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PERANAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
 
EFEKT IFITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT
 

Kasus di Domp et Dhuafa Bandung
 

Nunung Nurhayati & Dian Hakip 

ABSTRAK 

Lemhaga ami/ zakat bukanlah organisasi yang berorientasi 
mencari keuntungan (profit Organization), yang ke/angsungan 
organisasinya terletak pada keuntungan yang didapar dart 
akttvitasnya, me/ainkan lembaga ami/ zakat termasuk kategoti 
organtsasi nirlaba (Non-for-Profit Organization). yauu organisasi 
yang do/am menjalankan aktivitasnya tidak berorientasi 
menghasi/kan keuntungan. Meski demikian tidak menjadikan /embaga 
ami! zakat dike/ola secara asal, melainkan lembaga ami! zakat horus 
dike/ola secara prcfesional. Hal in; j uga menjadi hal yang dituntut 
horus dipenuhi oleh sebuah lembaga amiJ zakat untuk: mendapatkan 
akreditasi pengakuan pemerintah, sebagaimana yang dituntut dalam 
Keputusan Menteri Agama (KMA) No 581 tahun 1999 tentang 
pelaksanaan Undang-Undang No 38 tahun 1999 dinyatakan bahwa 
lembaga zakat horus memi/iki persyaratan teknis, antara lain: 
berbadan hukum, memiliki data muzakJd (donatur zakat) dan 
mustahik (penerima zakat}, memiliki program kerja yang jelas, 
memiliki pembukuan yang baik dan melampirkan surat pemyataan 
bersedia diaudit. Oleh karena itu, lembaga ami/ zakat tetap harus 
prof esional dan harus pula menerapkan manajemen perusahaan yang 
modern supaya eksistensi lembaga amil zakat diakui dan mendapat 
kepercayaan dari masyarakat dan pemerintah. 

Dengan penerapan sistem pengendalian internal yang 
merupakan perwujudan sistem manej emen modern diyakini mampu 
menjadikan sebuah perusahaan menjadi projesional. Hal itupun 
berlaku bagi lembaga ami! zakat. Apabila lembaga ami! zakat mampu 
menerapkan sistem pengendalian internal dengan batk: maka diyakini 
akan mampu menjadikan lembaga ami! zakat lebih profesional dan 
sangat ej ektifdalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakatnya 

Kata Kunci: Pengendalian lntem & Pengelolaan Dana Zakat 
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1.1 Later Belakang 

1.1 Lat ar Belakang Penelitia n 

Problematika bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah 

masalah kemiskinan. Berdasarkan data Bank Dunia yang 

mempergunakan batas garis kemiskinan berupa penghasilan 2 dolar 

AS per han , menghasilkan jumlah orang miskin di Indonesia pada 

tahun 2006 adalah 107,8 juta. Angka ini mencerminkan bahwa 49% 

dari total penduduk Indonesia adalah terkategorikan miskin. 

Sedangkan menurut basil yang dikemukakan oleh Biro Pusat 

Statistika (BPS) tentang jumlah masyarakat yang terkategorikan 

miskin per Maret 2006 adalah sebesar 39,05 juta j iwa (17,75 persen). 

Angka ini berbeda jauh dibandingkan dengan apa yang dikemukakan 

oleh bank Dunia. Hal ini dikarenakan perbedaan penentuan betas 

ambang kemiskinan oleh Bank Dunia dan BPS. 

Salah satu solusi yang banyak ditawarkan oleh para pakar 

ekonomi Islam dalam mengatasi problem banyaknya jumlah angka 

kemiskinan adalah dengan mengefektifkan porensi zakat. Menurut 

Didin Hafidhuddin (2006; 56), kerua umum Badan Amil Zakat 

Nasional (Baznas), potensi zakat Indonesia adalah 19,3 triliun rupiah 

per tahun. Angka potensi zakat Indonesia yang sarna juga 

dikemukakan oleh PmAC berdasarkan basil penelitiannya 

mengemukakan bahwa potensi zakat Indonesia adalah sebesar 20 

triliun rupiah untuk setiap tahunnya. Tentu saja angka potensi zakat 
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Indonesia ini sudah lebih dari cu kup untuk dijadikan sebagai solusi 

problem kemiskinan bangsa Indonesia. 

Akan tetapi, masih menurut Didin Hafidhuddin (2006; 56), 

poten si zakat ini belum optimal, bahkan dalam reali sasi di lapangan 

masih jauh dari ideal, karena sampai tahun 2005 dana zakat yang 

sudah berhasil dihimpun oleh lembaga-lembaga ami! zakat barn 

menca pai 800 milyar rupiah. Kondisi ketidaki dealan ini, banyak 

diakui oleh para pihak pengelola lemb aga amil zakar, seperti yang 

diaku i oleh Sahabudin (Direktur utama Pos Keadilan peduli Uma t), 

Hamy Wahjunianto (Direktur pelaksana Yayasan Dana Al-Falah) dan 

Virda Dimas Ekaputra (CEO Rumah Zakar Indonesia) dalam 

wawancara denan majalah saksi pada bulan November 2006, 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: masyarakat belum 

memahami pen tingnya zakat karena sejauh ini baru mema hami 

kewajiban berzakat itu sebatas zakat fitrah , aspek sosialisasi dan 

upaya-upa ya dari lembaga-Iembaga zakar dan pemerintab belum 

optimal sehingga banyak masyarakat yang berzakat tidak melalui 

lembaga-Iembaga zakat yang arnanah. 

Lepas dati belum optimalnya pengembangan potensi zaka t yang 

ada, satu hal yang pasti bahwa potensi zaka t Indonesia yang mencapai 

angka 20 triliun rupiah per tahun merupakan angka yang cukup kuat 

untuk menjadi solusi kemiskinan bangsa Indonesia. Babkan dengan 

dana zakat 800 mil yar rupiah yang sudah tercatat pada Baznas untuk 

tabun 2005 seja, apabila dikelola dengan baik dan terdistribusikan 

dengan effektif, maka pelan namun pasti zakat akan mengentaskan 

TO!kalloinAnggaran Waktu Pag0! 3 



kemiskinan bangsa Indonesia sebagai mana tujuan pengelolaan zaka t 

yang tertuang dalam bab Il pasal 5 Undang-Undang No 38 tahun 

1999 tentang Pengelolaan lakat yang menyatakan bahwa 

pengelolaan zakat bertuju an : 

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam men unaikan zakat 

sesua i dengan tuntu tan aga ma. 

2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya 

mewuj udkan kesejahteraan masyarakat dan keadil an sosial. 

3. Meningkatkan basil guna dan daya guna zakat. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh para pengel ola lembaga 

ami! zaka t yang terangkum dalam wawan cara dengan majalah saksi 

pada November 2006 yang menyatakan bahwa ketidakoprimalan 

penghimpu nan zakat adalah salah sarunya dikarenakan masyarakat 

masih belum banyak menitipkan zakatnya pada lembaga-lembaga 

zakat yang ada karena faktor ketidakpahaman dan j uga 

kekurangpercayaan masayarakat pada lembaga zakat yang telah ada . 

Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi para pengelola lembaga 

zakat untuk menjadikan lembaga zakat yang dikelolanya lebih 

profesionel. Biasanya yang menjadi keraguan masyarak at dalam 

menitipkan zakamya pada amil tertenru adalah mengenai 

ketran sparanan dan ketepatan pengelolaan dan pendistrib usian zakar 

kepada pihak dan sektor yang tepat. 

Di tangan lembaga-lembaga zakat yang sekarang ini sebanyak 

16 lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan akreditasi 

resmi dati pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), 
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Dompet Ohuafa (00), Pos Keadilan Peduli Umar (PKPU), Rumah 

Zakat Indonesia (RZI), BM Hidayatullah, YOSF, Bazis OK!, xcr, 

LAZ Bank Muamalat, LAZ Bank Syariah Mandiri, LAZ Takaful, 

LAZ Dewan Dakwah, OPU-OT, Portal Infaq, Bazma Pertarnina, dan 

LAZ Al-Azhar, pendistribusian dana zakat dikelola Layanan 

kesehatan Curna-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa yang telah 

menjalankan misi kemanusiaannya sejak 6 Nopember 2001 sedikitnya 

8.619 keluarga miskin terdaftar sebagai peserta dan berobat gratis di 

gerai sebat k linik LKC di Ciputat dan Bekasi, serta ribuan lainnya 

telah menikmati kesebatan gratis melalui aksi layanan sehat unit 

keliling LKC. Selaojutnya Dompet Dbuafa juga meluncurkan 

Lembaga Pengembangan Insani di sektor pendidikan sejak Juni 2004, 

di mana dati program -ini ribuan siswa SMP dan SMU yang tidak 

rnampu dapat tetap melanjutkan studi mereka (majalah saksi no.l 

taboo IX 9 Nopember 2006). 

Lembaga-lembaga zakat yang lainnya pun tidak kalah 

profesionalnya dalam mengalirkan distribusi dana zakat yang berhasil 

dibimpunnya. Seperti RZI dengan pelayanan gratis, ambulance gratis, 

khitanan massal, operasi bibir sumbing, katarak dan hernia gratis, 

beasiswa, dan sebagainya. 

Menurut Widodo (200 1: 2) lembaga amil zakat bukanlah 

org~S!1 si yang berorientasi meneari keunrungan (Profit 

Orga'1~ation) , yang kelangsungan organisasinya terlerak pada 

keuntungan yang didapat dari aktivitasnya, melainkan lembaga amil 

zakat termasuk kategori organisasi nirlaba (Non-for-Profit 
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Organization), yaitu organisasi yang dalam menjalankan aktivitasnya 

tidak berorientasi menghasilkan keuntungan. Meski demikian tidak 

menjadikan Iembaga amil zakat dikelola secara asal, melainkan 

lembaga amil zakat hams dikelola secara profesional. Hal ini juga 

menjadi hal yang dituntut harus dipenuhi oleh sebuab lembaga amil 

zakat untuk mendapatkan akreditasi pengakuan pemerintah, 

sebagaimana yang dituntut dalam Keputusan Meateri Agama (KMA) 

No 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 38 tahun 

1999 dinyatakan bahwa lembaga zakat hams memiliki persyaratan 

teknis, antara lain: berbadan hukum, memiliki data muzakki (donatur 

zakat) dan mustahik (penerima zakat), memiliki program kerja yang 

jelas, memiliki pembukuan yang baik dan melampirkan surat 

pemyataan bersedia diaudit. Oleh karena ito, lembaga amil zakat tetap 

harus profesional dan harus pula menerapkan manajemen perusahaan 

yang modern supaya eksistensi lembaga amil zakat diakui dan 

mendapat kepercayaan dari masyarakat dan pemerintah. 

Manajemen modern yang efektif memerlukan mekanisme 

untuk memperoleh kepastian yang memadai bahwa tujuan sebuah 

organisasi dapat tercapai. Mekanisme untuk memperoleh kepastian 

tersebut adalah pengeadalian intern (internal control) . 

Dengan penerapan sistern pengendalian internal yang 

merupakan perwujudan sistem manajemen modem diyakini marnpu 

menjadikan sebuah perusahaan menjadi profesional. Hal itupun 

berlaku bagi lembaga amil zakat. Apabila lembaga emil zakat mampu 

menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik maka diyakini 
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akan mampu menjadikan lembaga amil zakat lebih profesional dan 

sangat efektif dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakatnya. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis me yakini bahwa fenomena 

pengelolaan zakat di Indonesia yang dibadapkan pada permasalahan 

belum memadainya dana zakat yang berbasil dihimpun sementara 

dana zakat ini harus tetap diberdayagunakan secara efektif make 

untuk menjamin efektifitas pendayagunaan dana zakat, organisasi 

pengelola zakat hams menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang 

memadai. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut untuk memperoleh informas i mengenai sejauh 

mana peranan pengendalian intern terhadap efektifitas pengel olaan 

dana zakat di Dompet Dhuafa Bandung 

1.21dentifikasi Masalah 

Dalam penelitian ini yang menjadi identifikasi masalah adalah 

sebagai berikut: 

I.	 Baga imana pelaksanaan pengendalian intern pada Dompet 

Dhuafa Bandung? 

2. Bagaimana	 efektifitas pengelolaan dana zakat pada Dompet 

Dbuafa Bandung? 

3. Bagaimana	 peranan pengendal ian intern terhadap efektifitas 

pengelo laan dana zakat pada Dompet Dhuafa Bandung? 
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2. PEMBAHASAN 

2.1 Pelaksanaan Pengendalian Intern di Dompet Dhu afa Bandung 

Committe of Sponsoring of Organizations of the Treadway 

Commisian (COSO) memperkenalkan ada lima komponen 

pengendalian intern, yaitu sebagai berikut: 

2.1.1 Komponen Pengendalian Intern 

A. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi 

dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. 

Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk seluruh 

komponen pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan 

struktur. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan 

manajer Dompet Dhuafa Bandung mengenai pentingnya pengendalian 

intern, efektifitas informasi dan komunikasi serta aktivitas 

pengendalian sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan oleb 

lingkungan pengendalian. 

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian 

dalam suatu entitas antara lain : 

a. Nil ai integritas dan etika 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

c. Filosofi dan gaya kepemimpinan 

d. Struktur organisasi 

e. Dewan komisaris dan komite aud it 
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f.	 Pembagian wewenang dan tanggung jawab 

g. Kebijakan dan praktik sumberdaya manusia 

Untuk lebib mengetahui seeara lebih detail persentase masing 

masing item dari lingkungan pengendalian yang ada di Dompet 

Dbuafa Banduog, peneliti menampilkan table 2.1 sebagai berikut: 

Tabel2.1 
Tabulasi Hasil Kuesioncr Lingkungan Pcngendalian pada 

Domnet Dhuafa Bandun 
Pertanyaan 88 8 K J TP Jumlah % Rata

ke rata 
1 25 12 6 2 0 45 81,82% 
2 10 4 15 4 1 34 61,82% 
3 0 8 18 6 0 32 58,18% 70,65% 
4 15 28 3 0 0 46 83,64% 
5 O . 4 6 10 3 23 41 82% 
6 20 12 9 2 0 43 78,18% 
7 30 16 3 0 0 49 89,09% 

Sumber : Data Kuesioncr yang diolah 

8 .	 Nilai integritas dan etika 

Berdasarkan tabel 2.1 pain pertanyaan nomor satu tentang 

iategritas dan etika yang memperoleh hasil 81,82% 

menunjukkan bahwa Dcmpet Dbuafa Banduog sudab sangat 

memadai dalam menjunjung tinggi integritas dan etika. Dompet 

Dhuafa Bandung menyadari efektifitas pengendalian intern 

bersumber dari dalam diri orang yang merancangnya dan 

melaksanakannya. Peogendalian intern yang memadai 

rancangannya, oamun dijalankan oleh orang yang tidak 

memiliki integritas dan etika, akan mengakibatkan tidak 
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terwujudnya tujuan pengendalian intern. Menyadari akan hal ini, 

Dompet Dhuafa Bandung menciptakan budaya kerja islami 

seperti jujur, amanah dan ihsan. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Tabel 2.1 poin pertanyaan nomor dua yang memperoleh basil 

61,82% menunjukkan bahwa Dompet Dhuafa Bandung sudah 

memadai dalam memiliki komitmen terhadap kompetensi ateu 

keahlian. Untuk mencapai tujuan Dompet Dhuafa Bandung, 

personel di setiap tingkat Dompet Dhuafa Bandung hams 

memiliki keterampilan atau latar belakang pendidikan yang 

sesuai bidang pekerjaannya sehingga diharapkan personel 

tersebut dapat melaksanakan wewenang dan tanggung 

jawabnya secara efektif. Oleh karena itu, Dompet Dhuafa 

Bandung membuat analisa jabatan untuk setiap posisi jabatan 

yang ada di Dompet Dhuafa Bandung, yang memuat latar 

belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, 

keterampilan yang dimiliki, persyaratan fisik, psikologis dan 

persyaratan lainnya. 

c.	 Filosofi dan gaya kepemimpinan 

Tabel 2.1 poin pertanyaan nomor tiga yang memperoleh basil 

58,18% menunjukkan bahwa Dompet Dbuafa Bandung sudah 

cukup memadai menerapkan filosofi dan gaya kepemimpinan. 

Dompet Dhuafa Bandung menerapkan nilai-nilai islami yang 

dijadikan sebagai seperangkat keyakinan dasar yang menjadi 

parameter bagi entitas dan karyawannya. Nilai islami inilah 
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yang menjadi acuan da1am menja":ab, apa y~n g seharusnya 

dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh 

Dompet Dhuafa Bandung. 

d. Struktur organisasi 

Tabel 2.1 poin pertanyaan nomor empat yang memperoleh basil 

83,64% menunjukkan bahwa Dompet Dhuafa Bandung sudah 

memiliki struktur organisasi yang memadai, sesuai dengan yang 

dibutuhkan. Dompet Dbuafa Bandung sebagai sebuah organisasi 

memiliki struktur organisasi, yang dibuat untuk menjamin 

dilakukannya pereneanaan, pelaksanaan, pengendalian dan 

pernantauan aktivitas yang ada. 

e.	 Komite Audit 

Tabel 2.1 pain pertanyaan nomor lima yang memperoleb basil 

41,82% menunjukkan bahwa Dompet Dbuafa Bandung peran 

komite audit dalam aktivitas lembaga sudah eukup memadai. 

Penilaian kinerja manajemen Dompet Dhuafa Bandung selama 

ini dilakukan oleb sebuah lembaga audit. 

f.	 Pembagian wewenang dan tanggung jawab 

Tabel 2.1 poin pertenyaan nomor enam yang memperoleb basil 

78,18% menunjukkan bahwa Dompet Dhuafa Bandung sudah 

melakukan pembagian wewenang dan tanggung jawab seeara 

memadai. Pembagian -wewenang dan tanggung jawab 

merupakan perluasan lebih lanjut pengambangan struktur 

organisasi Dompet Dhuafa Bandung. Dengan pembagian 

wewenang yang jelas, Dompet Dhuafa Bandung akan dapat 
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mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

g. Kebijakan sumber daya manusia dan penerapannya 

Tabel 2.1 poin pertanyaan nomor tujuh yang memperoleh basil 

89,09% menunjukkan babwa Dompet Dhuafa Bandung sudab 

memiliki kebijakan Sumber Daya Manusia yang sangat 

memadai. Sumber daya manusia merupakan unsur penting 

dalam setiap pengendalian intern. Jika entitas memiliki SDM 

yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian intern yang lain 

dapat dikurangi sampai batas minimum, dan entitas tetap 

mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang 

dapet diandalkan. Pengendalian intern yang baik tidak akan 

dapat menghasilkan informasi keuangan yang bandal jika 

dilaksanakan oleh SDM yang tidak kompeten dan tidak jujur. 

Oleh karena itu, Dompet Dhuafa Bandung melalui bidang SDM 

membuat kebijekan dalam penenmaan, pengembangan, 

penilaian dan kompensasi karyawan yang ada. 

Dati keseluruhan unsur lingkungan pengendalian yang 

menghasilkan total rata - rata 70,65% menunjukkan bahwa Dompet 

Dhuafa Bandung sudab memiliki lingkungan pengendalian yang 

memadai. Hal penting yang menjadi perhatian adalah perlunya 

keberadaan komite audit dalam lernbaga ini. 
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B. Penilaian rtslkc 
Tabel 2.2 

Tabulasillasil Kuesioner Penilaian Reslko pada 
Dom et Dhuafa Bandun 

Pertanyaan 55 5 K J TP Jumlah % Rata 
ke rat a 
8 5 12 12 4 I 34 61,82 
9 5 0 15 4 3 27 49,09 62,73% 
10 10 12 3 6 2 33 60,00 
11 25 12 6 0 1 44 80.00 

Sumber : Data Kuesioner yang diolab 

Tabe12.2 untuk penilaian resiko yang memperoleh hasil 62,73% 

menunjukkan bahwa penilaian resika di Dampet Dhuafa Bandung 

sudah memadai. Penilaian resika yang relevan dengan pelaparan 

keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern dan ekstern yang 

dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas 

untuk meneatat, mengalah, meringkas dan melaporkan data keuangan. 

Menyadari akan hal ini, Dompet Dhuafa Bandung membentuk divisi 

finance manager. 

C.	 Aktivltas Pengendalian 
Tabel2.3 

Tabulasi Hasll Kuesioner Aktivitas Pengendalian pad a 
Domn et Dhuafa Banduna 

Pertanyaan 
ke

55 5 K J TP Jumlah % Rala
rata 

12 35 8 6 o 0 49 89,09 % 92,73 
%13 30 12 6 o 0 48 87,27 % 

14 50 4 0 o 0 54 98,18 % 
15 
16 

45 
40 

8 
8 

0 
3 

o 0 
o 0 

53 
51 

96,36 % 
92 73 % 

Sumber : Data Kuesioner yang diolah 
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Tabel 2.3 untuk aktivitas pengendalian yang memperoleh basil 

92,73% menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian di Dompet 

Dhuafa Bandung sudah diterapkan dengan sangat memadai. Akti vitas 

pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu 

memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas 

tersebut membanru memastikan bahwa tindakan ynag diperlukan 

untuk mengatasi risiko dalam mencapai tujuan Dompet Dhuafa 

Bandung. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan 

diterapkan pada berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Aktivitas 

pengendalian dapat digolongkan sebagai berikut 

a.	 Review atas kinerja yang dilakukan Eksternal Auditor. 

b. Otorisasi	 transaksi yang dilakukan Direktur Keuangan dan 

Umum. 

c.	 Dokumen dan catatan yang memadai untuk setiap transaksi yang 

dicatat. 

d. Pengendalian fisik seperti penjaga, pin tu tralis. 

e.	 Pemisahan tugas untuk setiap karyawan Dompet Dhuafa 

Bandung. 
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D. Informasi dan komunlkasi 

Tabel 2.4
 
Tabulasi Hasil Kuesloner Informasi dan Komunikasi
 

pada Dompet Dhuafa Bandunz
 
Pertan yaan 
ke> 

55 5 K J TP Jumlah % Rata -
rat a 

17 45 8 0 0 0 53 96,3 6 % 
85,45% 18 40 8 3 0 0 51 92,73 % 

19 45 4 3 0 0 52 94,55 % 
20 30 12 3 2 0 47 85,45 % 
21 25 8 6 4 0 43 78 18 % 
22 20 8 3 2 3 36 65,45 % 

Sumber : Dat a Kuesloner yan g diolah 

Tabel 2.4 untuk infonnasi dan komuni kasi yang memperoleh 

bas il 85,45% menunjukkan bahwa sisrem informasi dan komunikasi 

di Dompet Dhuafa Bandung sudah diterapkan san gat memadai. 

Sistem infonnasi yang relevan dengan pelaporan keuanga n, yang 

meluputi sistem akuntansi, rerdiri dari metode dan catatan yang dibuat 

untuk mencatat, mengo lah, meringkas dan melaporkan transaksi 

Dompet Dhuafa Bandung sekaligus untuk memelibara akuntabilitas 

pelaporan transaksi keuangan Dompet Dhuafa Bandung. Kualitas 

infannasi yang diha silkan dari sistem tersebut berdampak terhadap 

kema mpuan manajeme n Dompet Dhuafa Bandung untuk membuat 

keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan 

menyiapkan laporan keuangan .yang handal . Oleh karena itu, Dompet 

Dhuafa Bandung membuat sistem akuntansi dan diharapkan sistem 

akuntansi ini dapat memberikan keyakinan memadai bahwa tran saksi 

yang dicatat atau terjadi adalah : 
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a.	 Sah 

b. Telah diotorisasi 

e. Telah dieatat 

d. Telah dinilai secara wajar 

e. Telah digolongkan seeara wajar 

f.	 Telab dicatat dalam priode ynag seharusnya 

g. Telah	 dimasukan kedalam buku pembantu dante lah diringkas 

dengan benar 

E. Pemantauan 

Tabel2.5 
Tabulasi Hasil Kuesloner Pemantauan pada 

om • oa a an un. 
Pertanyaan 55 5 K J TP Jumlah % 

ke 
23 20 12 6 4 0 42 76,36 % 

D I Db [B d 

. .Sumber: Data Kuesioner yang dlolah 

Tabel 2.5 untuk pemantauan yang memperoleh hasil 76,36% 

menunjukkan bahwa pemantauan yang di lakukan manajemen 

Dompet Dhuafa Bandung sudah memadai. Pemantauan adalah proses 

penilaian kualitas kinerja pengendalian intern yang telah 

dilaksanakan. Pemantauan ini meneakup penentun rancangan, 

petaksanaan dan dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini 

dilakukan seeara terus menerus, evaluasi seeara terpisah, atau dengan 

berbagai kombinasi keduanya. Aktivitas pemantauan Dompet Dhuafa 

Bandung dilakukan oleh pihak luar, yaitu Ekstemal Auditor. 
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Dari total komponen pen gendalian yang mendap atkan hasil 

77,15% menunjukkan bahwa Dompet Dhuafa Bandung sudah 

memiliki komponen pengendalian yang memadai. Hal itu ditunjukkan 

dengan tabel sebagai berikut : 

T ahel2.6
 
Tabulasi HasU Ku esioner Komponen Pen gendalian
 

uau,daa VOmUl:l rmuar a n anuune
D 
Komponen Pen gendalian . 0/0 Rata 

rata 
Linakunean pengendal ian 70,65% 

77,15% 
Penilaian Resikc 62,73% 
Aktivitas oen zendalian 90 55% 
Infonnasi dan komunikasi 85,45% 
Pemantauan 7636% 

Sumber: Data Kuesioner yang diolah 

Dati tabel tersebut, aktivitas pengendalian mendapatkan nilai 

tertinggi deogan 90,55% yang menunjukkan aktivitas pengendalian 

sudah sangat memadai. Hal iui bisa terjadi karena Dompet Dhuafa 

Bandung sudah memi liki standar prosedur dan kebijakan yang 

berlaku. Sedangkan yang terendah adalah penilaian reslko dengan 

nilai 62,73 % yang menunjukkan penilaian resiko sudah memadai . Hal 

ini karena cepatnya perubahan sosial ekonomi yang terjadl selama ini. 

Sehingga Dompet Dhuafa Bandung dalam fungsinya meJayani 

masyarakat sedikit kesulitan dalam memprediksi kejadian yang akan 

terjadi. 

•
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2.1.2. T uj ua n Pengendalian Int ern 
Tabel 2.7 

Tabulasi Hasil Ku esioner Tujua n Pen gendalian Intern pada 
Dom el Dh ua fa B an dune: 

Pertanyaan Rata SS S K J TP Jumlah % 
ke rata 
24 8 27 49,09% 70,55% 5 8 3 3 

52,73% 25 IS 0 3 8 3 29 
16 44 80,00% 26 20 6 2 0 

4427 20 12 12 0 0 80,00% 
35 12 50 90,91% 28 3 0 0 .Sumber : Data Kuesloner yang diolah 

Dari tabel 2.7 diperoleh kesimpulan masing - masing indikator 

sebagai ber ikut: 

I. Poin pertanyaan nomor 24 tentang integritas informasi dan dapat 

dipercaya yang memperoleh 49,09% menunjukkan bahwa 

Dompet Dhuafa Bandung tergolong cukup memadai 

memberikan infonnasi yang diperlukan oleh internal dan 

ekstemal lembaga. Hal ini juga sangat dibutuhkan' dalam 

pengambilan keputusan. 

2. Poin pertanyaan nomor 25 tentang kebijakan, prosedur, rencana, 

undang-undang dan peraturan yang diterapkan dengan 

memperoleh 52,73% menunjukkan babwa Dompet Dhuafa 

Bandung termasuk cukup memadai dalam membuat kebijakan, 

prosedur, rencana, undang - undang dan peraturan yang berlaku 

di lembaga tersebut. Dalam menyiapkan rencana programn ya, 

Dompet Dhuafa Bandung sudah menyiapkan program 

programnya ketika awal tabun periode akuntansi. 
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3. Pain	 pertanyaan nomor 26 tentang pengaman aktiva yang 

mendapatkan angka 80,00% menunjukkan bahwa Dompet 

Dhuafa Bandung sudah memadai dalam mengamankan aset 

lembaganya . Beberapa cara yang ditempuh seperti mengunci 

setiap akses pintu keluar/masuk dan membual password 

komputer untuk mengamankan data - data penting. Manajemen 

Dompet Dhuafa Bandung juga langsung mengontrol secara fisik 

aset - aset lembaganya. 

4. Pain	 pertanyaan nomor 27 temang efisiensi operasi yang 

mendapatkan 80,00% menunjukkan bahwa Dompet Dhuafa 

Bandung sudah memadai dalam menggunakan sumber dayanya 

seefisien mungkin. Manajemen Dompel Dhuafa Bandung 

memangkas setiap aktivitas lembaga yang tidak bem ilai guna 

bagi efektifitas pengelolaan dana zakat. 

5. Pain pertanyaan Damar 28 tentang efektifitas peneapaian tujuan 

yang memperoleh hasil 90,91% menunjukkan bahwa Dompet 

Dbuafa Bandung sudah sangat memadai dalam menjalankan 

tujuan yang ingin dicapainya. Dalam hal ini, seluruh komponen 

di Dompet Dhuafa Bandung sudah sangat memahami tujuan 

yang ingin dieapai lembaganya. 

Dari lima rujuan pengendalian di atas.dapat diperoleh angka rata 

- rata sebesar 70,55% menunjukkan bahwa di Dompet Dhuafa 

Bandung sudah memadai dalam mencapai tujuan pengendalian intent. 
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2.1.3 Karakt eristik Pengend alian Intern 
Tabel 2.8
 

Tabulasi Hasil Quesioner Karakter istik Pengendalian Intern
 
ada Domoet Dhu afa Bendune 

Pertanyaan 55 5 K J TP Jumah % Rata
ke rata 
29 20 12 3 6 0 41 74,55% 72,21% 
30 15 8 15 2 0 40 72,73% 
31 35 12 3 0 0 50 909 1% 
32 35 8 6 0 0 49 8909% 
33 20 8 3 2 3 36 65,45% 
34 10 8 3 4 4 29 52 73% 
35 15 8 6 0 4 33 60,00% . .Sumber : Data Kuesioner yang dlolah 

Dari tabel 2,8, poin yang mendapatkan nilai terendah adalah 

identifikasi terhadap penyebab yang mendapatkan angka 52,73%. Hal 

ini menunjukkan Dompet Dhuafa Bandung dalam mengidentifikasi 

penyebab tergolong eukup memadai. Identifikasi penyebab sedini 

mungkin akan mampu mengefektifkan aktivitas pengelolaan zakatnya 

seeara baik. 

Sedangkan nilai tertinggi adalah pertanggung jawaban terhadap 

aktivitas yang dilakukan meneapai angka 90,91%. Hal ini 

menunjukkan Dompet Dhuafa Bandung sudah sangat memadai dalam 

mempertanggungjawabkan semua kegiatan operasional pengelolaan 

zakatnya. Setiap aktifitas yang dilakukan pegawainya harus 

menunjukkan bukti-bukti seperti adanya laporan dalam setiap 

aktif itasnya. 

Secara keseluruhan dari tujuh karakteristik pengendalian intern 

mendapatkan nilai rata-rata 72,21%. Hal ini menunjukkan bahwa 
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Dompet Dhuafa Bandung dalam pengel olaan zakatnya mempunyai 

karakte rsitik pengendalian yang memadai . 

Dari ketiga variabel sistem pengendalian intern, dapat dilihat 

dengan tabel berikut: 

T abel2.9 
T abulasi Hasil Ku eslon er Sistem Pen gendalian Intern di 

LlUUlP.:" UIIU~Uil DilIIUUII1! 

Dimensi % % Rata  rata 
Komponen Pengendalian 
Intern 

77,15% 

73,30% Tu juan Pengeadalian Intern 70 55% 
Karakteristik Pengendalian 
Intern 

72,21% 

Sumber: Data Kuesioner yang diolah 

Tabel 2.9, diperoleh data terbesar adalah komponen 

pengendalian intern yang mencapai angka 77,15%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengendalian intern di Domper Dhuafa Bandung 

su~ memadai. Sedangkan data terkecil adalah rujuan pengendalian 

intern yang mencapai angka 70,55%. Hal ini menunjukkan bahwa 

tujuan pengendalian intern di Dompet Dhuafa Bandung sudah 

memadai. 

2.2 Efektfvltas Pengelolaan Dana Zakat pad a Dompet Dhuafa 

Bandung 

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga penge lola zakat, harus 

segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas 

yang telah disusun dalam program kerja. Dalam konteks Jembaga 

zakat, pengelolaan dana zakat berarti proses penghimpunan dana 
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zakat yang diambil dari para muzaki yakni orang yang wajib 

mengeluarkan zakat dan diamanahkan atau dikelola oleh lembaga 

zakat serta di salurkan kepada pihak yang berhak menerimanya atau 

mustahik. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan sejauhmana 

efektivitas pengelolaan dana zakat pada Dompet Dhuafa Bandung 

yang meliputi persyaratan pendayagunaan dana zakat, prosedur 

pendayagunaan dana zakar, dan alokasi distribusi dana zakat. 

2.2.1 Pend ayagunaan Hasll Pengumpulan Zakat kepad a 
Mu stahik 

Ta be12. 10 
Tabulasi Hasll Kuesioner
 

Penda a21 naa n Za ka t ke ada Mustahik
 
Per tanyaan 

ke
55 5 K J TP Juinlah % 

36 40 12 0 0 0 52 94,55% 
Sumber: Data Kuesioner yang diolah 

Berdasarkan tabel 2.10 yang mendapatkan hasil 94,55% 

menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat di Dompet Dhuafa 

Bandung sudah disalurkan sangat efektif kepada mustahik. Dompet 

Dhuafa Bandung sangat selektif dalam mendayagunakan dana 

zakatnya. Setiap orang yang meminta bantuan dananya baik untuk 

kebutuhan konsurmif ataupun untuk usaha produktif harus membawa 

surat keterangan atau bukti - bukti yang valid. Selain ito, Dompet 

Dhuafa Bandung juga melakukan wawancara kepada calon 

mustahiknya. Dati prosedur yang sudah dilakukan, Dompet Dhuafa 
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Bandung dapat mengetahui kebenaran mustahik dan besarnya dana 

yang akandiberikan. 

2.2.2 Persyaratan dan Prosedur Pendayagunaan Dana Zakat di 
Dompet Dhuafa Bandung 

Tabel2.1l
 
Tabulasl HasH Kuesloner
 

Pees aratan Penu ava 'unaan Dana Zakatp, 

Pertan yaan 55 5 K J TP Jumlah % Rata -
ke rata 
37 50 4 0 0 0 54 98,18% 89,09% 
38 45 8 0 0 0 53 96,36% 
39 10 20 6 4 0 40 72,73% 

Sumber : Data Kuesioner yang d iolah 

Dari tabel 2.11 poin pertanyaan nomor 37 menunjukkan bahwa 

dalam melakukan pendataan dan penelitian kebenaran mustahik di 

Dompet Dhuafa Bandung sudab sangat efektif karena angkanya 

m~ncapai 98,18%. Dalam menyalurkan bantuannya Dompet Dhuafa 

Bandung sangat :selektif. Setiap mustahik yang datang, harus 

membawa bukti - bukti surat keterangan untuk membuktikan orang 

tersebut termasuk dalam salah satu dan delapan asnaf yang berhak 

menerima zakat. Bukti - bukti tersebut seperti surat pengantar tidak 

mampu dari kelurahan dan surat tagiban pendidikan dari sekolah. 

Bagi orang yang membutuhkan ongkos transportasi, Dompet Dhuafa 
, 

Bandung bekerjasama dengan perusabaan angkutaa, sehingga bantuan 

yang diberikan hanya berbentuk surat jalan. 

Dompet Dhuafa Bandung juga dalam menyalurkan dana 

zakatnya mendahulukan orang - orang yang tidak berdaya seeara 
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ekonomi. Tabel 2.11 poin pertanyaan nomor 38 yang memperoleh 

angka 96,36% menunjukkan bahwa Dompet Dhua fa Bandung sudah 

sangat efektif untuk mendahulukan orang - orang yang tidak mampu 

secara ekonomi. Beberapa cara yang dilakukaanya adalah dengan 

melakukan proses wawancara kepada mustahik. Tujuan wawancara 

itu untuk mengetahui tingkat kemampuan mustahik dalam memenuhi 

kebutuhan dasar ekonominya. Selain itu juga dari basil wawancara 

tersebut, Dompet Dhuafa Bandung akan mengetahui berapa nominal 

bantuan yang akan diberik an. 

Selanjutnya, wilayah bantu an yang disa lurkan oleh Dompet 

Dhuafa Bandung meliputi daerah Bandung Raya dan daerah 

sekitamya seperti Sumedang, Tasikmalaya, Purwakarta, Garut, 

Karawang, Majalengka, Cianjur dan Subang. Wilayah - wiJayah 

tersebut secara geografi s berada di Jawa Barat yang merupakan 

wilayah operasional Dompet Dhuafa Bandung. Menurut tabel 2.1 1 

pain pertanyaan nomor 39 memperoleh angka 72,73 % menunjukkan 

bahwa Dompet Dhuafa Bandung sudah efektif menyalu rkan dana 

zakatnye dengan mendahulukan Jingkungan terdekatnya . 

Sedangkan prosedur pendayagunaan dana zakat akan 

ditampilkan dengan tabel berikut: 
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TabeI2.12
 
Tabulasi Hasil Ku esioner Prosedur Pendayagunaan Dana Zakat
 

Pada Domn et Dhu afa Band un.
 
Pertanyaan 

ke
55 5 K J TP Jumlah % Rat a 

rat a 
40 40 8 3 0 0 51 9273% 88,48% 
41 55 0 0 0 0 55 100,00% 
42 25 16 6 0 0 47 85,45% 
43 20 20 6 0 0 46 83,64% 
44 20 16 9 0 0 45 81,82% 
45 25 20 3 0 0 48 87,27% 

Sumber : Data Kue sfoner yang diolah 

Dari basil kuesioner yang terlihat di tabel 2.12 yang mencapai 

angka rata - rata 88,48% menunjukkan bahwa Dompet Dhuafa 

Bandung dalam melakukan prosedur pendayagunaannya sudah sangat 

efektif. Di Dompet Dhuafa Bandung, program bantuan 

pendayagunaan dana zakat hams sesuai prosedur yang telah 

ditetapkan dati muJai persiapan dalam bentuk proposal pennohonan 

bantuan usaba, penyuluhan terhadap usaha binaan sampai orang 

tersebut memiliki kemandirian dalam mengelola usahanya. 

2.2.3 Pendayagunaan Hasil Pengumpulan Zaka t Berd asarkan 

Ska la Prioritas 

Jumlah masyaralcat miskin di Jawa Barat meningkat lebih dan 

50 persen per tahun. Menurut data Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 

tabun 2006, jumlah orang miskin di Jawa Barat mencapai 2.905.217 

kepaJa keluarga. Sebanyak 615.875 KK sangat miskin, 1.065.439 KK 
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miskin, dan 809.741 KK hampir miskin . lumlah terbanyak berada di 

Kabupaten Bandung, disusul Kabupaten Bogor dan Kabupaten Garut. 

Keluarga miskin memiliki daya beli yang rendah. Akibatnya, 

asupan gizi keluarga pun rendah . Asupan gizi yang rendah sangat 

rentan mengganggu pertumbuhan balita pada keluarga tersebut. Pada 

Desember 2006, sekitar 24.724 balita di lahar menderita gizi buruk. 

Pada tanggal 14 juni 2007, menteri kesehatan melalui peraturan 

no 683IMENKESNII2007 mengeluarkan peraturan bahwa peserta 

yang dilayani dalam program Aske skin hanya nama yang tercantum 

dalam SK BupatiIWalikota. Hal ini menjadikaa masyarakat miskin 

pem ilik Askeskin menjadi terbatas dalam mengakses fasilitas 

kesehatan. Akibamya, pasien yang datang yang hanya bermodalkan 

surat keterangan tidak mampu tertolak di beberapa rumah sakit . 

Hasil Survei Sosia l Ekonomi Daerah (Suseda) lahar 2006 pada 

masyarakat diatas usia 10 tabun menunjukan bahwa hanya 37 persen 

masyaraka t dapat memiliki ij azah SD, 16 persen SMP, 5 persen SMK, 

sedangka n unive rsitas hanya sebesar 2.64 persen. 

Salah sam tugas utama dari Badan Amil Zakat atau Lembaga 

Amil Zakat dalam mendistribusikan dana zakat adalah menyusun 

skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun 

berdasarkan data-data yang akurat. Maka di Dompet Dhuafa Bandung 

terdapat lima skala priori tas yang menjadi fokus aktivitas 

pendistribus ian dana zakat. Di antaran ya adalab advokasi usaha 

(hibah), transportasi , santunan hidup, pendidikan dan kesehatan. 

Kelima program ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat 
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Jawa Baret. Berikut ini adalah tabel efekrifitas pendayagunaan basil 

pcngumpulan zakat: ' 

Tabel 2.13 
Tabulasi Hasil Kuesloner Efektifitas Pendayagunaan Hasil 

Yeo om, 01Ian Zakat di Do >m et Dnuata Bandune 
Pertanyaan SS S K J TP Jumlab % Rata 

ke - rata 
46 20 12 6 4 0 42 7636% 76,36% 
47 20 8 3 4 1 36 65 45% 
48 IS 16 6 4 0 41 74,55% 
49 30 16 3 0 0 49 89 09% 
SO 15 16 9 2 0 42 7636% 

Sumber : Data Kuesioner yang diolab 

Dari tabel 2.13, transportasi menduduki angka tertinggi dalam 

efektifitas pendayagunaan basil pengumpulan zakat di Dompet 

Dhuafa Bandung dengan memperoleh angka 89,09%. Hal ini 

menunjukkan babwa transportasi merupakan pendayaguanan dana 

zakat yang sangat efektif di Dompe t Dhuafa Bandung. Dalam 

program ini Dompet Dhuafa Bandung bekerja sama dengan 

perusahaan angkutan umum sehingga Dompet Dhuafa Bandung banya 

memberi surat jal an bagi masyarakat tidak mampu yang akan 

bepergian keluar kota . 

Sedangkan pendidikan menduduki angka terendah dalam 

efektifitas pendayagunaan basil pengumpulan zakat di Dompet 

Dbuafa Bandung dengan memperoleb angka 65,45%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakar di Dompet Dhuafa 

Bandung dalam bidang pendidikan sudah efektif. 
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Kelima skala prioritas alokasi dana zakat di Dompet Dhuafa 

Bandung ini, dikemas dalam bentuk program kerja, yaitu Layanan 

Masyarakat, Dompet Dhuafa (DD) Rescue, Rumah Bersalin Cuma

Curna (RBC) dan Bina Usaha Mand iri (BUM). 

I . Layanan masyarakat 

Layanan masyarakat merupakan program rutin Dompet Dhuafa 

Bandung yang menerima kedatangan mustahik (penerima zakat) 

setiap han kerja. Layanan ini tidak hanya membantu mustahik 

dalam bidang pendanaan, namun juga menjadi tempat konsultasi 

dan advokesi agar rnustahik dapat membangun kemandirian dan 

membina ruhaninya dengan lebib baik. 

2. Dompet Dhuafa (DO) Rescue 

OD Rescue merupakan bentuk parti sipasi aktif Dompet Ohuafa 

Bandung dalam merespon berbagai fenomena kebencanaan yang 

terjadi di lingkup lokal dan nasiona l. 

3, Rumah Bersalin Cuma - Cuma (REC) 

RBC merupakan layan an kesehatan bagi ibu dan anak yang 

diperuntukan bagi kaum dbuafa secara cuma - cuma. Layanan 

ini meliputi layanan persalinan 24 jam, pe meriksaan kehamilan, 

imunisasi dan pelayanan KB. 

4. Bina Usaha Mandiri (BUM) 

BUM merupakaa program progra m untuk membangun 

kemandirian dan menggugah eros kerja kaum dhuafa. Bantuan 

yang diberikan berupa kon sultasi, pendampingan, serta 

manajemen wirausaha yang intensif, sehingga terben tuk sebuah 
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pola usaha terukur yang dapat dievaluasi menuju usaha yang 

mandiri. 

Dari ketiga variabel efektifitas pengelolaan dana zakat, bisa 

dilihat dengan tabel berikut: 

Tabe12.14 
T a bulasf Hasil Kueslcner Efektifitas Pen gelolaan Dana 

LoalUU Pada Dcmnet Dhuafa Band UIlI! 

Dlmensl % 0/0 Rata 
rata 

Pendayagunaan basil pengumpul-an 
zakat keoada mustahik 

94,55% 

86,40% 
Persyaratan & Prosedur 
pendavagunaan dana zakat 

88,28% 

Pendayagunaan hasil pengumpulan 
zakat berdasarkan skala prioritas 

76,36% 

Sumber: Data kuesioner yang diolah 

Tabel2.l 4 , dipe roleb data yang tertinggi adalah pendayagunaan 

hasil pengumpulan zakat yang memperoleh 94,55%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat kepada 

mustahik sudah sangat efektif. Sedangkan data terendah adalab 

pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas 

yang memperoleh 76,36%. Hal 101 menunjukkan bahwa 

pendayagunaan basil pengumpulan zakat berdasarkan skala priorita s 

sudab efektif. 

2.3	 Peranan Pengendalian Intern terhadap Efektifitas 

Pengelolaan Dana Zakat pada Dompet Dhuafa Bandung 

Lingkup dan besamya perusahaan sudah menjadi sedemi kian 

kompleks dan meluas sebingga manajemen tidak mungki n lagi 
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memimpin perusahaan seeara laogsung. Untuk mengatasi hal itu, 

manajemen harus mengandalkan pada sejumlah laporan dan analisis 

agar dapat mengendalikan perusahaan seeara efektif. Sistem 

pengendalian intern yang baik sebueh perusabaan, akan dapat 

melindungi dari kelemahan manusiawi dan mengurangi kemungkinan 

terjadinya dan ketidakberesan . 

OJ Dompet Dhuafa Bandung, sistem pengenda lian intern terns 

dikembangkan sebuah mekanisme yang menjamin tercapainya tujuan 

yang telah ditetapkan pihak manajemen puneak. Penerapan sistem 

pengendalian intern ini dilakukan agar amanah harta yang dititipkan 

bisa didistribusikan seeara efektif kepada orang yang berhak 

menerimanya atau mustahik yang dikenal juga dengan delapan asnaf. 

Pengendalian intern yang sudah diterapkan antara lain: 

Pertama, setiap aktifitas pendistribusian dana zakat selama setahun 

kedepan, selalu direneanakan pada awal periode tabun buku 

akuntansi, yaitu bulan Sya'ban tahun Hijri yah seperti yang sudah 

ditetapkan oleh Menteri Agama RI. Proses pereneanaan ini meliputi 

target yang ingin dicapai dan besamya anggaran yang harus 

dikeluarkan . Termasuk dalam hal ini rencana pengembangan dalam 

pendistribusian dana zakat. Adapun perkiraan pemasukan dana zakat 

disesuaikan dengan jumlah pemasukan tabun sebelumnya. 

Kedua, dalam proses menjalankan organisasinya, Dompet 

Dhuafa Bandung senantiasa meneiplakan Iingkungan organisasinya 

yang baik dengan menjunjung tinggi nilai - nilai Islam seperti 
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kejujuran, amanah serta penempatkan pegawai sesuai bidang 

kompetensi yang dimilikinya agar professional dalam bekerja. 

Ketiga, dalam mengefektifkan penyaluran distribusi dana zakat, 

Dompet Dhuafa Bandung senantiasa melakukan monitoring terhadap 

dana bantuan yang telah didistribusikan. Hal itu untuk memastikan 

babwa dana zakat diguanakan sesuai dengan perjanjien yang telah 

disepakati. 

Keempat, untuk memin imalkan risiko yang lebih besar, Dompet 

Dhuafa Bandung melalcukan proses evaluasi secara berkala setiap 

empat bulan sekali. Proses evaluasi ini untuk menilai apakah realisasi 

program telah sesuai dengan target yang dibarapkan, anggaran 

pendistribusian dana zakat telah sesuai dengan alokasi yang telah 

ditetapkan oleh manajemen puncak dan telah sesuai dengan UU 

Zakat. 

Keempat hal tersebut diatas mencerminkan bahwa Dompet 

Dliuafa Bandung telah menerapkan upaya pengendalian intern secara 

baik.. Sehingga mampu menjadikan Iembaga amiI zakat ini Iebih 

profesional dan sangat efektif dalam pengelolaan dan pendistribusian 

dana zakatnya. 

Berikut ini label analisis pengendalian intern terhadap efektifitas 

pengelolaan dana zakat di Dompet Dhuafa Bandung: 
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Tabel 2.15
 
Tabulas i Hasll Kuesioner Analisis Pengendalian Intern terhadap
 
Efek lfi t ttas Penze 0 aan Dana za ka t d' I Dcmpet Dbua a r Bandune
I I 
Dim ensi % Total % 

Komnonen pengendal ian 
Tuiuan penaendalian intern 
Karakteristi k pengendalian intern 
Pendayagunaan hasil pengumpulan 
zakat keoada mustahik 
Persyaratan & Prosedur 

' pendavazun aaa dana zakat 

77 15% 
70,55% 
72,2 1% 
94,55 % 

88,28% 

rata  rata 

79,85 % 

Pendayagunaan hasil pengumpulan 
zakat berdasarkan skala orioritas 

76,36% 

. .
Sumber : Data Kueslon er yang diolah 

Dan tabel 2.15, pendayagunaan hasil pengum pulan zakat 

kepada mustahik memperoleh angka tert inggi yai tu 94,55%. Hal ini 

menunjukkan Dompet Dhuafa Bandung sudah sangat efektif dalam 

mendayagunakan dana zakatnya kepada mustahik. 

Sedangkan rujuen pengendalian memperoleh angka terendah 

yaitu 70,55% yang men unju kkan Dompet Dhuafa Bandung sudah 

memadai dalam mencapai tujuan pengendalian. 

Dari tabe l 2.15 yang ter letak di daerah efektif yaitu 79,85% 

menunjukkan bahwa pengendalian intern berperanterhadap efekti fitas 

pengelolaa n dana zaka t di Dompet Dhuafa Bandung. 

3. Kesimpulan 

Kebutuhan lembaga amil zakat akan pengendalian intern ada lah 

sesuatu hal yang wajar karena dengan adanya pengendalian intern 

Tekanan Anggaran Waktu Page 32 



yang baik merefleksikan adanya praktik manajemen yang baik pula. 

Adanya praktik manajemen yang baik akan meningkatkan 

kepercayean masyarakat terhadep lembaga amil zaka t. 

3.1 Pelaksanaan Pengendalian Intern 

Pelaksanaan pengendalian intern tempat Penulis melakukan 

penelitian sudah sesuai dengan konsep yang direkomendasikan COSO 

(Iingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, 

informasi dan komunikasi serta pemantauan). Di Dompe t Dhuafa 

Bandung mendasarkan kepada nilai-ni lai islam sebagai pengendalian 

utama selain juga terus mengembangkan sebuah mekanisme yang 

menja min tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang dapat 

diukur. 

Dari hasil kuesione r yang dilakukan oleh peneli ti, ketiga 

dimensi pengendal ian intern yaitu komponen pengendalian intern, 

tujuan pengenda lian intern, dan karakteristik pengendalian intern, 

tergclong sudah memiliki pengendalian intern yang memadai. 

Diantara ketiga dimensi pengendalian intern, yang memiliki dimensi 

tertinggi adalab komponen pengendalian intern. Sedangkan dimensi 

terkecil adalah tujuan pengeada lian intern. 

3.2 Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat 

Dengan diterbitkannya UU No.38 tahuo 1999 tentang 

persyaratan dan prosedur pendayagunaan dana zaka t membual 

Dompet Dhuafa Bandung hams beradaptasi dengen UU tersebut. 
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Tetapi dengan memiliki komitmen yang kuat untuk melayani 

masyarakat yang tidak mampu, Dompet Dhuafa Bandung terus 

berusaha seeara optimal sehingga pengelolaan dana zakat dapat 

berjalan seeara efektif 

Dari basil quesioner, pendayagunaan basil pengumpulan dana 

zakat kepada mustahik menunjukkan angka tertinggi diantara variabel 

efektifitas pengelolaan dana zakat yaitu sangat efektif. .Sedangkan 

pendayagunaan hasil pengumpulan dana zakat berdasarkan skala 

prioritas tergolong efektif 

Dari ketiga dimensi efektifitas pengelolaan dana zakat di 

Dompet Dhuafa Bandung tergolong sudah sangat efektif dalam 

mengelola dana zakatnya. 

3.3 Analisls Pengendallan Intern terhadap Efektifitas Pengelolaan 

Dana Zaka t 

Berdasarkan basil quesroner yang dilakukan oleh Penulis di 

Dompet Dhuafa Bandung terhadap sebelas responden yang mewakili 

Dompet Dhuafa Bandung menunjukkan bahwa semakin memadainya 

pengendalian intern, maka pengelolaan dana zakat akan semakin 

efektif. Berbagai kebijakan atau prosedur dirancang untuk mencapai 

pengendalian intern yang memadai. Dompet Dhuafa Bandung 

mempunyai komitmen untuk melayani mustabiknya secara 

profesional. Hal ini dilakukan agar pengelolaan dana zakat bisa 

efektif disalurkan kepada mustahik dengan tepat sasaran. 
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