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MOTTO 

"Dan katakanlah : ''Bckcrjaluh kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 

mukrnin akan mclihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 

Yang Mcngetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan" 

(QS At Taut-ah (9) : I 05) 

"Dan cari lah pada apa yang te!ah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) 

negeri akhirat, dan jang::mlah karnu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) 

duniawi dan berbuat baikluh (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" 

(QS Al Qashash (28) : 77) 

Kudedikasikan skripsi ini untuk : 

- Al Islam, dan seluruh pejuangnya 

Orang tua dan adikku tercinta 
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A. Latar Bclakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Islam adalah agama yang syaamil (menyeluruh). Ajarannya meliputi seluruh 

aspek kehidupan, mulai dari kehidupan pribadi manusia mulai bangun tidur hingga ia 

tidur lagi bahkan di dalam tidur pun juga demikian sampai kepada hubungan sosial 

kemasyarakatan sepe11i politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan dan 

keamanan. 

Fenomena yang menarik jika diperhatikan adalah perkembangan masyarakat 

yang mengarah kepada kehidupan beragama. Fenomena ini berdasarkan hasil 

penelitian dengan memakai teori kecenderungan statistik yang menyebutkan bahwa 

masyarakat di tahun 2000 dan seterusnya semakin mengalami peningkatan 

'religiousity" (semangat keagamaan), artinya masyarakat akan kembali memberikan 

perhatiannya kepada ajaran agamanya. Banyak faktor penyebabnya, misalnya karena 

ternyata apa yang dilakukan manusia selama ini untuk mencari kesenangannya 

sendiri dengan pola sendirinya tidak membawa kebahagiaan baginya. 

f-enomena ini benar adanya jika kita amati kenyataan perkembangan 

masyarakat baik di negara kita maupun di tingkat internasional khususnya fenomena 

Islam (syari 'ah). Di beberapa universitas Barat telah banyak membuka pusat studi 

Islam baik sendiri maupun bernaung di bawah pusat studi Timur. Dalam bidang 

politik, kekuatan Islam pun semakin diperhitungkan. Di Amerika, sudah ada muslim 



yang telah menjadi anggota kongres bahkan menjadi walikota. Hal ini juga terjadi 

pada beberapa public figure yang tanpa ragu-ragu menyatakan keislamannya seperti 

Abdul Karim yang merupakan pemain basket NBA yang cukup diperhitungkan atau 

pada hijrahnya petinju kelas berat, Mike Tyson, dengan nama Malik Abdul Aziz. 

Di negara kita juga demikian , potensi uamat Islam mulai tampak. Kegairahan 

beragama menonjol sekali khususnya menengah ke alas. Kalau dahulu orang takut 

mengklaim dirinya muslim, saat ini sudah banyak orang yang tidak takut bahkan 

bangga menjadi Islam kendati pun ia menteri , artis, konglomerat, yang sebelumnya 

enggan atau takut Jicap Islam yang identik dengan kolot. Kajian mengenai Islam 

semakin banyak. Seminar, simposium, media cetak dan literatur mengenai Islam juga 

menJamur. Tabligh-tabligh akbar pun disiarkan di banyak televisi yang ada di 

Indonesia. 

Kecenderungan 1111 Juga terjadi pada aspek ekonomi sehingga muncullah 

ekonomi syari ' ah yang menjadi salah satu alternatif yang paling tidak oleh sebagian 

negara dan masyarakat muslim diyakini mampu memecahkan masalah ekonomi dunia 

yang sernakin gawat. Praktek bisnis mau tidak mau harus memperhatikan fenomena 

ini sehingga timbullah lembaga-lembaga bisnis dan keuangan yang mulai bernuansa 

syari'ah (Islam). Bank menyesuaikan dirinya dengan syari ' ah, asuransi pun juga 

demikian. Di antara indikatornya adalah pendirian Islamic Development Bank (IDB) 

atau Bank Pembangunan Islam pada tahun 1975. Seoera setelah itu berbaoai ne(Tara 
b . ' .::,< .::, 

Islam atau negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam bahkan yang 
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minoritas beragama Islam mencoba berupaya merintis dan menegakkan ekonomi 

syari'ah. 

Fenomena kecenderungan atau pergeseran masyarakat ini juga berlangsung 

dalarn dunia ilmiah, di semua disiplin ilmu, tidak terkecuali di dalam ilmu akuntansi 

yang rnemunculkan sebuah kaj ian yang sering disebut sebagai akuntansi Islam atau 

akuntansi syari ' ah. Dan di Indonesia, kita telah mempunyai Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan No 59, tentang akuntansi syaria 'ah. 

Lebih khusus lagi adanya fenomena yang tak kalah menariknya, yaitu 

keccndrungan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat yang merupakan salah 

satu dari rukun Islam. Pada tahun 200 I, dana zakat yang terkumpul di Indonesia 

sebesar Rp 2 17 milyar, tetapi dana yang terkumpul ini memang masih kecil jika 

dibandingkan dengan potensi zakat masyarakat Indonesia yang bernilai Rp 6,3 triliun 

per tahun, sehingga dapatlah dikatakan bahwa potcnsi zakat di Indonesia masih 

sangat besar. 

Ada beberapa hipotesis yang diajukan untuk menjawab pertanyaan mengapa 

hal ini bisa terjadi. Pertama, pemahaman masyarakat atas msalah zakat yang masih 

lemah dalam Iingkungan umat Islam Indonesia sendiri. Hal ini karena pola 

pengajaran Islam yang lebih menekankan pada aspek menghapal. Pola pendidikan 

kita tidak mengarah untuk memperoleh pemahaman yang berujung pada pengertian, 

penghayatan dan pengamalan, yang merupakan hal yang sangat esensial. Persoalan 

kedua terletak pada aspek profes ionalisme organisasi pengelola zakat. Untuk masalah 
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profesionalisme, hal ini mempunyai makna yang cukup luas dan dalam, dan salah 

satunya adalah akunlansi. 

Telah kita kelahu bahwa tujuan akhir dari akuntansi adalah menyediakan 

infonnasi-informasi keuangan, baik yang diperuntukkan bagi pemakai intern maupun 

bagi pemakai ekstern perusahaan. Oleh karena itulah diperlukan sebuah sistem 

informasi yang bernama sistem informasi akuntansi untuk mengkombinasikan orang

orang, catatan-catatan dan prosedur-prosedur dalam memenuhi kebutuhan informasi. 

Sistem informasi akuntansi yang efektif harus memenuhi fungsi-fungsi sebagai 

berikut : 

I. Mengumpulkan dan memproses data mengena1 aktivitas usaha suatu 

organ isasi secara efisien dan efekti f. 

2. Menyediakan informasi yang berguna bagi pembuatan keputusan. 

3. Untuk menyediakan pengendalian yang cukup, yang ditujukan untuk 

memastikan bahwa data rnengenai aktivitas usaha telah dicatat dan diproses 

secara akurat serta untuk mengamankan data dan harta perusahaan lainnya. 

Pengendalian intern (internal control) adalah "perencanaan organisasi dan 

metode bisnis yang digunakan untuk mengamaPkan harta, menyediakan informasi 

secara akurat dan reliabel, menumbuhkan efisiensi operasional dan menumbuhkan 

ketaatan terhadap kebijakan manajemen." 1 Di dalam buku yang sama juga disebutkan 

Romney, Marshall B., Steinbert, John Paul, dan Cushing. Barry E.. Accoullting !,!formatio
11 Systems, Penerbit Addison-Wesley, hal. 427. 
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bahwa tujuan pengendalian adalah mencegah kerugian bagi perusahaan yang 

mungkin timbul dari:2 

• Penggunaan sumber daya yang tidak efisien. 
• Keputusan manajemen yang buruk. 
• Kesalahan tidak disengaja dalam pencatatan dan pemrosesan data. 
• Kehilangan dan kerusakan catatan atau sumber daya sistem lain tanpa disengaja 
• Kehilangan harta akibat kecerobohan atau pencurian oleh pegawai. 
• Ketidakpatuhan pegawai terhadap kebijakan manajemen dan aturan pemerintah. 
• Pengubahan sistem informasi akuntansi atau sa lah satu komponennya tanpa izin. 
• Penggelapan, yaitu pencurian atau pelaporan nilai harta yang tidak benar oleh 

pegawai, dengan jalan pemalsuan catatan untuk mendukung pencurian tersebut. 
• Kegiatan ilegal pegawai lainnya, seperti menerima suap. 

Disisi lain perkembangan teknologi dan informasi pada era globalisasi yang 

sangat pesat memunculkan kebutuhan akan peranan komputer dalam kehidupan 

sehari-hari yang semak in kompleks. Teknologi komputer yang membantu aktivitas 

rnanusia te lah berkembang pesat dan berdampak pada semua bidang kehidupan 

manusia. Di dalam dunia bisnis, sistem informasi untuk memproses dokumen, data 

dan transaksi yang selama ini dikerjakan secara manual untuk menghasilkan 

informasi dengan persentase resiko kesalahan yang besar berubah sangat pesat sekali . 

Perubahan yang te1:jad i adalah dokumen, data dan transaksi diubah menjadi bentuk 

bahasa mesin yang dapat diidentifikasi dan diproses oleh komputer yang selanjutnya 

menghasilkan informasi yang dibaca oleh para pemakai dengan persentase kesalahan 

yang kecil. Sistem informasi ini di dalam ilmu akuntansi disebut sebagai sistem 

informasi akuntansi berbasis komputer. 

2 Ibid, hal. 426. 
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Perkembangan teknologi dan informasi Juga berhubungan dengan 

i engendalian di dalam perusahaan. Dengan bertambahnya kompleksitas dan nilai 

sistem tersebut mengakibatkan perusahaan menghadapi risiko yang lebih besar akan 

gangguan keamanan. Perusahaan membutuhkan suatu sistem pengendalian yang 

ditujukan untuk mencegah kerugian yang mungkin terjadi, menyadari gangguan

gangguan yang muncul dan memperbaiki sistem tersebut untuk mencegah kerugian 

dimasa yang akan datang. ".Jenis pengendalian yang diterapkan dalam sistem 

informasi akuntansi berbasis komputer terbagi dua, yaitu pengendalian umum dan 

pengendalian aplikasi."3 

I. Pengendalian Umum (General Control) 

Merupakan standar dan panduan yang dapat digunakan karyawan dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan seluruh bagian sistem 

pengolahan data elektronik. Pengendalian ini meliputi pemisahan tugas, 

pengendalian manaJemen atas fungsi sistem informasi akuntansi , 

pengendalian akses fisik dan logis, pengendalian penyimpanan dan transmisi 

data, standar dokumentasi , minimalisasi system down-lime , perencanaan 

penyembuhan akibat bencana dan pengamanan jaringan. 

Pengendalian umum menyediakan lingkungan yang baik bagi pengolahan data 

dalam aplikasi tertentu, penemuan kesalahan dalam pengendalian ini akan 

berdampak terhadap semua jenis pengendalian aplikasi yang dirancang dalam 

suatu perusahaan. 

Ibid, hal. 463. 
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Perkembangan teknologi dan informasi Juga berhubungan dengan 

pengendalian di dalam perusahaan. Dengan bertambahnya kompleksitas dan nilai 

sistem tersebut mengakibatkan perusahaan menghadapi risiko yang lebih besar akan 

gangguan keamanan. Perusahaan membutuhkan suatu sistem pengendal ian yang 

ditujukan untuk mencegah kerugian yang mungkin terjadi, menyadari gangguan

gangguan yang muncul dan memperbaiki sistem tersebut untuk mencegah kerugian 

dimasa yang akan datang. ".Jeni s pengendalian yang diterapkan dalam sistem 

in fonnasi akuntansi berbasis komputer terbagi dua, yai tu pengendalian umum dan 

pengendalian aplikasi."3 

I. Pengendalian Umum (General Control) 

Merupakan standar dan panduan yang dapat digunakan karyawan dalam 

pelaksanaan tu gas dan f ungsinya yang berkaitan dengan seluruh bagian sis tern 

pengolahan data elektronik. Pengendalian ini meliputi pemisahan tugas, 

pengendalian mana.1emen atas fungsi sistem informasi akuntansi , 

pengendalian akses fisik dan logis, pengendalian penyi mpanan dan transmisi 

data, sranclar dokumentasi , minimalisasi system down-lime , perencanaan 

penyembuhan akibat bencana dan pengamanan jaringan. 

Pengendalian umum menyediakan lingkungan yang baik bagi pengolahan data 

dalam aplikasi tertentu, penemuan kesalahan dalam pengendalian ini akan 

berdampak terhadap semua jenis pengendalian aplikasi yang dirancang dalam 

suatu perusahaan. 

3 Ibid, hal. 463 . 

6 



2. Pengendalian aplikasi (Application Control) 

Pengendalian aplika_si merupakan pengendalian yang dirancang untuk untuk 

memenuhi persyaratan pengendalian khusus untuk setiap aplikasi pengolahan 

data seperti pembelian, penjualan dan penggajian dan menjamin bahwa 

pencatatan, penggolongan, da:i peringkasan transaksi yang telah diotorisasi 

clan pemutakhiran arsip induk (master file) dapat menghasilkan informasi 

yang teliti clan lengkap pada waktu seharusnya, meliputi pengendalian total 

kumpulan, pengendalian data sumber, penguJtan validasi masukan, 

pengenclalian pemasukan data on-line, pengendalian pemeliharaan file dan 

pengendalian keluaran sistem. 

Kembali kepada profesionalisme organisasi pengelola zakat yang telah 

disebutkan di atas, hal inilah setidaknya diterapkan pada organisasi tersebut sehingga 

kepercayaaan para muzakki atau donatur tidak hilang dan harapan mustahiq dapat 

dipcnuhi clan akhirnya rneningkatkan profesionalisme dari organisasi pengelola zakat 

terse but. 

Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti salah satu organisasi 

pengelola zakat yang ada di Palembang, yaitu Lembaga Amil Zakat Dompet Sosial 

Insan Mulia. Lembaga Amil Zakat Dompet Sosial Insan Mulia, atau yang lebih 

dikenal clengan nama DSIM, merupakan sebuah yayasan yang bergerak di bidang 

pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf. 
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Dalam operasionalnya, DSIM rnenggunakan komputer untuk mencatat dan mengolah 

data penerimaan dan pengeluaran dana. 

Sebelumnya penulis telah rnelakukan penelitian awal untuk melihat kegiatan 

penerimaan dan pengeluaran dana pada DSIM. Dari penelitian awal tersebut penulis 

menemukan keaclaan-keadaan yang bersifat dugaan sebagai berikut : 

I. Tidak semua rnuzakki (pembayar zakat) mernahami permasalahan zakat, infaq, 

shodaqoh clan wakaf. Ada kernungkinan muzakki ingin membayar zakat tetapi 

tidak mengetahui jumlah zakat yang harus dibayarkan. Bagaimana pengendalian 

yang telah dilaksanakan DSIM? 

2. Tidak semua mustahiq (penerima zakat) memahami prosedur untuk memperoleh 

zakat dari DSIM. Bagaimana pengendalian yang telah dilaksanakan DSlM? 

3. Mustahiq (penerima zakat) harus menunggu selama satu minggu untuk 

memperoleh jawaban mengenai adanya penyaluaran zakat untuk dirinya. 

Bagaimana pengendalian untuk perrnasalahan ini? 

4. Bagaimana pengendalian yang dilakukan oleh DSIM agar dana yang disalurkan 

tepat pada sasaran yaitu asnaf zakatnya? 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem 

penerimaan dana dan sistem pengeluaran dana berbasis komputer yang diterapkan 

pada lembaga tersebut. Berdasarkan uraian-uraian dan ketertarikan penulis, maka 

menyusun skripsi dengan judul : "EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM 

INFORMASI PENERJMAAN DAN PENGELUARAN DANA PADA 

LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET SOSIAL INSAN MULIA 

PALEMBANG". 
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B. Pcrumusan Masalah 

Dari penelitian awal yang telah dilakukan, penulis telah mengidentifikasikan 

masalah-masalah yang tampak pada sistem penerimaan dan pengeluaran dana pada 

Lembaga Amil Zakat Dornpet Sosial lnsan Mulia dan dirumuskan sebagai berikut : 

I. Apakah tugas dan wewenang pada bagian penerimaan dan pengeluaran dana 

telah didefinisikan dan diterapkan dengan jelas sesuai dcngan kebijakan 

lcrnbaga? 

2. Apakah prosedur dan pengendalian intern yang telah diterapkan terhadap 

pelayanan penerimaan dana sejak rnuzakki memasuki DSIM sampai 

meninggalkan DSIM telah efektif? 

3. Apakah prosedur dan pengendalian intern yang telah diterapkan terhadap 

pelayanan pengeluaran dana sejak mustahiq rnenga_jukan pennintaan 

penyaluran dana sampai dana yang diminta disalurkan kepadanya telah 

efektif? 

4. Apakah prosedur dan pengendalian yang telah diterapkan pada sistem 

informasi penerimaan dan pengeluaran dana berbasis komputer telah efektif? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penr;: litian yang dilakukan penulis pada Lembaga Amil Zakat Dompet 

Sosial lnsan Mulia adalah untuk : 

I. Mengetahui dan mengevaluasi struktur organisasi Lembaga Amil Zakat 

Dompet Sosial lnsan Mulia yang berkaitan dengan penerimaan dan 

pengeluaran dana 

2. Mengetahui dan mengevaluasi prosedur dan pengendalian intern yang telah 

diterapkan terhadap pelayanan penerimaan dana sejak muzakki memasuki 

DSIM sampai meningga lkan DSIM 

3. Mengetahui dan mengevaluasi prosedur dan pengendalian intern yang telah 

diterapkan terhadap pelayanan pengeluaran dana sejak mustahiq mengajukan 

permintaan penyaluran dana sampai dana yang diminta disalurkan kepadanya 

4. Mengetahui dan mengevaluasi prosedur dan pengendalian yang telah 

diterapkan terhadap sistern penerimaan dan pengeluaran dana berbasis 

komputer 
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D. Manfaat Penclitian 

Dari penelitian yang dilakukan penulis pada Lembaga Amil Zakat Dompet 

Sosial Insan Mulia diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

I. Menerapkan pengetahuan penulis mengenai sistem informasi akuntansi pada 

siklus penerimaan dan pengeluaran dana serta pemrosesan data transaksi 

dengan menggunakan komputer. 

2. Bagi lembaga sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sistem informasi 

akuntansi pada siklus penerimaan dan pengeluaran dana yang telah ada. 
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E. Ruang Lingkup Penclitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan karena sistem 

informasi akuntansi mencakup bidang yang sangat luas serta meliputi seluruh 

aktivitas lembaga, maka penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian, sehingga 

apa yang menjadi tujuan skripsi ini dapat tercapai. Adapun ruang lingkup yang akan 

diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu sistem informasi akuntansi yang diterapkan 

terhadap siklus penerimaan dana dan siklus pengeluaran dana, yaitu terdiri dari sistem 

pelayanan penerirnaan dana, sistern pelayanan pengeluaran dana, dan sistem 

penenrnaan dan pengeluaran dana pada Lembaga Amil Zakat Dompet Sosial Insan 

Mulia. 

Pada sistern in fo rmasi penerimaan dan pengeluaran dana berbasis komputer, 

penulis hanya akan membahas pengendalian umum yang diterapkan pada sistem 

tersebut, tidak sampai dengan pengendalian aplikas i. Batasan ini diberikan karena 

adanya keterbatasan waktu dan kebijakan lembaga untuk melindungi sistem yang 

sudah ada. Jadi pada sistem ini akan dibal-ias mengenai pemisahan tugas, 

pengendalian akses fi si k, pengendalian akses logis, pengendalian penyimpanan data, 

dan standar dokumentasi. 
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F. Mctodologi Pcnclitian 

F.1. Mctodc Pcngumpulan Data 

Dalam kegiatan mengumpulkan data baik data primer maupun data sekunder, 

penulis menggunakan dua metode, ya itu : 

a. Penelit ian Kepustakaan (Libra,y Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan penelitian 

melalui buku-buku, laporan-laporan, majalah-majalah ilmiah dan brosur

brosur yang relevan. 

b. Peneli tian L:ipangan ( Field Research) 

Peneli tian ini dilakukan dengan dua bentuk, yaitu : 

Wawancara 

Merupakan tekni k pengumpulan data yang dilakukan bila peneliti 

melakukan stud i pendahuluan untuk menemukan pennasalahan yang 

harus diteliti serta untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari 

responden yangjumlahnya relatif sedikit. 

Observasi 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengamatan langsung dan mencatat serta memperhatikan gejala-gejala 

yang ada kaitannya dengan objek pene litian secara sistematis. 
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F.2. Metodc Analisa Data 

Dalam proses penganalisaan terdapat beberapa cara menganalisa data, yaitu: 

a. Cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari pengetahuan yang 

bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan khusus atau umum untuk 

rnengetahui suatu kejadian khusus. 

b. Cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang dirnulai dari fakta-fakta yang 

khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit dan kemudian digeneralisasikan. 

c. Cara berfikir modern, yaitu cara berfikir yang mengkombinasikan kedua cara 

tersebut di atas. Cara ini ini disebut dengan " Reflective Thinking" . 

Dalarn penyusunan skripsi ini , penulis akan menggu nakan pemikiran deduktif 

yaitu clengan cara rnernbandingkan prosedur dan pencatatan transaksi penerimaan dan 

pengeluaran dana pada Lernbaga Amil Zakat Dornpet Sosial lnsan Mulia dengan 

prosedur dan pencatatan transaksi yang efekti f menu rut literatur. 

F.3. Lolrnsi Pcnclitian 

Penelitian dilakukan pada Lernbaga Amil Zakat Dompet Sosial Insan Mulia, 

yang beralarnat di Ja lan Kapten Anwar Sastro No 20 Palembang (telepon 392222). 
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G. Sistcmatika Penulisan 

Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah memberikan gambaran secara 

garis besar dan menjelaskan isi skripsi sehingga dapat menggambarkan hubungan 

antara bab yang satu dengan yang lainnya. Penulisan skripsi ini menggunakan 

sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: 

BABI PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masa lah, tujuan dan 

manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian , dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORl 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang merupakan dasar bagi 

penyusunan skripsi ini. Penulis hanya menuliskan teori-teori yang 

mempunyai relevansi yang mendukung proses penulisan. 

BAB II[ PROFIL OBJEK PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan obyek penelitian )'aitu se·1arah sinnkat lembaoa 
, . b . ~ ' 

struktur organisasi lembaga, sistem penerimaan dan pengeluaran dana pada 

Lembaga Amil Zakat Dompet Sosial Insan Mulia yang sedang berjalan. 
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BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Di clalam bab ini penulis akan melakukan evaluasi terhadap struktur 

organ1sas1 (pembagian tugas clan wewenang) terutama pada fungsi 

penerimaan clan pengeluaran clana clan evaluasi terhaclap prosedur dan 

pengenclalian yang cliterapkan pacla sistem penerimaan clan pengeluaran 

clana. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir clalam skripsi ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari 

tahap anal isis clan pembahasan clalam penel itian, clan juga berisi saran

saran yang terkait erat clengan obyek serta tujuan penelitian yang clianggap 

perlu untuk clisampaikan. 
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