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ABSTRAKSI 

Dalam menjalankan operasinya setiap perusahaan akan menemukan berbagai kendala 
tidak terkecuali sistem pengendalian intern sebagai bagian penting dari manajemen. Konsep 
spiritualisme Islam hadir untuk memberikan solusi dalam kebaikan, kedamaian, ketentraman 
jiwa, kesejahteraan, dan keberhasilan organisasi dan baik bagi pihak intern maupun pihak ekstern 
perusahaan.  

 Penelitian ini melalui pendekatan fenomenologi yaitu, penelitian yang berusaha 
menginterpretasikan kehidupan sosial berdasarkan pengetahuan yang dimiliki peneliti untuk 
menjadi sebuah makna dalam  dunia kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk berusaha 
menerapkan konsep spiritualisme Islam yang mempengaruhi nilai, moral, sikap, cara berpikir, 
dan perilaku dalam organisasi suatu perusahaan yang berguna untuk mendukung dalam 
terciptanya sistem pengendalian intern yang baik.  

 Hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Sistem Pengendalian Intern dengan konsep 
Spiritualisme Islam bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas operasi, mengamankan 
harta perusahaan, menjaga ketelitian data akuntansi, dan dipatuhinya kebijakan manajemen 
dengan didasarkan suara hati ilahiah yang menuntun manusia kepada fitrah, kebaikan dan 
moralitas luhur, 2) Sistem Pengendalian Intern dengan konsep Spiritualisme Islam memberikan 
prinsip pengendalian yang integratif yang melibatkan seluruh individu dalam perusahaan, 
sehingga prinsip ini sangat memperhatikan sikap kejujuran, tanggung jawab, keadilan, moral dan 
etika yang berguna bagi pihak  internal maupun eksternal perusahaan, 3) Konsep Spiritualisme 
Islam mendukung keberhasilan organisasi dan mencegah terjadinya penyelewengan atau 
kecurangan seperti sikap amanah (menunaikan dan teguh dalam memegang janji), amar ma’ruf 
nahi mungkar (menyuruh dalam kebaikan, mencegah kemungkaran), ihsan (berperilaku baik), 
tawakal (berserah diri), istiqomah (teguh pendirian dan selalu konsekuen terhadap perintah 
agama), zuhud (mengabaikan kesenangan dunia dan memikirkan kehidupan akhirat), sabar 
dalam menjalankan ketaatan, dan wara’ (menjaga diri dari sesuatu yang syubhat). 

 



Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, Spiritualisme Islam, Amanah, Amar Ma’ruf Nahi   
Mungkar, Istiqomah, Jihad, Zuhud, Ihsan, Sabar, Wara’, Tawakal. 
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ABSTRACT 

In carrying out its operations every company will find a variety of constraints not least 
the internal control system as an essential part of management. The concept of Islamic 
spiritualism exists to provide solutions in kindness, peace, peace of soul, prosperity and success 
of the organization for the company's internal and external parties. 

This study through phenomenological approach that is, research that tries to interpret 
social life based on knowledge of researchers to be a world of meaning in social life. This study 
aimed to try to apply the concept of Islamic spiritualism that affect values, morals, attitudes, 
ways of thinking, and behavior in the organization of an enterprise that is useful to support the 
creation of good internal control system. 

The results of this study is, 1) Internal Control System with the concept of Islamic 
Spiritualism aims to create efficiency and effectiveness of operations, securing corporate assets, 
maintain data accuracy of accounting, and compliance with management policies based on 
conscience that leads people to the divine nature, goodness and morality sublime, 2) the Internal 
Control System with the concept of Islamic spiritualism provides an integrative control principle 
involving all individuals within the company, so that this principle is very concerned about the 
attitude of honesty, responsibility, justice, morals and ethics that are useful for internal and 
external parties, 3) The concept of Spiritualism Islamic prevent misuse or fraud such as the 
attitude of amanah (discharge and steadfast in keeping one's word), amar ma’ruf nahi 



mungkar(sent in goodness, prevent fraud), ihsan (good conduction), tawakal (surrender), 
istiqomah (firm establishment and always consistent against religious orders), zuhud (ignore the 
pleasures of the world and think about the life hereafter), patient in performing obedience, and 
wara' (keeping away from something that is doubtful).  

Key Words: Internal Control System, Islamic Spiritualism, Amanah, Amar Ma’ruf Nahi   
Mungkar, Istiqomah, Jihad, Zuhud, Ihsan, Sabar, Wara’, Tawakal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

       Perusahaan harus memiliki nilai-nilai dalam bisnis untuk dapat mewujudkan 

kesejahteraan bagi semua pihak. Nilai-nilai tersebut sebagai pedoman bagi 

perusahaan dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Dalam kehidupan manusia 

terdapat pandangan pemisahan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, 

antara keimanan dan materialisme. Orang yang berorientasi pada akhirat akan 

berpandangan bahwa kesuksesan akhirat adalah kesuksesan yang abadi dan hakiki. 

Mereka melakukan aktivitas dengan didasarkan pada ibadah sebagai amalan yang 

baik kepada Tuhannya. Mereka memiliki tujuan yang bersifat abadi, hakiki, dan 

mutlak yang ada dalam batin setiap penganutnya sedangkan orang yang 

berorientasi pada kesuksesan dunia mereka condong pada hal-hal yang bersifat 

materi, kepentingan, pangkat, maupun penghargaan yang bersifat sementara dan 

semu. Mereka tidak memiliki tujuan jangka panjang yaitu kehidupan akhirat yang 

kekal yang berguna untuk menghilangkan kecenderungan atas hal-hal yang 

bersifat keduniawian.  

       Nilai-nilai agama, moral, dan etika menjadi rumusan perusahaan dalam 

melakukan kegiatannya karena tanpa itu perusahaan tidak akan berumur panjang, 

mental karyawan merosot, serta tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain 
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yang memegang teguh  nilai-nilai etika, dan  moral. Ketika nilai-nilai itu sudah 

dicapai, keyakinan akan muncul dari setiap individu dalam membangun 

kepercayaan dari sistem nilai perusahaan sebagia suatu kenyataan hidup dengan 

kesadaran mencapai ridho Tuhan. Banyak penelitian telah meyakini bahwa 

aktivitas keagamaan memang dapat menenangkan dan menyamankan seseorang 

sehingga seseorang dapat merasakan kebahagian, kepuasan hidup, moral maupun 

kualitas hidup (Hallahmi and Argyle, 1997 dikutip dari Muafi, 2003). 

       Menurut Mulawarman (2009) apabila kita merujuk ke majalah SWA No 

05/XXIII/1-14 Maret 2007 menyoroti spiritual company sebagai topik utamanya, 

menegaskan bahwa merebaknya spiritual company di Indonesia merupakan 

dampak dari perkembangannya di barat seperti dilakukan oleh UPS, Southwest, 

Starbucks dan Timberland untuk melanggengkan perusahaan. Diungkapan Prama 

dikutip oleh Mulawarman (2009) bahwa jika perusahaan ingin sustainable dan 

berumur panjang, ia harus menganut nilai-nilai spiritual. Dengan begitu, 

integritasnya akan teruji dan dipercaya mitra bisnisnya. 

       Pesatnya penggunaan spiritualitas dalam perusahaan disamping untuk 

mempertahankan kemapanan perusahaan juga dapat memberikan kenyamanan 

bekerja bagi perusahaan. Kenyamanan karyawan diyakini dapat memberikan 

pemahaman kepada mereka bahwa bekerja bukan lagi sekedar untuk mencari 

nafkah atau bersosialisasi, melainkan ingin memberikan sesuatu yang bermakna 

bagi kehidupan. Mulai dari memberikan makna bagi teman sekerja, perusahaan, 

pelanggan, pemegang saham, pemerintah, bahkan bagi masyarakat sekitar 
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perusahaan ataupun masyarakat luas dalam majalah SWA dikutip oleh 

Mulawarman (2009). Pemikiran spiritualitas dalam perusahaan juga diungkapkan 

oleh Chappell seperti dikutip Brandt (1996), dengan spiritualitas akan memberikan 

koneksi secara menyeluruh antar personal, kepada perusahaan, komunitas, 

pelanggan dan alam semesta. Ukuran keberhasilan Spiritual Company menurut 

Goenawan (2007) adalah karyawan merasa happy; perusahaan menerapkan 

pemberdayaan karyawan sebagai manusia seutuhnya; perusahaan memiliki 

integritas tinggi; proses berbagi tidak hanya dengan karyawan dan shareholders 

saja, melainkan kepada masyarakat, baik melalui program CSR (Corporate Social 

Responsibility) ataupun kontribusi lain. Ujung akhir kepentingan spiritualitas 

dalam perusahaan menurut tim riset SWA adalah untuk menghasilkan nilai-nilai 

organisasi (Value Based Organization) dengan output sebagai berikut: 

1. Menghasilkan perubahan sikap individu (seperti pencarian makna lebih pada 

pekerjaan pada karyawan, orientasi pada memberi/pelayanan pada orang lain). 

2. Menurunkan praktik penyelewengan dan pelanggaran wewenang (fraud). 

3. Meningkatkan citra/kredibilitas perusahaan di mata stakeholder. 

4. Mendongkrak performa perusahaan secara berkelanjutan.  

      Terdapat 6 (enam) manfaat bagi perusahaan yang menerapkan aspek 

spiritualitas dalam bisnis. Pertama, perusahaan terhindar dari kecurangan (fraud) 

yang sangat merugikan berbagai pihak yang dapat mengakibatkan kebangkrutan. 

Kedua, produktivitas & kinerja perusahaan menjadi meningkat, karena karyawan 

dapat bekerja secara optimal. Ketiga, suasana kerja menjadi harmonis karena 
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terdapat sinergi yang bagus antara karyawan, pimpinan perusahaan dan serikat 

karyawan/pekerja. Keempat, citra (image) positif perusahaan menjadi meningkat. 

Kelima, perusahaan menjadi tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan 

(sustainable company). Keenam, menurunkan perpindahan (turnover) karyawan. 

Spiritual company paling tidak dapat memberikan manfaat bagi karyawan atas 5 

(lima) hal. Pertama, menciptakan optimisme dan motivasi yang tinggi. Kedua, 

meningkatkan produktivitas kerja. Ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi. 

Keempat, menjadi karyawan yang pembelajar (learning people). Kelima, 

meningkatkan awarness dan loyalitas terhadap perusahaan (Effendi, 2010). 

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Nurul (2008) tentang 

mekanisme sistem pengendalian internal perbankan syariah. Akuntansi syariah 

tidak dapat dipahami melalui pendekatan konvensional, karena ini merupakan 

instrumen bisnis yang terkait dengan Tuhan, manusia, dan alam. Adanya 

keterkaitan dengan Tuhan, manusia, dan alam ini telah membedakan akuntansi 

syariah dengan akuntansi modern, baik nilai yang terkandung di dalamnya maupun 

pada bentuk teori dan tujuan dasarnya. Berdasarkan perbedaan tersebut maka 

prosedur pengendalian dan aspek perilaku manusia akan menentukan praktik 

sistem pengendalian intern. Penelitian lainnya yaitu oleh Triyuwono dan 

Roekhuddin (2000) yang dikutip oleh Nurul (2008), mencoba untuk melihat 

praktik sistem pengendalian intern pada lembaga zakat. Hasilnya menunjukkan 

bahwa pada lembaga zakat terdapat ketidakkonsistenan antara praktik 

pengendalian internal dengan akuntabilitasnya. Fenomena ini terjadi dikarenakan 
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ada konsep serta praktik sistem penendalian intern yang lemah, seperti adanya 

perangkapan tugas antara fungsi pencatatan dan fungsi penyimpanan uang. Namun 

ditemukan adanya pemahaman akuntabilitas yang unik pada manajemen lembaga 

zakat. Keunikan tersebut terlihat pada keluasan lingkup akuntabilitas yang 

ditunjukkan oleh tingkatan-tingkatannya. Tingkatan pertama pada Muzakki, 

Munfiq, Musaddiq, tingkatan kedua pada Dewan Penasehat, dan yang terakhir, 

tingkatan ketiga ditujukan pada Tuhan. 

Pada tingkatan pertama, medianya laporan keuangan dan/atau laporan 

lainnya yang bersifat kuantitatif (laporan “fisik”) sedangkan tingkatan kedua 

medianya dapat berupa pencapaian program-program kualitatif yang ditetapkan 

oleh regulator, atau laporan tentang ditaati dan dipraktikkannya prinsip-prinsip 

etika syariah (laporan “fisik” dan “mental”). Pada tingkat ketiga merupakan 

bentuk akuntabilitas yang sangat abstrak, karena perwujudannya melibatkan 

dimensi spiritual manajemen, yaitu sifat ihsan, suatu perbuatan baik yang diyakini 

bahwa perbuatan tersebut senantiasa diawasi oleh Allah SWT secara terus 

menerus. Namun, ketidakkonsistenan ini menurut pengamatan Triyuwono dan 

Roekhuddin (2000), tidak terdapat indikasi kesengajaan, tetapi yang terlihat adalah 

lemahnya sumber daya manusia dalam menterjemahkan akuntabilitas (baik fisik, 

mental, dan spiritual) dalam praktik sistem pengendalian intern yang nyata.  

Hal ini menggambarkan bahwa sistem pengendalian intern dapat 

dipengaruhi oleh keyakinan bahwa semua amal perbuatan manusia akan 

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan perlunya kualitas sumber daya manusia 



6 
 

yang mendukung dalam menciptakan sistem pengendalian intern yang baik. Hal 

ini menjadi motivasi peneliti bagaimana konsep spitualisme Islam atau syariah 

dapat mempengaruhi sistem pengendalian intern suatu perusahaan.  

Keyakinan terhadap hari akhir akan membuat seseorang berhati-hati dalam 

melakukan perbuatan salah dan dosa seperti penyelewengan, penggelapan, 

kecurangan, moral hazard dan sebagainya karena orang tersebut yakin bahwa 

kehidupan bukanlah hanya di dunia, tapi ada kehidupan akhirat yang kekal dan 

hakiki. Dari nilai-nilai yang diyakini akan membuat karakter, kepentingan 

personal menonjol tanpa harus melakukan kecurangan. Dengan keyakinan, 

individu atau karyawan dalam melakukan kegiatan apapun di perusahaan 

mempunyai nilai yang lebih bermakna baik bagi dirinya, keluarganya, teman 

sekantornya, pemilik perusahaan, umat manusia lainnya, dan juga di hadapan 

Tuhan. Makna bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-

sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, fikir dan dzikir untuk 

mengaktualisasikan sebagai hamba Allah yang harus menundukkan duniasebagai 

bagian dari masyarakat yang terbaik/khoiro ummah (Tasmara, 1995 dikutip dari 

Muafi, 2003). 

Tata aturan yang diatur dalam Islam merupakan tata aturan yang dipenuhi 

dengan nilai kebaikan, kejujuran, tanggung jawab, kepatuhan, akhlakul karimah, 

kesabaran, dan kesungguhan.  Nilai-nilai tersebut harus dimiliki dan dinyatakan 

dalam kehidupan yang akan memberikan kebaikan baginya.  
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      Nilai-nilai Islam bersumber dari Al Qur’an sebagai sumber utama dan Hadis 

sebagai sumber kedua. Seorang muslim harus memahami dan mempraktekkan 

nilai-nilai Islam dalam kehidupan baik dalam lingkungan masyarakat, organisasi 

maupun perusahaan. Dalam Al Qur’an surat Al Hijr ayat 9 Allah SWT berfirman: 

 "Sesungguhnya Kami (Allah) yang menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya 
Kami pula yang memeliharanya." 
 
Pada ayat yang lain (QS.11:14) Allah SWT juga telah berfirman: 

 "... sesungguhnya (Al Qur'an) diturunkan dengan ilmu Allah ..." 

Hadis merupakan sumber kedua yang berasal dari tuntunan Rasulullah yang 

mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam 

yang ada dalam Al Qur’an.  

Berdasarkan Al Qur'an dan Hadis, seseorang harus memiliki keimanan yang 

akan menjadi pondasi dalam melakukan ibadah, muamalah, dan menciptakan 

nilai-nilai etika dalam kehidupan. Dengan mendasarkan pada hadis maka 

seseorang akan mencontoh perilaku Rasulullah SAW sehingga ia akan menjadi 

penegak nilai-nilai Islam, teladan yang baik, serta rahmat bagi seluruh alam 

(rahmatan li’alamin). Pengamalan nilai-nilai yang dapat diterima dalam suatu 

lingkungan akan menjadi penting dalam kehidupan. Nilai-nilai islam dapat 

menjadi penggerak ke arah kemajuan dan memberantas unsur-unsur keburukan 

seperti korupsi, kolusi, penyelewengan dan penggelapan   

Dengan nilai-nilai Islam seseorang akan memiliki sikap tawadhu’ (rendah 

hati) dalam kehidupan, sikap yang berguna bagi lingkungannya, menghapus nilai 
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yang buruk bagi dirinya, menjalankan tugas dengan tanggung jawab, memiliki 

motivasi yang menjadi penggerak untuk kemajuan serta memiliki kedisiplinan 

yang tinggi. Perusahaan dapat menanamkan nilai-nilai Islam hingga mencapai 

tujuan yang utuh antara dunia dan akhirat. Kondisi ideal ini akan mendorong 

prestasi kerja serta dapat  menciptakan ketenangan bekerja lahir dan batin, dunia 

maupun akhirat. 

Dalam proses manajemen diperlukan aktivitas pengendalian di dalamnya. 

Pengendalian memberikan imajinasi kepada kita agar dapat mengantisipasi 

menurunnya  kinerja organisasi serta  mempermudah dalam memperoleh kepastian 

dalam mencapai tujuan.  

Pengendalian bertujuan untuk memastikan suatu kelompok melakukan 

prosedur yang ditetapkan mengukur keefektifan dan tingkat penyimpangan dengan 

mengambil perbaikan secara tepat waktu dilakukan secara berkesinambungan 

dengan frekuensi yang teratur. Pengendalian harus berdasarkan kesepakatan 

bersama yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk meninjau setiap operasi  

dan memiliki tujuan yang nyata agar dilakukan tindakan yang berarti.  

Pengendalian dilakukan karena adanya keinginan untuk meningkatkan 

kinerja organisasi, dimungkinkan terjadinya penyelewengan sehingga dapat 

dihindari atau diminimalkan serta pemberian wewenang di mana manajer dapat 

meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang diberi otorisasi. Hakikat dari 

pengendalian adalah terkendalinya perilaku individu dalam organisasi untuk 

melaksanakan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Islam 
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telah menetapkan bahwa amal perbuatan harus bertujuan untuk mencari ridha 

Allah dengan disertai keikhlasan dan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Hal 

ini terdapat dalam surat Al Mulk ayat 2: 

“Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang 
paling baik amalnya. Dialah Yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun.” 

Keberadaan pengendalian dalam organisasi harus dipandang sebagai sarana 

untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam dan aturan yang telah ditetapkan dalam 

organisasi telah dipraktekkan dengan baik. Sistem pengendalian intern pada 

umumnya berguna untuk menjaga keamanan harta, meningkatnya kinerja 

organisasi dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi operasi, dipatuhinya 

kebijakan manajemen sebagai sumber tata aturan dalam organisasi, dan terciptanya 

ketelitian dan keakuratan catatan akuntansi.  

           Dalam tulisan ini, penulis akan membahas tentang sistem pengendalian 

intern yang berdasarkan atas paham spiritual dalam Islam. Berdasarkan 

pemahaman spiritual dari berbagai referensi, maka penulis ingin mendeskripsikan 

tentang bagaimana penerapan sistem pengendalian intern berdasarkan nilai 

spiritual, sehingga penulis mencoba untuk menuliskannya sebagai Kertas Kerja 

Utama, dengan judul “ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

BERDASARKAN PERSPEKTIF SPIRITUALISME ISLAM.“  
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

      Dalam penulisan ini, maka pokok permasalahan yang akan diangkat dalam 

skripsi ini adalah sebagai berikut: Bagaimana sistem pengendalian intern 

berdasarkan spiritualisme Islam? 

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN 

Tujuan dari penulisan ini dilakukan adalah: 

1. Untuk menganalisa bagaimana sistem pengendalian intern berdasarkan nilai-

nilai spiritual untuk mencapai tujuan perusahaan.  

2. Untuk menganlisa nilai-nilai spiritual yang dapat mendukung sistem 

pengendalian intern yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Manfaat Penelitian ini dilakukan adalah: 

1) Bagi Pihak Perusahaan 

     Perusahaan dapat memahami dan menerapkan sistem pengendalian intern 

dengan konsep spiritualisme Islam yang sangat yang sangat baik dan berguna 

dalam mencapai tujuan organisasi.  

 2) Bagi Ilmu Pengetahuan  

     Dapat memahami sistem pengendalian intern dengan konsep spiritualisme 

Islam yang mendukung dalam menjaga harta organisasi, meningkatkan 
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efisiensi dan ektifitas operasi, terjaminnya ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, dan dipatuhinya kebijakan manajemen. 

  3) Bagi manajemen Internal 

      Konsep spiritualisme Islam memudahkan kinerja organisasi dalam 

menciptakan suasana penuh keharmonisan, mencegah terjadinya segala 

bentuk penyelewengan, dan  sangat mendukung tercapainya tujuan organisasi.  

1.4 Sistematika Penulisan  

Bab I: Pendahuluan 

          Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian.  

Bab II: Metode Penelitian 

          Dalam bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang dilakukan 

peneliti untuk memperoleh jawaban bab ini berisi jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, fokus penelitian, jenis data, sumber data, teknik 

analisis data. 

Bab III: Sistem Pengendalian Intern Dengan Perspektif Spiritualisme Islam 

             Bab ini menguraikan tentang definsi sistem pengendalian intern, definisi 

spiritualisme Islam, dan definsi sistem pengendalian intern dengan 

perspektif spiritualisme Islam. 
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Bab IV: Tujuan Sistem Pengendalian Intern Dengan Perspektif Spiritualisme 

Islam 

               Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai tujuan Sistem Pengendalian 

Intern  dengan perspektif spiritualisme Islam meliputi analisa budaya 

perusahaan kinerja organsiasi, hubungan antara nilai-nilai individu dan 

budaya perusahaan, peran dari manajemen puncak sebagai bentuk 

fenomena social yang merupakan wujud dari pendekatan penelitian, 

perintah Allah SWT tentang efisiensi dan efektifitas operasi, sikap 

amanah dalam mewujudkan keandalan pelaporan keuangan, ahlakul 

Karimah yang mendukung dipatuhinya kebijakan manajemen.  

Bab V: Lingkungan Sistem Pengendalian Intern Dengan Perspektif 

Spiritualisme   Islam 

     Bab ini membahas tentang lingkungan sistem pengendalian intern 

dengan perspektif spiritualisme Islam meliputi amar ma'ruf nahi 

mungkar untuk mencegah kemungkaran dalam sistem pengendalian 

intern, sikap ihsan untuk menjaga perbuatan baik dalam system 

pengendalian intern, jihad dalam menciptakan kesungguhan dalam 

bekerja, mengutamakan sikap sabar dalam setiap pekerjaan, sistem 

khilafah dalam membentuk struktur organisasi, istiqomah dalam 

menjalankan syariat agama dalam system pengendalian intern, zuhud 
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untuk mengingatkan pada kehidupan akhirat, tawakal, dan sikap wara’ 

untuk berhati-hati dalam setiap aktivitas operasi. 

Bab VI: Karakteristik Sistem Pengendalian Intern Dengan Perspektif 

Spiritualisme   Islam 

Bab ini membahas tentang karakteristik sistem pengendalian intern 

dengan perspektif spiritualisme Islam meliputi kepemimpinan Islami 

dalam Sistem Pengendalian Inten, jihad dalam menciptakan 

kesungguhan dalam bekerja, amar ma'ruf nahi mungkar untuk 

mencegah kemungkaran dalam sistem pengendalian intern, sikap 

amanah dalam mempertanggungjawabkan setiap tugas, istiqomah 

dalam menjalankan syariat agama dan dalam menaati kebijakan 

manajemen.  

Bab VII:    Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran  

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan 

penelitian, dan saran yang diberikan berkaitan dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

2.1 Jenis Penelitian  

     Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan 

menggunakan studi literatur. Secara harfiah, sesuai dengan namanya, penelitian 

kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui 

prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang 

menggunakan ukuran angka (Strauss dan Corbin, 1990 dalam Hoepfl, 1997 dan 

Golafshani, dalam Wahyono, 2009). Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan 

dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai 

atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa, 

atau kata-kata. Oleh karena itu, bentuk data yang digunakan bukan berbentuk 

bilangan, angka, skor atau nilai; peringkat atau frekuensi; yang biasanya dianalisis 

dengan menggunakan perhitungan matematik atau statistik (Creswell dalam 

Wahyono, 2009). 

     Menurut Creswell dalam Wahyono (2009), pendekatan kualitatif adalah 

pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-

konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, 

nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola 

pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: 

orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau keduanya. Lebih 
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jelasnya, pengertian tersebut adalah sebagai berikut: 

    A qualitative approach is one in which the inquirer often makes knowledge 
claims based primarily on constructivist perspectives (i.e. the multiple meanings of 
individual experiences, meanings socially and historically constructed, with an 
intent of developing a theory or pattern) or advocacy/ participatory perspectives 
(i.e. political, issue-oriented, collaborative or change oriented) or both (Creswell, 
2003, hal.18) 
 
     Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami 

obyek yang diteliti secara mendalam. Menurut Lincoln dan Guba dalam Wahyono 

(2009) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk membangun 

ideografik dari body of knowledge, sehingga cenderung dilakukan tidak untuk 

menemukan hukum-hukum dan tidak untuk membuat generalisasi, melainkan 

untuk membuat penjelasan mendalam atau ekstrapolasi atas obyek tersebut. 

     Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang bertujuan memperoleh teori-teori 

atau hukum-hukum hubungan kausalitas yang general yang memungkinkan 

peneliti melakukan prediksi dan pengendalian seperti yang dilakukan pada 

penelitian ilmu alam, penelitian kualitatif berupaya membangun pemahaman 

(verstehen) dan penjelasan atas perilaku manusia sebagai mahkluk sosial 

(Muhadjir dalam Wahyono 2009). 

Menurut Sastrodiwiryo (2010) studi literatur dalam sebuah penelitian untuk 

mendapatkan gambaran yang menyeluruh  tentang  apa yang sudah dikerjakan 

orang lain dan bagaimana orang mengerjakannya, kemudian seberapa berbeda 

penelitian yang akan kita lakukan. 
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2.2. Pendekatan Penelitian  

       Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Menurut Sudarmanti 

dalam Embakri (2009) hakekatnya prinsip fenomenologi berkenaan dengan 

pemahaman tentang bagaimana keseharian, dunia intersubyektif (dunia kehidupan) 

atau juga disebut Lebenswelt terbentuk. Fenomenologi bertujuan mengetahui 

bagaimana kita menginterpretasikan tindakan sosial kita dan orang lain sebagai 

sebuah yang bermakna (dimaknai) dan untuk merekonstruksi kembali turunan 

makna (makna yang digunakan saat berikutnya) dari tindakan yang bermakna pada 

komunikasi intersubjektif individu dalam dunia kehidupan sosial. 

Dalam fenomenologi, setiap individu secara sadar mengalami sesuatu yang 

ada. Sesuatu yang ada yang pada kemudian menjadi pengalaman yang senantiasa 

akan dikonstruksi menjadi bahan untuk sebuah tindakan yang beramakna dalam 

kehidupan sosialnya. Manakala berbicara sesuatu yang dikonstruksi, tidak terlepas 

dari interpretasi pengalaman di dalam waktu sebelumnya. Interpretasi itu sendiri 

berjalan dengan ketersediaan dari pengetahuan yang dimiliki. Namun demikian, 

sebagai mana proses interpretasi, harus diperhatikan kemampuan menangkap lebih 

jauh atau melihat sesuatu lebih jauh (seeing beyond) dalam fenomena yang sedang 

dikonstruksi itu. Metode fenomenologi, menurut Polkinghorne (Creswell,1998: 

51-52 dalam Sudarmanti) adalah,  

“a phenomenological study describes the meaning of the lived experiences 
for several individuals about a concept or the phenomenon. Phenomenologist 
explore the structure of cosciousness in human experiences“. Sedangkan menurut 
Husserl (Creswell, 1998: 52). Peneliti fenomenologis berusaha mencari tentang, 
“The essential, invariant structure (or essence) or the central underlying meaning 
of the experience and emphasize the intentionality of consciousness where 
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experience contain both the outward appearance and inward consciousness based 
on memory, image, and meaning”. 

 
 
Menurut Sukoharsono (2006)  riset fenomenologi mendeskripsikan tentang 

pengalaman hidup beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena. Peneliti 

fenomenologi mengeksplorasi struktur kesadaran dan pemahaman pengalaman 

manusia. Riset fenomenologi memfungsikan ‘general  guideline or outlines and 

researches are expected to develop plans of study especially suited to 

understanding the particular experiented phenomenon that is the object the study 

(Polkinghorne, 1989: 44 dalam Sukoharsono (2006)). 

Hal tersebut dijadikan pola dasar membangn feomena yang akan diriset. 

Untuk lebih memahami tentang metode ini, berikut ada beberapa langkah yang 

penting untuk diimplemetasikandalam konteks riset fenomenologi. Pertama, 

peneliti harus memahami perspektif filosofi dari apa fenomena ini secara solid. 

Kedua, objek dan partisipan yang dipilih tersebut harus secara hati-hati diputuskan 

khususnya partisipan yang terlibat harus mempunyai pengalaman terhadap 

fenomena tersebut. Ketiga, tipikal data diperoleh dari ‘long interview’  yang 

diikuti dengan self refleksi dari peneliti tersebut. Keempat, peneliti harus 

melaporkan pemahaman akan fenomena yang distudi dari pengalaman partisipan 

yang terlibat dan menganalisanya secara intersubjectve ways.  

Fenomena yang dibahas ialah tentang Celestial Management Training 

(CMT) yang merupakan sebuah training manajemen SDM yang didasarkan dari 
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sebuah pemikiran DR. Ahmad Riawan Amin MSc (Tokoh Perubahan, The Best 

CO 2008) dalam buku best seller-nya "The Celestial Management" akan memandu 

para CEO, pemimpin perusahaan dan pelaku bisnis didalam menata ulang 

bisnisnya dengan memberikan sentuhan prinsip nilai-nilai luhur illahi yang segar 

dalam pengelolaan usaha. 

 

DR. Ahmad Riawan Amin MSc telah membuktikan Celestial Management 

dengan keberhasilannya memimpin Bank Muamalat selama dua periode (1999-

2009) dari sebuah Bank yang merugi menjadi Bank Nasional Terbaik 2009 dengan 

meningkatkan equitas (2500%), aset (7500%) dan jaringan (12500%). Prinsip dan 

nilai-nilai luhur illahi yang relevan dengan kegiatan bisnis ini dikemas dalam 12 

atribut utama yang terangkum dalam ZIKR (Zero Base, Iman, Konsisten Result 

Oriented), PIKR (Power Sharing, Information Sharing, Knowledge Sharing, 

Reward Sharing) dan MIKR (Militan, Intelek, Kompetitif, Regeneratif). Penerapan 

ZIKR – PIKR – MIKR inilah yang akan mengubah nilai-nilai, pola pikir, sikap, 

perilaku, kebiasaan, hubungan kerja antar karyawan serta watak dalam spirit 

kebersamaan, transparansi, dan sinergi. 

Fenomena ini membahas tentang spiritual yang dibangun di semua 

karyawan perusahaan mengandung energi semangat dan kekuatan bagi 

perusahaan.Spiritual dapat menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan sebuah 

perusahaan. Seluruh elemen dalam perusahaan tidak hanya berorientasi pada laba 

ataupun pada konsep financial melainkan juga pengabdian kepada Tuhan Yang 
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Maha Pencipta. 

Obyek dari fenomena ini adalah seluruh elemen perusahaan terutama 

karyawan bagaimana aktivitas kerja mereka hendaknya ditanamkan nilai-nilai 

spiritual yang dapat memberikan ketenangan, motivasi, menciptakan budi pekerti 

yang luhur, kreatifitas, sikap tanggung jawab, sikap saling mengasihi dan 

sebagainya.  

 
2.3 Fokus Penelitian  

     Fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah penerapan sistem pengendalian 

intern berdasarkan perspektif Islam berdasarkan hasil renungan penulis yang 

bersumber dari bahan bacaan sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang sistem 

pengendalian intern yang baik berdasarkan perspektif  Islam. 

2.4 Jenis Data 

     Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, 

dan majalah. Menurut pendapat Umar (1999:43) menyatakan bahwa data sekunder 

adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan, baik oleh 

pengumpul data primer atau pihak lain Jadi data sekunder merupakan data yang 

secara tidak langsung berhubungan dengan responden yang diselidiki dan 

merupakan pendukung bagi penelitian yang dilakukan. 

2.5 Sumber Data 

     Sumber data penelitian ini adalah sumber data tertulis yaitu buku,  

jurnal ilmiah, dan majalah. 
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2.6 Teknik Analisis Data 

      Menurut Patton (dalam Moelong, 2007: 280), teknik analisis data adalah 

proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori 

dan satuan uraian dasar, ia membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan 

arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari 

hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Dalam menganalisis data dari sumber 

tertulis penulis menggunakan renungan subyektif dalam medeskripsikan 

penerapan sistem pengendalian intern berdasarkan perspektif  Islam.  

     Menurut Afriani (2009) langkah-langkah analisis data pada studi fenomenologi, 

yaitu: 

Langkah-langkah analisis data pada studi fenomenologi, yaitu: 

a. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh 

tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan. 

b. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data 

yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data. 

c. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang dirasakan oleh 

responden dengan melakukan horizonaliting yaitu setiap pernyataan pada 

awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang 

tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat 

repetitif atau tumpang tindih dihilangkan, sehingga yang tersisa hanya horizons 

(arti tekstural dan unsur pembentuk atau penyusun dari phenomenon yang tidak 

mengalami penyimpangan). 
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d. Pernyataan tersebut kemudian di kumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis 

gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi. 

e. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena 

tersebut sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian 

mengembangkan textural description (mengenai fenomena yang terjadi pada 

responden) dan structural description (yang menjelaskan bagaimana fenomena 

itu terjadi). 

f. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari 

fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman responden 

mengenai fenomena tersebut. 

g. Membuat laporan pengalaman setiap partisipan. Setelah itu, gabungan dari 

gambaran tersebut ditulis. 

Penulis menggunakan langkah-langkah analisis data pada penelitian fenomenologi, 

yaitu: 

a. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh 

tentang fenomena yang bersumber dari literature yang telah dikumpulkan. 

b. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data 

yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data. 

c. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan dari sumber literatur. 

d. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari 

fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna dari fenomena tersebut. 

e. Membuat laporan dari fenomena tersebut. 
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Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis wacana 

yaitu, menganalisis bahan bacaan atau literature dengan menangkap makna yang 

terkandung di dalamnya dan juga merenungkan beberapa fenomena sosial agar 

menjadi suatu gambaran dari penelitian. 
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BAB III 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN DENGAN PERSPEKTIF 

SPIRITUALISME ISLAM 

 

3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

       Menurut Tunggal dalam Ermayanti (2009) pengendalian intern meliputi 

organisasi dan semua metode serta ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi dalam 

suatu perusahaan untuk mengamankan kekayaan, memelihara kecermatan dan 

sampai seberapa jauh dapat dipercayanya data akuntansi. 

       Menurut Mulyadi dalam Ermayanti (2009) sistem pengendalian intern 

meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan 

untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.  

Sedangkan menurut Dep. Kop dan UKM dalam Parno (2005) pengendalian intern 

dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris 

(pengawas pada koperasi), manajemen (pengurus dan manajer/direksi), personel 

organisasi (koperasi, perusahaan) yang didesain untuk memberikan keyakinan 

memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan organisasi: (a) keandalan 

pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.  
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       American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) mendefinisikan 

pengendalian intern yang dikutip oleh Hartadi (1986: 3) adalah sebagai berikut: 

“Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan perusahaan, mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya 

kebijakan manajemen”. 

       Sedangkan pengendalian intern menurut Mustofa dalam Ermayanti (2009) 

adalah cara-cara untuk mengatasi pengamatan harta kekayaan, memperoleh 

informasi bagi pimpinan, melancarkan operasional dan dipatuhinya kebijakan-

kebijakan perusahaan. 

Menurut tujuannya  Mulyadi (1992) menyebutkan: 

       Sistem pengendalian internal dapat dibagi menjadi dua macam, pengendalian 

internal akuntansi (accounting control), dan pengendalian internal administratif      

(administrative control). 

       Pengendalian internal akuntansi meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi 

dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, sehingga dapat menjamin 

kekayaan organisasi dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. 
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       Pengendalian internal adminitratif meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan 

dipatuhinya kebijakan manajemen. 

       Menurut Jusup (2001) terdapat beberapa konsep dasar yang terkandung dalam 

definisi pengendalian intern menurut COSO adalah sebagai berikut : 

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Ini 

berarti bahwa pengendalian intern merupakan proses/cara untuk mencapai 

tujuan. Pengendalian intern terdiri dari serangkaian tindakan dan prosedur yang 

melekat dan terintegrasi dalam infrastruktur satuan usaha.  

2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya 

terdiri dari buku pedoman kebijakan dan formulir-formulir, tetapi juga orang-

orang pada berbagai jenjang dalam suatu organisasi yang melaksanakan 

tugasnya di setiap bidang seperti dewan komisaris, manajemen serta personil 

lainnya.  

3. Pengendalian intern diharapkan hanya dapat memberikan keyakinan yang 

memadai, bukan keyakinan mutlak karena masih adanya kelemahan-kelemahan 

bawaan yang melekat pada seluruh system pengendalian intern dan perlu 

mempertimbangkan biaya dan manfaat yang bersangkutan dengan pengendalian 

tersebut.  

4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tiga golongan tujuan yang saling 

terkait, yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi. 
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       Dari uraian diatas dapat didefinisikan bahwa system pengendalian intern 

merupakan metode dan cara kerja dalam organisasi yang saling terkoordinasi yang 

bertujuan untuk menjaga harta organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, meningkatkan efisiensi dan efktifitas operasi, dan mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen. 

3.1.1 Tujuan Sistem Pengendalian Intern 

       Menurut Tunggal dalam Ermayanti (2009) tujuan sistem pengendalian intern 

yang efektif dapat digolongkan sebagai berikut : 

1. Untuk menjamin kebenaran data akuntansi. 

2. Untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuannya. 

3. Untuk menggalakan efisiensi usaha.  

4. Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan. 

Tujuan dari pengendalian  internal adalah sebagai berikut Mulyadi dalam 

Ermayanti (2009):    

1. Menjaga keamanan harta kekayaan milik organisasi. 

Yaitu melindungi aset perusahaan dari kerugian yang ditimbulkan dari 

penyimpanan atau penjagaan aktiva serta pelaksanaan dan pencatatatn 

transaksi. Kerugian tersebut dapat disebabkan oleh kesalahan yang 

disengaja maupun yang tidak disengaja dalam transaksi penanganan harta 

organisasi. Kesalahan yang tidak disengaja misalnya penulisan jumlah 
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pendapatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sedangkan 

kesalahan yang disengaja misalnya penggelapan harta milik organisasi  

yang biasanya disertai pemalsuan pencatatan.  

2. Memeriksa ketepatan dan kebenaran  atau keandalan data akuntansi. 

Dengan membandingkan bukti transaksi dengan perhitungan fisik maka 

pihak manajemen dapat memastikan apakah catatan akuntansi sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila perbandingan-perbandingan 

tersebut terdapat perbedaan maka tindakan koreksi harus segera dilakukan 

untuk menghindari resiko yang lebih besar.  

3.    Meningkatkan atau mendorong efisiensi operasi kegiatan.  

Pihak manajemen harus mempertimbangkan antara manfaat atau biaya 

yang akan dikeluarkan. Biaya yang akan dikeluarkan jangan sampu 

melebih manfaat atau terjadi pemborosan-pemborosan lain yang tidak 

berguna. Jika ditemukan kegiatan yang kurang efisien maka manajemen 

harus memperhatikan dan mencari penyebab dari ketidak efisienan   

kegiatan tersebut, dengan menemukan penyebab ketidak efisienan maka 

akan dapat dicarikan jalan keluar  untuk perbaikan. Dengan demikian 

kegiatan yang dilakukan dapat berjalan secara efisien. 
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4. Mendorong ditaatinya kebijaksanaan-kebijaksanaan manajemen yang telah 

ditetapkan. 

Setiap organisasi memiliki aturan yang dibuat dari pihak manajemen 

sehingga setuap anggota organisasi dalam perusahaan tersebut harus 

mematuhi dan  selalu berpegang teguh pada aturan-aturan atau kebijakan-

kebijakan yang telah buat oleh manajemen. 

Dari beberapa tujuan dapat disimpulkan bahwa organsiasi harus 

menjaga harta kekayaannya dengan prosedur dan pencatatan transaksi.yang 

benar, meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi dengan selalu 

melakukan perbaikan kinerja organisasi, memeriksa dan menjaga ketelitian 

data akuntansi dengan melakukan perbandingan-perbandingan catatan 

akuntansi sehingga tercapai keandalan pelapora keuangan, dipatuhinya 

kebijakan manajemen yang dilakukan oleh setiap anggota organisasi 

dengan penuh kesadaran. 

3.1.2 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern  

            Unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern  menurut Mulyadi dalam 

Ermayanti (2009) adalah:  
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1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian tanggung 

jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk 

melaksanakan kegiatan utama organisasi. Pembagian tanggung jawab 

fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini: 

a. Harus dipisahkan fungsi–fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi yang 

memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Setiap kegiatan 

memerlukan otorisasi dari pejabat yang mempunyai wewenang untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut. 

b. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk 

menyimpan aktiva organisasi sedangkan fungsi akuntansi adalah fungsi 

yang memiliki wewenang untuk melakukan pencatatan peristiwa keuangan. 

c. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan 

semua tahap suatu transaksi hal ini untuk meminimal atau menghindari 

adanya tindak kecurangan. 

d. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, utang pendapatan dan biaya. 
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2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan  

            Kewenangan digunakan untuk melaksanakan setiap transaksi yang berasal 

dari pejabat yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sehingga 

diperlukan system yang terorganisasi yang mengatur pembagian wewenang 

untuk mengotorisasi setiap transaksi. Formulir merupakan alat yang 

digunakan dalam pemberian wewenang memberikan otorisasi 

terlaksananya transaksi organisasi. Prosedur pencatatan yang baik ialah 

dibuatnya catatan-catatan akuntansi yang teliti dan tepat waktu untuk 

menjamin data yang ada di formulir sehingga sistem otorisasi akan 

menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya 

sehingga akan menjadi masukan  yang dapat dipercaya bagi proses 

akuntansi. 

3. Sistem otorisasi yang akan menjamin dihasilkannya pembukuan yang dapat 

dipercaya dan prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi 

yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, biaya dan 

pendapatan.  

4. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

            Praktik yang sehat akan mendukung dalam pembagian tanggung jawab 

fungsional, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang baik. Pada 
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umumnya cara-cara yang ditempuh oleh organisasi  dalam menciptakan 

praktik yang sehat adalah : 

a) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus 

dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Nomor urut yang tercetak 

akan dapat menentukan pertanggungjawaban setiap transaksi. 

b) Pemeriksaan mendadak (surprised audit). Pemeriksaan mendadak 

dilakukan oleh pihak manajemen tanpa pemberitahuan lebih dahulu  

kepada pihak yang akan diperiksa dengan jadwal yang tidak teratur 

sehingga akan mendorong karyawan untuk melasanakan tugasnya sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan dengan penuh kedisiplinan.  

c) Adanya campur tangan dari orang atau unit organisasi lain akan terjadi 

pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas setiap organisasi yang 

terkait  sehingga setiap unit organisasi akan melaksanakan praktik yang 

sehat dalam pelaksanaan tugasnya. 

d) Perputaran jabatan (job rotation). Perputaran jabatan diadakan secara rutin 

dapat memberikan kesempatan pada anggota organisasi untuk menguasai 

beberapa bidang pekerjaan dan menjaga independensi pejabat dalam 

malaksanakan tugasnya sehingga persengkongkolan diantara mereka dapat 

dihindari. 

e) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan inti 

dalam organisasi diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. Selama 

cuti, jabatannya digantikan sementara oleh pejabat lain sehingga 
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seandainya terjadi kecurangan dapat diungkap oleh pejabat yang 

menggantikan sementara. 

f) Secara periodik diadakan pencocokan fisik  kekayaan dengan catatatannya. 

Untuk Pencocokan ini berguna untuk menjaga kekayaan perusahaan dan 

mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya dilakukan secara 

periodik harus diadakan pencocokan  atau rekonsiliasi antara kekayaan 

secara fisik dengan catatan akuntansinya. 

g) Pembentukan unit organsasi yang bertugas untuk mengecek efektifitas dan 

efisiensi unsur-unsur sistem pegendalian internal yang lain. 

5. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

            Karyawan yang paling ideal ialah yang memiliki kualitas sesuai dengan 

tanggung jawabnya. Jika organisasi memiliki karyawan yang bermutu, 

kompeten dan jujur, unsur pengendalian internal yang lain dapat dikurangi 

sampai batas yang minimum dan organisasi tetap mampu menghasilkan 

pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. 

 Dari uraian diatas, unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern terdiri 

dari struktur organisasi yang merupakan kerangaka pembagian tugas dan proses 

pemberian wewenang agar dapat memudahkan dalam menentukan 

pertanggungjawaban dari setiap fungsi. Dalam pelaporan keuangan, adanya 

prosedur dan pencatatan. Prosedur pencatatan agar terjaga ketelitian data dan 
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ketepatan waktu untuk keandalan laporan keuangan, sistem otorisasi dari pihak 

manajemen untuk menghasilkan pertanggungjawaban sehingga dapat 

dipercayanya kekayaan utang, biaya dan pendapatan perusahaan, praktek yang 

sehat yang akan menghindarkan kecurangan serta karyawan yang bermutu agar 

mendapatkan kinerja yang optimal. Unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern 

merupakan jiwa dari suatu perusahaan karena merupakan prosedur yang 

menghasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi operasi, pencegahan 

kecurangan pencatatan yang baik dan sistem pertanggungjawaban. 

3.1.3 Elemen-elemen Pengendalian Intern 

        Committee of Sponsoring Organizations of the Treatway Commission 

(COSO) memperkenalkan adanya lima komponen pengendalian intern yang 

meliputi Lingkungan Pengendalian (Control Environment), Penilaian Resiko (Risk 

Assesment), Prosedur Pengendalian (Control Procedure), Pemantauan 

(Monitoring), serta Informasi dan Komunikasi (Information and Communication). 

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

  Komponen   yang menjadi dasar dari komponen pengendalian yang lain 

yang secara umum dapat memberikan acuan disiplin mencakup filosofi 

manajemen, struktur organisasi integritas, nilai etika, kompetensi personil 

perusahaan sikap para manajemen dan karyawan, cara manajamen di dalam 

mendelegasikan tugas dan tanggung jawab, mengatur dan mengembangkan 

personil,  terhadap pentingnya pengendalian yang ada di dalam organisasi 

tersebut. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan 
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pengendalian adalah filosofi manajemen (manajemen tunggal dalam 

persekutuan atau manajemen bersama dalam perseroan) dan gaya operasi 

manajemen (manajemen yang progresif atau yang konservatif), struktur 

organisasi (terpusat atau terdesentralisasi) serta praktik kepersonaliaan. 

Lingkungan pengendalian ini amat penting karena menjadi dasar 

keefektifan unsur-unsur pengendalian intern yang lain. 

2. Penilaian Resiko (Risk Assesment) 

       Semua organisasi memiliki resiko, dalam kondisi apapun yang namanya 

resiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan 

bisnis (profit dan non profit) maupun non bisnis. Suatu resiko yang telah di 

identifikasi dapat di analisis dan evaluasi sehingga dapat di perkirakan 

intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya. 

3.  Prosedur Pengendalian (Control Procedure) 

        Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja 

sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau 

mendeteksi terjadinya ketidakberesan dan kesalahan. Prosedur 

pengendalian meliputi hal-hal sebagai berikut: 

    1. Personil yang kompeten, mutasi tugas dan cuti wajib. 

    2. Pelimpahan tanggung jawab. 

    3. Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait. 

    4. Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan operasional. 
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4.  Pemantauan (Monitoring) 

 Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern akan menemukan 

kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian 

intern dapat di monitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau 

sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan yang terakhir dapat 

dilakukan dengan cara mengamati perilaku karyawan atau tanda-tanda 

peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi. 

Penilaian secara khusus biasanya dilakukan secara berkala saat terjadi 

perubahan pokok dalam strategi manajemen senior, struktur korporasi atau 

kegiatan usaha. Pada perusahaan besar, auditor internal adalah pihak yang 

bertanggung jawab atas pemantauan sistem pengendalian intern. Auditor 

independen juga sering melakukan penilaian atas pengendalian intern 

sebagai bagian dari auditor atas laporan keuangan. 

5. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

       Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari 

pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan 

pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian dan monitoring 

diperlukan oleh manajemen untuk pedoman operasional dan menjamin 

ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku 

pada perusahaan. Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan. 

Manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar 

eksternal. Hukum, peristiwa dan kondisi yang berpengaruh pada 
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pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal. 

       Dari uraian di atas, elemen-elemen pengendalian intern terdiri dari 

lingkungan pengendalian yang memiliki beberapa komponen yang sangat 

berpengaruhterhadap kefektifan seperti filosofi manajemen yang menjadi nilai-

nilai yang dapat dijadikan pertanggungjawaban bagi kemajuan organisasi. 

Penilaian resiko untuk menjaga agar tidak terjadi kerugian di masa mendatang. 

Prosedur pengendalian agar tercipta keteraturan dalam proses kinerja. Pemantauan 

yang dilakukan manajemen untuk meningkatkan efektifitas operasi organisasi, 

informasi dan komunikasi  adalah proses penyampaian pesan yang penting dalam 

organisasi tentang lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Prosedur 

pengendalian, pemantauan, dan lain sebagainya.  

3.1.4 Prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Intern 

          Menurut Jusup yang dikutip oleh Ermayanti (2009) pada tujuh buah prinsip 

pengendalian internal yang pokok meliputi: 

1. Penetapan Tanggung jawab secara Jelas. 

Manajemen harus menetapkan tanggung jawab yang jelas kepada setiap 

orang untuk setiap tugas yang diberikan dalam mendukung terciptanya 

pengendalian intern yang baik. Perumusan tanggung jawab yang jelas akan 

mempermudah untuk mencari siapa yang bertanggung jawab jika terjadi 

suatu kesalahan. 
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2. Penyelenggaraan Pencatatan yang Memadai 

Pencatatan yang baik berguna untuk melindungi aktiva dan menjamin 

bahwa semua karyawan melaksanakan prosedur yang ditetapkan. Catatan 

yang baik dan bisa dipercaya akan menjadi sumber informasi yang dpat 

digunakan manajemen untuk mengontrol jalannya operasi organisasi.  

3. Pengasuransian Kekayaan dan Karyawan Organisasi 

Asset perusahaan dapat diasuransikan untuk menjaga keamanan dengan 

jumlah pertanggungan yang memadai. Estimasi atas kerugian akibat 

kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh karyawan juga dapat 

diasuransikan.  

4. Pemisahan Pencatatan dan Penyimpanan Aktiva 

Apabila seseorang merangkap sebagai bagian pencatatan dan penanganan 

harta akandapat dimungkinkan terjadinya kecurangan terhadap harta 

tersebut sehingga perlu diadakan pemisahan atas kedua fungsi tersebut.  

5. Pemisahan Tangung Jawab atas Transaksi yang Berkaitan. 

Pencatatan setiap transaksi oleh seorang karyawan haus diperiksa oleh 

pihak lain sehingga menghindari terjadinya kesalahan.  
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6. Penggunaan Peralatan Mekanis (jika Memungkinkan) 

Manajemen dapat menggunakan peralatan mekanis yang dapat menambah 

keamanan dalam menjaga harta atau membantu mempermudah dalam 

melaksanakan operasi seperti check protector, mesin pencatat kas register, 

waktu  dan peralatan mekanis lainnya. 

7. Pelaksanaan Pemeriksaan secara Independen 

Sistem pengendalian internal perlu untuk dikaji ulang secara teratur untuk 

memastikan bahwa sistem atau prosedur-prosedur telah bekerja dan diikuti 

dengan benar. Hal ini dilakukan oleh audit internal yang bersifat 

independen sehingga ia dapat melakukan evaluasi mengenai efisiensi 

operasi secara menyeluruh dan efektif tidaknya sistem pengendalian 

internal. 

     Prinsip-prinsip pengendalian intern terdiri dari penetapan tanggung jawab 

yang bertujuan untuk mempermudah mendelegasikan tugas kepada pihak yang 

kompeten dan mencari pertanggungjawaban terhadap pihak yang ditugaskan, 

pencatatan yang baik untuk menjadikan informasi keuangan yang dapat dipercaya, 

pengasuransian harta organisasi untuk menjamin keamanannya, pemisahan 

pencatatan dan penyimpanan aktiva dan fungsi-fungsi yang lain agar tidak timbul 

kecurangan di dalamnya, penggunaan peralatan mekanis agar dapat mempermudah 
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dalam penjagaan harta, pemeriksaan independen untuk memastikan bahwa 

prosedur-prosedur telah bekerja dan ditaati dengan baik.  

3.2 Spiritualisme Islam 

       Menurut KH. Habib Adnan dalam Ginanjar (2001), agama Islam adalah 

agama fitrah sesuai dengan kebutuhan, dan dibutuhkan manusia. Kebenaran Islam 

senantiasa selaras dengan suara hati manusia. Oleh karena itu, seluruh ajaran Islam 

merupakan tuntutan suara hati manusia. Orang yang beragama Islam harus  tunduk 

dan patuh kepada yang memberi perintah yaitu Allah SWT sebagai pemilik 

kebenaran yang hakiki dan menjauhi laranganNya tanpa kecuali. Taat kepada 

Allah juga berarti taat kepada rasulnya sebagai utusan-Nya yang memberikan 

tuntutan dalam beribadah kepada Allah SWT, bermuamalah dalam bermasyarakat 

dan juga taat kepada pemerintah atau orang yang berkuasa yang memberikan 

ketentuan atau hukum yang berlaku sehingga tercipta ketertiban, ketentraman, dan 

kesejahteraan di lingkungannya. Hal ini tercantum dalam Al Qur’an Surat An Nisa 

ayat 59: 

“Hai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, 
dan orang-orang yang berkuasa diantara kamu. Dan bila kamu berselisih tentang 
sesuatu di kalanganmu sendiri, hendaklah kamu mengembalikannya Allah dan 
Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, itu lebih baik dan 
penyelesaian yang indah.” 

       Islam merupakan agama fitrah yang menyuruh pemeluknya untuk taat kepada 

aturan yang membimbing ke dalam kesucian jiwa sesuai dengan kodrat alam. 

Seluruh alam semesta ini mengikuti kepada fitrah alam sebagaimana matahari 
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bersifat panas, manusia bersifat lemah, bumi berputar pada porosnya, air mengalir, 

tumbuhan dapat tumbuh, dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW dapat menjadi 

teladan bagi seluruh umat manusia. Beliau memiliki kesucian dalam fitrah dan 

sifatnya dan menempuh jalan kebenaran, kebaikan, keutamaan dalam setiap 

urusan. Seluruh hidupnya merupakan kemuliaan, kejujuran, kebenaran, niat tulus, 

cita-cita luhur, dan peri kemanusiaan yang tinggi. Allah SWT berfirman: 

“Dia (Allah) yang telah mengutus Rasul-Nya untukmu, membawa petunjuk dan 
agama yang benar” (Ash-Shaf: 9) 

Hal ini membuktikan bahwa dia sebagai Nabi sekaligus sebagai rasul yang 

diutus kepada seluruh umat manusia untuk memberi petunjuk dan tuntunan hidup. 

Dengan percaya akan kenabiannya maka manusia wajib taat kepadanya yang 

sekaligus sebagai wujud taat kepada Allah SWT dengan mengikuti tuntunannya. 

Menurut Abu A’la Maududi (1986) manusia di dalam kehidupannya  

mempunyai dua segi yang berlainan, yaitu: 

1. Ia tunduk kepada undang-undang fitrah manusia dan mematuhinya. 

2. Ia telah dikaruniai akal, daya untuk memahami, memperhatikan dan 

menentukan pendapat. Maka ia dapat menerima sesuatu dan menolak yang lain, 

menyukai sesuatu jalan dan membenci yang lain dan menciptakan dari dirinya 

sendiri sesuatu kaidah untuk berbagai-bagai segi kehidupan atau menerima 

sesuatu sistem kehidupan yang diciptakan oleh orang lain. Jadi ia tidak terikat 

oleh dunia itu, tetapi ia telah diberi kemerdekaan berpikir dan diberi 
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kemerdekaan menentukan pilihannya mengenai pendiriannya dan 

perbuatannya.  

      Fitrah merupakan naluri alamiah sifat manusia sejak lahir. Fitrah manusia ialah 

mengakui Allah sebagai tuhannya sehingga ia akan mengikuti tuntunan ilahiah 

yang akan membawanya pada kesucian jiwa. Secara etimologi fitrah berarti 

penciptaan atau terbukanya sesuatu dan melahirkannya. Menurut Lestari (2010) 

berdasarkan pemahaman dari beberapa ayat dan hadits nabi  fitrah dapat diartikan 

sebagai berikut : al-thuhr (suci), al-din al-islamiy (potensi ber-Islam), Tauhid 

Allah (mengakui keesaan Allah), al-salamah (kondisi selamat) dan lain lain.  

Berdasarkan makna etimologi dan nasabi maka dapat disimpulkan bahwa secara 

terminologi fitrah adalah citra asli yang dinamis yang terdapat pada sistem-sistem 

psikofisik manusia, dan dapat diaktualisasikan dalam bentuk tingkah laku. Suara 

hati manusia merupakan suara nurani yang menuntun fitrah manusia dalam 

kebaikan. Suara hati manusia akan memberikan informasi dan kekuatan yang 

mampu membawa pada sifat kebaikan. Suara hati manusia membuat seseorang 

saling mempercayai, jujur dengan orang lain, dan menyelamatkan manusia dari 

kebinasaan. Suara hati bersumber dari hati yang dapat membawa manusia pada 

kebaikan dan moralitas luhur/akhlakul karimah. Hati dapat menjadi inspirasi 

dalam hal keberanian, semangat, integritas, dan komitmen sekaligus acuan yang 

harus dicapai dalam kehidupan rohani. Hati yang suci dapat menciptakan nilai-

nilai kebaikan yang dapat menjadi pelita bagi dirinya dan lingkungannya. Jika 

keseimbangan antara akal sebagai sumber kreatifitas dan hati sebagai esensi jiwa 
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ditegakkan akan menjadikannya  sebagai manusia yang bermartabat dan berakhlak 

mulia. 

 Oleh karena itu, suara hati yang disinari oleh cahaya Allah akan 

menunjukkannya sebagai  hakekat manusia yang suci. Dengan mengingat Allah, 

manusia akan dihiasi dengan sifat-sifat yang baik yang bersumber dari akhlak-Nya 

sehingga ia pun mencapai apa yang disebut nafs al-muthmainnah yang 

menyebabkan cahaya dan kedekatan dengan Allah. Hal ini tercantum dalam Al 

Qur’an Surat An Nur ayat 35: 

"Allah membimbing kepada cahaya-Nya, siapa saja yg Dia kehendaki, dan Allah 
membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui 
atas segala sesuatu". 

 Dengan hati yang suci, manusia akan menemukan kesadaran dan 

keyakinan terhadap Tuhannya yang mempunyai pengaruh pada kesadaran moral 

dan sosialnya.  

      Akal dan budi merupakan ciri khas yang dimiliki manusia yang 

membedakan makhluk Allah yang lain. Akal manusia digunakan untuk menerima 

dan menerapkan kebenaran dari Allah SWT sedangkan budi manusia merupakan 

karakter manusia untuk selalu berbuat kebaikan. Manusia adalah makhluk sosial 

yang saling membutuhkan dan berhubungan dengan manusia lainnya sehingga 

dengan dasar ini manusia diperintahkan untuk saling menghormati, saling 

menghargai, dan saling mengasihi terhadap sesama. Budi pekerti yang baik 

merupakan cerminan  manusia yang berjiwa luhur yang diwujudkan dalam sikap 



43 
 

dan perbuatannya yang mulia. Dengan demikian itu manusia dapat menjalankan 

kehidupan bermasyarakat dengan baik dan penuh kedamaian. Dengan  budi pekerti 

yang luhur, seorang muslim akan memberi manfaat bagi bagi dirinya, orang lain 

maupun  lingkungannya, sebagai konsep rahmat bagi seluruh alam sedangkan 

dengan akal kehidupan manusia menjadi lebih maju dan bermartabat. Itu semua 

menyiratkan suatu seruan yang kuat agar manusia mau menggunakan akalnya 

dalam menghadapi segala urusan diserta dengan hati nurani yang suci sesuai 

tuntunan ilahiah yang pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik dan 

sempurna. Akal dan budi manusia hendaknya diselaraskan dengan agama sebagai 

tuntunannya. Agama dapat dijadikan pedoman hidup yang harus dipahami dan 

diwujudkan dalam kehidupan. Pedoman hidup sangat penting dan berguna baik 

untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat karena merupakan 

kebutuhan utama. Manusia akan membutuhkan tuntunan serta perlindungan Allah 

SWT sampai  akhir jaman.  

      Dari uraian diatas, dapat didefinisikan bahwa spiritualisme Islam adalah 

sifat-sifat kejiwaan manusia yang diwujudkan dalam perbuatan baik yang 

bersumber dari suara hati yang dituntun oleh nilai-nilai agama, tuntunan Rasul, 

dan cahaya Allah SWT. 

Nilai-nilai spiritual Islam yang dapat mendukung terciptanya pengendalian 

intern yang baik diantaranya: 
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1. Amanah  

      Amanah merupakan bentuk kesetiaan, tanggung jawab, kejujuran, kepatuhan 

terhadap apa yang telah diembankan kepadanya dengan keyakinan bahwa ia 

akan di minta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Setiap anggota 

organisasi yang memiliki sikap amanah akan melakukan tugasnya dengan 

baik dan akan berusaha menghindari dari sikap menyeleweng. Hal ini 

tercantum dalam Al Qur’an: 

”Hai orang-orang yang beriman  janganlah kamu sekalian mengkhianati Allah 
dan RasulNya  dan jangan pula mengkhianati amanah-amanah yang di 
percayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”(QS.Al-Anfal: 27) 

2.    Amar Ma’ruf Nahi Mungkar  

     Seorang muslim akan melakukan hal terbaik dalam setiap aktivitasnya dengan 

diwujudkan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Saw. yang salah satunya 

ialah konsep amar ma’ruf nahi mungkar. Ia akan menganjurkan kebaikan, 

kepatuhan, keadilan, kasih sayang terhadap sesama maupun kepada orang 

yang lebih tinggi dan akan berusaha mencegah kemungkaran yang akan 

menyebabkan kehancuran bagi semua pihak. Hal ini sangat berguna dalam 

organisasi dimana amar ma’ruf dapat menunjang tercapainya tujuan organisasi 

dan nahi mungkar untuk mencegah dari perbuatan curang. Hal ini tercantum 

dalam Al Qur’an: 
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“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 
merekalah orang-orang yang beruntung”(Qs. Ali Imran: 104) 

3. Zuhud  

    Sikap untuk tidak mementingkan keduniawian sehingga anggota organisasi akan 

melakukan aktivitasnya untuk kepentingan akhirat sehingga dapat 

menghasilkan kinerja yang optimal. Hal ini tercantum dalam Al Qur’an: 

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan 
suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta 
berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang 
tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi 
kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di 
akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-
Nya. (Al-Hadiid ayat 20-23) 

4. Wara’  

     Sikap untuk berhati-hati terhadap segala sesuatu yang tidak jelas kehalalannya 

sehingga membantu individu untuk bersikap bersih yang dapat terhindar dari 

sifat malas, curang dan maksiat. Hal ini terdapat dalam sabda Rasulullah: 

“Jadilah orang wara’ maka engkau akan menjadi orang yang berbakti kepada 
Allah SWT” (HR Baihaqi) 

5. Ihsan  

     Perbuatan baik yang tertanam dalam jiwa setiap manusia sehingga dapat 

menciptakan keharmonisan terhadap sesama manusia. Ihsan dapat juga berarti 

melakukan ibadah karena diawasi oleh Allah SWT sehingga seseorang akan 
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melakukan aktivitasnya dengan dimaknai ibadah dengan penuh keilkhlasan. Hal 

ini tercantum dalam Al Qur’an: 

“Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang lebih ikhlas 
menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan dan 
ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim 
menjadi kesayangan-Nya.” 

6. Istiqomah  

     Bersikap lurus terhadap segala yang diperintahkan sehingga seseorang tidak 

akan melakukan penyimpangan dengan melakukan tugas terbaik yang dapat 

kita berikan pada organisasi. Hal ini tidak hanya menunjukkan ketaatan kepada 

Allah SWT tapi juga orang yang memimpinnya. Hal ini tercantum dalam Al 

Qur’an: 

“Sesunguhnya orang-orang yang mengatakan: "Rabb kami ialah Allah", 
kemudian mereka tetap istiqomah maka tidak ada kekhawatiran terhadap 
mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni 
surga, mereka kekal di dalamnya; sebagai balasan atas apa yang telah mereka 
kerjakan. (QS. Al-Ahqaf: 13-14) 

7. Jihad  

Merupakan bentuk kesungguhan dari seorang muslim untuk berjuang dan 

berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan yang didasarkan 

dalam menegakkan agama Allah SWT di atas muka bumi ini. Hal ini sangat 

diperlukan dalam menciptakan kinerja yang optimal dan dalam meningkatkan 

kinerja agar dapat menciptakan produktivitas yang tinggi. 
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”Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan 
yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (Yaitu) Kamu beriman 
kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan 
jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”  (Ash-Shaff: 
10-11) 

 
8. Sabar  

 Sabar harus dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupan dan juga dalam 

organisasi di mana seseorang dituntut untuk konsistensi di tengah-tengah 

beratnya beban, kecenderungan dari berbagai keinginan, kesenangan yang 

dapat membuat terlena,dan sebagainya. Sabar adalah penolong setiap muslim 

dari berbagai cobaan sehingga ia akan mendapatkan karunia yang besar dari 

Allah SWT. Sabda Rasullah SAW: 

“Kami diuji dengan kesulitan dan kami bersabar, dan kami sekarang diuji 
dengan kesenangan tetapi kami tidak bersabar”. 

 
9.  Tawakal 

     Merupakan penyerahan manusia kepada Allah SWT setelah ia berikhtiar 

dengan sungguh-sungguh. Sikap ini akan menyebabkan seseorang optimis 

karena usahanya yang disertai dengan sikap menegakkan nilai-nilai Islam dan 

akan menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Allah 

SWT berfirman dalam Al Qur’an: 

“Dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Al-Anfal: 61) 
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10. Sistem khilafah  

         Sistem khilafah merupakan sistem pemerintahan oleh seorang khalifah yang 

diangkat berdasarkan bai’at yaitu sumpah kepada Allah untuk menjadi 

pemimpin sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Hal ini sangat 

berguna bagi organisasi untuk memudahkan dalam mendelegasikan 

wewenang kepada pihak bertugas, melakukan musyawarah dalam setiap 

pengambilan keputusan, menciptakan pemimpin yang benar,  memiliki rasa 

kasih sayang di dalam maupun di luar lingkungan organisasi, mampu 

memberikan inspirasi bagi anggota organisasi, serta kesabaran dalam setiap 

aktivitas operasi. Uraian diatas terdapat dalam Al Qur’an: 

“Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang 
telah Allah turunkan, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan 
berhati-hatilah terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu 
dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu”. (QS Al Maidah: 
49) 

3.3 Pengendalian Intern dengan perspektif spiritualisme Islam 

       Pengendalian Intern dengan perspektif spiritualisme Islam merupakan metode 

yang berguna bagi manajemen untuk menjaga harta organisasi, meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi kinerja, sikap amanah dalam mewujudkan keandalan 

pelaporan keuangan dan terciptanya akhlakul karimah yang mendukung 

dipatuhinya kebijakan manajemen. Selain itu, system pengendalian intern harus 

dapat mengendalikan ketelitian dan akurasi pencatatan data akuntansi. 
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       Di dalam pengendalian intern secara Islam organisasi harus dapat menjaga 

harta perusahaan. Sebagai seorang atau kaum muslimin harus dapat menjaga harta 

pribadinya atau harta perusahaan sebagai amanah. Kedudukan harta dalam Islam 

sebagai sarana ibadah dan jihad. Dengan harta seseorang dapat melakukan 

kegiatan dengan didasari makna ibadah untuk memperoleh surga. Dengan harta itu 

seorang atau kaum muslimin dapat membeli surga dengan perniagaan yang 

ditunjukkan Allah dalam firman-Nya:  

”Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan 
yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (Yaitu) Kamu beriman 
kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. 
Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”  (Ash-Shaff: 10-11) 
 
       Allah memberikan harta kepada manusia agar dipergunakan untuk 

menyejahterakan dirinya, orang lain, kelompok lain ataupun masyarakat. Sejahtera 

memiliki arti hidup bahagia dengan harta yang berkah. Salah satu ciri harta yang 

berkah ialah halal dan baik dalam cara memperoleh, menggunakan, ataupun 

menyalurkannya. Harta atau aset yang ada di perusahaan merupakan pemberian 

Tuhan kepada manusia untuk menyejahterakan orang-orang di dalamnya ataupun 

masyarakat. Harta tersebut harus halal dan baik dalam cara memperoleh misalnya 

tidak ada aset yang bersifat ilegal.  Halal dan baik dalam cara menggunakan 

seperti tidak ada pencurian, penggelapan, penyelewengan, dan sebagainya. Dalam 

hal menyalurkannya, aset perusahaan dapat dihibahkan kepada pihak lain agar 

dapat dimanfaatkan. Sebagian hasil penjualan aset dapat diinfakkan sehingga dapat 
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mengekalkan harta yang sebenarnya. Harta dapat membawa manusia ke surga, 

namun juga dapat menjerumuskan ke neraka. Hal ini tercantum dalam Al Quran: 

”Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan 
yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik 
untuk menjadi harapan.”  
(Al-Kahfi: 46) 

      Salah satu naluri yang dimiliki manusia ialah mencintai materi berupa 

harta atau kekayaan lain seperti yang tercantum dalam Al Qur’an: 

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang 
diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, 
perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan 
hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (Ali 
Imran: 14) 
 
      Harta merupakan perhiasan hidup yang menjadi sesuatu yang senang untuk 

dilihat, dimiliki, dan dipergunakan. Dengan harta sesuatu menjadi mudah dan 

indah. Harta di samping perhiasan juga merupakan ujian dari Allah SWT tentang 

bagaimana mereka mendapatkan, cara mengelola, dan memanfaatkan harta 

tersebut, sebagaimana dalam firmanNya: 

”Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu.” (Ali Imran: 

186) 

Orang yang memegang harta harus dimanfaatkan sesuai tuntunan Islam, 

namun jika melakukan penyelewengan maka harta tersebut akan menyengsarakan 

ibarat api membara yang membakar tangannya. Allah berfirman SWT:  

”Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan 
dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (Al-Anfaal: 28) 
 
      Sistem pengendalian intern secara Islam harus dapat meningkatkan 
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efektivitas dan efisiensi operasi. Efektivitas adalah kemampuan untuk melakukan 

hal yang tepat atau untuk menyesuaikan sesuatu dengan baik. Hal ini mencakup 

pemilihan sasaran yang paling tepat dan pemilihan metode yang sesuai untuk 

mencapai sasaran tersebut (Handoko dikutip dari  Veranica (2005)). Menurut 

Fauzi (2007) efektifitas  berarti pengukuran keberhasilan dalam pencapaian 

tujuan-tujuan yang ditentukan sedangkan efisiensi menganggap bahwa tujuan-

tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang 

paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat 

dievaluasi dengan penilaian relatif, membandingkan antara masukan (in) dan 

keluaran (out) yang dapat diterima. Efektifitas berarti mengukur tingkat 

keberhasilan dalam mencapai tujuan yang akan dicapai artinya seorang muslim 

harus menetapkan misinya dalam menjalankan tugasnya dan mengukur tingkat 

keberhasilan berupa nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan 

sebagainya. Kalimat syahadat merupakan kekuatan misi bagi seorang muslim 

dengan memulai tujuan akhir dan membulatkan tekad. Ia harus memiliki 

keteguhan hati dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan penuh keyakinan 

dan optimisme. Keyakinan dalam bersyahadat harus ditanamkan kuat dalam hati, 

sehingga akan menjadi kekuatan yang dapat mendorong jiwa manusia bergerak 

menuju visinya. Dorongan dapat mendorong pikiran yang kemudian akan menjadi 

wujud nyata dalam mewujudkan misinya. Ukuran keberhasilan diukur dengan 

cara-cara apa yang dilakukan dalam mencapai tujuan. Seorang muslim harus 

berusaha mencari metode atau cara yang paling baik dengan di dasari nilai-nilai 
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spiritual yang dapat menunjang keberhasilan yang akan dicapai. Hal ini dapat 

diwujudkan dengan misi syahadat untuk menetapkan tujuan akhir yang akan 

dicapai. Menurut Shalih (1999) makna syahadat yaitu beri’tikad dan berikrar 

bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah 

SWT, mentaati perintahNya dan mengamalkannya. La ilaaha mengartikan hak 

penyembahan selain Allah, siapa pun orangnya. Illallah adalah menetapkan hak 

Allah semata untuk disembah. Misi syahadat ini akan menciptakan nilai-nilai 

seperti kejujuran, kebaikan integritas, kerja sama, tanggung jawab, kasih sayang 

yang merupakan hal yang harus dimiliki seorang muslim yang dapat menciptakan 

suasana nyaman, damai, tenang, dan tenteram. Ukuran ini dapat mendorong usaha 

nyata dalam mencapai tujuan. Efisiensi operasi berkaitan dengan penghematan 

antara biaya dan pendapatan. Biaya harus dikeluarkan sesuai dengan pendapatan 

yang akan dihasilkan. Hal ini berarti jangan sampai terjadi pemborosan. Islam 

melarang umatnya bersikap boros/mubadzir dalam menggunakan harta dan 

berlebih-lebihan dalam membelanjakannya. Allah SWT berfirman: 

“Dan Janganlah kamu menjadi pemboros-pemboros harta karena pemboros harta 
adalah saudara syaitan” (Al Isra: 26) 
 
Juga dalam Almath (1996) sabda Rasulullah:  

“Sesungguhnya Allah SWT Ta’ala suka bagimu tiga perkara dan membenci 
bagimu tiga perkara. Suka kalau kamu menyembah kepada-Nya dan tidak 
menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Dan supaya kamu berpegang teguh 
dengan Qur’an tali ikatan Allah SWT dengan kamu semuanya. Dan jangan 
bercerai berai. Dan membenci daripadamu banyak bicara dan banyak bertanya 
serta memboros harta.” 
       Kaum muslimin harus dapat menghemat biaya atau pengeluaran agar tidak 
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memboroskan harta sesuai tuntunan Islam dan tercipta efisiensi dengan 

pengukuran yang relatif antara masukan dan keluaran yang layak. Pihak 

manajemen harus meminimalkan atau memperhitungkan biaya secermat mungkin 

agar pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu dapat dtekan. Biaya tersebut 

diantaranya biaya tenaga kerja, biaya pemakaian fasilitas, biaya pemakaian bahan, 

biaya administrasi dan lain-lain. Efisiensi juga berkaitan dengan penggunaan 

waktusehingga setiap individu tidak melakukan pemborosan waktu. Dalam surat 

Al Asr, Al Qur’an menerangkan bahwa manusia akan berada dalam kerugian jika 

tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin.  

        Di dalam sistem pengendalian intern dengan perspektif spiritualisme Islam, 

organisasi harus dapat menjaga ketelitian data akuntansi artinya orang Islam harus 

bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan dalam bidangnya. 

Kesungguhan dalam menjalankan tugas dengan didasari makna ibadah sangat 

mendapat perhatian  dalam Al Qur’an karena banyak banyak ayat didalamnya 

menyuruh manusia untuk sungguh-sungguh dalam bekerja sekaligus beribadah. 

Hal ini bisa kita lihat dalam QS Al Ankabut ayat 69 sebagai berikut: 

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, benar-benar akan 
Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-
benar beserta orang-orang yang berbuat baik”.  

         Dalam ayat-ayat ini dijelaskan bahwa jika manusia bersungguh-sungguh 

dalam tugasnya maka Allah SWT akan diberikan jalan kebaikan, keberkahan, 
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petunjuk, keridhaan dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam ayat Al Qur’an 

lainnya yaitu QS Al-mukmimum ayat 1-3:  

“Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam 
shalatnya, dan  orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) 
yang tiada berguna…” 

         Menurut ayat diatas, orang yang bersungguh-sungguh dalam tugas atau 

pekerjaannya dengan meninggalkan sesuatu yang lalai dan sia-sia akan 

mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, kehormatan, dan sebagainya. 

Berpaling dari hal yang lalai dan sia-sia terwujud dalam menjauhkan diri dari 

sikap, perkataan maupun tindakan yang tidak berguna. Allah SWT akan 

memberikan keberuntungan dan kebahagiaan jika manusia bersungguh-sungguh 

yang merupakan keberhasilan yang hakiki baik bagi individu tersebut, kelompok, 

organisasi, perusahaan, maupun masyarakat di kehidupan dunia dan akhirat. 

Kesungguhan merupakan kunci keberhasilan sehingga tidak akan berhasil orang 

yang berada di dalam kesia-siaan. Menurut Alfiansyah (2010) dalam hal kesia-

siaan kita dapat belajar dari Umar bin khatab yaitu,”Kami adalah generasi yang 

meninggalkan 9/10 dari yang halal karena kami takut terjatuh kepada yang 

haram”. Mereka meninggalkan banyak perkara yang mubah maupun perbuatan 

yang tiada berguna karena mereka memfokuskan diri dengan mengerjakan 

amalan-amalan ibadah yang fardu, sunnah, serta ibadah lainnya yang diwujudkan 

dalam amalan yang didasarkan pada pencapaian ridha Allah SWT. Orang yang  

bersungguh-sungguh melakukan amalan saleh, merekalah orang yang benar dan 
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ikhlas karena mereka tidak mengikuti hawa nafsu disebabkan mereka melakukan 

ibadah Ilahiah daripada melakukan hal yang sia-sia.  

       Sistem pengendalian intern secara Islam juga menuntut keandalan pelaporan 

keuangan yang berguna untuk memberikan informasi keuangan dan kinerja 

organisasi bagi  pihak intern maupun pihak ekstern. Hal ini berarti setiap anggota 

organisasi diharuskan beralaku jujur dalam segala hal sebagai bagian dari sikap 

amanah. Jujur adalah sikap terpuji karena Allah menyukai orang-orang yang 

bersikap jujur dan menjanjikan balasan yang berlimpah termasuk jujur kepada 

Allah, kepada Rasul, ulil amri, sesama, maupun bagi diri sendiri. Rasulullah dalam 

sabdanya: 

“Senantiasalah kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada 
kebajikan, dan kebajikan membawa kepada surge dan jauhilah dusta karena 
kedustaan itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa ke 
neraka” 

 Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk berlaku jujur, 

akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang baik karena kejujuran adalah 

sumbernya kebaikan. Menjauhi kedustaan dalam hal menyembunyikan kebenaran 

atau kebaikan adalah hal yang utama karena kedustaan itu membawa kepada 

segala bentuk kemungkaran yang dapat merugikan banyak pihak. Seseorang yang 

senantiasa berdusta dan selalu berdusta, hingga akhirnya ditulis di sisi Allah 

sebagai seorang pendusta dan berlaku buruk. 
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Jadi setiap anggota dalam organisasi harus memiliki sikap kejujuran demi 

tercapainya keandalan laporan keuangan karena Nabi menganjurkan umatnya 

untuk selalu jujur karena kejujuran merupakan wujud akhlak mulia bagi yang 

melakukannya. Amanah juga mengandung unsur unsur ketaatan terhadap ajaran 

agama, kepatuhan kepada hukum yang berlaku, tanggung jawab, kesetiaan, 

kesungguhan dalam menjalankan tugas. Dalam konteks pengendalian intern 

amanah memiliki arti sikap menunaikan seperti menjaga ketelitian dan keakuratan 

data akuntansi, melakukan pencatatan dan dokumentasi dalam setiap transaksi 

dengan baik, memberikan kepastian yang wajar yang dapat dipertanggngjawabkan. 

          Sistem pengendalian intern dalam perspektif spiritual Islam menghendaki 

terjaganya akhlakul karimah untuk mendukung dipatuhinya kebijakan manajemen.        

Akhlakul karimah akan mampu memberikan manfaat, ketenangan, ataupun 

kebahagiaan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Perbuatan baik akan selalu 

menyenangkan diri sendiri atau pun orang lain. Jika seorang individu 

melaksanakan aturan yang berlaku maka ia akan senang karena telah berbuat baik. 

Tetapi, jika salah satu atau beberapa anggota organisasi membuat kecurangan 

maka ia akan membuat kesulitan bagi dirinya sendiri bahkan merugikan bagi pihak 

lain. Kebijakan manajemen merupakan pernyataan manajemen untuk menuju 

kepada visi dan misi yang diperkirakan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu 

dan hasilnya dapat diukur. Untuk mencapai tujuan tersebut maka kebijakan 

manajemen dilaksanakan oleh semua bagian dari dengan berpedoman pada 
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prosedur-prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. Semua prosedur 

disosialisasikan kepada seluruh karyawan sesuai fungsinya masing-masing.  

        Kebijakan manajemen ini harus senantiasa dipelihara kesesuaiannya dengan 

kegiatan dan kemampuan sumber daya manusia yang melaksanakan tugasnya. 

Setiap individu dalam perusahaan harus mengikuti aturan yang diberikan oleh 

atasan dengan akhlak yang baik untuk kepentingan perusahaan. Dalam hal ini 

manajer dipandang sebagai ulil amri. Ulil amri adalah pemimpin atau orang yang 

mempunyai wewenang dalam mengelola suatu urusan. Masalah ulil amri 

dijelaskan dalam ayat berikut:  

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil 
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 
lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.” (QS. An Nisa 4: 59). 

Adanya kepemimpinan dalam suatu kumpulan adalah satu keharusan agar 

tercipta kelompok aturan. Sekecil apapun sebuah kelompok sangat perlu untuk 

memiliki pemimpin. Rasulullah bersabda:  

“Apabila kamu berpergian bertiga, angkatlah salah seorang di antara mereka amir 
(pemimpin)”.  

       Ini merupakan gambaran bahwa manusia wajib mendengarkan dan mematuhi 

para pemimpin selama mereka benar. Rasulullah saw. bersabda: 

 “Anda wajib patuh dan setia pada pemimpin, baik dalam keadaan susah maupun 
senang, suka atau benci, dan biarpun merugikan kepentinganmu.”(H.R.Muslim) 
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Hadist ini menerangkan bahwa individu dalam organisasi harus mematuhi 

aturannya manajernya, meskipun keputusannya tidak sesuai dengan keinginan kita 

selama keputusan yang diambilnya tidak mengandung maksiat kepada Allah. Jika 

keputusannya bertentangan dengan syariat Islam maka dan mengandung maksiat, 

maka kita harus menolaknya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah: 

“Tidak wajib taat pada makhluk yang menyuruh maksiat pada Allah 
swt.).”(H.R.Muslim)  

       Islam juga mengajarkan untuk bermusyawarah dengan pemimpin atau atasan 

dalam memutuskan suatu perkara atau memecahkan suatu permasalahan. Allah 

SWT menyuruh manusia untuk bermusyawarah seperti dalam firman-Nya: 

“... orang-orang yang mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang 
urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka…”(Q.S.Asy-Syuura 
42: 38) 

 

            Sistem pengendalian intern secara Islam bukan bertujuan untuk 

menghilangkan semua kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyelewengan 

namun sistem pengendalian intern yang baik dapat meminimalisir terjadinya 

kesalahan atau penyelewengan dalam batas-batas biaya yang layak dan dapat 

segera diketahui dan diatasi jika memang hal ini terjadi. Oleh karena itu, 

diperlukan nilai-nilai agama dalam setiap tindakan. Setiap perilaku dalam ajaran 

Islam menekankan pada bentuk niat yaitu menyandarkan seluruh aktivitasnya 

sebagai wujud ibadah serta didasari pada konsep “Lillahi Ta’ala”. Perilaku 
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seseorang akan mempunyai nilai jika setiap perbuatan berdasarkan pada kesadaran 

tentang apa yang telah diperbuatnya. Dalam hadits nabi dalam Almath: 

“Sesungguhnya segala perbuatan itu disertai dengan niat. Dan seseorang diganjar 
sesuai dengan niatnya” (Bukhari dan Muslim). 
 
 Manusia harus mengamalkan perbuatan dengan mengetahui tentang mana 

yang baik dan yang buruk. Pemahaman tentang baik dan buruk sesuai dengan 

fitrah manusia telah ada ketika pertama kali roh ditiupkan. Hal ini tercantum 

dalam Al Qur’an surat Asy Syam ayat 7-8: 

“Demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu 
(jalan) kefasikan dan ketakwaannya” 
 
 Perbuatan manusia bersumber dari suara hati yang suci sehingga dapat 

memberikan pemahaman antara yang baik dan yang buruk. Sifat suci manusia 

berawal ketika roh ditiupkan menghendaki fitrah yang berasal dari Tuhan sehingga 

hal ini yang menyebabkan manusia berperilaku sesuai fitrah. Fitrah manusia itu 

sesuai dengan kehendak/fitrah Allah seperti yang tercantum dalam Al Qur’an surat 

Ar Rum ayat 30: 

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus agama (Allah). (Tetaplah atas) fitrah 
Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. (Itulah) agama yang 
lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” 
 
       Fitrah manusia yang diwujudkan dengan sikap dan perilaku harus dituntun 

oleh suara hati yang disinari oleh cahaya Tuhan. Hati manusia terkadang tidak suci 

disebabkan kekotoran jiwa yang didorong oleh hawa nafsu yang dapat 

menyebabkan manusia menyeleweng, korupsi, mencuri, menipu, dan merusak. 
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Oleh karena itu, manusia hendaknya berusaha untuk mensucikan jiwanya sehingga 

dapat menciptakan kebaikan bagi dirinya maupun lingkungan di sekitarnya. Dalam 

hal ini Allah SWT berfirman dalam Al Quran surat As Syams ayat 10: 

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan merugilah 
orang yang mengotorinya”. 
 

Karyawan adalah salah satu asset perusahaan yang penting karena tanpa 

adanya sumber daya manusia maka operasi perusahaan tidak akan bisa berjalan 

sedangkan karyawan membutuhkan perusahaan sebagai tempat mencari nafkah 

sekaligus memaknai pekerjaannya sebagai ibadah dan mengaplikasikan disiplin 

ilmu yang mereka miliki. Oleh karena itu, karyawan harus diperhatikan 

kesejahteraannya dengan tidak hanya dituntut melakukan berbagai macam tugas 

dan pekerjaan, sebagai kewajibannya. 

Dalam sistem pengendalian intern secara Islam, pihak manajemen 

hendaknya memperhatikan kesejahteraan karyawan. Di dalam menciptakan 

suasana keharmonisan di dalam perusahaan, maka pihak manajemen perusahaan 

harus  memberikan kesejahteraan yang memuaskan, adil dan bijaksana, untuk 

terciptanya kesejahteraan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini akan 

mempengaruhi kinerja karyawan dalam sistem pengendalian intern sehingga 

mereka akan lebih termotivasi, akan bekrja secara maksimal, mengikuti prosedur 

dan aturan sesuai dengan yang ditetapkan, tercipta hubungan yang baik antara 

manajemen dan karyawan, dan sebagainya.  

 
        Dari uraian diatas, dapat didefinisikan bahwa system pengendalian intern 
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dengan perspektif spiritualisme Islam adalah sistem dalam organisasi, metode-

metode serta ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi dalam suatu perusahaan 

untuk mengamankan harta organisasi, sikap amanah untuk mewujudkan keandalan 

pelaporan keuangan, terjaganya akhlakul karimah agat tercipta kepatuhan terhadap 

pihak manajemen, terciptanya kesejahteraan karyawan untuk meningkatkan 

kinerja organisasi berdasarkan suara hati manusia yang fitrah yang dibimbing 

suara hati Ilahi dengan berpedoman kepada Al Qur’an dan Sunnah Rasul agar 

tercipta suasana penuh kebaikan, rahmat, tanggung jawab, kesungguhan, keadilan, 

kehati-hatian, kesabaran, kedamaian, dan sebagainya. 
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BAB IV 

TUJUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

DENGAN SPIRITUALISME ISLAM 

4.1    Perintah Allah SWT tentang efisiensi dan efektifitas operasi 

           Sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang 

digunakan dalam operasi perusahaan untuk menyediakan informasi keuangan yang 

handal serta menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku maka 

dalam bab ini penulis membahas tentang tujuan sistem pengendalian intern dalam 

persektif Islam.  

 Sistem pengendalian intern dalam tujuannya sangat efisiensi 

(penghematan) dan efektivitas (tercapainya tujuan). Dalam konsep spiritual Islam, 

efisensi diwujudkan bagaimana seorang muslim dapat menjaga harta dari sifat 

boros, sedangkan dalam efektivitas yaitu penetapan misi seorang muslim berupa 

kalimat syahadat ketika akan menjalankan aktivitas. Dalam bab sebelumnya, 

dijelaskan bahwa umat islam dilarang memboroskan harta. Oleh karena itu, system 

pengendalian intern dalam pihak manajemen harus mempperhitungkan antara 

pengeluaran dan pendapatan yang akan diterima sehingga harta tidak terbuang 

secara boros/mubazir. Dalam bab sebelumnya juga  dijelaskan bahwa efektifitas  

berarti pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang ditentukan 

dan syahadat merupakan kekuatan misi yang menjadi kekuatan untuk mencapai 



63 
 

tujuan akhir. Kalimat syahadat terdiri dari dua bagian yaitu, yang pertama disebut 

syahadat tauhid yang kedua disebut syahadat rasul. Dalam syahadat tauhid, 

seorang muslim bersaksi dan berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang 

maknanya hanya Allah sajalah pencipta alam semesta, pemberi rezeki kepada 

semua mahluknya, pemilik alam yang hakiki, dan yang mengatur segala urusan. 

Seorang muslim harus dapat memaknai arti syahadat tersebut, yaitu tidak ada 

tujuan hidup selain kepada Allah artinya segala perbuatan dalam hidupnya 

bermakna ibadah dan tunduk patuh kepada Allah. Seorang individu dalam 

perusahaan melakukan segala aktivitas sebagai ibadah. Kegiatannya dalam 

perusahaan bermakna tunduk dan patuh kepada Allah SWT sehingga dia akan 

melaksanakan kebijakan manajemen, menjaga ketelitian dan keakuratan data, 

meningkatkan efisensi dan efektivitas, mencatat transaksi, menghindari 

kecurangan dengan baik dan optimal dan mengaktualisasikan dirinya individu 

yang menerapkan pedoman dan prosedur pengendalian yang dapat menciptakan 

perbaikan bagi organisasi. Kalimat itu yang menjadikan jaminan untuk memasuki 

surga jika kita meyakini.  

         Seorang muslim juga wajib untuk bersaksi dengan kalimat syahadat yang 

kedua, yakni syahadat rasul yang berikrar bahwa bahwa Muhammad adalah rasul 

(utusan) Allah. Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir (khatamun nabiyyin) 

dan diutusnya beliau adalah untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. 

Muhammad diutus oleh Allah sebagai penyampai risalah kepada umat manusia 

seluruhnya. Beliau datang membawa Al-Qur’an,  menjelaskan kandungannya serta 
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menunjukkan bagaimana cara memprktekkan ajaran Al-Qur’an dalam kehidupan. 

Syahadat rasul juga bermakna bahwa kita dapat menjadikan beliau sebagai teladan 

karena beliau sebagai utusan Allah di mana segala bentuk perbuatannya terpelihara 

dari dosa. Perkataannya merupakan wahyu dari Allah bukan didasarkan pada hawa 

nafsu semata perbuatannya merupakan perwujudan manuia yang suci dan Allah 

menyuruh manusia menjadikannya sebagai teladan hidup seperti yang tercantum 

dalam Al Qur’an surat Al-Ahzab ayat 21: 

”Sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagi kalian.”  

          Maka individu dalam perusahaan harus mampu meneladani dan menerapkan 

sifat Rasulullah sebagai pedoman dalam setiap gerak laku dalam perusahaan. 

Dengan meneladaninya sehingga setiap individu dalam perusahaan akan berlaku 

jujur, yang dapat mencegah terjadinya kecurangan, bersungguh-sungguh dalam 

bekerja yang akan menciptakan system pengendalian intern yang baik, kasih 

sayang yang akan menciptakan keharmonisan dalam organisasi, istiqomah sebagai 

wujud kepatuhan terhadap kebijakan manajemen dan sebagainya 

Individu dalam perusahaan  harus memiliki visi dalam organisasi. Dengan 

visi tersebut, maka setiap anggota organisasi akan melaksanakan tugasnya dengan 

benar, mengadakan perbaikan kinerja yang berkesinambungan, meminimalisir 

kesalahan dan penyelewengan yang mungkin terjadi. Dia juga akan menjaga 

kerukunan terhadap sesama anggota karena ditugaskan sebagai pembawa rahmat. 
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Oleh karena itu, kita harus banyak mempelajari mempelajari perjalanan hidup 

beliau. 

Bagi seorang muslim kefektifan akan diukur dengan seberapa mampu ia 

menerapkan nilai-nilai Islam dalam organisasi. Misi syahadatnya yang mengakui 

bahwa tiada Tuhan selain Allah, akan menuntunnya untuk memegang teguh ajaran 

Allah SWT. seorang muslim juga mengakui bahwa Muhammad adalah utusanNya 

yang berarti ia akan mengiuti tuntunannya dan meneladani setiap perilakunya.  

Dalam menciptakan keefektifan harus diadakan pemisahan fungsi dimana 

setiap bagian dalam organisasi harus melaksanakan fungsinya agar mudah untuk 

diawasi, terhindar dari kesalahan dan kecurangan dan mudah dalam meminta 

pertanggungjawaban. Setiap fungsi harus diserahkan kepada orang yang kompeten 

seperti pencatatan, penyimpanan, dan otorisasi dari pihak manajemen. Dalam 

sabda Rasulullah bahwa jika ia amanah diberikan kepada yang bukan ahlinya 

maka akan menjadi kehancuran sehingga harus diberikan kepada pihak yang 

kompeten dalam setiap tugasnya.  

Prosedur dan pemberian wewenang dalam setiap transaksi yang telah 

diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Pihak manajer harus bisa memiliki sikap 

pemimpin yang Islami seperti rendah hati, agar tercipta hubungan yang harmonis 

dan terhindar dari sifat sombong dan riya’, yaitu dua sifat yang dibenci Allah 

SWT, sikap jujur agar tidak terjadi penggelapan atau kolusi sebagai bagian dari 

sifat amanah. Kompeten artinya mamapu memahami bagaimana seharusnya 
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prosedur dalam setiap transaksi diberlakukan sebagai bagian dari sikap amanah, 

sabra dalam menjalankan tugas, dan dalam menghindari  kecurangan dan 

sebagainya. Pihak yang memberi wewenang juga memiliki sifat jihad yang 

bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan menghindari kecurangan, dan 

dapat mempertanggungjawabkan segala tugasnya.  

Pengawasan fisik yang berguna untuk menjaga keamanan harta organisasi 

dilakukan dengan sikap amanah yang meliputi satuan pengaman, alat pengamanan 

yang memadai, tersedianya tempat penyimpanan dan pembatasan orang yang 

dapat memasukinya. 

Pemeriksaan independen berguna untuk memutuskan bahwa kinerja 

organisasi berjalan dengan baik atau tidak. Pihak manajemen melakukan dengan 

sikap jihad yaitu sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya dan berusaha 

melawan segala bentuk kemungkaran. Mereka melakukan perbandingan-

perbandingan harta secara  fisik dengan catatan akuntansi, mengadakan 

perhitungan kembali gaji karyawan, dan  menyiapkan data transaksi . 

Bagan arus akan mempermudah dalam proses dokumentasi karena 

mengandung penjelasan tentang aliran-aliran dalam organisasi. Hal ini dilakukan 

dengan  sifat amanah dimana individu akan menunaikan tugasnya dengan baik, 

memegang erat aturan yang telah ditetapkan, bersikap jujur agar terhindar dari 

kecurangan. Sikap jihad diwujudkan dalam bentuk  menggunakan bagan arus 
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dengan baik  dalam penerapan dokumentasi  dan menghindari kecurangan demi 

tegaknya nilai-nilai islam dalam perusahaan  

Visi seorang muslim tidak hanya untuk kepentingan dunia saja, melainkan 

untuk kehidupan yang abadi yaitu, alam akhirat. Inilah visi jangka panjang 

sebenarnya. Kehidupan dunia hanyalah sebuah visi jangka pendek untuk mencapai 

visi yang paling utama. Dengan visi tersebut, kita akan berkasih sayang, berlaku 

jujur, adil, tanggung jawab karena kita ditugaskan sebagai khalifah yang memiliki 

sifat rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil’alamin). Seorang muslim akan 

menjadikan tujuan akhir sebagai awal perencanaannya. Seluruh aktifitasnya dalam 

kehidupan dunia dikaitkatkan dengan tujuan akhirat. Ia akan mewujudkan amal 

perbuatannya di dunia sesuai dengan amalan-amalan akhirat yang diridhai oleh 

Allah SWT. Dunia merupakan tempat beramal, membersihkan diri dari dosa dan 

maksiat serta kesempatannya untuk mempersiapkan diri di kehidupan akhirat 

kelak. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qashash ayat 77:  

"Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri 
akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi 
dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."  
 
       Agama Islam merupakan agama fitrah yang berarti agama yang mengatur 

sistem kehidupan dan tata nilai sesuai dengan naluri alami manusia dan 

memberikan tatanan bagi manusia untuk hidup selaras dengan kemampuan yang 

dimilikinya yang menjadikan seluruh kemampuan yang dimiliki seseorang 

menjadi kekuatan efektif yang mampu mengemban amanah Allah sebagai khalifah 
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yang dapat memberikan kesejahteraan bagi umat manusia dengan landasan nilai-

nilai ilahi. Hal ini dapat diterapkan dalam system pengendalian intern perusahaan. 

Prosedur dan aturan harus disesuaikan dengan suara hati yang suci di mana setiap 

aktivitas diwujudkan dengan kinerja yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Oleh karena itu, manusia harus memiliki nilai-nilai agama yang 

mempunyai visi jangka panjang yang akan diraihnya sesuai dengan fitrahnya. 

Individu muslim juga harus mencapai tujuan akhir, yaitu kehidupan akhirat dengan 

banyak beramal baik didunia diwujudkan dengan melakukan kinerja yang baik 

dalam sistem pengendalian intern dan menghindarkan kecurangan yang ada di 

dalamnya. Dokumentasi yang layak akan menciptakan tanggung jawab yang baik 

dalam setiap transaksi, pemisahan fungsi yang bermanfaat untuk mencegah 

terjadinya kecurangan, otorisasi dari pihak yang berwenang dalam melakukan 

transaksi, pengawasan fisik untuk menyelamatkan harta perusahaan, peningkatan 

efisensi dan efektivitas sebagai metode-metode yang baik untuk mendukung 

sasaran organisasi, terlaksananya dan dipatuhinya kebijakan manajemen sebagai 

sumber tata aturan dalam mewujudkan pengendalian intern yang baik.  

Dalam setiap operasinya organisasi harus memperhitungkan biaya dan 

manfaat agar tidak terjadi pemborosan. Pihak manajemen harus meminimalkan 

atau memperhitungkan biaya secermat mungkin agar pengeluaran-pengeluaran 

yang tidak perlu dapat ditekan. Biaya tersebut diantaranya biaya tenaga kerja, 

biaya pemakaian fasilitas, biaya pemakaian bahan, biaya administrasi dan lain-
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lain. Efisiensi juga berkaitan dengan penggunaan waktusehingga setiap individu 

tidak melakukan pemborosan waktu. Dalam surat Al Asr, Al Qur’an menerangkan 

bahwa manusia akan berada dalam kerugian jika tidak memanfaatkan waktu 

sebaik mungkin.  

4.2 Sikap amanah dalam mewujudkan keandalan pelaporan keuangan  

       Laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja 

perusahaan selama periode tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Informasi dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab pihak manajemen 

dan laporan keuangan harus disajikan secara wajar. Oleh karena itu diperlukan 

keandalan dari laporan keuangan tersebut melalui sikap profesional  dari anggota 

organisasi dalam mengelola informasi terhadap laporan keuangan. Sikap 

profesional tersebut dalam spiritual Islam diwujudkan dengan sikap amanah. 

Menurut Abror (2010) Amânah berasal dari kata a-mu-na – ya‘munu – amn[an] 

wa amânat[an] yang artinya jujur atau dapat dipercaya. Secara bahasa, amânah 

(amanah) dapat diartikan sesuatu yang dipercayakan atau kepercayaan. Amanah 

juga berarti titipan (al-wadî‘ah). Amanah adalah lawan dari khianat. Amnah terjadi 

di atas ketaatan, ibadah, al-wadî’ah (titipan), dan ats-tsiqah (kepercayaan). 

Dengan demikian, sikap amanah dapat berlangsung dalam lapangan yang sangat 

luas. Oleh karena itu, sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk 

dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. 
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   Menurut Syafi’ie (2007) dalam bahasa Arab, kata amanah dapat diartikan 

sebagai titipan, kewajiban, ketenangan, kepercayaan, kejujuran dan kesetiaan. Hal 

ini berarti perusahaan harus memberikan kepuasan kepada pihak ekstern atas 

kepercayaan yang diberikan sehingga perusahaan harus memiliki sikap amanah 

sebagai wujud pertanggunjawaban dari tugas yang diembannya. Menurut Syafi’ie 

(2007) dari pengertian bahasa dan dari pemahaman tematik Al Qur’an dan hadits, 

amanah dapat difahami sebagai sikap mental yang di dalamnya terkandung unsur 

kepatuhan kepada hukum, tanggung jawab kepada tugas, kesetiaan kepada 

komitmen, keteguhan dalam memegang janji. Dalam konteks perilaku organisasi 

amanah memiliki arti sikap menunaikan seperti menjaga ketelitian dan keakuratan 

data akuntansi, melakukan pencatatan dan dokumentasi dalam setiap transaksi 

dengan baik, memberikan kepastian yang wajar yang dapat dipertanggngjawabkan. 

Dalam sabda Rasulullah:  

“Kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang 
kepemimpinannya." 

 

             Ketika Allah SWT menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-

gunung untuk diembannya, mereka menolak karena khawatir akan 

mengkhianatinya lalu diberikannya amanah itu  kepada manusia tapi manusia 

mudah melalaikannya. Hal ini tercantum dalam Al Qur’an ayat 72: 

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan 
gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka 
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khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. 
Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” 
 

Amanah merupakan pertanggungjawaban manusia kepada Tuhannya 

sebagai makhluk yang berakal dan berbudi. Dalam pelaporan keuangan organisasi 

melakukannya dengan dihiasi dengan sifat amanah. Konsekuensi dari ayat tersebut 

manusia harus menunaikan berupa kejujuran, kesungguhan, tanggung jawab 

sehingga ia akan kerja keras agar tidak termasuk orang-orang yang zalim. Namun 

jika ia dapat menunaikan amanah dengan baik maka ia akan mendapatkan pahala 

yang besar sebagai janji Allah kepada orang mukmin.   

Bagi pihak manajemen sikap amanah merupakan hal yang penting karena 

mereka menjadi panutan bagi manajemen yang ada di bawahnya. Mereka akan 

membuat keputusan yang sesuai dengan sasaran organisasi. Dan diterima oleh 

semua pihak. Dalam pengendalian intern semua anggota organisasi harus bersikap 

amanah. Pencatatan transaksi harus dilakukan secara akurat, penggolongan, 

pengklasifikasian akun, validitas, otorisasi, ketepatan waktu. Dokumentasi dari 

setiap transaksi serta pengawasan fisik terhadap harta harus dilakukan dengan 

penuh  pertanggungjawaban. Sebagai pelaksana yang kompeten setiap karyawan 

akan melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Jika sikap amanah dipegang teguh 

maka sistem pengendalian intern akan menjadi kuat meskipun unsur-unsur 

pengendalian yang lain agak lemah. Dengan sikap amanah, individu dalam 

organisasi akan bertanggung jawab atas segala kegiatannya dengan bekerja lebih 

giat dan berhati-hati sehingga ia akan memberikan jasa yang terbaik pada pihak 
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lain. 

Setiap anggota organisasi yang amanah akan membuatnya memiliki 

kedudukan mulia. Dia akan mentaati semua aturan dan prosedur pengendalian 

dengan baik dan tidak akan mengkhianatinya. Pada hakekatnya amanah 

merupakan unsur pokok dari keimanan karena orang yang beriman adalah orang 

yang menaati semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Mereka   

akan melaksanakan segala bentuk aktivitas sesuai dengan nilai-nilai agama dengan 

penuh keteguhan dan keyakinan. Hal ini seperti yang tercantum dalam firman-

firmanNya :  

''Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya.''(Qs.An Nisa: 58) 
 
”Hai orang-orang yang beriman  janganlah kamu sekalian mengkhianati Allah dan 
RasulNya  dan jangan pula mengkhianati amanah -amanah yang di percayakan 
kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”(QS.Al-Anfal: 27) 

             Di dalam  Al Qur’an amanah dapat juga dipahami sebagai sikap kepatuhan 

kepada hukum yang berlaku sehingga individu dalam perusahaan akan tunduk 

pada hukum Allah SWT secara universal juga hukum yang berlaku di 

lingkungannya. Rasulullah bersabda: 

“Tanda-tanda orang munafik ada tiga, "Jika berbicara dusta, jika berjanji 
mengingkari, dan jika dipercaya berkhianat."  

            Setiap anggota organisasi harus memiliki sikap amanah sebagai wujud 

pertanggungjawabannya baik pada organisasi, manajemen, lingkungannya maupun 

kepada Allah SWT. Dengan sikap amanah dia tidak akan mengkhianatinya 
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wewenang yang diberikan kepadanya, menghindari penyelewengan, 

berrkoordinasi dengan baik dengan anggota organisasi lainnya sehingga akan 

menciptakan system pengendalian intern yang baik.  

4.3 Akhlakul karimah yang mendukung dipatuhinya kebijakan manajemen   

   Para karyawan harus memenuhi kebijakan manajemen agar tercipta sinergi 

untuk mencapai tujuan. Kepatuhan terhadap kebijakan manajemen diwujudkan 

dengan ahlak yang baik/ ahlakul karimah.  

           Akhlak merupakan segala perbuatan manusia yang berarti terdapat akhlak 

yang terpuji (al akhlaq al mahmudah) dan ada akhlak yang tercela (al akhlaq al 

mazmumah). Dalam membahas tentang nilai baik dan buruk maka muncullah 

persoalan tentang konsep baik buruk sehingga terdapat konsep antara etika, moral, 

dan akhlak.  

        Menurut Asmaran (1992) etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang 

berarti adat kebiasaan. Konsep etika berasal dari kebiasaan/kebudayaan 

masyarakat tertentu yang membahas tentang baik dan buruk, sedangkan dalam 

ilmu akhlak konsep baik dan buruk bersumber dari wahyu dan akal dapat 

mengambil bagian dalam menentukannya. Oleh karena itu, terdapat etika barat, 

etika timur, etika adat Jawa, etika adat Sunda, dan sebagainya, sedangkan akhlak 

tidak mengenal konsep kewilayahan. 

           Menurut Ucuff (2009) Kata moral dalam kamus besar bahasa Indonesia 

adalah baik buruk perbuatan dan kelakuan. Di dalam Dictionary of Education 

moral merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari 
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sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat 

dikatakan benar, salah, baik dan buruk. Moral memiliki tekanan nilai sehingga 

moral sering dihubungkan dengan perilaku baik atau perilaku susila. Etika berada 

dalam ruang lingkup konsep, sedangkan moral berada dalam ruang lingkup 

terapan.  

Kata akhlak dalam Asmaran (1992) adalah bentuk jamak dari Khulk yang 

menurut kamus Al-Munjid berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. 

Di dalam Da’iratul Ma’arif dikatakan bahwa “ Akhlak ialah sifat-sifat manusia 

yang tertanam.” Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa akhlak ialah sifat-sifat 

yang telah ada pada manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya. Sifat-sifat 

tersebut dapat berupa sifat yang baik yaitu akhlakul karimah, sifat yang buruk 

yaitu akhlakul mazmumah. 

         Akhlakul karimah merupakan sarana utama dalam membina hubungan yang 

baik antara hamba dengan Allah SWT (hablumminallah) dan antar sesama 

(hablumminannas). Akhlakul karimah akan menciptakan hubungan yang harmonis 

kepada semua pihak dalam organisasi. Mereka akan saling bekerja sama untuk 

menciptakan system kinerja yang baik. Rasulullah SAW adalah contoh teladan 

yang baik di kalangan para sahabatnya. Beliau menanamkan sikperangai yang 

mulia dengan perilaku yang mulia pula, disamping memberikan nasehat dan 

pelajaran. Abdullah bin Amar dalam Almath (1996) mengatakan: “Sesungguhnya 

Rasulullah  
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bukan seorang yang keji dan tidak pernah berkata keji, tetapi beliau berkata: “ 

Sebaik-baik kamu adalah yang lebih baik akhlaknya”. (H.R. Bukhari) 

          Akhlak dapat memberi konstribusi dalam menunjang prestasi/produktifitas 

kerja di mana seorang muslim akan mengaktualkan nilai-nilai kebaikan yang 

bersumber dari ajaran Ilahiah. Nilai-nilai akhlak yang mulia tersebut merupakan 

nilai-nilai yang dapat saling bersinergi dan berkoordinasi dalam menumbuh 

kembangkan potensi manusia kita. Hal ini juga berpengaruh dalam sistem 

pengendalian intern dimana setiap individu akan berusaha meningkatkan 

kinerjanya dan berkoordinasi dengan baik antar sesama. Dalam hal memberikan 

wewenang secara Islam pihak manajemen harus dapat memberikam inspirasi 

kepada karyawan untuk menjadikan proses kerja menjadi lebih baik. Pihak 

manajemen juga mengotorisasi pada karyawan dengan lemah lembut sehingga 

menciptakan suasana penuh kebaikan.  

Dalam hal pengawasan harta anggota organisasi bersungguh-sungguh 

dalam menjaga harta sebagai tanggun jawab dan berusaha diri dari sikap curang. 

Pihak manajemen perlu melakukan pemeriksaan intern kinerja operasi yang telah 

berjalan dengan sikap lemah lembut dan memberikan nasihat jika terjadi 

kesalahan. anggota organisasi juga akan melakukan dokumentasi dengan baik 

seperti dalam pencatatan transaksi, mengadakan buku tambahan buku harian, buku 

penjualan, kartu pencatat waktu, serta rekonsiliasi bank. Dalam hal pemisahan 

tugas setiap individu akan melakukannya fungsinya dengan baik serta tidak 

melakukan penggelapan.  



76 
 

Dengan akhlakul karimah yang baik seorang individu  dalam pengendalian 

intern akan menerapkan system kinerja yang baik, aktivitas pengendalian yang 

dapat dipertanggungjawabkan, melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan, 

menghindari kecurangan. Bagi pihak manajemen dalam hal memberikan 

wewenang secara Islam pihak manajemen harus dapat memberikan inspirasi 

kepada karyawan untuk menjadikan proses kerja menjadi lebih baik. Pihak 

manajemen juga mengotorisasi pada karyawan dengan lemah lembut sehingga 

menciptakan suasana penuh kebaikan.  

  Akhlak merupakan bagian dari kehidupan yang sangat mendasar karena 

manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan selalu berhubungan. 

Hal ini dibuktikan dengan diutusnya Rasulullah SAW ke muka bumi ini yang tidak 

lain adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, sebagaimana tertuang 

dalam salah satu hadits Rasulullah saw yang artinya: 

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. (HR. 

Bukhari, Baihaqi, dan Hakim) 

Akhlak yang mulia  di dalam organisasi merupakan hal yang penting di 

mana setiap individu akan memiliki sifat baik, kasih sayang, jujur, bersih, islah, 

adil, patuh, dan sebagainya. Akhlakul karimah juga dapat mempengaruhi kinerja 

individu seperti adanya peningkatan hasil yang baik, berlomba-lomba untuk 

memberikan yang terbaik, terciptanya kreatifitas, kerja sama dan tanggung jawab. 

Akhlak yang mulia di dalam organisasi diharapkan dimiliki oleh setiap individu 

sehingga dapat menjadi rahmatallil’alamin dan dapat mewujudkan kemenangan 
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yang hakiki seperti yang pernah dialami Rasulullah SAW beserta sahabatnya. 

Akhlak yang mulia  seharusnya diaktualisasikan di dalam kehidupan dan dalam 

lingkungan organisasi.Berdasarkan hal tersebut, maka Islam sangat 

memperhatikan masalah akhlak, karena merupakan bagian dari pilar-pilar Islam. 

Rasulullah SAW telah menjadikan akhlak sebagai pokok risalahnya:  

”Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak” (HR. Al-Bazar). 
“Sesuatu yang paling berat dalam timbangan dihari kiamat adalah taqwa kepada 
Allah dan akhlak yang baik” (H.R Muslim). 

       Menurut Islam perbaikan batin merupkan dasar bagi perbaikan lahiriah. Sabda 

Rasulullah SAW:  

“Sesungguhnya didalam tubuh itu terdapat segumpal darah apabila digunakan 
darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika akan rusak maka rusaklah 
sekuruh tubuh ketahuilah bahwa ia adalah hati dan jiwa” (H.R Muslim). 

         Begitu pentingnya masalah akhlak dalam kehidupan, organisasi, dan dalam 

lingkungan dunia kerja, maka hati perlu terpelihara agar tetap bersih dan sehat 

sebagai sumber perwujudan akhlakul kharimah. Orang yang menjaga hati akan 

berakhlak mulia yang akan memperoleh kebahagiaan di dunia dalam hubungannya 

dengan dirinya sendiri, orang lain, lingkungan sekitarnya, Tuhan dan kehidupan di 

akhirat nanti. Kiat individu dalam organisasi ialah berma’rifat (mengingat dan 

menyadari keberadaanNya) kepada Allah SWT dan mengikuti tuntunan 

Rasulullah.  
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Allah berfirman di dalam Al Quran: 

 "Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi semesta alam" (QS al-Anbiyaa" : 107).  

          Maksud dari ayat ini adalah kedatangan Muhammad SAW yang membawa 

agama Islam kepada kita sebagai rahmat bagi seluruh alam. Akhlak yang mulia 

sesuai yang disyariatkan oleh beliau akan mendukung setiap individu memiliki 

sikap disiplin dalam organisasi sehingga tercipta kepatuhan terhadap kebijakan 

manajemen yang akan mempermudah dalam mencapai tujuan organisasi. 

4.4 Terwujudnya kesejahteraan karyawan untuk dapat meningkatkan 

kinerja dalam organisasi  

Untuk menciptakan suasana keharmonisan di dalam perusahaan, maka 

pihak manajemen perusahaan harus  memberikan kesejahteraan yang memuaskan, 

adil dan bijaksana, untuk terciptanya kesejahteraan perusahaan secara keseluruhan. 

Memperhatikan kesejahteraan karyawan berguna untuk mempertahankan 

karyawan agar tidak pindah ke perusahaan lain atau keluar dari perusahaan yang 

dapat menyebabkan turunnya citra perusahaan, meningkatkan motivasi dan  

kinerja dalam perusahaan, serta meningkatkan sikap loyalitas karyawan terhadap 

perusahaan dengan materi maupun non materi. Pihak manajemen harus 

mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar kinerja 

meningkat, produktif  dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawabnya 

dengan program kesejahteraan karyawan yang disusun berdasarkan peraturan yang 
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ditetapkan berdasarkan keadilan dan kelayakan. Islam adalah agama yang rahmat 

bagi seluruh alan. Allah SWT berfirman: 

“Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat 
bagi seluruh alam” (QS. Al Anbiya: 10) 
 

Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa ajaran Islam sebagai 

ajaran yang penuh kedamaian, kebaikan, keselamatan, kasih sayang, kejujuran, 

keadilan, kesucian sehingga Islam adalah bagi seluruh alam. Pihak manajemen 

harus mewujudkan rahmat bagi seluruh alam dalam perusahaan dengan 

memberikan kesejahteraan terhadap berbagai pihak terutama terhadap pihak 

karyawan baik dalam bentuk materi maupun non materi. Dengan materi seperti 

gaji yang cukup, tunjangan kerja, bonus, kompensasi, dan lain-lain sedangkan 

dengan non materi seperti penghargaan terhadap kinerja yang baik, hubungan yang 

dekat antar personal, memberikan toleransi terhadap kesalahan yang terjadi dengan 

berusaha memperbaikinya. Pihak manajemen harus dapat memberikan pencerahan 

terhadap organisasi dengan memberikan harapan kemajuan di masa mendatang, 

gaji yang cukup serta tunjangan kerja yang memuaskan,  perhatian yang lebih dan 

kedekatan hubungan dengan karyawan sehingga tercipta keharmonisan, petunjuk 

dan pedoman kerja sehingga tercipta keteraturan serta bertoleransi jika terjadi 

kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Memperhatikan kesejahteraan 

karyawan sangat penting dalam sistem pengendalian intern agar karyawan 

memiliki motivasi, kedisiplinan, ketenangan, serta semangat  agar dapat 

meningkatkan kinerja serta tercipta keefektifan dalam organisasi. 
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BAB V 

LINGKUNGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM 

PERSPKTIF SPIRITUALISME ISLAM: Amar Ma’ruf Nahi Mungkar, 

Jihad, Zuhud, Ihsan, Sistem Khilafah, Istiqomah, Sabar, Wara’, dan 

Tawakkal 

        Pemahaman yang mendalam tentang tauhid akan menciptakan lingkungan 

yang memiliki nilai-nilai luhur dan terbebas dari segala kemungkaran yang dapat 

membinasakan jiwa manusia. Dengan mengamalkan nilai-nilai Islam, seorang 

muslin akan bekerja secara bebas, mandiri, dan berani mendayagunakan akalnya 

secara kritis dan hatinya yang suci. Mereka tidak serta merta melakukan aktivitas 

tertentu, namun direnungkannya terlebih dahulu. Ajaran Islam menciptakan 

kesadaran diri yang kuat bagi pengikutnya sehingga mereka mampu, memotivasi 

diri, mengaktualkan diri sebagai hamba yang terbaik, melakukan amal sesuai 

dengan nilai-nilai yang diyakininya. Mereka sadar bahwa setiap amal akan diminta 

pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Dengan ajaran Islam 

sebagai ajaran tauhid, Allah ingin mendidik dan merahmati sekaligus menjauhkan 

manusia dari sifat mungkar yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai makhluk 

yang berbudi. Hal ini dapat dijadikan budaya dalam lingkungan pengendalian 

intern. Lingkungan pengendalian intern merupakan hal yang penting karena dapat 

menjadi dasar keefektifan unsur-unsur pengendalian intern yang lain. 
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5.1 Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi 

      Seorang muslim yang memiliki sikap tauhid akan selalu merasa tenang 

jiwanya, bersih hatinya  dan akan tampak nilai-nilai kebaikan pada dirinya sebagai 

wujud ajaran Islam. Dengan keyakinan tauhid ini dapat dijadikan filosofi 

manajemen dan bentuk operasi dalam setiap kegiatannya. Mereka yang memiliki 

prinsip tauhid tidak akan goyah karena keimanannya yang teguh dan muncullah 

amal salehnya yang dapat menjadi rahmat bagi lingkungannya.  

Pihak manajemen harus memiliki gaya manajemen dan operasi yang baik 

sehingga tercipta system organisasi yang mendukung pengendalian intern. 

Manajer perlu menyusun kode etik secara formal dan menaatinya sehingga 

menjadi contoh bagi organisasi. Kode etik tersebut tentunya banyak mengandung 

unsur kebaikan seperti sopan santun, tata krama, akhlakul karimah dan dapat 

menghindari berbagai bentuk kerusakan yang mungkin terjadi dalam organisasi.  

1. Ihsan  

Sikap ihsan dalam setiap jiwa anggota organisasi sangat mendukung kode 

etik yang telah dibuat. Kata Ihsan berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan 

baik. Ihsan menurut kamus dalam Kaelany (2000) berasal dari kata: ahsana-yuhsin 

ihsan-berbuat baik, bagus, kebajikan atau shaleh. Menurut Moenawar Chalil dalam 

Asmaran (1992) Ihsan ialah segenap amal perbuatan itu dikerjakannya dengan 

perasaaan tanggung jawab kepada Allah. Dalam surat An Nisa ayat 125, Allah 

SWT berfirman: 
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“ Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang lebih ikhlas 
menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan dan ia 
mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi 
kesayangan-Nya.” 

Dari ayat diatas, berbuat ihsan dapat diartikan berbuat segala kebaikan 

dengan ikhlas, bersungguh-sungguh, rapi, baik yang fardhu maupun yang sunnat. 

Ihsan dapat dikatakan sebagai puncak kesempurnaan iman dan islam sehingga ia 

mencapai suatu keadaan di mana ia dapat melakukan ibadah kepada Allah seolah-

olah ia melihat-Nya dan selalu merasa terawasi oleh Allah. Ihsan dapat diartikan 

sebagai perbuatan baik terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungan 

sekitarnya. Bagi seorang muslim, kebahagiaan hidup akan terasa jika ia mampu 

memberikan arti dan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, seorang anggota 

organisasi harus memiliki perilaku yang baik sebagai wujud iman yang akan 

mendatangkan ganjaran/pahala berlipat ganda dari Tuhan dan akan menciptakan 

kebahagiaan bagi manusia. 

Dengan sikap ihsan pihak manajemen dan karyawan dituntut untuk dapat 

mengenali keberadaan mereka dalam memberikan kontribusi pada pencapaian 

efektivitas organisasi dengan mengamalkan perbuatan baik terhadap Allah, sesama 

manusia, dan lingkungan sekitarnya yang dapat menciptakan koordinasi yang baik 

diantara mereka. 

                 Jika  engkau tidak bisa beribadah kepada Allah seakan Dia melihat-Nya, 

maka ketahuilah sesungguhnya Dia melihat dan mengawasimu. Ibadah seperti ini 
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merupakan ibadahnya orang yang ikhlas kepada-Nya dan menjauhi diri dari segala 

kemungkaran. Ibadah harus memiliki cinta atau keridhaan yang mendalam dan 

perasaan rendah di hadapan Allah. Rasa cinta yang yang mendalam kepadaNya 

akan menimbulkan sikap taqwa, ikhlas, sabar dan selalu berharap kepadaNya, 

sedangkan perasaan rendah menimbulkan sikap tawadhu’ (rendah hati) baik 

terhadap Tuhannya maupun terhadap sesama manusia. Inilah pengeritan ihsan 

dalam ibadah kepada Allah. Setiap anggota organisasi akan selalu beraktivitas 

dengan dimaknai ibadah kepada Allah seakan-akan mereka melihatNya sehingga 

melakukan pekerjaan dengan ikhlas, bersungguh-sungguh, bekerja sama dengan 

baik antar sesama anggota organisasi.   

Dengan sikap ihsan setiap transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai otoritas 

manajemen sehingga tercipta keteraturan, transaksi dicatat dengan ketelitian 

seperti dalam penggolongan, pengklasifikasian, ketepatan waktu, validitas, 

menggunakan harta oraganisasi dengan baik atau dalam merawatnya, menjaganya 

dari pencurian atau penggelapan, melakukan prosedur akuntansi sesuai dengan 

yang telah ditetapkan, dokumentasi agar dapat memberikan pertanggungjawaban 

yang baik, bersikap efisien yaitu tidak terlalu banyak pengeluaran dengan 

memperhatikan hasil yang akan dicapai dan memiliki rasa kasih sayang terhadap 

sesama.  
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2. Amar ma’ruf nahi mungkar 

Dalam pengendalian intern juga harus disertai konsep amar ma’ruf nahi 

mungkar yaitu, menyuruh dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hal ini 

difirmankan oleh Allah SWT. dalam surat Ali Imran ayat 110 yang artinya: 

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. 
Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara 
mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang 
fasik.” 

Menurut Assamarqandi (1992) Abuhurairah r.a. berkata: Nabi SAW bersabda: 

“Anjurkanlah kebaikan itu meskipun kamu belum dapat mengerjakannya, dan 
cegahlah segala yang mungkar meskipun kamu belum menghentikannya.”  

        Umat Islam adalah umat yang terbaik karena selain memiliki akhlak yang 

mulia, mereka juga melakukan amar ma’ruf nahi mungkar, hal ini digambarkan 

pada ayat di atas, selain itu, ada sebuah ayat yang menerangkan kewajiban tentang 

beramar ma’ruf nahi mungkar, yang tertuang pada surat Ali Imran ayat 104: 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 
merekalah orang-orang yang beruntung”, 

         Kemudian kita harus mengetahui tentang caranya beramar ma’ruf nahi 

mungkar, menurut Al Bilali (1993) Nabi Muhammad SAW telah bersabda tentang 

bagaimana beramar ma’ruf nahi mungkar dengan sabdanya: 
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“Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan 
tanganmu, jika tidak bisa maka dengan lisanmu, jika masih tidak bisa maka 
dengan hatimu, hal itu adalah selemah-lemahnya Iman” (HR. Muslim) 

         Tingkatan yang pertama adalah dengan cara menggunakan tangan, cara amar 

ma’ruf nahi mungkar dengan tangan ini hanyalah dilakukan oleh orang yang 

punya kekuasaan misalnya seorang pemimpin perusahaan yang beramar ma’ruf 

nahi mungkar terhadap bawahannya, hal ini diperbolehkan, karena si pemimpin 

mempunyai kedudukan sebagai pemimpin perusahaan. Namun, pihak bawahan 

tidak bisa beramar ma’ruf nahi mungkar terhadap atasannya dengan menggunakan 

tangan, karena bisa dikatakan tidak sopan. Dengan tangan ini maksudnya adalah 

menggunakan hukum atau kekuasaan sebagai sarananya. Jika bawahan melakukan 

kemungkaran atau penyelewengan, maka manajemen dapat menegurnya tetapi 

dengan teguran yang mendidik bukan untuk menyakiti.  Kemudian yang kedua 

adalah dengan melalui lisan, cara ini bisa dilakukan dengan nasihat dan mungkin 

sindiran yang tidak menyakiti. Jika kita melihat kemungkaran, tetapi kita tidak 

mempunyai kekuasaan, maka kita bisa dengan cara menasehatinya dan 

mengingatkannya. Di dalam system pengendalian intern dapat terjadi kolusi, 

penggelapan harta, kesalahan yang tidak disengaja maka anggota yang lain dapat 

menegur dan juga menasehatinya. Dan mungkin ini juga punya persyaratan 

khusus, seperti apa orang yang menasehati dan mengingatkan, jangan sampai 

orang yang menasehati dan mengingatkan adalah termasuk ahli mungkar juga. 

Seharusnya orang yang menasehati dan mengingatkan adalah orang yang 
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terpandang, yang punya wibawa sehingga perkataan dan ucapannya itu didengar, 

dicerna dalam otak, masukkan dalam hati, dan keluarkan dengan amal perbuatan. 

      Yang terakhir adalah dengan hati. Jika dengan tangan dan lisan tidak bisa, 

maka ada yang lebih rendah dan mungkin lebih mudah, yaitu dengan hati, artinya 

ketika melihat kemungkaran tetapi ia tidak berani ataupun ia menyadari bahwa ia 

tidak punya kekuasaan dan juga khawatir permasalahannya akan menjadi lebih 

rumit, maka ia pun tetap wajib hukumnya beramar ma’ruf nahi mungkar juga, 

tetapi dengan cara mengingkari apa yang dilakukan oleh orang yang berbuat 

kemungkaran, dan mendoakan agar yang berbuat kemungkaran itu di bukakan 

pintu hidayah oleh Allah SWT. Anggota organisasi hendaknya mendoakan jika 

terjadi penyelewengan dalam organisasi jika kedua hal tersebut tidak dapat 

dilakukan dan tetap berlaku lurus sehingga dapat menjadi teladan bagi anggota 

organisasi. Inilah yang disebut beramar ma’ruf nahi munkar dengan cara melalui 

hati. Inilah tiga perkara cara untuk beramar ma’ruf nahi mungkar. Penerapan amar 

ma’ruf nahi mungkar dalam sistem pengendalian intern seperti pihak manajemen 

harus dapat memberikan prosedur-prosedur akuntansi agar tercipta proses 

pencatatan yang tepat dan teliti, menyarankan pengawasan fisik terhadap harta 

dengan sistem shift dan peralatan mekanis, diadakan pembatasan terhadap orang 

yang dapat memasuki gudang, memberikan aturan yang tertulis tentang sanksi 

yang dikenakan jika terjadi pelanggaran, memberikan saran perbaikan atas 

kesalahan-kesalahan yang terjadi, diadakan pemeriksaaan mendadak untuk 

memudahkan ditemukannya kesalahan, dan sebagainya. 
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3. Istiqomah  

Setiap individu dalam perusahaan berlaku lurus agar tercipta keteraturan. 

Dalam spiritualisme Islam bersikap lurus terdapat dalam konsep istiqomah. 

Menurut Yogi (2007) istiqomah artinya tegak dan lurus serta tidak condong 

artinya seorang muslim harus berkomitmen  dan tegar dalam menunaikan segala 

perintah dan menjauhi larangan-Nya sesuai dengan tuntunan Rasullullah SAW dan 

juga tidak condong atau menyimpang kepada jalan-jalan salah yang dapat 

menyebabkan kelemahan dan kebinasaan. Istiqamah adalah anonim dari thughyan 

(penyimpangan atau melampaui batas). Ia bisa berarti berdiri tegak di suatu tempat 

tanpa pernah bergeser, karena akar kata istiqamah dari kata “qaama” yang berarti 

berdiri. Maka secara etimologi, istiqamah berarti tegak lurus. Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia, istiqamah diartikan sebagai sikap teguh pendirian dan selalu 

konsekuen. 

            Seorang muslim harus menyadari pentingnya istiqomah dalam kehidupan 

beragama karena kedudukan istiqomah amat tinggi dan agung. Dengan sikap 

istiqomah mereka akan berlaku taat terhadap aturan yang berlaku dan 

menghindarkan diri dari segala bentuk penyelewengan yang mungkin terjadi 

dalam sistem pengendalian intern perusahaan.  

Istiqomah adalah sebuah komitmen individu dalam menjalankan satu 

program untuk menuju satu tujuan dalam organisasi. Istiqomah itu mengandung 

sikap konsisten dalam bersikap lurus terhadap aturan yang telah ditetapkan,  
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melakukan amalan-amalan saleh secara berkesinambungan dan berpegang teguh 

kepada ajaran Allah SWT dalam menghadapi godaan-godaaan yang mungkin 

terjadi sebagai penghambat yang menjadi halangan kita untuk mencapai tujuan 

yang cita-citakan. Dalam kaitan dengan organisai, setiap aktivitas kerja dianjurkan 

oleh agama kita untuk memiliki tujuan menghindari godaan-godaaan yang 

mungkin terjadi berupa kesempatan untuk mencuri harta organisasi, kolusi yang 

dilakukan oleh sesama anggota organisasi, melakukan penipuan ataupun 

penggelapan data transaksi.  

Setiap individu dalam organisasi hendaknya bersikap lurus yaitu 

memegang teguh ajaran Allah SWT dan aturan yang ada dalam lingkungan kerja. 

Mereka akan melakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, memiliki 

sikap tanggung awab atas tugas yang dikerjakan, melakukan pencatatan transaksi 

dengan akurat, memperbaiki kesalahan dan mengambil tindakan jika terjadi 

kecurangan, meningkatkan kinerja sebagai wujud dan tujuan sistem pengendalian 

intern.  

“Sesunguhnya orang-orang yang mengatakan: "Rabb kami ialah Allah", 
kemudian mereka tetap istiqomah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka 
dan mereka tiada (pula) berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, 
mereka kekal di dalamnya; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. 
(QS. Al-Ahqaf: 13-14) 

Setiap muslim yang telah berikrar bahwa Allah sebagai Tuhannya, Islam 

agamanya dan Muhammad rasulnya harus senantiasa memahami arti ikrar ini dan 

mampu merealisasikan nilai-nilai agamanya dalam kehidupannya dan juga dalam 
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system organisasi dengan berlaku lurus. Setiap dimensi kehidupannya harus 

diliputi oleh nilai-nilai tersebut dalam kondisi apapun. Allah SWT berfirman: 

“Maka tetaplah (istiqamahlah) kamu pada jalan yang benar, sebagaimana 
diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan 
janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang 
kamu kerjakan.”(Q.S. Hud:112) 

 

4. Zuhud  

Dalam sistem pengendalian intern sangat dimungkinkan terjadinya 

kecurangan atau penyelewengan terhadap harta atau aset perusahaan. Dengan sifat 

zuhud, yaitu meninggalkan kesenangan dunia, maka penyelewengan terhadap 

harta perusahaan dapat dihindari sekecil mungkin. Hal ini dapat dibudayakan di 

lingkungan perusahaan agar setiap individu tidak terlalu sibuk memikirkan 

kepentingan dunia. 

Arti zuhud dalam Ahmad (2001) berasal dari bahasa Arab zahida fiihi 

wa’ahu, zuhda wa zahdaan artinya berpaling dari sesuatu, meninggalkan 

sesuatukarena kehinaannya). Sedangkan zahada fi ad-dunya berarti mengosongkan 

diri dari kesenangan dunia untuk ibadah. Jadi zuhud adalah menjauhkan diri dari 

segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Zuhud adalah salah satu akhlak utama 

seorang muslim untuk mencukupkan dirinya terhadap dunia dengan segala macam 

perbendaharaannnya seperti kekuasaan, harta, kedudukan, dan segala fasilitas 
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lainnya. Sikap zuhud merupakan karakteristik dasar yang terdapat dalam jiwa 

seorang mukmin sejati. 

Rasulullah SAW bersabda dalam:  

”Zuhudlah terhadap apa yang ada di dunia, maka Allah akan mencintaimu. 
Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia, maka manusia pun akan 
mencintaimu” (HR Ibnu Majah, Thabrani, Ibnu Hibban dan Al-Hakim) 

Makna dan hakikat zuhud banyak diungkap Al-Qur’an, hadits, dan para 

ulama. Misalnya surat Al-Hadiid ayat 20-23: 

“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan 
suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta 
berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-
tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan 
kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada 
azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan 
dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Berlomba-lombalah kamu 
kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas 
langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah 
dan Rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Tiada suatu 
bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri 
melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami 
menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. 
(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa 
yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang 
diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong 
lagi membanggakan diri.” 

Ayat di atas menyebutkan makna dan hakikat zuhud. Ayat ini 

menerangkan tentang hakikat dunia yang sementara dan bukan tempat 

kebahagiaaan yang abadi sedangkan hakikat akhirat kehidupan yang kekal. Orang-

orang beriman dianjurkan untuk berlomba meraih ampunan dari Allah dan surga-
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Nya di akhirat. Seorang muslim dalam perusahaan akan bekerja dengan penuh 

kesungguhan sebagai wujud untuk meraih ampunan dari Allah dan surga-Nya di 

akhirat.  

Dalam sistem pengendalian intern, dengan sikap zuhud anggota organisasi 

akan bersungguh-sungguh untuk taat terhadap kebijakan manajemen,  melakukan 

pencatatan transaksi dengan teliti, tepat, dan akurat, melakukan dokumentasi 

dengan tepat untuk menciptakan pertanggunjawaban dari setiap transaksi, 

meningkatkan kinerja operasi sebagai wujud seorang muslim yang selalu ingin 

berubah menjadi lebih baik, menghindarkan diri dari perbuatan curang, dan 

menjaga harta organisasi dengan baik.  

Abu Hurairah berkata Nabi saw bersabda:  

“Bukannya kekayaan itu karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan 
yang sesunguhnya ialah kaya hati.” ( Bukhari dan Muslim)  

Dia memandang dunia sebagai sarana yang harus ditempuh untuk 

mencapai kebahagiaan akhirat dengan melakukan amalan-amalan saleh sebagai 

amalan yang kekal di kehidupan akhirat. Kemudian ayat tersebut menjelaskan 

tentang musibah yang menimpa manusia adalah ketetapan Allah dan orang-orang 

beriman tidak berduka terhadap musibah dan kegagalan yang dialami setelah 

berusaha karena seorang muslim harus memahami bahwa hakikat dunia adalah 

sementara dan merupakan tempat menguji keimanan. Maka hendaknya individu 

dalam perusahaan bersabar jika mengalami suatu musibah seperti konflik antar 
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sesama anggota, menurunnya ekonomi perusahaan, ketidaksesuain dengan pihak 

manajemen.  

5. Sabar  

Sistem pengendalian intern secara Islam merupakan suatu system yang 

mewujudkan kerja sama dalam suatu organisasi secara baik sehingga membentuk 

prosedur dan tata cara yang benar. Oleh karena itu, diperlukan konsep kesabaran 

karena dengan kesabaran individu dalam perusahaan dalam menjaga diri dari 

penyelewengan, bersungguh-sungguh dalam bekerja, maupun dalam 

meningkatkan produktivitas.  

Setiap individu  harus  mengetahui bahwa dunia ini milik Allah dan semua 

akan kembali kepadaNya. Allah SWT telah melimpahkan baginya karunia nikmat 

lahir dan batin, kesehatan, kekuatan, harta, dan perhiasan sehingga manusia harus 

dapat mensyukurinya dengan melakukan ketaatan secara konsisten.  Jika ia diberi 

tugas maka ia harus mengikutinya sesuai dengan aturan dan dilaksanakan  dengan 

sabar. Sabar banyak tercantum dalam Al Qur’an karena Allah SWT mengetahui 

besarnya beban yang dituntut oleh konsistensi mengikuti tuntunan Ilahiah di 

tengah-tengah beragam kondisi dan keinginan yang dapat mempengaruhi manusia 

dalam kealpaan, kesalahan, maupun kemungkaran sehingga manusia harus tetap 

kuat pendiriannya, fokus kekuatannya, suci jiwanya  dalam memegang tegh ajaran 
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Islam. Ketika pintu-pintu dunia telah Allah bukakan bagi sahabat Rasullah SAW, 

diantara mereka ada yang berkata: 

“Kami diuji dengan kesulitan dan kami bersabar, dan kami sekarang diuji 
dengan kesenangan tetapi kami tidak bersabar”. 

Allah SWT berpesan kepada hamba-hambaNya agar bersabar dari fitnah 

harta, anak, istri, dan nafsu dunia seluruhnya. Allah SWT berfirman: 

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu” ( At 
Taghabun: 15) 

 
Sabar dalam organisasi banyak macamnya. Melakukan kepatuhan, 

terhadap kebijakan manajemen, menghindari diri dari sikap curang, sabar dalam 

mewujudkan tata kerja dan prosedur pengendalan yang baik, sabar dalam  

mencegah segala bentuk penyelewengan yang dapat dilakuan oleh berbagai pihak, 

sabar dalam  melaksanakan tugas.  

Di dalam kehidupan dunia terdapat unsur kesenangan, kesusahan, 

kekayaan, kemiskinan, keberuntungan, musibah, kenikmatan dan penderitaan. Al 

Qur’an manusia menyuruh manusia untuk sabar karena Allah SWT menjanjikan 

pahala yang tidak terbatas kepada orang-orang yang bersabar. Hal ini tercantum 

dalam Al Qur’an surat Az Zumar ayat 10:  

“…Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan 
pahala mereka tanpa batas.” 
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  Penerapan konsep sabar dalam sistem pengendalian intern diantaranya 

sabar dalam menjalankan ketaatan terhadap kebijakan manajemen, bersungguh-

sungguh dalam melaksanakan pekerjaan, sabar dalam menghindari terjadinya 

kecurangan, menjaga ketelitian data akuntansi dengan baik dan akurat, memiliki 

rasa kasih sayang terhadap sesama anggota organisasi, bersikap amanah terhadap 

tugas yang diembankan kepadanya, memberikan otoritas kepada pihak yang terkait 

dengan benar dan baik, jujur dalam melaporkan hasil kegiatan maupun dalam 

melaporkan laporan keuangan, memisahkan fungsi dalam organisasi yang dapat 

menyebabkan terjadinya kecurangan, meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

operasi, dan sebagainya. 

Dalam system pengendalian intern dimungkinkan terdapat banyak 

penyelewengan. Dengan konsep spiritual wara’ yaitu berhati-hati terhadap yang 

syubhat (tidak jelas halal atau haramnya) sehingga dapat mendukung tercapainya 

tujuan organisasi.  

6. Wara’ 

Menurut Jaiz (2009) Wara’ (wawu ro’ ‘ain ) artinya menghindarkan diri 

dari setiap syubhat (samar, antara yang halal dan yang haram) dan mengoreksi diri 

sendiri (muhasabatun nafsi) setiap saat. Demikian menurut Yunus bin Ubaid 

seperti dikutip Syeikh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Kitab Madarijus Salikin.  
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Manusia harus memiliki kesadaran bahwa bekerja akan memiliki nilai jika 

pekerjaannya terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Menjaga diri dari sesuatu yang 

syubhat (samar-samar) akan menunjukkan kebersihan diri, kemuliaan dan 

kehomatan. Menurut Hadakh (1986) syubhat adalah perkara yang masih diragukan 

halal dan haramnya disebabkan beberapa hal yang bertentaangan. Setenga syubhat 

asalnya halal, kemudian datang sesuatu sebab yang menimbulkan keraguan 

tentang kehalalannya. Dalam keadaan seperti itu, maka dibolehkan berpegangan 

pada humunya, yakni halal. Tetapi bersifat wara’ atau menjahkan diri dari yang 

syubhat adalah lebih utama. Semuanya diawali dengan niat  bahwa bekerja harus 

mengutamakan kebaikan penuh di setiap aktivitas. Keinginan individu untuk 

mencapai prestasi, menjadikan dirinya beramal saleh dengan selalu meningkatkan 

kualitas diri baik secara lahir maupun batin. Menjaga diri dari sesuatu yang samar-

samar kebolehannya akan menempatkan seseorang sebagai subjek yang 

mempunyai nilai bahkan jika mereka terjerumus dalam hal yang syubhat maka 

dapat dimungkinkan mereka jatuh dalam kecurangan, kemalasan, konflik,  

kebatilan, dan sebagainya. Kesadaran ini menyebabkan seorang muslim senantiasa 

hidup dengan penuh kewaspadaan. Menjauhi diri dari dosa dapat juga berarti 

adanya rasa takut dan mengharap pahala dari Allah sehingga dirinya mendapatkan 

kemuliaan.  Contoh wara’ dalam bekerja seperti merokok, datang sedikit 

terlambat, pulang sedikit lebih awal, bercanda ketika bekerja, melakukan 

permainan ketika waktu istirahat, dan sebagainya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 

r.a., Raulullah SAW bersabda, 
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“Jadilah orang wara’ maka engkau akan menjadi orang yang berbakti kepada 
Allah SWT” (HR Baihaqi) 

Dengan sikap wara’ setiap anggota organisasi akan memiliki jiwa yang 

bersih dengan menjauhi segala yang meragukan yang dapat menjadi penghambat 

atau kendala dalam proses menciptakan kinerja yang baik. Hal ini berarti sikap 

wara’ dapat mendukung efektivitas kinerja organisasi.  

5.2 Komitmen terhadap kompetensi. 

      Komitmen terhadap kompetensi akan menciptakan semangat, tekad, 

keyakinan, dan sikap pantang menyerah yang menjadikan hasil pekerjaan menjadi 

vitalitas dalam organisasi. Dalam Al Qur’an Allah berfirman: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An Nisaa: 58) 

Dari ayat di atas, dengan sikap amanah setiap individu dalam organisasi 

akan berkomitmen terhadap kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan output 

kerja yang optimal.  

Perusahaan harus memiliki karyawan yang memiliki kemampuan 

berdasarkan ilmu pengetahuan, inisiatif, ketrampilan, sikap inovatif, talenta yang 

tinggi, kinerja yang baik  yang dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. 

Jika karyawan masih belum memiliki kinerja yang baik maka karyawan tersebut 

dapat diikutkan pelatihan dan pengembangan kerja. Konsep spiritual yang dapat 
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mendukung terhadap kompetensi jihad yaitu, bersungguh-sungguh. Sikap 

bersungguh-sungguh yang dilakukan anggota organisasi dalam segala hal seperti 

berusaha untuk mengembangkan kemampuan diri, menjaga ketelitian data 

akuntansi, menjaga harta organisasi, meningkatkan efsiensi dan efektivitas operasi. 

Jihad menurut Almascaty (2001) berasal dari kata jahada.-yajhadu-jahdan, yang 

diartikan sebagai ath-tahaqah, almashaqqah, dan mubalaqah ‘kesungguhan’, 

‘kekuatan’, dan ‘kelapangan’. Adapun jihad menurut masdar ‘kata benda’ daripada 

jahada, yaitu bab faa’ala daripada jahada diatas dan diartikan sebagai: berusaha 

menghasbiskan segala daya dan kekuatan, baik berupa perbuatan maupun 

perkataan. Menurut Munawir (2009) jihad berasal dari kata “jahada” yang berarti 

bersungguh-sungguh, ijtihad yang berarti mengerahkan segala kemampuan dan 

potensi untuk mendapatkan hukum atau ketetapan dengan berlandaskan pada al-

Qur'an dan sunnah. Jihad juga berasal dari kata mujahadah berarti kesungguhan 

yang sesungguh-sungguhnya. 

 Jihad menurut pengertian Syara’ ialah berjuang dan berusaha bersungguh-

sungguh untuk mencapai suatu tujuan yang didasarkan dalam menegakkan agama 

Allah SWT di atas muka bumi ini. Jihad merupakan modal dasar di dalam 

menghadapi setiap tantangan dengan meliputi segala usaha dan perjuangan yang 

menjuruskan kepada tertegaknya agama Allah S.W.T  yang terwujud dengan 

terciptanya inovasi, kohesivitas kelompok, dan mampu memberikan prestasi yang 

tinggi bagi organisasi. Perlu dipahami bahwa konsep jihad juga ialah bersungguh-

sungguh dalam melaksanakan setiap perkara yang dapat meninggikan ajaran Allah 
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S.W.T. dan rasulnyaNya. Hal ini bermakna bahwa ajaran Islam menyuruh 

umatnya untuk berjuang bersungguh-sungguh di jalannya. Jihad sangat 

memerlukan pengorbanan dari seorang muslim sebagai bukti kepada keteguhan 

imannya dan kesungguhannya untuk mewujudkan cita-cita Islam.  Pengorbanan 

tersebut dilakukan secara terus menerus oleh seorang muslim dengan 

menyerahkan tenaga, masa dan pemikirannya ke jalan Allah S.W.T. 

Dengan sikap jihad karyawan yang kompeten akan melakukannya tugas 

dengan baik seperti dalam hal pemberian kredit, pencatatan transaksi, 

dokumentasi, melakukan penjagaan harta agar tidak hilang ataupun rusak, 

melakukan penandatanganan terhadap faktur-faktur agar tercipta validitas. Pihak 

manajemen akan melakukan pengawasan terhadap kinerja operasi, melakukan 

pencocokan catatan akuntansi dengan harta secara fisik, melakukan pengecekan 

transaksi sesuai dengan kebijakan, pengecekan terhadap faktur-faktur dalam hal 

pembelian barang, melakukan pembuatan faktur-faktur agar tercipta dokumentasi 

yang baik.  

          Bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh akan menghasilkan manusia 

yang mandiri, memiliki kreatifitas, inovasi serta tidak menggantungkan diri pada 

orang lain dan keadaan. Firman Allah SWT:  

“……dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 
hari esok, dan bertaqwalah kepada-Nya…” (QS. Al Hasyr: 18) 
 

 Bekerja bagi seorang muslim merupakan upaya dengan bersungguh-

sungguh dengan memberikan tenaga, pikiran, dzikir untuk mengaktualisasikan 
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dirinya sebagai hamba Allah yang selalu beramal saleh dan menempatkan diri 

sebagai bagian dari masyarakat ataupun anggota organisasi di perusahaan. 

5.4 Dewan direksi atau komite audit.  

Kejujuran merupakan bagian dari jiwa manusia yang besih yang akan 

menciptakan sikap yang condong kepada kebenaran dan moralitas luhur. Sabda 

Rasullullah: 

“Jauhilah dusta karena dusta akan membawa kepada kemaksiatan dan kemaksiatan 
membawa kepada neraka”. 
 

Kejujuran akan sangat berdampak terhadap lingkungannya. Hal ini 

merupakan konsep yang sangat berguna bagi pengendalian intern dalam 

mewujudkan keandalan pelaporan keuangan. Tanpa adanya pihak yang mengaudit 

secara independen akan dimungkinkan terjadi penyalahgunaan dalam  pelaporan 

keuangan sehingga para pemegang saham  harus memiliki perwakilan untuk 

menunjuk auditor yang bebas dari campur tangan manajemen.  

Menurut Uwiiii (2009) dewan direksi harus memiliki komite audit untuk 

mengawasi kebijakan dan oraktek akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan. 

Komite audit dapat berfungsi membantu kelancaran tugas komisaris, antara lain 

komite audit melakukan penelaahan terhadap kebenaran informasi yang 

disampaikan oleh direksi kepada komisaris. Menurut Mulyadi (2002) dalam 

perusahaan berbentuk perseroan terbatas, jika penunjukan auditor dilakukan oleh 

manajemen puncak, kebebasan auditor dapat tampak berkurang dipandang dari 

sudut pemegang saham. Hal ini dikarenakan manajemen puncak adalah pihak yang 

seharusnya dinilai kejujuran pertanggungjawabannya oleh auditor, padahal 
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manajemen puncak menentukan pemilihan auditor yang ditugasi dalam audit atas 

laporan keuangan yang dipakai untuk pertanggungjawaban keuangan oleh 

manajemen puncak. Oleh karena itu, untuk menciptakan independensi auditor 

perusahaan-perusahaan yang go public sebaiknya mengalihkan wewenang 

penunjukan auditor oleh manajemen puncak ke tangan dewan komisaris atau 

komite audit (audit comittee). Oleh karena itu, dewan direksi atau komite audit 

harus secara bersama mengutamakan nilai-nilai yang dianut agar tercapai tujuan 

dari organisasi.  

Hal diatas berkaitan dengan konsep amanah yaitu, sikap mental dan perilaku 

sesorang yang di dalamnya terkandung unsur ketaatan terhadap ajaran agama, 

kepatuhan kepada hukum yang berlaku, tanggung jawab, kesetiaan, kesungguhan 

dalam menjalankan tugas. Dalam konteks perilaku kehidupan sehari-hari amanah 

memiliki arti  sikap untuk memelihara dan bertanggung jawab terhadap apa ang 

telah dibebankan kepadanya. Wujud iman seseorang akan tampak pada sikap dan 

sifat amanahnya dengan berpijak pada ketaatan, kebenaran, dan menjauhkan diri 

dari sifat curang yang dapat merugikan pihak lain. Di dalam operasi perusahaan 

sikap amanah merupakan kekuatan moral yang bukan hanya mampu menepis 

berbagai kecurangan dan penipuan, melainkan sanggup pula memacu 

produktifitas. Rasulullah bersabda,  

''Dunia tak akan mengancam manusia sepanjang empat perkara 
dipertahankan: memelihara amanat, berbicara benar, berperangai baik, dan 
berusaha secara bersih.'' 

 
Auditor dapat merekomendasikan sistem shift bagian pergudangan, saran 
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tentang prosedur-prosedur pembelian, jumlah fungsi yang diterapkan dalam bagian 

penerimaan barang, harga yang dapat menjamin suatu keuntungan dengan batas 

tertentu, penetapan dasar harga pembelian, menentukan pemilihan atas metode 

penyusutan aktiva tetap, membuat program penjualan untuk mendukung 

keberhasilan penjualan, dan sebagainya. 

        Komite audit harus memiliki sikap amanah yang dapat menjadi kekuatan 

moral menyampaikan kebenaran, menepis berbagai kecurangan dan 

penyelewengan, dan dapat meningkatkan efektifitas pengendalian internal. Dia 

bersikap amanah terhadap Allah SWT sebagai wujud keimanan yang kokoh, tidak 

berkhianat kepada siapapun. 

5.5 Struktur organisasi.  

Struktur organisasi merupakan kerangka formal dalam organisasi yang 

terdiri dari unsur koordinasi spesialisasi kerja, standarisasi, sentralisasi atau 

desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan ukuran satuan kerja. 

Menurut If (2010) sistem pemerintahan Islam yang diwajibkan oleh Tuhan 

alam semesta adalah sistem Khilafah. Di dalam sistem Khilafah ini Khalifah 

diangkat melalui baiat berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya untuk 

memerintah sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan.  Dalil-dalil yang 

menunjukkan kenyataan ini sangat  banyak, diambil dari al-Kitab, as-Sunnah, dan 

Ijmak Sahabat. 
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Dalil dari al-Kitab di antaranya bahwa Allah SWT telah berfirman 

menyeru kepada Rasulullah SAW.: 

“Karena itu, putuskanlah perkara mereka menurut apa yang telah Allah 
turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan 
kebenaran yang telah datang kepadamu.”(QS Al Maidah: 48) 

“Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang 
telah Allah turunkan, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-
hatilah terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian 
wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu”. (QS Al Maidah: 49) 

Seruan Allah SWT kepada Rasul saw. untuk memutuskan perkara di 

tengah-tengah mereka sesuai dengan wahyu yang telah Allah turunkan juga 

merupakan seruan bagi umat Beliau. Mafhûm-nya adalah hendaknya kaum Muslim 

mewujudkan seorang hakim (penguasa) setelah Rasulullah saw. untuk 

memutuskan perkara di tengah-tengah mereka sesuai dengan wahyu yang telah 

Allah turunkan. Perintah dalam seruan ini bersifat tegas karena yang menjadi 

obyek seruan adalah wajib.  Sebagaimana dalam ketentuan ushul, ini merupakan 

indikasi yang menunjukkan makna yang tegas. Hakim (penguasa) yang 

memutuskan perkara di tengah-tengah kaum Muslim setelah wafatnya Rasulullah 

saw. adalah Khalifah, sedangkan sistem pemerintahannya adalah sistem Khilafah.  

Apalagi penegakan hukum-hukum hudûd dan seluruh ketentuan hukum syariah 

adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan terlaksana tanpa adanya penguasa/hakim, 

sedangkan kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu maka 

keberadaan sesuatu itu hukumnya menjadi wajib.  Artinya, mewujudkan penguasa 

yang menegakkan syariah hukumnya adalah wajib.  Dalam hal ini, penguasa yang 
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dimaksud adalah Khalifah dan sistem pemerintahannya adalah sistem Khilafah. Di 

dalam hadis-hadis ini terdapat sifat bagi Khalifah sebagai junnah (perisai) atau 

wiqâyah (pelindung).  Sifat yang diberikan oleh Rasul saw. bahwa Imam adalah 

perisai merupakan ikhbâr (pemberitahuan) yang mengandung pujian terhadap 

eksistensi seorang imam/khalifah. Ikhbâr ini merupakan tuntutan karena ikhbâr 

dari Allah dan Rasul SAW, jika mengandung celaan, merupakan tuntutan untuk 

meninggalkan, yakni larangan; jika mengandung pujian, merupakan tuntutan untuk 

melakukan. Jika aktivitas yang dituntut itu pelaksanaannya memiliki konsekuensi 

terhadap tegaknya hukum syariah atau pengabaiannya memiliki konsekuensi 

terabaikannya hukum syariah, maka tuntutan itu bersifat tegas. Dalam hadis ini 

juga terdapat ikhbâr, bahwa orang yang mengurus kaum Muslim adalah para 

khalifah, yang berarti, hadis ini merupakan tuntutan untuk mengangkat khalifah.  

Apalagi Rasul SAW telah  memerintahkan kaum Muslim untuk menaati para 

khalifah dan memerangi siapa saja yang hendak merebut jabatan dalam 

kekhalifahannya. Perintah Rasul saw. ini berarti perintah untuk mengangkat 

khalifah sekaligus menjaga eksistensi kekhalifahannya dengan cara memerangi 

semua orang yang hendak merebut kekuasaannya. Imam Muslim telah menuturkan 

riwayat bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: 

“Siapa saja yang telah membaiat seorang imam/khalifah serta telah memberikan 
genggaman tangannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia menaatinya sesuai 
dengan kemampuannya. Lalu jika datang orang lain yang hendak merebut 
kekuasaannya, maka penggallah leher (bunuhlah) orang itu.”(HR Muslim). 
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Dengan demikian, perintah untuk menaati Imam/Khalifah merupakan 

perintah untuk mengangkatnya, dan perintah untuk memerangi siapa saja yang 

hendak merebut kekuasaan Khalifah menjadi qarînah (indikasi) yang tegas di 

seputar keharusan untuk mewujudkan hanya seorang khalifah saja. Menurut 

Zallum (2002) negara Islam terdiri atas delapan struktur, yaitu: 

1. Khalifah (Kepala Negara) 

2. Mu’awin Tafwidh (pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan) 

3. Mu’awin Tanfidz (pembantu Khalifah Bidang Adimnistrasi) 

4. Amirul Jihad (Panglima Perang) 

5. Wali (Pimpinan daerah Tingkat I) 

6. Qadhi (hakim) 

7. Mashalih Daulah (Departemen Negara) 

8. Majelis Umat (Lembaga Wakil Rakyat) 

Dalil struktur diatas adalah perbuatan Rasulullah SAW karena beliau telah 

membangun struktur Negara dengan bentuk dan model seperti ini. Nabi SAW 

adalah kepala negara dan beliau memerintahkan kepada kaum muslimin agar 

mengangkat kepala Negara, yaitu ketika beliau memerintahkan mereka untuk 
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mengangkat seorag khalifah dan imam. Sedangkan dalil tentang keberadaan 

mu’awin (pembantu khalifah, baik di bidang pemerintahan maupun bidang 

adimnistrasi) beliau menunjuk Abu Bakar ra. dan Umar bin Khattab ra. sebagai 

mu’awin. 

Menurut Akfi (2010) Kepribadian yang mulia disertai dengan sikap yang 

adil dan jujur merupakan modal utama bagi Rasulullah dalam memimpin 

pemerintahan di Madinah, sekalipun beliau pendatang, tetapi dipercayai oleh 

masyarakat madinah untuk memimpin masyarakat yang heterogen tersebut. 

Kehadiran Rasulullah memberikan teladan yang sempurna dalam kehidupan dan 

pesannya merupakan suatu tuntutan bagi umat manusia untk mencapai 

kesempurnaan moral dan bidang social dalam kehidupan. Rasulullah memiliki 

banyak sifat yang membuat dirinya disenangi oleh setiap orang yang berhubungan 

dengannya dan membuat dirinya jadi panutan bagi para pengikutnya. Beliau 

sangat sopan, rendah hati, penyayang dan menarik hati setiap orang. Rasulullah di 

kota Madinah membawa dasar perdamaian dan kemakmuran untuk seluruh 

golongan dan lapisan masyarakat di Madinah. Karena itulah sikap arif dan 

bijaksana sangat ditonjolkan dalam setiap mengambil keputusan, seluruh lapisan 

masyarakat dilibatkan dalam mengambil kebijakan melalui unsur perwakilan serta 

segala aspirasi masyarakat diterima sebagai masukan dalam mengambil kebijakan. 

Rasulullah tidak lagi melihat darimana aspirasi itu datang dan siapa yang 

menyampaikannya, sepanjang hal itu baik dalam tinjauan syari’at islam dan 
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mendukung pembangunan masyarakat, maka itulah yang diterima. Disinilah unsur 

demokratis dalam memimpin benar-benar diterapkan, begitu juga keadilan. 

Menurt Al Hasyimi (2009) Rasulullah adalah orang yang suka 

bermusyawarah dengan para sahabatnya, bahkan beliau adalah orang yang paling 

banyak bermusyawarah dengan sahabat. Beliau bermusyawarah dengan mereka di 

perang badar, bermusyawarah dengan mereka di perang uhud, bermusyawarah 

dengan mereka di perang khandak, beliau mengalah dan mengambil pendapat para 

pemuda untuk membiasakan mereka bermusyawarah dan berani menyampaikan 

pendapat dengan bebas sebagaimana di perang uhud. Beliau bermusyawarah 

dengan para sahabatnya di perang khandak, beliau pernah berniat hendak 

melakukan perdamaian dengan suku ghatafan dengan imbalan sepertiga hasil buah 

madinah agar mereka tidak berkomplot dengan Quraisy. Tatkala utusan anshar 

menolak, belia menerima penolakan mereka dan mengambil pendapat mereka. Di 

Hudaibiyah Rasulullah bermusyawarah dengan ummu Salamah ketika para 

sahabatnya tidak mau bertahallul dari ihram, dimana beliau masuk menemui 

ummu Salamah, beliau berkata, "manusia telah binasa, aku menyuruh mereka 

namun mereka tidak ta'at kepadaku, mereka merasa berat untuk segera bertahallul 

dari umrah yang telah mereka persiapkan sebelumnya," kemudian ummu Salamah 

mengusulkan agar beliau bertahallul dan keluar kepada mereka, dan beliau pun 

melaksanakan usulannya. Begitu melihat Rasulullah bertahallul, mereka langsung 

segera berebut mengikuti beliau. 
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 Rasulullah telah merumuskan musyawarah dalam masyarakat muslim 

dengan perkataan dan perbuatan, dan para sahabat dan tabi'in para pendahulu umat 

ini mengikuti petunjuk beliau, sehingga musyawarah sudah menjadi salah satu ciri 

khas dalam masyarakat muslim dalam setiap masa dan tempat. 

Dengan sistem pendelegasian wewenang secara desentralisasi maka penulis 

mencoba menerapkan tipe strukur organisasi desentralisasi terkontrol. Menurut 

Indra (2007) ciri-ciri strukur organisasi desentralisasi terkontrol adalah sebagai 

berikut:   

a. Memiliki satu pemimpin utama yang menangani dan mengkoordinir tugas-

tugas utama. 

b. Terdapat pemimpin-pemimpin sekunder yang dipilih pemimpin utama 

untuk mengkoordinir dan menangani sub-sub tugas yang dibagi 

berdasarkan kebijakan pemimpin utama. 

c. Pemimpin sekunder ini menjadi koordinator dalam sub-sub group yang 

dibentuk berdasarkan pembagian tugas. 

d. Pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama antar anggota 

dalam masing-masing sub group. Sedangkan pengambilan keputusan antar 

group diputuskan oleh pemimpin utama. 

e. Komunikasi juga tetap diperlukan dalam satu sub group. Komunikasi 

dilakukan secara horizontal antar anggota dalam satu sub group. Tetapi 

terjadi komunikasi vertikal antara sub-sub kelompok dengan pemimpin 

utama tim. 
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Diagram 6.1: Diagram struktur organisasi  desentralisasi terkontrol 

  

Sumber: http://www. wordpress.com/2007/06/15/organisasi-dan-struktur-

manajemen-oleh-yohannes-indra-5105-100-094/ 

 

Pihak mananjemen dapat menggunakan struktur organisasi desentralisasi 

terkontrol dimana terdapat pendelegasian wewenang sehingga terjadi pembagian 

tugas dan bawahan bertanggung jawab kepada atasan mereka untuk memakai 

otoritas yang didelegasikan supaya dapat mencapai  hasil-hasil yang diharapkan. 

Hal ini juga sesuai dengan system pemerintahan Islam yang menganjurkan untuk 

bermusyawarah yang berarti pimpinan harus memberikan kebebasan,  
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kewenangan, dan otoritas dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta 

kemudahan, keadilan, dan efektifitas.  

5.6 Pemberian Wewenang dan Tanggung Jawab.  

       Pada jaman Rasulullah dalam sistem khilafah, beliau menunjuk Abu Bakar ra. 

dan Umar bin Khattab ra. sebagai mu’awin (pembantu khalifah, baik di bidang 

pemerintahan maupun bidang adimnistrasi). Dengan dasar ini maka organisasi 

dapat memberikan wewenang kepada yang mamapu dan bertanggung jawab  

Wewenang berfungsi sebagai penggerak kegiatan-kegiatan dalam organisasi yang 

diberikan oleh atasan. Wewenang yang bersifat informal, untuk mendapatkan 

kerjasama yang baik dengan bawahan. Manajer memberi kenyamanan kepada 

pihak karyawan sesuai dengan kompetensinya untuk menjalankan kegiatan-

kegiatan dalam organisasi. Disamping itu wewenang juga tergantung pada 

kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan. Wewenang 

berfungsi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada dalam 

organisasi.tanggung jawab yang ada dalam organisasi harus dilaksanakan dengan 

sikap amanah dengan diserta amal-amal prestatif yang diliputi akhlakul karimah 

dengan berorientasi mencapai ridha Allah SWT. Dengan sikap amanah akan 

timbul keinginan yang kuat dalam kalbu untuk bekerja maksimal sebagai rasa 

tanggung jawab dengan melakukan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah. 

Dalam spiritualisme Islam diperlukan sikap amanah dari karyawan untuk 

dapat memastikan tanggung jawab dari bawahannya. Ajaran Islam adalah ajaran 
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yang menuntun manusia hidup dalam kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan 

manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan amanah dalam setiap kegiatan di lingkungan 

pengendalian intern. Pihak manajemen memberikan persetujuan tentang 

pengadaan barang, penetapan tugas-tugas berdasarkan fungsi dengan tanggung 

jawab, memberikan persetujuan potongan penjualan, menyetujui pemindahan dana 

antar bank, pemberian wewenang atas penjagaan harta, dan lain-lain. 

Pihak karyawan harus bertanggung jawab dalam penjagaan harta, 

penerimaan barang-barang pesanan, membuat faktur-faktur penjualan agar 

memudahkan melakukan pengawasan terhadap transaksi, melakukan penelusuran 

kebenaran catatan akuntansi, menyerahkan laporan penerimaan barang secara tepat 

waktu, dan sebagainya.  

Di dalam  Al Qur’an amanah dapat juga dipahami sebagai sikap kepatuhan 

kepada hukum yang berlaku sehingga individu dalam perusahaan akan tunduk 

pada hukum Allah SWT secara universal juga hukum yang berlaku di 

lingkungannya. Rasulullah bersabda,  

“Tanda-tanda orang munafik ada tiga, "Jika berbicara dusta, jika berjanji 
mengingkari, dan jika dipercaya berkhianat."  

      Amanah merupakan bentuk kemuliaan seseorang karena ia telah 

melaksanakan tugasnya dengan baik serta penuh tanggung jawab yang dapat 

menciptakan keridhaan bagi Allah SWT. Amanah adalah amalan yang baik bagi 

seseorang yang menjadikannya dapat dipercaya dan mulia sehingga hal itu 

merupakan kekayaan dan kelapangan hidupnya di dunia dan di akhirat. Sikap 
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tanggung jawab dari karyawan atas tugas yang dibebankan kepadanya dapat 

disertai sikap tawakal. Dari segi bahasa, tawakal berasal dari kata ‘tawakala’ yang 

memiliki arti; menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan. (Munawir dikutip 

oleh Maulan 2009). Seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang 

menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan segala urusannya hanya kepada 

Allah SWT. Tawakal yang merupakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah saw 

jika dilakukan dengan baik dan benar, maka akan menjadikan seorang hamba 

menjadi mulia karena tawakal tidak sama dengan kepasrahan namun tawakal harus 

terlebih dahulu didahului dengan adanya usaha yang maksimal. Tawakkal 

merupakan bekal hidup orang mukmin yang bisa menjadikan dirinya optimis 

sestelah berikhtiar dengan kesungguhan. Hatinya tenang dan tenteram  karena 

Allah meridhainya setelah dia berusaha. 

Jika seorang individu dalam perusahaan melakukan tugas dan pekerjaan 

dengan baik dan optimal, maka ia tidak akan merasa takut dan khawatir. Dia tidak 

perlu takut terhadap atasannya karena telah berikhtiar secara baik menurut 

kemampuannya. Dengan sikap tawakal, maka setiap anggota organisasi akan dapat 

meningkatkan rasa percaya diri dan dapat meningkatkan kinerja yang baik di masa 

yang akan datang. 
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BAB VI 

AKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN DENGAN PERSPEKTIF 

SPIRITUALISME ISLAM: Amar Ma’ruf Nahi Mungkar, Jihad, Amanah 

Kepemimpinan Islami, Istiqomah 

 

6.1 AKTIVITAS PENGENDALIAN 

        Nilai-nilai Islam merupakan nilai-nilai yang berpihak kepada kebenaran dan 

menuntun kepada kebabahagiaan bagi manusia. Kesungguhan dalam 

mengamalkannya akan meningkatkan dan mengembangkan misi serta bentuk 

keberadaannya untuk memberikan nilai terbaik bagi orang lain. Orang yang selalu 

berpihak pada kebenaran akan memberikan makna, memiliki prinsip-prinsip, serta 

mengambil peran yang dapat member rahmat bagi lingkungan sosial. Allah SWT 

berfirman: 

“agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal shaleh 
dengan karuniaNya…(Qs. Ar Ruum: 45) 
 

Dari ayat di atas, dapat diartikan bahwa jika setiap manusia beriman dan 

beramal shaleh yaitu, mengikuti tuntunan agama maka ia akan memiliki 

kebahagiaan. Hal ini dapat dijadikan landasan sebagai aktivitas dalam 

pengendalian intern dimana nilai-nilai Islam peran yang sangat berguna bagi 

organisasi 

Aktivitas pengendalian bertujuan untuk mengarahkan karyawan agar dapat 

bertindak sesuai dengan arahan manajer dan aturan yang telah ditetapkan bersama. 

Hal ini merupakan budaya perusahaan yang positif yang dapat 
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menciptakan kondisi dimana para karyawan akan berusaha keras untuk selalu 

meningkatkan dan memperbaiki kualitas dan nilai perusahaan. 

Aktivitas yang terkait dengan pelaporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk 

terciopta realibilitas atas laporan keuangan yang terdiri:  

6.1.1 Perancangan dokumen yang baik dan penggunaan dokumen bernomor 

urut tercetak 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah 
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka 
hendaklah ia menulis…”(Qs. AlBaqarah: 282) 
 

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa dalam hal hutang piutang atau 

transaksi lainnya hendaknya dicatat untuk menghindari kealpaan. Dalam 

organisasi diperlukan psoses dokumentasi agar mudah melacak dan mengawasi 

setiap transaksi. 

         Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus 

dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Nomor urut yang tercetak akan 

dapat menentukan pertanggungjawaban setiap transaksi. Hal ini membutuhkan 

sikap amanah agar tercipta pertanggungjawaban yang baik dalam setiap transaksi. 

amanah merupakan bentuk tanggung jawab yang mendalam atas kewajiban-

kewajiban kita sebagai hamba Allah. Dalam dokumentasi Setiap karyawan harus 

melakukannya dengan baik. Pencatatan faktur penjualan, penandatanganan setiap 

terjadinya transaksi, ketelitian pencatatan biaya-biaya yang masih harus dibayar, 

pencatatan kartu persediaan kepada pihak gudang, pencatatan jam waktu kerja 
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karyawan dan sebagainya. Nomor urut tercetak dapat memudahkan pengawasan 

terhadap setiap transaksi. Dalam hal nomor urut tercetak pada setiap dokumen,  

manajemen dapat memberi nomor urut tercetak pada bukti kas keluar, voucher 

dana kas, pesanan penjualan, order pembelian, faktur-faktur biaya, dan lain-lain.  

6.1.2 Pemisahan tugas;  

          Pemisahan tugas diperlukan diperlukan untuk memberikan tugas kepada 

pihak yang kompeten di bidangnya sehingga menghasilkan output yang baik. Hal 

ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saw ketika menunjuk Abu Bakar r.a. dan 

Umar bin Khattab r.a. sebagai mu’awin (pembantu khalifah, baik di bidang 

pemerintahan ataupun administrasi) sehingga hal ini menjadi landasan organisasi 

untuk menetapkan setiap fungsi sesuai bidangnya.  

           Harus dipisahkan fungsi–fungsi dari setiap fungsi yang memiliki wewenang 

untuk melaksanakan suatu kegiatan. Setiap kegiatan memerlukan otorisasi dari 

pejabat yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Hal 

ini juga memerlukan sikap amanah yaitu dapat mempertanggungjawabkan tugas 

yang diembannya. Orang yang memegang amanah menyadari sepenuhnya bahwa 

hakikat semua amanah itu berasal dari Allah SWT kepada hamba-Nya sehingga 

amanah itu  akan dilaksankan dengan sungguh-sungguh karena dia merasakan 

bahwa Allah senantiasa mengawasi amanah yang diamanahkan kepadanya. 

Dengan adanya pemisahan tugas makan bagian penerimaan kas dan membuat 

faktur penjualan, pemisahan tugas fungsi penerimaan dan bagian piutang, 

pemisahan antara bagian pencatatan dan fungsi penyimpanan aktiva. 
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6.1.3 Kepemimpinan Islam dalam mengotorisasi atas transaksi;  

          Pemimpin harus berkoordinasi secara baik dengan orang-orang yang 

dipimpinnya karena hal ini dapat berdaya guna, efektif, adil dan dirahmati oleh 

Allah SWT Tuhan semesta alam. Islam mengajarkan kepada manusia untuk 

senantiasa menjadi pemimpin yang baik dan menjalankan kepemimpinan tersebut 

dengan baik. Karena setiap pemimpin akan bertanggungjawab atas 

kepemimpinannya kelak kepada Allah SWT. Hal ini sangat berguna dalam 

memberikan otorisasi transaksi dalam organisasi. Otorisasi transaksi diperlukan 

untuk menciptakan pengawasan terhadap setiap transaksi merupakan kebijakan 

yang dilakukan manajemen agar terlaksananya transaksi dan memudahkan 

pengawasan terhadapnya. Hal ini diperlukan manajer yang memiliki pemahaman 

yang baik atas kebijakan yang ditetapkan, kompeten dalam setiap tugas, kerja 

sama yang baik dengan pihak yang bertugas.  

                 Ada beberapa hal yang hendaknya terdapat atau dimiliki oleh setiap 

pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya, sehingga kepemimpinannya 

dapat mencapai tujuan dalam ridha Allah SWT. Berikut ini terdapat beberapa hal 

yang hendaknya harus ada di dalam jiwa setiap pemimpin menurut ajaran Islam 

sehingga ia dapat membawa orang-orang yang berada di dalam kepemimpinannya 

menuju keselamatan di dunia dan di akhirat: 
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1. Jujur 

 Seorang pemimpin haruslah memiliki sikap jujur. Dengan sikap jujur seorang 

dia telah memiliki sikap yang terpuji. Dia akan memegang teguh apa yang telah 

menjadi komitmen sebagai keputusan bersama dengan orang-orang yang 

dipimpinnya. Dia menyadari keberadaannya agar bermanfaat terhadap orang lain 

dengan bersikap selaras terhadap kebenaran yang ada. Allah menyukai orang-

orang yang mempunyai sifat jujur dan menjanjikan balasan yang berlimpah untuk 

mereka. Kejujuran telah dicontohkan oleh pemimpin bagi seluruh umat Islam, 

Rasulullah SAW. Sedikitpun beliau tidak pernah berdusta atau berkhianat dalam 

hal apapun dan kepada siapapun. 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah swt dan (kedatangan) 
hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al Ahzab:21) 

Hal ini akan mempengaruhi manajer dalam memberikan otorisasi kepada 

pihak bawahan yang seharusnya tidak bekerja sama untuk melakukan 

penggelapan. Mereka akan melakukan pengawasan secara periodic pemeriksaan 

dan pembukuan barang-barang persediaan, menentukan harga jual barang sesuai 

dengan kebijakan manajemen, menentukan batasan waktu ataupun kredit sesuai 

ketetapan, menentukan jam waktu mesin yang akan digunakan, dan lain-lain. 
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2. Amanah 

         Setiap pemimpin akan menyadari bahwa setiap urusan yang dibebankan 

kepadanya akan dimintai pertanggungjawaban. Menunaikan amanah merupakan 

salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang harus dilaksanakan dengan 

baik. Pemimpin memiliki tugas yang penuh dengan muatan tanggung jawab. Oleh 

karena itu, Islam mengajarkan bahwa setiap pemimpin haruslah memiliki sifat 

yang amanah karena jika tidak memiliki sifat amanah ia termasuk golongan orang-

orang munafik. Allah SWT berfirman: 

 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An Nisaa: 58) 

Dengan sikap amanah, setiap manajer yang berwenang harus melakukan 

sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam organisasi seperti dalam hal 

ketepatan waktu, penentuan harga standar barang yang dijual, penentuan batasan 

waktu kredit, dan sebagainya. 

3. Kompeten 

        Islam mengajarkan cara memilih atau mengangkat seorang pemimpin. 

Pemimpin harus memiliki kemampuannya kinerja yang memadai atau tinggi 

dalam suatu fungsi secara konsisten. Kompetensi  yang dimiliki seorang pemimpin 

akan mencerminkan kemampuan potensial untuk melakukan sesuatu. Kemampuan 
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seorang pemimpin akan mempengaruhi perilaku kerjanya dalam menghadapi 

tantangan, persaingan, konflik, dan sebagainya yang jika dilaksanakn dengan baik 

akan membawa pada keberhasilan bagi organisasinya. Menurut Almath (1996) 

Rasulullah saw bersabda:  

“Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran’ Sahabat 
bertanya, ‘Bagaimana menyia-nyiakannya?’ Rasulullah saw menjawab, ‘Apabila 
suatu urusan diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah 
saat kehancurannya’” (HR. Imam Bukhari). 

4. Inspiratif 

       Seorang pemimpin haruslah dapat memberikan semangat para pengikutnya 

untuk bergerak maju sesuai dengan syariat Islam. Dia dapat memberikan harapan-

harapan yang cemerlang sehingga akan memiliki nilai tambah terhadap kinerja 

organisasi yang dapat diwujudkan  baik secara lisan, tulisan, maupun dalam 

perbuatan. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah saw dalam 

menjalankan kepemimpinannya. 

 “Dan orang-orang yang bersama dengan dia (Muhammad) adalah keras terhadap 
orang-orang kafir tetapi berkasih sayang dengan sesama mereka” (QS. Al-
Fath:29). 

Dalam hal ini, pihak manajemen harus dapat memberikan semangat kepada 

bawahan agar karyawan proses transaksi dengan baik dan maksimal seperti 

bersikap ramah terhadap pelanggan, pemeriksaan secara periodic terhadap catatan-

catatan akuntansi dan pengawasan fisik terhadap harta, penggunaan kartu-kartu 

persediaan secara teliti. 
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5. Sabar 

      Dalam kehidupannya manusia akan menghadapi berbagai macam masalah 

yang datang silih berganti, begitu juga dalam lingkungan organisasi. Oleh karena 

itu, seorang pemimpin menghadapinya dengan sabar yang akan membuatnya 

tenang dan menguatkan jiwanya sehingga akan lebih mudah dalam 

memecahkannya. Demikian juga halnya. seorang pemimpin yang dituntut untuk 

dapat menghadapi berbagai permasalahan tersebut dengan sikap yang sabar dan 

bijaksana, dan menyelesaikan masalah tersebut sebaik mungkin. Itulah sebabnya, 

sabar menjadi salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang pempimpin. 

Dalam mengotorisasi pihak manajemen harus memiliki kesabaran dalam 

melakukan pengawasan transaksi, mengembalikan cek-cek yang tidak semestinya 

dikembalikan kepada bank untuk diperiksa, memisahkan fungsi-fungsi yang 

berbeda, pencocokan bukti-bukti setoran dengan cetakan buku kas, pengontrolan 

penentuan HPP, dan sebagainya.  

6. Rendah hati 

        Seorang pemimpin harus membiasakan diri untuk bersifat rendah hati dan 

menghilangkan sifat riya’ atau sombong dari dalam jiwanya. Kepemimpinan akan 

dapat berjalan dengan baik jika seorang pemimpin memiliki sifat rendah hati 

sehingga dalam dirinya akan tercipta rasa menghormati dan menghargai terhadap 

orang-orang yang dipimpinnya. Sifat rendah hati juga menjauhkan diri dari sikap 
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sombong dan riya’, dua sikap diridhai oleh Allah SWT. Kesombongan atau sifat 

riya’ seorang pemimpin akan menghancurkan kepemimpinan yang tengah 

dibangunnya dari dalam. Dari Ibnu Mas’ud ra. dari Nabi saw, sabdanya:  

“Tidak dapat masuk syurga seseorang yang dalam hatinya ada seberat timbangan 
seekor semut kecil dari kesombongan.” Kemudian ada seorang lelaki berkata: 
“Sesungguhnya ada seorang lelaki yang gemar sekali kalau pakaiannya bagus dan 
terumpahnya bagus.” Beliau saw lalu bersabda: “Sesungguhnya Allah itu Maha 
Indah, juga mencintai keindahan. Sombong itu ialah menolak petunjuk yang hak – 
yakni kebenaran – serta menghinakan para manusia. (Riwayat Muslim) 

Pihak manajemen harus memiliki sikap rendah hati agar  terjalin hubungan 

dan kerja sama yang baik dengan pihak karyawan.  

7. Musyawarah 

        Musyawarah adalah hal yang penting untuk mencari jalan keluar atas setiap 

permasalahan dalam kepemimpinan yang dihadapi. Kesungguhan dalam 

memecahkan masalah bersama merupakan suatu keberkahan karena   dianjurkan 

dan telah mengakar dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, sudah sepatutnya seorang 

pemimpin yang baik tidak melupakan musyawarah dalam kepemimpinannya. 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah 
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya.” (QS. Ali Imran: 159) 

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Rabb-nya dan 
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara 
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mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada 
mereka” (QS: Asy-Syura: 38) 

Pihak manajer dapat bermusyawarah dengan karyawan atau manajer lain 

tentang faktur sebagai pendukung semua pengiriman, jumlah karyawan di setiap 

fungsi, penentuan umur piutang, pengontrolan penerimaan kas, batasan krewdit 

pelanggan, dan sebagainya. 

8.  Mampu berkomunikasi dengan bawahannya 

        Komunikasi sangat penting dalam sebuah kepemimpinan. Setiap pemimpin 

harus dapat menyelami keberadaan orang lain. Para pemimpin harus berorientasi 

pada terjalinnya komunikasi yang baik antara pemimpin dengan orang-orang yang 

dipimpinnya sehingga tercipta  keberhasilan dalam organisasi. Pihak manajer 

dapat bermusyawarah dengan karyawan atau manajer lain tentang faktur sebagai 

pendukung semua pengiriman, jumlah karyawan di setiap fungsi, penentuan umur 

piutang, pengontrolan penerimaan kas, batasan kredit pelanggan, dan sebagainya. 

6.1.4 Pengamanan yang memadai;  

         Sebuah hadits riwayat Tirmidzi mengatakan, “Dari Anas bin Malik r.a., ada 
seseorang berkata kepada Rasulullah saw. ‘Wahai Rasulullah saw., aku ikat 
kendaraanku lalu aku bertawakal, atau aku lepas ia dan aku bertawakal?’ 
Rasulullah saw. menjawab, ‘Ikatlah kendaraanmu lalu bertawakallah’” 
 

Dari hadits di atas dapat dijelaskan bahwa setiap muslim harus bersikap 

waspada terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan resiko. Seorang 

muslim harus berusaha agar resiko untuk dapat diminimalisir atau dihilangkan 

kemudian dia berihktiar yaitu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Hal 
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ini juga terdapat dalam sebuah perusahaan seperti hilangnya harta, konflik dalam 

organisasi, menurunnnya ekonomi perusahaan, dan sebagainya. Salah satu resiko 

yang ada di dalam sistem pengendalian intern ialah hilangnya harta perusahaan 

yang merupakan bagian penting dari perusahaan.  

        Manajemen dapat menggunakan peralatan mekanis yang dapat menambah 

keamanan dalam menjaga harta. Hal ini juga dibutuhkan sikap amanah yaitu dapat 

mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepadanya. Orang yang disebut 

mukmin dalam Al Qur’an maka ia akan sanggup memelihara amanah,  

menunaikan serta memegangnya dengan erat. Amanah harus dilaksanakan secara  

utuh sehingga tidak bisa hanya dilaksanakan sebagian saja. Orang yang melanggar 

amanah baik secara sedikit maupun banyak maka dia telah berkhianat. Rasulullah 

bersabda: 

“Tanda-tanda orang munafik ada tiga, "Jika berbicara dusta, jika berjanji 
mengingkari, dan jika dipercaya berkhianat."  

Dalam hal bersikap amanah pihak manajemen dapat melakukan sistem 

shift dalam menjaga gudang, membatasi orang yang dapat memasukinya, 

penggunaan kotak pengaman, mengasuransikan asset, pencocokan catatan 

akuntansi dengan harta secara fisik, pengontrolan terhadap kartu persediaan. 

Setiap individu harus dapat menunaikan amanah agar pengamanan terhadap harta 

organisasi dapat terjaga dengan baik.  

6.1.5 Cek independen atas kinerja rekan sekerja;  
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     Amar ma’ruf nahi munkar merupakan kemuliaan dalam agama Islam karena 

agama Islam akan tegak dengan amar ma’ruf nahi mungkar yang pada hakekatnya 

agama Islam memang menyuruh kepada pemeluknya untuk melakukan perbuatan 

yang baik serta melarang atau mencegah pemeluknya untuk melakukan perbuatan 

yang keji  serta mungkar. Oleh karena itu, harus ada dari perhatian dan 

penanganan dari orang lain dalam usaha menegakkan agama Allah SWT di muka 

bumi. Hal ini juga diperlukan dalam sistem pengendalian intern di mana organisasi 

dituntut memiliki kinerja yang baik agar tercipta keefektifan sehingga diperlukan 

intervensi dalam unit organisasi dengan pengawasan internal terhadap pelaksanaan 

tugas setiap organisasi yang terkait 

                Umat Islam adalah umat yang terbaik karena selain memiliki akhlak 

yang mulia mereka juga melakukan amar ma’ruf nahi mungkar.  Oleh karena itu, 

setelah Rasulullah SAW diutus maka umat yang mengikuti tuntunan Rasulullah 

SAW adalah sebaik-baik umat dikarenakan mereka mendapatkan petunjuk dari 

Allah SWT dan akan menciptakan kebaikan bagi lingkungannya. Hal ini 

difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 110 yang artinya: 

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. 
Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara 
mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang 
fasik.” 

Sikap individu dalam perusahaan harus berusaha menganjurkan kebaikan 

dalam organisasi seperti pencatatan transaksi dengan benar saling menyuruh dan 
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mengingatkan dalam kebaikan dalam menjaga harta milik organisasi agar terawat 

dengan baik atau tidak hilang, memeriksa ketepatan dan kebenaran data akuntansi 

dengan baik dan penuh kejujuran,  mendorong efisiensi dan efektifitas operasi 

kegiatan dengan menghindari pemborosan yang mungkin terjadi dan bersungguh-

sungguh bekerja dalam mencapai tujuan organisasi, mematuhi kebijakan yang 

telah ditetapkan, memberikan otoritas kepada pihak yang berwenang di bidangnya 

agar tercipta keteraturan, menciptakan prosedur pengendalian yang baik, dan 

sebagainya.  

6.2 PENAKSIRAN RISIKO 

      Sebuah hadits riwayat Tirmidzi mengatakan, “Dari Anas bin Malik r.a., ada 
seseorang berkata kepada Rasulullah saw. ‘Wahai Rasulullah saw., aku ikat 
kendaraanku lalu aku bertawakal, atau aku lepas ia dan aku bertawakal?’ 
Rasulullah saw. menjawab, ‘Ikatlah kendaraanmu lalu bertawakallah’” 
 

Dari hadits diatas, seorang muslim harus waspada atas kemungkinan yang 

akan terjadi di luar prediksinya. Oleh karena itu, dia harus memahami apa yang 

akan dilakukannya, serta bagaimana mencapai tujuan yang akan dicapainya. Dia 

juga harus waspada terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang menyimpang 

sehingga dia dapat mempersiapkan rencana-rencana yang akan dibuatnya dengan 

baik. Risiko berkaitan dengan ketidakpastian ini terjadi oleh karena tidak 

tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi yang dapat 

menimbulkan kerugian. 

Menurut Mulyadi (2000) penaksiran resiko manajemen untuk tujuan 

pelaporan keuangan adalah penaksiran resiko yang terkandung dalam asersi 
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tertentu laporan keuangan dan desain dan implementasi aktivitas pengendalian 

yang ditujukan untuk mengurangi resiko tersebut pada tingkat minimum, dengan 

mempertimbangkan biaya dan manfaat.  

Hal ini dibutuhkan konsep jihad yaitu bersungguh-sungguh dalam 

melaksanakan tugas. Dengan bekerja secara sungguh-sungguh dan benar akan 

memungkinkan seseorang dapat mengembangkan diri  dan mematangkan 

kepribadiannya dalam menggapai atau mewujudkan kualitas iman dan taqwa.  

Pihak manajemen harus dapat menentukan resiko yang muncul dalam 

proses pelaporan keuangan dengan mengendalikan lingkungan pengendalian. Hal 

ini dapat diperlihatkan dalam tabel berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah Saji  Lingkungan pengendalian 
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• Dalam penerimaan barang dapat 

terjadi penipuan dengan proses 

pencatatan akuntansi 

 

 

• Dilakukan pemisahan tugas antara 

bagian penerimaan barang dengan 

bagian pencatatan  

• Diadakan pengontrolan oleh pihak 

manajemen 

• Hanya manajer tertentu yang berhak 

menandatangani cek penerimaan 

barang  

• Adanya karyawan yang kurang 

kompeten  

 

• Diadakan pelatihan dan 

pengembangan sumber daya 

manusia 

• Mengatur sistem kerja mesin agar 

mempermudah pekerjaan karyawan 

• Adanya kesalahan penulisan 

saldo piutang  

 

• Bagian piutang memverifikasi 

kesesuian data rinci antara saldo 

piutang dengan buku pembantu 

piutang 

• Adanya pembayaran ganda pada 

biaya pengadaan barang 

 

 

• Membubuhkan cap lunas atau paraf 

di atas bukti kas keluar dan 

dokumen pendukung. 

• Memberikan otorisasi pembayaran 

kepada pihak yang akan ditugaskan  

 

 

Tabel 6.1 Salah saji dan lingkungan pengendaliannya 
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Kerja juga berkaitan dengan martabat manusia karena seorang yang telah 

bekerja dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya akan bertambah martabat 

dan kemuliannya. Bekerja dengan kualitas Islami akan menciptakan amal prestatif 

dengan semangat tauhid yang dibalut, ketangguhan, kesungguhan, kreatifitas yang 

dapat menciptakan kemuliaan baginya. Dalam sabda Rasulullah: 

“ Barangsiapa yang diwaktu sorenya merasakan kelelahan karena bekerja, 
berkarya dengan tangannya sendiri, maka di waktu sore itu pulalah ia terampuni 
dosanya.” (H.R. Thabrani dan Baihaqi) 
 
 Hadits diatas dapat dijadikan dorongan bagi seoarng muslim untuk mau 

bekerja bersungguh-sungguh sehingga dia dapat merasakan dirinya  sebagai 

mujahid. Membiasakan sikap bekerja keras dan selalu menginginkan kualitas yang 

baik merupakan ciri pribadi muslim.  

 

6.3 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia 

lainnya dan selalu ingin memberitahukan kepada orang lain tentang berita, 

pengumuman atau pengalaman sangat menarik. 

 Didalam Al Qur’an manusia diharapkan tidak hanya makhluk yang ada di 

bumi, tetapi juga diberi tugas untuk menjadi khalifah (penguasa) dengan cara yang 

sesuai dengan tunutunan Ilahiah. Manusia diharapkan saling bekerja sama 

memberi informasi, saling menasihati, saling untuk berinteraksi, serta saling 

mengenal antara manusia satu dengan yang lainnya. Sikap saling melayani harus 
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ada pada jiwa seorang muslim agar dapat menjadi arti bagi perusahaan dan rekan 

kerjanya.  

"Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang 
diperintahkan (kepadamu)… ". (Al Hijr 94) 

 

Informasi merupakan salah satu jenis utama sumber daya bagi manajer 

dalam perusahaan. Informasi dapat dikelola seperti sumber daya yang lain. 

Semakin besar bentuk operasi perusahaan, manajer semakin mengandalkan 

informasi dan  menggangap informasi sebagai sumber daya  yang utama. 

Penyampaian informasi dapat menggunakan teknologi yang modern untuk 

memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi organisasi. Namun penggunaan 

teknologi tersebut tidak menyebabkan anggota organisasi melakukan 

penyelewengan dan dapat menghilangkan nilai-nilai Islam yang ada di dalam jiwa 

setiap individu. Oleh karena itu, individu dalam organisasi harus dapat 

memudahkan pekerjaannya dengan teknologi informasi disertai nilai-nilai 

fitrahnya yang bersih. Allah SWT berfirman dalam Al Qur’an: 

…”sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Qs. An 

Naml: 88) 

 

Ayat di atas dapat diartikan bahwa penggunaan teknologi dalam organisasi 

harus juga merasakan kehadiran Allah SWT yang akan menjaga setiap perilakunya 

sehingga dia akan memiliki nilai kebaikan dalam dirinya dan akan member 
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manfaat bagi pihak lain. 

Bagi seorang muslim, informasi berupa penyampaian informasi harus 

sesuai dengan Al Qur’an, As sunnah, dan ilmu. Al Qur’an menyatakan bahwa 

berbicara yang benar, menyampaikan pesan yang benar merupakan syarat 

terciptanya kebenaran, kebaikan, dan kemaslahatan amal. Dengan sunnah Rasul 

menyampaikan pesan harus benar, dapat dipertanggungjawabkan dengan disertai 

kasih sayang atau kelembutan. Dengan ilmu, pesan disampaikan dengan ragam 

bahasa yang tepat agar menghasilkan komunikasi yang efektif. Apabila organisasi 

dalam perusahaan ingin mencapai tujuannya, setiap individu harus menyebarkan 

informasi atau pesan yang benar. Dengan kata lain system pengendalian intern 

menjadi rusak bila isi pesan komunikasi tidak benar, bila orang menembunyikan 

kebenaran karena takut akan ketidakstabilan. 

Sedangkan komunikasi dalam sistem pengendalian intern harus efektif 

yaitu, komunikasi yang efektif dibutuhkan dalam perusahaan karena memudahkan 

penyampaian informasi antar anggota organisasi dalam system pengendalian intern 

yang mendukung dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Hal ini akan 

kepuasan bagi pihak manajemen, atasan, ataupun pihal eksternal pelanggan, para 

pemegang saham,karyawan, komunitas dan lain-lain. Komunikasi dalam Islam 

terdapat dalam kitabnya Al Qur’an yang mengatur tentang tentang bagaimana 

komunikasi dalam kehidupan bagi umat manusia. Menurut Farkhan (2009) 

prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam yaitu: 
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1. Qaulan Balighan yaitu komunikasi yang disampaikan kepada mereka sampai 

jiwa penerima terpengaruh sehingga terjadi perubahan afeksi pada pribadi yang 

diajak bicara.  

    Qawlan balighan terdapat dalam Al Qur’an surat An Nisa ayat 63: 

“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati 
mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka itu dan berilah mereka 
pelajaran, katakanalah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa 
mereka” 

 

Kata balighâ dalam bahasa Arab artinya sampai, mengenai sasaran, atau 

menciptakan tujuan. Jadi qawlan balighan artinya jelas maknannya,dalam 

menyampaikan pesan terang, tepat mengungkapkan apa yang dikehendaki. 

Oleh karena itu qawlan, balighan dapat diterapkan sebagai prinsip komunikasi 

yang efektif. 

2. Qaulan Maisuran yaitu bahasa yang disampaikan menggembirakan dan 

memberikan harapan bagi kemajuan dan perbaikan.  Hal ini sangat penting 

dalam organisasi untuk memberikan harapan kemajuan sehingga memberikan 

inspirasi bagi karyawan untuk mengembangkan potensinya.  

3. Qaulan Layinan yaitu bahasa yang disampaikan secara lemah lembut. Dalam 

system organisasi hendaknya komunikasi disampaikan secara halus sehingga 

terjalin hubungan kerja yang baik.  

4. Qaulan Kariman yaitu perkataan yang disampaikan penuh rasa kasih sayang. 
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Hal ini jga pening dalam organisasi karena kasih sayang dapat menciptakan 

keharmonisan dan kerukunan sehingga tercipta system kerja yang baik.  

5. Qaulan Sadida yaitu kalimat-kalimat yang ”meruntuhkan kemudian 

membangunnya kembali”. Artinya jika seorang pemimpin berhadapan dengan 

bawahan atau sesama anggota organisasi yang melakukan kesalahan maka dia 

wajib meluruskan dan memberikan saran untuk memperbaiki kesalahan 

tersebut melalui petunjuk-petunjuk yang benar. Hal ini dapat menciptakan 

kemajuan dan perbaikan organisasi yang mendukung terciptanya tujuan 

perusahaan.  

6. Qaula Sodikon yaitu berbicara secara jujur apa adanya. Seorang muslim dituntut 

ountuk berkata jujur sehngga tidak terjadi penyelewengan yang dapat merusak 

system organisasi.  

      Komunikasi yang terjadi dalam perusahaan terjadi atas dua macam arah yaitu 

vertikal dan horizontal. Komunikasi horizontal (mendatar) adalah komunikasi 

yang terjadi antar karyawan atau anggota organisasi lainnya yang setingkat. 

Komunikasi secara vertical yaitu antara pihak atasan dan bawahan. Prinsip-prinsip 

komunikasi dalam Islam sangat baik jika diterapkan dalam system pengendalian 

intern yang akan menciptakan komunikasi yang efektif, penuh kelembutan, 

kejujuran, kasih sayang, dan dapat membangun semangat setiap individu yang 

dapat meningkatkan kinerja organisasi.  
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6.4 PEMANTAUAN  

       Bagi seorang muslim harus ada semangat untuk menyempurnakan sesuatu 

untuk menghindari keburukan sehingga setiap akhlaknya diarahkan untuk 

meminimalkan maupun menghilangkan kesalahan pada setiap aktivitasnya. Hal ini 

tercantum dalam Al Qur’an: 

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya.” (Qs. At Tiin: 4) 
 

Dari ayat diatas, manusia diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya 

untuk melakukan segala bentuk amal dengan baik optimal sehingga dia akan 

menjaga agar tidak terjadi kesalahan yang ada pada sistem operasi dalam 

organisasi. Dalam lingkungan pengendalian intern diperlukan sikap berjaga-jaga 

atas kemungkinan yang terjadi di luar perkiraan. Hal ini memerlukan pemantauan 

kembali oleh manajemen atas kinerja yang telah berjalan untuk menciptakan 

sistem kerja yang paling baik sesuai dengan ayat yang tertera di atas.  

Pemantauan dilakukan oleh pihak manejemen untuk meninjau kinerja 

organisasi dan menemukan kekurangan serta meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas pengendalian. Pengendalian intern dapat di monitor dengan baik dengan 

cara penilaian khusus dari manajemen. Penilaian secara khusus biasanya dilakukan 

secara berkala saat terjadi perubahan pokok dalam strategi perusahaan, struktur 

organisasi atau kegiatan usaha. Pada umumnya, auditor internal adalah pihak yang 

bertanggung jawab atas pemantauan sistem pengendalian intern.  
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1. Jihad  

Konsep spiritual jihad dapat digunalkan dalam aktivitas pemantauan. Jihad 

merupakan modal dasar di dalam menghadapi setiap tantangan dengan meliputi 

segala usaha dan perjuangan yang menjuruskan kepada tertegaknya agama Allah 

S.W.T  yang terwujud dengan terciptanya inovasi, kohesivitas kelompok, dan 

mampu memberikan prestasi yang tinggi bagi organisasi. Perlu dipahami bahwa 

konsep jihad juga ialah bersungguh-sungguh melaksanakan dalam setiap perkara 

agama yang dapat meninggikan ajaran Allah S.W.T. dan rasulnyaNya. Hal ini 

bermakna bahwa ajaran Islam menyuruh umatnya untuk berjuang bersungguh-

sungguh di jalannya disertai dengan nilai-nilai kebaikan dalam Islam. 

“……dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 
hari esok, dan bertaqwalah kepada-Nya…” (QS. Al Hasyr: 18) 
 

           Bekerja dengan sungguh-sungguh haruslah dilakukan setiap orang karena  

hal merupakan kewajiban sebagai seorang muslim. Allah SWT berfirman: 

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, benar-benar akan 
Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-
benar beserta orang-orang yang berbuat baik”.  

Dengan bekerja  bersungguh-sungguh Allah SWT akan memberikan 

petunjuk dan pertolonganNya yang dapat mendukung terciptanya perubahan dan 

perbaikan keadaan menjadi lebih baik. Dengan konsep jihad, pihak pemeriksa 

memeriksa semua faktur untuk mendukung semua pengiriman. Hal ini untuk 
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memastikan faktur yang telah ada sehingga tidak terjadi kesalahan dalam 

pengiriman. Dalam hal pemisahan tugas harus dipantau kefektifannya seperti 

pihak yang menyiapkan rekonsiliasi tidak melakukan penyimpanan uang tunai 

atau transaksi kas. Diadakannya pengesahan cek-cek yang tidak terpakai untuk 

menghindari pemakaian kembali, dilakukannya perhitunga kembali atas catatan-

catatan akuntansi baik secara penambahan, perkalian, ataupun dalam hal 

pemostingan, serta melakukan pengecekan fisik terhadap harta dan 

mencocokkannya dengan catatan akuntansi.  

2. Amar ma’ruf nahi mungkar 

Konsep amar ma’ruf nahi mungkar yaitu, menyuruh pada kebaikan dan 

mencegah kemungkaran juga dapat digunakan dalam aktivitas pemantauan. Dalam 

sistem kerja yang baik harus ada semangat untuk membuat sesuatu menjadi kebih 

bermakna dengan tidak membiarkan terjadinya penyimpangan yang akan 

menghancurkan sistem pengendalian di perusahaan. Penyimpangan adalah bentuk 

dari kekufuran karena telah menyimpang dari jalan kebenaran. Hal ini dijelaskan 

dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 108 dan Al Maidah ayat 12: 

“...Dan barangsiapa menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu 
telah sesat dari jalan yang lurus” (Al Baqarah: 108) 

“...Maka, barangsiapa yang kafir diantaramu sesudah beriman, sesungguhnya ia 
telah tersesat dari jalan yang lurus” (Al Maidah: 12) 
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Dalam surat Al ‘Ashr juga dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan 

beramal saleh ialah orang yang nasehat-menasehati agar manusia menetapi 

kebenaran dan kesabaran yang berarti orang yang beriman harus menganjurkan 

kepada mukmin lainnya untuk selalu berada dalam kebenaran yang merupakan 

kebaikan bagi mukmin lain dan juga berusaha untuk mencegah agar tidak terjadi 

kemungkaran. Hal tersebut dilakukan dengan sabar yaitu saling menasehati agar 

orang-orang lain menjadi dirinya dan orang lain menjadi benar, berbuat baik dan 

menghentikan perbuatan mungkar. 

“Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian,  kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati dengan 
kebenaran dan nasihat menasihati dengan kesabaran.” (Al ‘Ashr 2-3) 

               Ayat-ayat di atas menyiratkan bahwa amar ma’ruf nahi munkar 

merupakan perkara yang benar-benar penting dan harus diimplementasikan dalam 

realitas kehidupan di masyarakat ataupun dalam manajemen perusahaan. Secara 

global ayat-ayat tersebut menganjurkan terbentuknya suatu kelompok atau 

golongan yang bersungguh-sungguh mengajak kepada kebaikan dan mencegah 

dari keburukan. Kelompok tersebut bisa berupa sebuah kelompok dalam organisasi 

ataupun sekedar kumpulan individu-individu yang sevisi. Pihak manajemen 

seharusnya melakukan perbaikan jika terjadi kekurangan dan menganjurkan pada 

organisasi untuk melakukan kebaikan dalam segala bentuk untuk menperoleh 

kemudahan dalam mencapai tujuan organisasi. Pihak manajemen juga dapat 

mencegah terjadinya penyelewengan dengan memberikan sanksi yang tegas jika 

dilakukan kecurangan oleh anggota organisasi. Dengan amar ma’ruf nahi mungkar 
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pihak pemeriksa dapat menyarankan agar adanya pemusatan biaya-biaya agar 

tercipta sistem pertanggungjawaban yang baik, pengorganisasian satu fungsi 

dengan baik, seperti bagian pembelian, bagian hutang, maupun bagian penjualan, 

diadakannya perlindungan terhadap cek agar dapat memudahkan verifikasi atas 

transaksi, diberlakukannya kasir yang menguasai penerimaan-penerimaan kas, 

pemisahan pihak yang membuat penagihan  piutang dengan bagian piutang agar 

tidak terjadi penggelapan.  

 

3. Istiqomah  

Sikap istiqomah juga mendukung dalam aktivitas pemantauan. Istiqomah 

artinya tegak dan lurus serta tidak condong artinya seorang muslim harus 

berkomitmen dan tegar dalam menunaikan segala perintah dan menjauhi larangan-

Nya sesuai dengan tuntunan Rasullullah SAW dan juga tidak condong atau 

menyimpang kepada hal-hal yang mungkar yang dapat menyebabkan kerusakan 

dan kebinasaan. Mereka mampu mengendalikan diri dan menahan emosi secara 

efektif, tetap teguh pada komitmen, bersikap positif, dan tidak rapuh meski 

berhadapan dengan godaan atau resiko yang dihadapinya. Seseorang dikatakan 

istiqomah jika keimanannya telah teruji.  

“Sesunguhnya orang-orang yang mengatakan: "Rabb kami ialah Allah", 
kemudian mereka tetap istiqomah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka 
dan mereka tiada (pula) berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, 
mereka kekal di dalamnya; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. 
(QS. Al-Ahqaf: 13-14) 
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Pihak manajemen harus memiliki sikap istiqomah teguh pada komitmen, 

bersikap positif, dan tidak goyah dalam menghadap godaan atau kondisi apapun. 

Mereka akan benar-benar memegang aturan sebagai pedoman dalam kerja dengan 

tidak terkena bujuk materi sehingga lalai akan tugasnya karena niat beribadah 

kepada Allah dengan ibadah dalam arti yang sebenarnya yaitu, mengikhlaskan 

seluruh gerak kehidupan semata hanya kepada Allah berupa perkataan dan 

perbuatan baik yang sifatnya lahir maupun batin.   

Pihak pemeriksa harus menentukan transaksi-transaksi telah dipastikan 

diotorisasi oleh pihak yang berwenang agar tidak terjadi kekacauan,, adanya 

persetujuan tertulis tentang penjualan-penjualan aktiva agar tercipta 

pertanggungjawaban yang baik, ditinjaunya efisiensi operasi yang terjadi. Dapat 

dipastikannya penjagaan keamanan terhadap harta organisasi, dipisahkannya orang 

yang melakukan penerimaan barang dengan pihak penerimaan kas agar tidak 

terjadi penipuan. Proses penilaian pencatatan aktiva sesuai dengan ketetapan 

manajemen untuk mewujudkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.  
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BAB VII 

PENUTUP 

7.1 Kesimpulan 

1.       Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai  

Sistem Pengendalian Intern dengan Perspektif Spiritualisme Islam, maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Terdapat beberapa perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya oleh Nurul (2008): 



139 
 

a) Obyek penelitian penelitian sebelumnya dilakukan pada sistem 

perbankan syari’ah sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan konvensional. 

b) Data yang didapat, dikasifikasi berdasarkan jenis data, catatan–

catatan, hasil wawancara dan hasil observasi. Data tersebut 

dikelompokkan ke dalam matriks selanjutnya dilakukan 

trianggulasi dengan membandingkan data berdasarkan topik yang 

sama tetapi dengan hasil wawancara dan observasi yang berbeda 

waktunya. Sehingga akan diperoleh keyakinan akan konsistensi dan 

keabsahan data sedangkan analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan pendekatan fenomenologi berdasarkan studi 

literatur. 

c) konsep spiritual yang digunakan penelitian sebelumnya ada 

beberapa yang tidak terdapat dalam penelitian ini seperti zuhud, 

sabar, istiqomah, amanah, wara’,sistem khilafah serta jihad. 

d) Pendekatan dalam penelitian sebelumnya yaitu single case study 

pada lembaga keuangan perbankan syariah sedangkan dalam 

penelitian ini pendekatan fenomenologi berdasarkan studi literatur. 

e) Jenis data yang dikumpulkan penelitian sebelumnya yaitu data 

primer berupa wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini 

berupa data sekunder yaitu buku dan jurnal ilmiah 
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2. Sistem Pengendalian Intern dengan konsep Spiritualisme Islam merupakan 

suatu metode yang digunakan perusahaan dalam melakukan aktivitasnya yang 

bertujuan untuk tercipta efisiensi dan efektivitas operasi, mengamankan harta 

perusahaan, menjaga ketelitian data akuntansi, dan dipatuhinya kebijakan 

manajemen dengan didasarkan suara hati ilahiah yang menuntun manusia 

kepada fitrah dengan Al Qur’an dan sunnah Rasul sebagai pegangan yang 

akan membawa manusia kepada kebaikan dan moralitas luhur.  

3. Sistem Pengendalian Intern dimungkinkan banyak terjadi penyelewengan atau 

kecurangan sehingga diperlukan konsep Spiritualisme Islam seperti sikap 

amanah (menunaikan dan teguh dalam memegang janji), amar ma’ruf nahi 

mungkar (menyuruh dalam kebaikan, mencegah kemungkaran), istiqomah 

(teguh pendirian dan selalu konsekuen terhadap perintah agama), zuhud 

(mengabaikan kesenangan dunia dan memikirkan kehidupan akhirat), sabar 

dalam menjalankan ketaatan, dan wara’ (menjaga diri dari sesuatu yang 

syubhat). 

4. Sistem Pengendalian Intern konsep Spiritualisme Islam memberikan prinsip 

pengendalian yang integratif yang melibatkan seluruh individu dalam 

perusahaan, sehingga prinsip ini sangat memperhatikan sikap kejujuran, 

tanggung jawab, keadilan, moral dan etika yang berguna bagi pihak  internal 

maupun eksternal perusahaan. 
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5. Sistem Pengendalian Intern konsep Spiritualisme Islam tercipta berdasarkan 

kesadaran seluruh anggota organisasi untuk mencapai kebahagiaan dunia dan 

akhirat yang disinari ridho Allah SWT. 

6. Konsep Sistem Pengendalian Intern dengan Spiritualisme Islam tidak hanya 

berfokus pada tujuannya yaitu, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat 

dengan ridho Allah SWT, tapi juga usaha yang dilakukan dalam perusahaan. 

Usaha yang dilakukan ialah sesuai dengan prinsip Spiritualisme Islam yang 

didalamnya terdapat moralitas yang luhur yang tercermin dalam akhlakul 

karimah, sikap amanah dalam menjalankan tugas, amar ma’ruf untuk 

mencegah terjadinya tindak penyelewengan, sikap zuhud agar tidak fokus 

pada kepentingan dunia saja, kepemimpinan yang islami untuk menciptakan 

pemimpin yang bertanggung jawab, sikap sabar dalam menjalankan ketaatan, 

sikap wara’ untuk bersikap hati-hati terhadap hal yang syubhat atau tidak 

jelas. 

7. Efektivitas dan efisiensi operasi mempunyai pengertian yang luas. Efektivitas 

berkaitan dengan Spiritualisme Islam berkaitan dengan tujuan setiap individu 

dalam melaksanakan tugas dengan baik dan mencapai ridha Allah SWT yang 

akan mengantarkan kebahagiaan dunia dan kehidupan akhirat yang kekal. 

Sedangkan efisiensi berkaitan dengan pemanfaatan harta perusahaan dengan 

tidak berlebih-lebihan menggunakannya sehingga tidak terjadi pemborosan 

harta.  
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8. Sistem Pengendalian Intern dengan didasari Spiritualisme Islam sangat layak 

dilakukan oleh setiap perusahaan karena mengandung suara hati ilahiah dapat 

membimbing setiap individu dalam perusahaan menciptakan kebaikan dalam 

segala hal 

9. Konsep Spiritualisme Islam adalah suatu konsep yang pada hakikatnya 

menolak segala sesuatu yang berbentuk penyelewengan, konflik, sentralisasi, 

keserakahan, kecurangan dan sebagainya yang dapat terjadi di dalam 

perusahaan. Dengan konsep Spiritualisme Islam setiap individu dalam 

perusahaan akan saling menghormati, jujur, tanggung jawab, bersungguh-

sungguh, meningkatkan kualitasnya, dan sebagainya sehingga kebaikan akan 

selalu terjaga di dalam perusahaan. 

7.2 Keterbatasan 

      Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, baik dari segi 

waktu maupun hasilnya. Keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Penelitian ini tidak melakukan obvservasi langsung terhadap objek 

penelitian sehingga dapat dimungkinkan hasil yang kurang optimal. Hal 

tersebut menjadikan penelitian ini kurang menggambarkan kompleksitas 

objek penelitian atau kondisi setiap perusahaan yang ada dan yang 

melatarbelakanginya.  
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2. Penulis melakukan pembahasan konsep spiritualisme Islam sehingga hal 

ini tidak dapat berlaku pada individu di perusahaan yang beragama di luar 

Islam. 

3. Penulis menganalisa secara kritis sesuai dengan subyektivitas berdasarkan 

realitas dan teori yang mendukung sehingga kurang mampu mencapai 

objektivitas yang sempurna.  

4. Pembahasan sistem pengendalian intern dengan spiritualisme Islam yang 

dibahas hanya membahas sebagian konsep spiritualisme Islam namun ada 

beberapa unsur spiritualisme Islam yang belum dibahas seperti tawadhu’, 

qona’ah, taubat, iman, taqwa, yakin, dan sebagainya.  

7.3 Saran  

      Penulis memberikan rekomendasi sebagai alternative bagi perusahaan untuk 

menilai kembali sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam perusahaan 

mereka atau mendesain sistem pengendalian intern dengan konsep spiritualisme 

Islam sebagaimana hasil penelitian ini. 

1. Dalam menghadapi perkembangan jaman yang semakin kompleks dan 

penuh persaingan, perusahaan seharusnya memiliki nilai-nilai spiritual 

yang bersumber dari suara hati Ilahi yang akan menuntun manusia kepada 

segala kebenaran dan kebaikan sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin 

dicapai. Perusahaan seharusnya tidak hanya berorientasi penuh pada laba 
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yang tinggi namun mengabaikan nilai kebaikan terhadap sesama manusia 

maupun lingkungan. 

2. Setiap perusahaan hendaknya melakukan pelatihan ESQ kepada settiap 

anggota organisasi agar mereka dapat menerapkan nilai-nilai spiritualisme 

dengan baik. 

3. Setiap perusahaan hendaknya melakukan analisa secara mendalam dan 

komprehensif terhadap semua aspek yang akan dimasukkan ke dalam 

sistem pengendalian intern seperti nilai spiritual, kebaikan, keadilan, 

kejujuran, integritas manajemen, kompetensi, system kerja, 

pertanggungjawaban manajemen dan sebagainya.  

4. Perusahaan dapat menggunakan konsep sistem pengendalian intern 

sebagaimana hasil penelitian ini dalam menghadapi permasalahan yang 

kompleks tersebut sebagaimana penulis uraikan dalam tabel halaman 

berikut: 
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SISTEM PENGENDALIAN INTERN DENGAN PERSPEKTIF SPIRITUALISME ISLAM 

 

 

Komponen  Keterangan 

Filosofi  

 

• Saling bekerja sama dan partisipatif dengan menciptakan suasana kasih sayang dengan disertai akhlakul karimah. 

• Memiliki misi syahadat yaitu, mencari ridho Allah SWT dengan Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun di setiap 

aktivitas dalam sistem pengendalian intern. 

• Memiliki sifat sabar dalam segala bentuk untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang baik.  

• Sikap ihsan/berbuat baik sehingga terhindar dari perilaku curang.  

• Sifat amanah yang harus ada yaitu, memiliki rasa tanggung jawab dari setiap aktivitas, tugas, dan pekerjaan. 

• Sifat zuhud yang dimiliki artinya meninggalkan kesenangan dunia dan mengingatkan pada akhira sehingga tidak 

terjadi penyelewengan. 



• Saling bermusyawarah dalam mengambil keputusan. 

• Memiliki sikap tawakkal setelah berikhtiar dari setiap aktivitas. 

Bentuk Perusahaan  

 

• Perusahaan dapat berbentuk apapun dengan mendasarkan prinsip rahmatan lil’alamin 

• Perusahaan bersifat terbuka. 

• Adanya keseimbangan dalam kepemilikan saham agar mereka memiliki hak suara yang sama sehingga mencapai 

mufakat pengambilan keputusan. 

Tujuan sistem 

pengendalian intern 

 

• Menjaga kekayaan harta dengan prinsip halal baik dengan cara memperoleh, menggunakan maupun 

membelanjakannya. 

• Mengecek ketelitian data akuntansi dengan prinsip muamalah yaitu memberikan tugasnya kepada orang yang 

kompeten di bidangnya. 

• Dipatuhinya kebijakan manajemen dengan berdasarkan ketaatan kepada ulil amri. 

• Adanya efisiensi dan efektivitas operasi sesuai tuntunan Islam 

• Memperhatikan kesejahteraan bagi seluruh anggota organisasi sesuai tuntunan Al Qur’an dan sunnnah Rasul. 

• Pihak manajer sebagai inspirator bagi organisasi. 

• Terciptanya kesejahteraan karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

Lingkungan dan 

karakteristik sistem 

• Adanya amar ma’ruf nahi mungkar dalam perusahaan sehingga tercipta suasana penuh kebaikan dan menghindari 

terjadinya kecurangan.  



pengendalian intern 

 

• Seluruh anggota organisasi memiliki sifat zuhud yaitu meninggalkan kesenangan sehingga mereka tidak tamak 

terhadap harta 

• Sikap sabar dsalam melaksanakan etiap tugas yang diemban agar mencapai hasil yang baik. 

• Sifat istiqomah yang dimiliki anggota organisasi sehingga mereka teguh dalam mengamalkan ajaran Islam. 

• anggota organisasi memiliki sifat kehati-hatian terhadap hal-hal yang samar kehalalannya dalam sikap wara’. 

• Sikap ihsan mencerminkan perbuatan baik setiap individu di perusahaan. 

• Sistem khilafah dan musyawarah dalam membentuk struktur organsasi divisional yaitu pembagian divisinya 

berdasarkan bidang keahlian. 

• Tawakkal sebagai wujud berserah diri setelah melakukan ikhtiar dari setiap aktivitas kerja 

Kegiatan sistem 

pengendalian intern 

• Di lakukan oleh seluruh elemen perusahaan berdasarkan pada ketaatan pada ajaran Allah SWT dan Rasulnya. 

Informasi dan 

komunikasi 

 

• Informasi dan komunikasi harus menggunakan teknologi canggih sebagai wujud inspirasi manajemen  

• Komunikasi menggunakan akhlakul karimah terhadap sesama. 

• Komunikasi disampaikan dengan penuh kejujuran sebagai bagian dari konsep amanah. 

• Komunikasi menggunakan ragam bahasa formal dan prinsip komunikasi Islam dalam dunia kerja. 

Penilaian resiko • Penilaian resiko dengan mendasrkan pada konsep jihad yaitu bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas 



sehingga dapat ditaksir dan diminimalisir resiko yang akan terjadi.  

Perencanaan  • Perencanaan organisasi dengan visi syahadat yang dijadikan tujuan akhir.  

Kepemimpinan 

 

• Kepemimpinan inspiratif, seorang pemimpin harus mampu memotivasi para pengikutnya untuk dapat bergerak maju 

sebagaimana jalan pikirannya yang senantiasa dilandasi oleh syariat Islam, bukan jalan pikiran yang berdasarkan 

hawa nafsu. 

• Kepemimpinan dengan sifat jujur,  dengan sikap jujur dia menampakkan dirinya yang sejati, lurus, bersih. Dia 

menyadari keberadaannya agar bermanfaat terhadap orang lain dengan bersikap terbuka tanpa menyembunyikan 

fakta atau kebenaran. Kejujuran menunjukkan bahwa seorang pemimpin akan bertanggung jawab terhadap segala 

ucapan dan perbuatannya. 

• Kepemimpinan dengan sifat amanah, Islam mengajarkan bahwa setiap pemimpin haruslah memiliki sifat yang 

amanah. Menunaikan amanah merupakan bentuk tanggung jawab yang mendalam atas kewajiban-kewajiban kita 

sebagai hamba Allah. Amanah adalah titipan yang menjadi tanggungan, bentuk kewajiban yang harus dilunasi. 

Jabatan sebagai pimpinan penuh dengan muatan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh amanah.  

• Kepemimpinan dengan kompetensi yang dimiliki, kemampuan seorang pemimpin akan mempengaruhi 

perilaku kerjanya dalam menghadapi tantangan, persaingan, konflik, dan sebagainya yang jika 

dilaksanakn dengan baik akan membawa pada keberhasilan bagi organisasinya.  



• Kepemimpinan dengan penuh kesabaran, seorang pemimpin dituntut untuk dapat menghadapi berbagai 

permasalahan tersebut dengan sikap yang sabar dan bijaksana, dan menyelesaikan masalah tersebut 

secepat dan sebaik mungkin. sabar menjadi salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang 

pempimpin. 

• Kepemimpinan dengan sikap musyawarah karena musyawarah adalah hal yang penting untuk mencari jalan keluar 

atas setiap permasalahan dalam kepemimpinan yang dihadapi. Kesungguhan dalam memecahkan masalah bersama 

merupakan suatu keberkahan karena dianjurkan dan telah mengakar dalam ajaran Islam. 

• Kepemimpinan dengan sikap rendah hati yaitu, seorang pemimpin harus membiasakan diri untuk bersifat rendah 

hati dan menghilangkan sifat riya’ atau sombong dari dalam jiwanya. Kepemimpinan akan dapat berjalan dengan 

baik jika seorang pemimpin memiliki sifat rendah hati sehingga dalam dirinya akan tercipta rasa menghormati dan 

menghargai terhadap orang-orang yang dipimpinnya. 

• Pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan anggota organisasi lainnya, setiap pemimpin harus dapat 

menyelami keberadaan orang lain. Para pemimpin harus berorientasi pada terjalinnya komunikasi yang 

baik antara pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya sehingga tercipta  keberhasilan dalam 

organisasi. 



Pengorganisasian 
• Organisasi dengan berbagai keahlian di bidang masing-masing dengan prinsip amanah. 

• Diversifikasi kerja adalah rahmat Allah SWT, Tuhan semesta alam.  

Controlling 

 

• Pengontrolan dilakukan oleh pihak manajemen dan setiap individu berdasar suara hati ilahi. 

• Dengan system desentralisasi, yaitu pengawasan dilakukan oleh pihak manajemen dengan pendelegasian wewenang 

dari atasan dan umpan balik dari bawahan.  

• Sikap amanah setiap individu. 

Pelaporan keuangan  

 

• Pelaporan keuangan harus dilakukan dengan penuh kejujuran, yang menjadi kewajiban dan bagian dari sifat amanah 

dari setiap anggota organisasi. 

• Pelaporan keuangan harus dapat dilakukan dengan bersungguh-sungguh sebagai wujud jihad.  
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