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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi yang dibentuk 

oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang 

memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan 

sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS bersama Pemerintah 

bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: 

syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi 

dan akuntabilitas (baznas.go.id). BAZNAS merupakan organisasi nonlaba 

yang kegiatan operasinya tidak berorientasi pada laba, karena organisasi seperti 

ini lebih mengarah pada kegiatan sosial keagamaan. Perbedaan mendasar 

antara organisasi nonlaba dengan organisasi bisnis terletak pada cara 

memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas 

operasinya (Rini, 2010).  

Dalam pelaksanaan aktivitasnya, BAZNAS berkaitan erat dengan 

transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan kas pada BAZNAS 

Kota Malang berasal dari dua komunitas, yaitu kelompok Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) di lingkungan Pemerintah Kota, Kelompok Masyarakat Binaan, dan 

PNS di luar Pemerintah Kota Malang (Annual Report Baznas Kota Malang). 

Hasil penerimaan dana ZIS setiap bulannya dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Sumber: Annual Report Baznas Malang 2014 

Transaksi penerimaaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh BAZNAS 

Kota Malang berkaitan erat dengan akun kas. Sifat kas yang liquid membuat 

kas mudah untuk diselewengkan. Sehingga penelitian dibidang sistem 

informasi, khususnya sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan 

BAZNAS penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan Penggunaan SIA akan 

menjadi salah satu bentuk akuntabilitas BAZNAS kepada masyarakat dalam 

melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas (Nugraha, 2015). 

Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, sebagian besar 

masyarakat semakin merasakan bahwa informasi merupakan salah satu 

kebutuhan yang sangat penting (Kabuhung, 2013). Demikian juga pada suatu 

organisasi diperlukan adanya sistem informasi, baik organisasi yang bertujuan 

mencari laba maupun nonlaba. Salah satu sistem informasi yang penting dalam 

suatu organisasi yaitu sistem informasi akuntansi (Kabuhung, 2013). Output 

dari sistem informasi akuntansi adalah laporan keuangan yang nantinya akan 
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menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan untuk masa depannya (rini, 

2010). Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi yang efektif sangatlah 

penting bagi keberhasilan jangka panjang organisasi BAZNAS. 

Sistem  informasi  akuntansi  merupakan  sistem  yang  berfungsi  untuk  

mengumpulkan  dan  menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang 

dilaksanakan organisasi, mengubah data tersebut menjadi informasi  yang 

berguna  bagi  pihak  manajemen  dan membuat  perencanaan serta 

menyediakan  pengendalian  yang  memadai untuk  menjaga  aset-aset  

organisasi (Kabuhung, 2013). BAZNAS perlu menggunakan sistem informasi 

akuntansi (SIA) pada kegiatan operasionalnya. Hal ini dikarenakan fungsi dan 

tugas BAZNAS yaitu menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah 

(ZIS) pada tingkat nasional (baznas.go.id). Selain itu BAZNAS memerlukan 

sistem informasi akuntansi untuk meningkatkan pengendalian internal dan 

menggunakannya untuk mengambil keputusan.  

SIA sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian 

internal (Nugraha, 2015). Pengendalian internal pada perusahaan salah satunya 

bertujuan untuk memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi 

akuntansi (Hall, 2009:181). Pengendalian internal juga berguna untuk 

memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan dengan baik serta untuk 

mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan. Akan tetapi masih ada 

banyak organisasi yang belum memiliki sistem pengendalian yang baik. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2010), 

tentang rancang bangun sistem informasi penyaluran dana zakat pada Lazis Ar-
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Rahmah yang menyebutkan bahwa terjadi beberapa kendala pada lembaga 

tersebut yaitu kesulitan dalam pencatatan data, terjadi kehilangan data, 

pemborosan dana dalam penyimpanan data, dan inefisiensi dalam pembagian 

kerja (job description). 

Fenomena yang menarik pada BAZNAS Kota Malang adalah adanya 

program SIMBAZ. SIMBAZ merupakan suatu sistem yang dibangun dan 

dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki 

oleh BAZNAS Kota Malang (baznas.go.id). Menurut informasi yang peneliti 

dapatkan, SIMBAZ pada BAZNAS Kota Malang masih belum bisa berjalan 

dengan efektif. Olek karena itu penelitian dalam bidang SIA penting untuk 

dilakukan, karena ketidak lengkapan data dan bukti transaksi mampu membuat 

informasi yang disajikan menjadi tidak akurat. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini 

karena penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas 

sangat diperlukan untuk meningkatkan pengendalian internal dalam suatu 

organisasi khususnya pada BAZNAS Kota Malang. Hal tersebut merupakan 

langkah pencegahan atas potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan 

keuangan. Sehingga dengan adanya pengendalian yang efektif, kegiatan 

operasional BAZNAS dapat berjalan secara optimal. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas 

pada BAZNAS Kota Malang? 
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2. Apakah sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada 

BAZNAS Kota Malang sudah berjalan secara efektif? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

- Untuk menganalisis sistem informasi akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran kas pada BAZNAS Kota Malang. 

- Untuk mengevaluasi keefektifan sistem informasi akuntansi 

penerimaan dan pengeluaran kas pada BAZNAS Kota Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

- Memberikan informasi tentang sistem informasi akuntansi penerimaan 

dan pengeluaran kas sehingga dapat meningkatkan efektifitas 

pengendalian internal pada BAZNAS Kota Malang. 

- Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan 

penelitian yang sama yaitu tentang sistem informasi akuntansi 

penerimaan dan pengeluaran kas khususnya pada organisasi nonlaba. 

 


