksaan oleh pihak 

yang berwenang. Muzaki akan berurusan langsung dengan Allah SWT dan para mustahik. 

Sistem ini didasari pada penjelasan kewajiban sorang muslim yang harus mengeluarkan 

zakat. (Taufiqulloh, 2011). 

2.3.2.2 Official Assesment 

 Official assesment yaitu zakat yang akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang 

berwenang, misalnya badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini dapat dilakukan 

apabila penyelenggara pemerintah adalah pihak-pihak yang berwenang bedasarkan syariat 

Islam dan sudah menjadi kebijakkan umum. Di sini muzakki hanya memberikan informasi 

tentang kekayaannya kepada para penilai dan penghitung zakat kekayaan. Sistem ini didasari 

pada perintah Allah SWT kepada para penguasa yang berwenang untuk mengambil sebagian 

dari kekayaan orang Islam yang berkecukupan. (Taifoqulloh, 2011). 

2.3.3 Sistem Pengelolaan Zakat 

 BAZIS harus memiliki sistem pengelolaan zakat yang baik, unsur-unsur yang harus 

diperhatikan adalah :  

 memiliki sistem, 

  prosedur dan aturan yang jelas;  

 manajemen terbuka;  



 mempunyai activity plan;  

 mempunyai lending commite; 

  memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan;  

 diaudit; 

  publikasi; 

  perbaikan terus menerus. (Widodo H, 2013). 

2.3.4 Sistem Distribusi Zakat 

Sistem merupakan kumpulan dari bagian atau komponen baik fisik maupun non fisik, 

yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai 

suatu tujuan (Azhar Susanto, 2000: 3). Sedangkan distribusi merupakan penyaluran atau 

pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu sistem distribusi zakat 

berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu 

sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul 

kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan 

zakat.(Taufiqulloh, 2011). 

2.3.5 Sasaran Sosial Ekonomi Zakat 

Rasulullah Saw pernah bersabda “Ada tiga tanda kebahagiaan manusia, yaitu 

isteri yang dilihat menggembirakan dan memelihara diri dan hartanya, kendaraan 

yang bagus yang dapat menghantarkan sehabat-sahabat dan rumah yang luas yang 

banyak penghuninya”.   Untuk ini pula, Ibnu Hiban meriwayatkan bahwa ada empat tanda 

kebahagiaan, yaitu isteri yang saleh, rumah yang luas, tetangga yang baik dan kendaraan 

yang bagus. Ada empat hal yang mengakibatkan manusia celaka, yaitu tetangga yang buruk, 

isteri yang tidak baik, kendaraan yang jelek dan rumah yang sempit. 

Allah SWT memberitahukan kita melalui Al-Qur‟an Surah Ad-Dhuha ayat 8 “Dan 

Dia mendapatimu sebagai yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan”. Atas 



dasar uraian  tersebut maka sasaran sosial ekonomi zakat ditujukan kepada mustahik yang 

termasuk golongan delapan asnaf, yaitu : 

1. Fakir. 

Orang yang amat sangat kekurangan, kondisinya sangat miskin. Tidak ada 

penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Tidak memunyai 

harta dan usaha sama sekali 

2. Miskin 

Orang yang tidak memunyai harta benda, serba kekurangan. Kalau punya penghasilan 

tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999). 

Mereka yang memunyai harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri sendiri dan 

tanggungannya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari 

kebutuhannya. 

3. Amil zakat 

Orang yang bekerja dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Amil zakat 

berhak memperoleh bagian yang sesuai dengan standar yang didasarkan pada 

kompetensi pekerjaannya, namun diharapkan paling tinggi sama dengan bagian 

golongan mustahik lain. Amat lebih baik amil zakat digaji oleh sumber dana bukan 

zakat. 

4. Muallaf 

Orang yang baru masuk Islam, memunyai keyakinan atas Islam yang masih lemah 

sehingga bela terhadap Islam pun masih kurang bahkan tidak ada atau membantu 

musuh untuk memerangi Islam.  

5. Memerdekakan budak belian (Riqab) 

Zakat tidak didistribusikan kepada budak belian, namun kepada tuannya sehingga 

budak belian tersebut menjadi bebas dan merdeka. Termasuk tawanan Muslim. 



6. Gharim 

Orang yang memunyai utang dan tidak memiliki bagian lebih dari utangnya, baik atas 

utang untuk kemaslahatan dirinya maupun untuk kemaslahatan masyarakat. 

7. Fisabilillah 

Orang yang menjadi sukarelawan untuk melakukan kegiatan yang berada di jalan 

Allah SWT. Seperti dalam bidang kebudayaan, pendidikan, mass media yang 

dibangun untuk memerangi kelaliman dan gempuran orang kafir dalam rangka 

menegakkan syariat Islam di muka bumi ini. 

8. Ibnu Sabil 

Orang yang bepergian dalam rangka mencari bekal demi kemaslahatan umum, yang 

manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam, seperti orang yang 

bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau kegiatan yang dibutuhkan untuk 

masyarakat Islam. 

2.3.6 Pengendalian Internal di dalam BAZIS 

 Untuk dapat mencapai tujuan pengendalian akuntansi di dalam BAZIS, suatu sistem 

harus memenuhi enam prinsip dasar pengendalian intern yang meliputi (Bambang Hartadi, 

1999 : 130) : 

1. Pemisahan fungsi 

Tujuan utama pemisahan fungsi untuk menghindari dan pengawasan  segera atas 

kesalahan atau ketidakberesan. Adanya pemisahan fungsi untuk dapat mencapai suatu 

efisiensi pelaksanaan tugas 

2. Prosedur pemberian wewenang 



Tujuan prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisir oleh orang 

yang berwenang 

3. Prosedur dokumentasi 

Dokumentasi yang layak penting untuk menciptakan sistem pengendalian akuntansi 

yang efektif. Dokumentasi memberi dasar penetapan tanggungjawab untuk 

pelaksanaan dan pencatatan akuntansi 

4. Prosedur dan catatan akuntansi 

Tujuan pengendalian ini adalah agar dapat disiapkannya catatan-catatan akuntansi 

yang yang teliti secara cepat dan data akuntansi  dapat dilaporkan kepada pihak yang 

menggunakan secara tepat waktu. 

5. Pengawasan fisik 

Berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronis dalam pelaksanaan 

dan pencatatan transaksi. 

6. Pemeriksaan intern secara bebas 

Menyangkut pembandingan antara catatan asset dengan asset yang betul-betul ada, 

menyelenggarakan rekening-rekening kontrol dan mengadakan perhitungan kembali 

penerimaan kas . Ini bertujuan untuk mengadakan pengawasan kebenaran data. 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Bedasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam SPAP SA Seksi 319 

pengendalian internal didefinisikan sebagai berikut : 



“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris,  

manajemen dan personil dari suatu entitas yang dirancang untuk memberikan 

kepastian yang memadai bahwa tujuan organisasi berupa efektivitas dan 

efisiensi usaha, pelaporan keuangan yang dapat diandalkan dan ketaatan pada 

peraturan dan perundangan yang berlaku dapat dicapai” 

 

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah 

suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris perusahaan, manajemen dan personil 

suatu entitas yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai untuk tercapainya 

tujuan organisasi yang terkait dengan keefektifan dan keefisienan operasi, keterhandalan 

pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh dan 

baik.Menurut lisan al Arab kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. 

Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada 

orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT (Qardawi:1991). Kata zakat dalam 

terminologi Al-Qur‟an sepadan dengan kata shadaqah. 

 “Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan 

memunyai tujuan yang lebih permanen yaitu memberantas kemiskinan” (Ahmad M. 

Saefuddin, 1987:71). 

Dasar hukum zakat adalah bedasarkan Al-Qur‟an dan Hadits, Sebagaimana firman 

Allah SWT  

  

Artinya : “Ambil zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. 

Sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah 

Maha Mendengar  lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At Taubah :103) 

Bahwa strategi untuk menjadi hingga mencapai tujuan organisasi dijalankan secara 

ekonomis, efisien dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. 

 



 

Jika pengendalian intern suatu entitas lemah, maka kemungkinan terjadinya 

kesalahan, ketidak akuratan ataupun kecurangan dalam suatu entitas sangat besar. Hal 

tersebut menimbulkan resiko yang besar, dalam arti resiko untuk memberikan opini tidak 

sesuai dengan kenyataan, jika auditor kurang hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan 

tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang 

diberikannya (Agoes, 2012). 

Bedasarkan landasan teori dan kajian tersebut, maka disusun suatu kerangka 

pemikiran teori mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran teori tersebut 

adalah sebagai berikut: 

    Gambar 2.1 

    Kerangka Fikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

 

Fenomena 

Terjadinya kasus penyelewengan dana Zakat pada BAZIS Kampar, Pekan Baru 

sebesar 1 Milyar Rupiah 

Pengendalian Internal Pendistribusian zakat 

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif Pengendalian internal terhadap pendistribusian 

zakat 

Ha : Terdapat pengaruh positif Pengendalian internal terhadap Pendistribusian zakat 



Gambar 2.2 

Paradigma Penelitian 

 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

H0 : Tidak terdapat pengaruh positif Pengendalian internal terhadap distribusi 

 zakat 

Ha : Terdapat pengaruh positif Pengendalian internal terhadap distribusi zakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengendalian Internal Pendistribusian zakat 


