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ABSTRACT 

Management Control System (SPM) is the process whereby a manager affect other 

members of the organization to implement the organizational strategy, where management 

control was facilitated by a formal system which is a cycle of repeated events. Management 

control system consists of two kinds, structures and processes. The structure consists of the 

vision, mission, organizational structure, responsibility center, information, policies, and 

procedures. While the process consisting of program, budget, operating and measurement, 

and reporting and analysis. Nonprofit organizations have special characteristics, that is one 

institution that does not give priority to profits in the businesses or activities. So that the 

system of management control in nonprofit organizations have some differences with other 

organizations that profit-oriented. Usage of this research is to determine the application of 

management control systems in nonprofit organizations, particularly in foundations, and 

compare with theory.  

This research is a case study methodology, descriptive analysis. The object of this 

research is the Yayasan Forum Komunikasi Islamiyah (FORKIS) as a nonprofit organization.  

Based on this research result in management control system has been implemented 

quite well in the Yayasan FORKIS. Vision, mission, organizational structure, responsibility 

center, information, policies and procedures in Yayasan FORKIS has been running well, that 

is in accordance with the main objective and theory. This proves that the application of SPM 

in FORKIS structure has been applied. While the SPM process, still has some shortcomings. 

This is evidenced by the lack of preparation of the annual budget, and the lack of reward and 

punishment system in FORKIS Foundation  

Keywords : Management Control System (SPM), Non Profit Organizations, Foundation. 

  

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang terjadi di 

Indonesia pada saat ini banyak membantu manusia dalam meningkatkan kualitas 

hidup. Perkembangan itu membawa perubahan besar dalam hidup manusia terutama 

dalam bidang ekonomi. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dialami bangsa Indonesia ternyata belum dapat menyelesaikan permasalahan dan 

penderitaan yang ada dalam masyarakat luas. Situasi tersebut menyebabkan timbulnya 

banyak organisasi yang bergerak dalam bidang sosial atau dengan kata lain organisasi 

nirlaba di Indonesia.  

  Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aktiva 

atau labanya kepada anggotanya, pejabatnya, ataupun direkturnya (Anthony, 2005). 

Organisasi nirlaba adalah organisasi yang melayani atau memberikan jasa secara 

sosial tanpa mengharapkan atau menghasilkan keuntungan. Pendapatan organisasinya 

berasal dari donasi pihak pihak tertentu. Jasa-jasa yang dihasilkan organisasi nirlaba 

tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Tujuan utama organisasi 

nirlaba adalah menyediakan layanan sosial. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh 
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manajemen dimaksudkan untuk menghasilkan jasa sebaik mungkin dengan sumber 

daya yang tersedia. 

  Organisasi nirlaba adalah organisasi yang memiliki karateristik khusus di 

dalamnya.Terdapat Empat karakteristik yaitu, tidak adanya pengukuran laba, anggota 

atau pengurus yayasan tidak dibayar, modal bersumber dari donasi/sumbangan, dan 

pencatatan sistem akutansi dengan cara akuntansi dana. Karakteristik lainnya dari 

organisasi nirlaba juga terdapat di undang-undang perpajakan. Sepanjang yayasan 

bergerak di bidang sosial, meskipun tergolong subjek pajak menurut UU pajak, 

yayasan tidak perlu membayar pajak penghasilan (SE Nomor S-34/PJ.4/1995). 

Organisasi nirlaba terdiri dari organisasi nirlaba pemerintah, organisasi nirlaba 

milik publik (organisasi amal dan organisasi keanggotaan dan bersifat komersial) 

(Anthony,1996). Menurut Young (1999) organisasi nirlaba terdiri atas dua yaitu, 

organisasi pemerintah dan swasta (kesehatan, pendidikan, budaya, olahraga, rekreasi, 

yayasan, agama, lingkungan, tenaga kerja, profesional). 

Dalam mewujudkan tujuan utamanya, organisasi nirlaba memerlukan suatu 

pengendalian. Sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan aktivitas 

suatu organisasi disebut sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen 

adalah proses dimana seorang manajer mempengaruhi anggota lainnya dalam 

organisasi untuk melaksanakan strategi organisasi, dimana pengendalian manajemen 

ini difasilitasi oleh suatu sistem formal yang merupakan siklus aktivitas terus berulang 

(Anthony, 2005).  

Menurut Anthony (2005), lingkungan manajemen meliputi karakteristik 

organisasi yang mempengaruhi proses pengendalian manajemen, dengan fokus utama 

pada perilaku individu dalam organisasi dan penugasan tanggung jawab keuangan 

kepada sub unit organisasi yang berbeda (pusat tanggung jawab). Karakteristik 

organisasi dapat berupa struktur organisasi atau keselarasan tujuan (goal congruence).  

Sistem pengendalian manajemen meliputi dua aktivitas, struktur dan proses. 

Struktur dalam pengendalian manajemen terdiri dari struktur organisasi, jaringan 

informasi dan system penghargaan. Sedangkan proses dalam pengendalian 

manajemen terdiri atas pemilihan program, penganggaran, operasi dan pengukuran, 

serta pelaporan dan analisis. Masing-masing aktivitas berjalan dalam suatu siklus 

yang tetap dan secara bersama mereka merupkan suatu rangkaian tertutup.  

Salah satu contoh dari organisasi nirlaba adalah yayasan. Pengertian yayasan 

menurut Departemen Hukum dan Ham adalah badan hukum yang terdiri atas 

kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tertentu di bidang 

sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota (UU Yayasan 

No 16 Tahun 2001, pasal 1 ayat 1).  

Aktivitas dari struktur sistem pengendalian manajemen pada yayasan adalah 

penetapan visi misi, struktur organisasi, pusat pertanggungjawaban, kebijakan, dan 

prosedur. Penerapan dari semua rangkaian tersebut, harus sesuai dengan tujuan utama 

dari yayasan. Aktivitas selanjutnya dari sistem pengendalian manajemen adalah 

proses, yang terdiri dari empat aktivitas, pertama adalah programming, yaitu suatu 

tindakan terencana yang bertujuan untuk membantu organisasi mendapatkan 

tujuannya. Kedua adalah budgeting, yayasan harus memutuskan mengenai bagaimana 

cara yang terbaik untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas ke aktivitas-

aktivitas yang berguna. Yayasan menganggarkan beban sedemikan rupa sehingga 

setidak-tidaknya akan mencapai titik impas. Ketiga adalah operation and 

measurement, yayasan mempunyai karateristik berbeda dari organisasi lainnya, maka 

dari segi operasi dan pengukurannya juga berbeda. Organisasi nirlaba menerapkan 
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sistem pengukuran berdasarkan keberhasilan yang dicapai dari sebuah program 

sedangkan organisasi laba sisteme pengukuran dinilai dari efektifitas dan efisiensi 

suatu perusahaan. Pada aktivitas ini, yayasan dituntut untuk melaksanakan kegiatan 

operasi sehari-harinya selaras dengan tujuan utama dari yayasan tersebut. Aktivitas 

terakhir adalah pelaporan dan analisis. Tahapan ini meliputi sistem pelaporan yang 

berlangsung di sebuah yayasan, serta sisem evaluasi. Evaluasi terdiri atas dua yaitu, 

analisis operasi dan evaluasi program (Young, 1999). Analisis operasi membutuhkan 

pengetahuan dari proses manajemen, prinsip perilaku manusia, metode efesiensi kerja, 

dan tehnik lainnya. Sedangkan pada evaluasi program, harus lebih banyak mengetahui 

tentang spesifik dari tipe evaluasi yang ada (Young, 1999). 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem 

Pengendalian Manajemen (SPM) di organisasi nirlaba menarik untuk di analisis 

secara lebih mendalam. Hal tersebut mendasari penulis untuk meneliti penerapan 

sistem pengendalian manajemen di organisasi Nirlaba khususnya pada Yayasan 

Forum Komunkasi Islamiyah (FORKIS).  

 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini: 

1. Bagaimana konsep sistem pengendalian manajemen di Organisasi Jasa 

Nirlaba, khususnya Yayasan?  

2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian manajemen di Yayasan 

FORKIS? 

3. Apakah sistem pengendalian manajemen yang diterapkan di Yayasan 

FORKIS sudah sesuai dengan konsep sistem pengendalian manajemen 

untuk yayasan? 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, karena terdapat berbagai jenis organisasi nirlaba, maka penulis 

membatasi ruang lingkup penelitian tentang sistem pengendalian manajemen hanya di 

Yayasan FORKIS.  

1.2.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah-masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan : 

a. Untuk mengetahui bagaimana konsep sistem pengendalian manajemen di 

Organisasi Jasa Nirlaba, khususnya Yayasan 

b. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian manajemen di Yayasan 

FORKIS. 

c. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian manajemen yang diterapkan di 

Yayasan FORKIS sudah sesuai dengan konsep sistem pengendalian 

manajemen untuk yayasan atau belum? 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1   Sistem Pengendalian Manajemen 

Sistem Pengendalian manajemen merupakan alat bagi manajemen dalam 

pengimplementasikan rencana strategi dengan cara mempengaruhi anggota untuk mencapai 

tujuan organisasi. Kepentingan antar individu di sebuah perusahaan berbeda-beda. Fungsi 
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dari pengendalian manajemen, adalah terciptanya keselarasan tujuan (goal congruence) dari 

setiap individu tersebut (Anthony, 2005).  

Suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Seluruh 

informasi yang tersedia digunakan untuk membuat perencanaan. Perencanaan tersebut 

kemudian dirubah menjadi anggaran tahunan yang mempunyai fokus pada pendapatan dan 

belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Pusat tanggung 

jawab ini juga dituntun oleh aturan-aturan dan informasi formal lain. Pusat tanggung jawab 

menjalankan operasi-operasi yang ditugaskan, dan hasilnya kemudian dinilai dan dilaporkan. 

Hasil-hasil aktual kemudian dibandingkan dengan target yang yang tercantum dalam 

anggaran untuk menentukan apakah kinerjanya memuaskan atau tidak. Jika memuaskan, 

maka pusat tanggung jawab menerima umpan balik dalam bentuk pujian atau penghargaan 

lain. Jika tidak memuaskan, korektif di pusat tanggung jawab serta kemungkinan untuk 

dilakukannya revisi dalam rencana. Selanjutnya semua itu harus di informasikan keseluruh 

bagian.  Model formal sistem pengendalian manajemen dapat dilihat pada gambar 2.1.  

Gambar 2.1 

Model Desain Formal Sistem Pengendalian Manajemen Anthony dan Govindrajan 
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2.1.2 Organisasi Nirlaba 

Menurut David Young (1999) organisasi nirlaba adalah organisasi yang mempunyai 

tujuan tidak untuk mendapatkan laba bagi pemiliknya. Tujuannya adalah memberikan jasa. 

Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para 

penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut (PSAK 

No 45, 2004:1). Organisasi nirlaba adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial. Menurut 

Priyono sebagaimana dikutip oleh Nainggolan (2005), lembaga nirlaba di Indonesia terbagi 

menjadi empat, yaitu embaga keagamaan (NU, Muhamadyah), organisasi kesejahteraan 

social (BKKKN, DNIKS), organisasi kemasyarakatan (LP3Es, KB), lembaga swadaya 

masyarakat (Yayasan, koperasi) 

2.1.3  Yayasan  

Pengertian yayasan menurut Departemen Hukum dan Ham adalah badan hukum yang 

terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tertentu di bidang 

sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota (UU Yayasan No 16 

Tahun 2001, pasal 1 ayat 1). 

Sistem Pengendalian Manajemen Yayasan  

2.1.2.1 Struktur Sistem Pengendalian Manajemen 
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Menurut Young (1999), struktur sistem pengendalian manajemen, merupakan sistem 

yang terdiri dari perencanaan dan lingkungan pengendalian. Perencanaan yaitu memutuskan 

apa yang harus dilakukan sedangkan pengendalian, yaitu meyakinkan bahwa hasil diinginkan 

telah diperoleh. Aktivitas perencanaan dan pengendalian terdiri dari tiga, yaitu strategic 

planning, management control, task control. Sedangkan untuk lingkungan pengendalian 

manajemen terdiri dari struktur organisasi, informasi akuntansi, dan informasi biaya.  

Perencanaan strategi dinyatakan dalam bentuk pernyataan visi dan misi yayasan. Visi 

adalah pernyataan tujuan yang ingin dicapai, sedangkan misi adalah tindakan yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut (David, 2006). Pengendalian manajemen terdiri 

dari dua faktor yaitu, lingkungan dalam dan luar perusahaan. Faktor dari dalam terdiri dari 

struktur organisasi, program, informasi sistem, budaya organisasi, dan norma sedangkan dari 

luar organisasi adalah hubungan dengan customer dan klien. Pengendalian  tugas adalah 

tugas yang dilaksanakan sudah efektif dan efisien (Young, 1999). Kontrol tugas terdiri atas 

kebijakan dan prosedur. Struktur organisasi juga mencakup menjabarkan jabatan serta 

wewenangnya disebuah yayasan. Suatu pendirian yayasan harus jelas siapa yang menjadi 

pembina, pengurus, dan pengawas (UU Yayasan no.28 Tahun 2004, Bab IV, Pasal 28-47). 

Struktur organisasi mencakup juga pembagian pusat pertanggungjawaban. Di Yayasan pusat 

pertanggungjawaban terdiri dari pusat amal, pusat beban, dan pusat pendapatan. 

2.1.3.2 Proses Sistem Pengendalian Manajemen 

a. Pemrograman (programming) 

Program adalah satu tindakan terencana itu dimaksudkan untuk meyakinkan 

organisasi mencapai tujuannya (Young, 1999). Dalam perusahaan yang berorientasi laba, 

setiap produk utama atau lini produk disebut sebagai program sedangkan yayasan sebagai 

organisasi nirlaba, bentuk utama jasa organisasi yang ditawarkan merupakan suatu program. 

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha yang dapat menunjang pencapaian maksud dan 

tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha (UU 

Yayasan No 16 Tahun 2001 Pasal 3 Ayat 1). Program yang baik apbila program tersebut 

tidak bertentangan dengan tujuan utama, melibatkan seluruh bagian di yayasan tersebut. Dan 

program yang telah dirancang akan dikomunikasikan kepada seluruh staf.  

 

b. Anggaran (budget) 

Anggaran menunjukan jabaran dari program program yang ada. Anggaran juga 

menggambarkan semua biaya-biaya yang harus dikeluarkan terhadap suatu program (Young, 

1988). Manfaat anggaran adalah menyelaraskan dengan rencana strategi, koordinasi, 

penugasan tanggung jawab, dan dasar untuk evaluasi kinerja (Anthony, 2005). 

Organisasi nirlaba mempunyai kondisi yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Kekayaan atau 

modal dari yayasan diperoleh dari wakaf, sumbangan, hibah, dan perolehan lain yang tidak 

bertentangan dengan anggaran dasar (UU No 16 Tahun 2001 Ayat 2). Alasan ini yang 

membuktikan bahwa anggaran di sebuah organisasi nirlaba bersifat stabil dan dapat 

diprediksi.  

 Menurut Young (1999), anggaran di organisasi nirlaba terdiri dari anggaran operasi 

(operating budget) dan anggaran modal (capital budget). Anggaran operasi berisikan segala 

aktivitas keuangan (pendapatan, beban, dan output) sedangkan anggaran modal terdiri dari 

proyek modal yang bertujuan untuk pembiayaan. Jika anggaran operasi bersifat expenses 

basis, anggaran modal merupakan rencana jangka panjang. Proses untuk penyususnan 

anggaran operasi, yaitu penentuan pedoman anggaran, persiapan anggaran, penentuan 

anggaran, pelaksanaan anggaran.  
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Dalam melakukan penilaian terhadap aktivitas penegndalian manajemen, aspek 

efektifitas dan efisien merupakan aspek yang sangat penting. Dikatakan efektif apabila 

yayasan mampu mencapai tujuan dan misi organisasi sesuai dengan yang direncanakan. 

Menurut Henke (1992) keefektifan organisasi dalam mencapai misi dan tujuannya terutama 

untuk organisasi nirlaba seperti yayasan dapat dilihat pada alokasi dan pada anggaran 

pengeluaran. Semakin banyak alokasi pengeluaran pada departemen/ kegiatan maka semakin 

efektif. Dikatakan efisien apabila yaysan dalam usaha mencapai misi dan tujuan 

menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara tepat. Pengukuran efisiensi dapat 

diperoleh dengan cara membandingkan anatara biaya aktual dan anggarannya (Anthony, 

2005). 

c.  Operasi dan pengukuran (Operating and measurement) 

Selama satu periode, program dan anggaran dilaksanakan. Segala sesuatu yang telah 

dirancang di tahun sebelumnya harus dilaksanakan sebaik mungkin. Maka di tahap ini juga 

perlu adanya pengendalian operasi 

Berdasarkan definisi, tujuan yayasan sebagai organisasi nirlaba adalah tidak mencari laba. 

Jadi, walupun keluaran (output) pada organisasi ini dapat diukur dalam satuan moneter 

(seperti di organisasi berorientasi laba), selisih anatara keluaran dengan masukan dalm bentuk 

uang tidak akan menjadi ukuran tentang seberapa baik organisasi telah mencapai tujuannya. 

Tujuannya lebih kepada bagaimana menyediakan jasa layanan sebanyak-banyaknya dengan 

sumber daya tertentu, atau menggunakan sumber daya sesedikit mungkin untuk 

menghasilkan jasa tertentu. Dalam kebanyakan situasi, prestasi keuangan yang diharapkan 

dari yayasan sebagai organisasi nirlaba adalah prestasi pulang pokok (break even), artinya 

secara umum dan jangka panjang, pendapatan harus sama dengan pengeluaran.   

 

d. Pelaporan dan Analysis (reporting and analysis) 

Informasi akuntansi di sebuah yayasan sangat diperlukan. Ketentuan ini telah diatur di 

Undang-Undang Yayasan No 16 tahun 2001 pasal 48 – 51. Ikhtisar laporan tahuanan yayasan 

diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan, diaudit oleh akuntan publik, serta 

hasilnya disampaikan kepada Pembina yayasan dan tembusannya kepada menteri dan instansi 

terkait (UU No 28 Tahun 2004 Pasal 52). 

Kompensasi adalah salah satu jenis bentuk evaluasi bagi para bagian yang ada. Jika 

kinerja dianggap bagus, maka ketua akan memberikan kompensasi berupa Insentif. 

Sedangkan jika ditemukan adanya kesalahan dan penyelewengan ketua wajib memberikan 

sanksi sesuai. Menurut Anthony (2005) jenis insentif dapat bersifat keuangan, psikologis, dan 

social. Insentif keuangan mencakup kenaikan gaji, bonus, tunjangan, dan fasilitas. Insentif 

psikologis dan social meliputi kemungkinana promosi, tambahan tanggung jawab, dan 

pengakuan (piala, piagam, dan sebagainya) 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.2 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Metodologi Penelitian 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menggunakan metode analisis deskriptif. 

Objek penelitian ini adalah penerapan Sistem Pengendalian Manajemen di organisasi nirlaba, 

khususnya Yayasan. Peneliti mengadakan penelitian di Yayasan FORKIS yang berlokasi 

Perumahan Harapan Baru I, JL. Jambu Air Ujung Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi 

Barat 17133.  

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Data yang Dihimpun 

Jenis data yang dihimpun adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif 

adalah data yang tidak berbentuk bilangan atau data yang penyajiannya tidak menggunakan 

angka, akan tetapi menggunakan kriteria (kata, kalimat, gambar dan skema) (Supranto, 2000). 

Data kualitatif ini berupa sejarah, kebijakan, prosedur, struktur organisasi, perkembangan, 

serta hal-hal yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajmen (SPM)  khususnya yang 

Organisasi Nirlaba  
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dilaksanakan oleh Yayasan FORKIS. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk 

bilangan atau data yang penyajiannya menggunakan angka. Data kuantitatif yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini adalah Anggaran dan laporan realisasi sebuah program di Yayasan 

FORKIS  

3.2.2 Metode Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi 

atau perorangan langsung dari objeknya. Sedangkan data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari data yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Metode 

pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara, dan 

kuesioner. Sedangkan  untuk data sekunder menggunakan studi kepustakaan. 

3.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode Deskriptif 

adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari objek 

penelitian, selanjutnya dibandingkan serta dianalisis dari teori yang sebenarnya.  

 

IV Analisis dan Pembahasan 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Yayasan Forum Komunikasi Islamiyah (FORKIS) adalah organisasi nirlaba yang 

bergerak di bidang sosial kemasyarakatan serta berasaskan Islam dan Pancasila. FORKIS 

berlokasi di Perumahan Harapan Baru I, JL. Jambu Air Ujung Kelurahan Kota Baru, 

Kecamatan Bekasi Barat 17133. Yayasan FORKIS berdiri sendiri (Independent/Lembaga 

Swadaya Masyarakat).  

Dibentuk tanggal 26 November 1989, FORKIS adalah suatu wadah perkumpulan 

masyarakat muslim di wilayah Perumahan Harapan Baru yang terdiri dari berbagai macam 

suku dan budaya. Forum FORKIS didirikan untuk mempersatukan semua warga. Pengurus 

awalnya dijabat oleh para Ustad dan petinggi agama di wilayah tersebut. Oleh karena 

kebutuhan sosial masyarakat mengalami peningkatan, maka pengurus memutuskan untuk 

menjadikan FORKIS sebagai badan hukum menjadi Yayasan. Pengesahan dilakukan di 

Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bagijo SH, Bekasi tanggal 11 Juni 1991, 

Nomor 12 dengan nama “Yayasan FORKIS”. Sesuai dengan UU Yayasan No 16 Tahun 2001 

Pasal 14, Yayasan harus memiliki Anggaran Dasar Rumah Tangga. Yayasan FORKIS 

mempunyai Anggaran Dasar Rumah Tangga(ADRT). Yayasan FORKIS telah memiliki Visi 

dan misi, yaitu : 

 Visi  Yayasan FORKIS 
 Meningkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal serta menegakan amar ma‟ruf nahi 

mungkar, sehingga terwujudnya masyarakat Islami yang diridhai oleh ALLAH Subhanahu 

wata‟ala. 

 Misi Yayasan FORKIS 
 Untuk mencapai visi tersebut, FORKIS merumuskan misi :  

1. Memperteguh iman, memperkuat ibadah, memperdalam ilmu, dan mempertinggi 

akhlak 

2. meningkatkan tali silahturahim dikalangan umat; 

3. Mempergiat dakwah islam dan amar ma‟ruf nahi mungkar termasuk pembinaan 

terhadap kegiatan ta‟lim di mesjid dan musholla, terutama di kelurahan Kotabaru 

4. Mengkoordinasikan kegiatan perayaan hari-hari besar Islam 

 Seiiring dengan peningkatan aktivitas amal usaha. Yayasan FORKIS mengalami 

perubahan keanggotaan. Pada awalnya, anggota yang terdaftar terdaftar terdiri dari 
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masyarakat yang bermukin di perumahan Harapan Baru. Tahun 1992,  anggota tersebar di 

seluruh domisili wilayah Kota Baru. Sampai dengan akhir Juni 2010 anggota FORKIS 

berjumlah 500 orang, sebelumnya di akhir tahun 2000 hanya berjumlah 2007 orang. Setiap 

bulannya, anggota yang telah terdaftar mempunyai kewajiban untuk memberikan Infaq. Infaq 

tersebut merupakan sumber utama pendanaan untuk Yayasan FORKIS selain Shadaqah serta 

hasil penyewaan ambulan dan tenda kursi. Jumlah Infaqnya diberikan secara sukarela dan 

ditentukan sendiri oleh anggota. Rata-rata Infaq yang diberikan berjumlah Rp.5.000/anggota.  

 Seluruh kegiatan yang dirancang oleh Yayasan FORKIS seluruhnya berazazkan 

Islam. Pada awal berdirinya tahun 1991, kegiatan amal sosial FORKIS adalah pelayanan 

Fardhu Kifayah dan Santunan Anak Yatim. Fardhu Kifayah adalah bentuk pelayanan yang 

diberikan oleh FORKIS untuk membantu sesama yang sedang tertimpa musibah kematian, 

khususnya bagi para anggota. Pelayanan sosial tersebut berupa memandikan jenazah, 

mensholatkan, mengkafankan, serta mengantarkan ke peristirahatan terakhir (makam). 

Santunan tidak hanya dalam material, tetapi juga spiritual. Santunan meterial berupa uang 

sekolah dan pemberian uang bulanan, sedangkan untuk santunan spiritual berupa pendalaman 

agama islam untuk anak-anak. Selanjtnya, kegiatan FORKIS bertambah menjadi jasa 

penyewaan tenda dan ambulan.  
Gambar 2.3 

Struktur Yayasan FORKIS 

4.2 Analisis dan Pembahasan 

Analisis penerapan sistem pengendalian manajemen di Yayasan FORKIS dilakukan 

dengan cara membandingkan antara kondisi sesungguhnya dengan teori yang ada. Informasi 

terkait dengan kondisi sesungguhnya diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 

13 orang pengurus, wawancara, dan dokumen tertulis. Apabila terjadi perbedaan, maka akan 

di analisis lebih lanjut sebab atas kondisi tersebut, dan akibat yang akan ditimbulkan. 

 

a. Visi dan Misi Yayasan FORKIS 

  Visi adalah pernyataan dari tujuan yang ingin dicapai, sedangkan misi adalah tindakan 

yang harus dilakukan untuk mendapatkan tujuan tersebut (David, 2006). Visi dan misi dibuat 

agar semua pihak berusaha untuk mencapai tujuan tersebut, pada akhirnya akan tercipta goal 

congruence (Anthony, 2005). Karena visi misi adalah sebagai dasar organisasi mencapai 

tujuan, maka visi misi yang baik adalah harus dinyatakan dengan jelas dan tertulis. Ketua 

sebagai pimpinan tertinggi di sebuah yayasan bertugas untuk mengkomunikasikan visi dan 

misi tersebut kepada seluruh bawahannya.  

Yayasan FORKIS merupakan organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan utamanya 

untuk memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat. Pada subbab sebelumnya, penulis 

telah menjelaskan visi dan misi yang dimiliki oleh Yayasan FORKIS. Hasil dari kuesioner 
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menunjukan bahwa responden setuju bahwa visi dan misi yang dirumuskan oleh Yayasan 

FORKIS telah sesuai untuk mencapai tujuan utamanya. Hal ini ditujukan seluruh responden 

menjawab “Ya” terkait hal tersebut. Selain itu, seluruh pengurus sudah mengetahui secara 

jelas dari visi dan misi. Penulis mendapatkan kesimpulan bahwa visi misi di Yayasan 

FORKIS sudah dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh bagian.  

 Dari penjelasan diatas, jelas bahwa perumusan visi dan misi Yayasan FORKIS telah 

sesuai dengan teori. Visi misi yang telah dibuat, membantu pengurus, pembina, dan 

pengawas sebagai dasar untuk terciptanya goal congruence di yayasan. Hal tersebut 

diwujudkan antara lain dengan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing divisi seprti 

dibawah ini : 

 

Tabel 4.1 

Daftar Kegiatan Per Divisi Tahun 2009-2011 

 

No Divisi Kegiatan 

1 Divisi Infaq dan Shadaqah Setiap bulan dilakukan pengutipan Infaq ke anggota, yang 

tersebar di 19 RW Kelurahan Kota Baru. 

2. Divisi Yatim & Dhua‟fa Setiap bulan pengurus memberikan santunan kepada anak 

yatim, dan kaum dhua‟fa. Jumlah anak yatim dan kaum 

dhua‟fa per 31 Juli 2010 sebanyak 230 orang. 

3. Divisi Pengembangan Usaha 1.Pengurus memberikan pelayanan jasa ambulan dan 

penyewaan jasa tenda dan kursi. 

2.Mendirikan Poliklinik 

3.Mendirikan Ekonomi Syariah  

4. Divisi Sarana & Prasarana Pengurus memmiliki program untuk pembelian 1 unit mobil 

ambulan, 1 unit keranda jenazah baru, dan 1 unit sepeda 

motor. 

5. Divisi Generasi Muda 1.Melaksanakan kerjasama dengan remaja masjid 

2.Mengadakan pelatihan-pelatihan yang bertujuan 

meningkatkan pengetahuan remaja. 

3.Pengurus sebagai Humas Yayasan FORKIS 

6. Divisi Keagamaan 1. Pengurus ikut serta dalam pelaksanaan Perayaan Hari 

Besar Islam yang bekerja sama dengan masjid. 

2.  Memiliki program sunatan massal 

3. Pengurus memberikan sumbangan ke masjid yang 

membutuhkan dana.  

7.  Divisi Fardhu Kifayah Pengurus memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, 

khususnya anggota FORKIS. Jasa diberikan dalam bentuk 

mensholatkan, memandikan, mengkafankan, dan 

mengantarkan ke pemakaman. 

 

b. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Yayasan FORKIS sudah memberikan kerangka kerja bagi 

terselenggara segala kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Aspek penting yang terkait 

dengan penetapan struktur organisasi yang relevan termasuk mendefinisikan area-area kunci 

kewenangan dan tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.1. Di Yayasan 

FORKIS, struktur organisasinya berdasarkan fungsi. Keuntungan dengan diterapkannya 

struktur organisasi berdasarkan fungsi adalah, masing-masing divisi akan mampu mengambil 
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keputusan yang lebih baik di bidangnya masing-masing karena sudah mengetahui situasi 

lebih jelas dari divisinya sendiri.  

Terhadap sistem pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada 

bawahannya, bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan operasi yayasan telah sesuai dengan tugas 

dan fungsi. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab menentukan pola penetapan 

hubungan pelaporan atau garis komando, dan otorisasi. Bendahara bertugas membuat 

rekapitulasi laporan keuangan setiap bulannya, sedangkan BPK (badan pemeriksa keuangan) 

bertugas sebagai memeriksa kesesuaian laporan keuangan dengan program yang telah 

dijalankan. Ketua menjalankan tugas sebagai pimpinan operasional, sedangkan pembina 

hanya berfungsi penasehat. Sehingga untuk pengurus yang bertugas ganda tidak terjadi, 

karena pendelegasian wewenang sudah jelas. Dibawah ini pusat-pusat pertanggungjawaban di 

Yayasan FORKIS : 

Tabel 4.2 

Pusat-Pusat Pertanggungjawaban Yayasan FORKIS 

No Divisi Jenis Pusat Pertanggungjawaban 

1. Divisi Infaq dan Shadaqah Pusat Pendapatan 

2. Divisi Pengembangan Usaha Pusat Pendapatan dan Pusat beban 

3.  Divisi Fardhu Kifayah Pusat Amal dan Pusat Beban 

4.  Divisi Keagamaan Pusat Amal dan Pusat Baban 

5. Divisi Yatim dan Dhua‟fa Pusat Amal dan Pusat Beban 

6.  Divisi Generasi Muda Pusat Amal dan Pusat Beban 

7.  Divisi Sarana dan Prasarana Pusat Beban 

 

Sistem pendelegasian wewenang dan tanggung jawab di Yayasan FORKIS telah 

dilakukan oleh pejabat tingkat atas kepada setiap divisi. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 

kuesioner terhadap 13 responden dengan 12 responden diantaranya telah mengetahui 

pendelegasian wewenang tersebut. Responden yang mengetahui pendelegasian wewenang 

tersebut merupakan pejabat lini bawah dari Yayasan FORKIS. Responden yang memberikan 

jawaban “tidak” terkait pendelegasian wewenang berasal dari Divisi Sarana dan Prasarana. 

Divisi Sarana dan Prasarana akan sulit dalam melaksanakan kegiatan, karena pendelagasian 

wewenang dari pihak atas masih kurang baik. Dalam Praktiknya, Divisi Sarana dan Prasarana 

bekerja sesuai dengan kebutuhan program jangka pendek.  

c. Kebijakan 

Kebijakan yang dimiliki di Yayasan FORKIS terdiri atas kebijakan organisasi, kebijakan 

keuangan, dan kebijakan kegiatan. Kebijakan tersebut disusun dalam bentuk aturan-aturan 

yang harus dipatuhi oleh seluruh pengurus.   

Kebijakan yang dibuat oleh pengurus telah sesuai untuk mendukung pencapaian tujuan 

utama. Hal ini ditujukan dari seluruh jawaban 13 responden menjawab “Ya” terkait hal 

tersebut. Aturan yang diterapkan pada kebijakan kegiatan, misalnya pengurus harus 

mengoptimalkan pelayanan jasa kepada masyarakat setiap harinya. Berdasarkan uraian 

tersebut terbukti bahwa kebijakan telah konsisten dengan tujuan utama yayasan.  

Kebijakan yang disusun oleh yayasan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang 

ada. Hal ini menunjukan bahwa kebijakan yang disusun sesuai dengan norma-norma di 

masyarakat. Kebijakan di Yayasan FORKIS telah sesuai dengan norma-norma Islam. Salah 

satu kebijakannya adalah setiap program dilaksanakan berdasarkan syariat islam. Selain itu, 

pengurus dianjurkan untuk menyelesaikan permasalahan internal dengan cara musyawarah.  
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Seluruh divisi telah mengetahui kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Yayasan 

FORKIS. Berdasarkan hasil kuesioner, 13 responden memberikan jawaban “Ya” terkait 

kebijakan tersebut sudah dikomunikasikan dengan baik dari pejabat lini atas kepada staf 

lainnya. Sehingga kebijakan tersebut dapat sepenuhnya dijadikan pedoman oleh pengurus 

lain dalam melaksanakan kegiatan. Dalam pelaksanaan kebijakan ketua melakukan 

pembahasan bersama staf untuk menentukan kebijakan terbaik, selanjutnya ketua 

mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada pengurus lain. 

d. Prosedur 

  Berdasarkan hasil kuesioner terdapat tiga responden yang tidak mengetahui adanya 

prosedur yang disusun oleh Yayasana FORKIS. Kondisi tersebut terjadi karena prosedur 

belum dibuat secara tertulis untuk masing-masing divisi. Prosedur yang ada hanya pada 

Divisi Fardhu Kifayah, Divisi Pengutipan Infaq, Divisi Penyewaan Tenda Kursi, Bendahara, 

dan Sekretaris. Namun prosedur tertulis untuk Divisi Generasi Muda, Divisi Sarana dan 

Prasarana prosedur belum disusun oleh yayasan. Selain itu prosedur yang terdapat pada 

Divisi Keagamaan belum dijelaskan secara rinci. Akibat tidak adanya prosedur di kedua 

divisi tersebut, maka pada Divisi Generasi Muda serta Divisi Sarana dan Prasarana memiliki 

kesulitan dalam melaksanakan kegiatan. Misalnya, kedua divisi tersebut tidak mengetahui 

bagaimana proses pelaksanaan dari sebuah kegiatan. Selain itu dapat terjadi tugas ganda dari 

kedua divisi tersebut, dikarenakan tidak adanya prosedur. 

Di Yayasan FORKIS, tujuan yang harus dicapai dari penyusunan prosedur telah dapat 

diketahui dengan jelas, yakni membantu pengurus dalam melaksanakan kegiatan. Pedoman 

tersebut diuraikan dalam bentuk aturan-aturan yang ada di prosedur. Misalnya pada prosedur 

Divisi Fardhu Kifayah, prosedur menjelaskan aturan rinci berupa penanggung jawab, tarif 

yang ditetapkan, serta keharusan untuk pembuatan laporan kegiatan. Situasi tersebut berbeda 

pada Divisi Generasi muda serta Divisi Sarana dan Prasarana, karena penyusunan prosedur di 

kedua divisi ini belum disusun.   

  Jika terjadi perubahan program atau kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan FORKIS, 

maka ketua akan segera membuat prosedurnya. Prosedur tersebut disusun bersama-sama 

dengan pengurus lain. Misalnya pada saat penambahan jasa penyewaan tenda dan kursi ketua 

akan membuat revisi prosedurnya. Revisi tersebut dilakukan dalam bentuk pentapan tarif 

penyewaan tenda dan kursi kepada masyarakat. Sebanyak 11 responden menjawab bahwa 

telah ada komunikasi dari ketua kepada bawahannya. Sedangkan 2 responden lain, yang 

berasal dari Divisi Generasi Muda serta Divisi Sarana dan Prasarana menyatakan tidak 

terdapat komunikasi dari ketua kepada divisi mereka. Sehingga dalam pelaksanaan kedua 

divisi tersebut memiliki perbedaan informasi dengan divisi lain. 

e.  Pemrograman (programming)  

Yayasan Forkis memiliki tiga jenis program yaitu, program utama (jangka panjang), 

program jangka pendek, dan program jangka menengah. Berdasarkan jawaban kuesioner 

terdapat 13 responden terkait ketiga program di atas telah disusun dalam rangka pencapaian 

tujuan utama yayasan. Divisi Sarana dan Prasaran memiliki program jangka menengah yaitu 

pembelian satu unit mobil ambulan. Pengadaan mobil ambulan ditujukan untuk melayani 

kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan dan membantu program-program lain yang 

bersifat fardhu kifayah. Divisi Keagamaan memiliki program sunatan massal. Program 

tersebut ditujukan bagi anak-anak yang kurang mampu. Program sunatan massal ini ditujukan 

kepada 75 anak kurang mampu yang tersebar di seluru wilayah Kelurahan Kota Baru. 

Sementara itu, Divisi Fardhu Kifayah memiliki program untuk pembelian bak mandi dan 
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keranda baru. Seluruh program tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. Dengan demikian tujuan yayasan dapat tercapai.  

Penyusunan program di Yayasan FORKIS dilakukan dengan metode bottom up. 

Program dirumuskan pada rapat besar awal kepengurusan. Ketua dan seluruh staf membahas 

program yang akan dilaksanakan dalam satu periode. Setelah rencana ini disusun maka ketua 

akan meminta rekomendasi dan tanggapan dari pembina selaku penasehat yayasan. Uraian 

tersebut menunjukan bahwa penyusunan program di Yayasan FORKIS telah melibatkan 

seluruh pengurus dari lini atas hingga bawah. Hal ini didukung dengan hasil kuesioner 

terhadap 13 responden yang memberikan “Ya”. Tujuan  dilibatkannya semua pihak yang 

terkait dalam yayasan adalah membantu ketua dalam memilih program sesuai dengan 

pencapaian tujuan utama. Keterlibatan tersebut dilakukan dengan memberikan masukan 

berupa saran maupun kritik kepada pejabat. 

Program di Yayasan FORKIS disusun setelah melakukan evaluasi atas program yang 

telah terlaksana pada periode sebelumnya. Program yang dibuat harus ada pembaruan dari 

periode terdahulu, terdapat 92,3% responden yang memberikan jawaban “Ya” terkait hal 

tersebut. Seorang responden berasal dari Divisi Generasi Muda menjawab belum dilakukan 

pembaruan dari program-program sebelumnya. Program yang disusun Divisi Generasi Muda 

merupakan kelanjutan dari program terdahulu, sehingga dalam praktiknya Divisi Generasi 

Muda belum dapat memberikan kinerja yang maksimal bagi yayasan.  

Program yang disusun oleh pengurs, selanjutnya dilakukan penyusunan anggaran. 

Dari 13 orang responden, 9 orang diantaranya memberikan jawaban “tidak” terkait dengan 

ada penyusunan anggaran untuk setiap program. Hal ini dikarenakan penyusunan anggaran 

masih diprioritaskan untuk beberapa program yang tergolong besar. Misalnya Divisi 

Keagamaan telah memiliki anggaran tersendiri untuk merealisasikan program sunatan masal. 

Pengurus menyusun anggaran dengan tujuan untuk memperoleh tambahan dana yang 

ditujukan kepada donatur. Akibat yang ditimbulkan jika suatu program tidak memiliki 

anggaran adalah pengurus kurang memiliki pedoman untuk menjalankan program. Selain itu 

pengurus tidak memiliki pengendalian atas biaya dari program tersebut.  

Program di Yayasan FORKIS telah disusun secara tertulis dan dikomunikasikan 

kepada semua staf sehingga masing-masing kegiatan yang telah direncanakan dapat diketahui 

secara pasti mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas program tersebut. Namun 

berdasarkan hasil kuesioner yang ditujukan kepada Divisi Generasi Muda, komunikasi 

tersebut belum terjalin dengan baik. Divisi Generasi Muda tidak memiliki program-program 

utama yang mampu memaksimalkan pencapaian kinerja Yayasan FORKIS. Program-

program yang dimiliki Divisi Generasi Muda sifatnya masih tergolong insidental. Oleh 

karena itu Divisi Generasi Muda yang dimiliki Yayasan FORKIS belum dilibatkan secara 

maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi. Divisi Generasi Muda cenderung hanya 

dilibatkan untuk membantu program-program utama yang diselenggarakan divisi lain, 

sehingga tidak ada penyusunan anggaran program yang bersifat terperinci dari divisi tersebut. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kriteria program harus dikomunikasikan kepada 

seluruh staf di Yayasan FORKIS belum dilakukan sepenuhnya dengan baik.  

f.  Anggaran (budgeting) 

Kriteria yang harus dipenuhi oleh Yayasan FORKIS dalam penyusunan anggaran 

berdasarkan Anthony (2005), yaitu :  

1. Anggaran dilakukan dalam satu periode, yaitu 1 Tahun. 

2. Proses penyusunan anggaran harus melibatkan seluruh bagian. 

3. Anggaran dibuat sebagai pedoman dan alat kendali pelaksanaan. 

4. Pembuatan anggaran harus mempertimbangkan kondisi sesungguhnya. 

5. Anggaran yang telah disetujui harus dikomunikasikan.  
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 Berdasarkan jawaban dari 13 responden, terbukti tidak adanya penyusunan anggaran 

tahunan di Yayasan FORKIS. Hal ini merupakan kekurangan yang dimiliki oleh Yayasan 

FORKIS. Anggaran dapat digunakan sebagai alat pengendalian pengurus untuk menentukan 

evaluasi. Pengendaliannya berupa perbandingan anggaran yang disusun dengan hasil aktual. 

Selisih tersebut adalah variance. Perbedaan tersebut akan di evaluasi oleh pengurus. Evaluasi 

yang dilakukan dapat diketahui segala macam penyimpangan, sehingga bisa segera untuk 

diperbaiki. Namun dalam parktiknya, evaluasi tersebut belum dilakukan oleh Yayasan 

FORKIS. Hal ini membuktikan bahwa keharusan pembuatan anggaran dalam satu periode 

belum diterapkan oleh Yayasan FORKIS.  

Penyusunan anggaran di Yayasan FORKIS dilakukan ketika ada sebuah program 

yang dianggap besar dan membutuhkan tambahan dana dari pihak luar. Berdasarkan jawaban 

hasil kuesioner terdapat 30,76% responden memberikan jawaban telah adanya anggaran yang 

disusun untuk masing-masing program. Misalnya Divisi Keagamaan membuat anggaran 

untuk program sunatan massal. Akibatnya divisi yang tidak menyusun anggaran untuk 

programnya, mengalami kendala dalam hal tidak memiliki pedoman biaya-biaya yang 

dibutuhkan selama program berlangsung.   

Metode yang digunakan jika terdapat proses pembuatan anggaran di Yayasan 

FORKIS, menggunakan metode top down dan bottom up. Dari hasil kuesioner, terdapat 3 

responden memberikan jawaban “tidak” terkait syarat keterlibatan seluruh divisi dalam 

penyusunan anggaran. Ketua hanya melibatkan seluruh divisi yang terkait dengan program 

yang dilaksanakan. Akibatnya adalah proses penyusunan anggaran tersebut mengalami 

kendala, karena ketua hanya memiliki sedikit saran yang dapat dipertimbangan dalam proses 

penyusunan. 

Anggaran yang telah disusun selanjutnya akan dikomunikasikan kepada seluruh staf. 

Berdasarkan hasil kuesioner, 6 orang responden menjawab „tidak”. Komunikasi hanya 

sebatas pada divisi yang terkait dari program tersebut. Kurangnya sistem pendelegasian 

anggaran kepada seluruh divisi mengakibatkan anggaran tidak dapat terlaksana dengan baik. 

Tujuan dari penyusunan anggaran sebagai alat pengendalian di yayasan belum 

terlaksana. Pengurus menyusun anggaran tersebut bertujuan untuk memperoleh donatur dari 

pihak luar. Hal ini didukung oleh hasil kuesioner, yaitu 13 reponden menjawab tidak terkait 

fungsi anggaran sebagai pengendalian di yayasan. Akibatnya pengurus mengalami kesulitan 

untuk mengevaluasi program yang telah terlaksana. Selain itu pengurus sulit menganalisis 

penyimpangan yang dapat terjadi dari program tersebut. Hal ini dikarenakan tidak terdapat 

anggaran sebagai tolok ukur suatu program untuk pengurus.  

Jenis anggaran di Yayasan FORKIS termasuk jenis anggaran line item. Anggaran 

tersebut hanya terdiri pada perkiraan terjadinya penerimaan dan pengeluaran. Dari selisih 

antara anggaran dan realisasi terdapat variance yang timbul dari selisih anggaran dan realisasi 

pelaksanaan acara. Kondisi yang terjadi jika terjadi unfavorable (realisasi < anggaran) tidak 

selamanya buruk. Misalnya pada pos sisa dana. Pos tersebut mengalami kondisi unfavorable 

yaitu laba yang diperoleh mengalami penurunan dari anggaran. Walaupun terjadi variance 

negative kondisi tersebut tidak bisa dikatakan bahwa kinerja pengurus buruk. Yayasan 

FORKIS sebagai organisasi nirlaba, dimana tujuan utamanya merupakan memberikan jasa 

berupa pelayanan yang terbaik untuk masyarakat bukan memperoleh laba. Sehingga, 

penurunan pada pos sisa dana dari program sunatan massal tersebut membuktikan bahwa 

pengurus sudah memberikan pelayanan yang maksimal di program tersebut. Selain itu, sisa 

dana yang diperoleh tersebut tidak diakui sebagai laba bagi yayasan. Sisa dana tersebut 

dijadikan sumber pemasukan kas bagi yayasan untuk memenuhi kebutuhan operasional. 

Sedangkan untuk kondisi favorable (realisasi > anggaran), seperti yang terjadi pada pos 

pemasukan. Hal ini sangat membantu pengurus dalam pelaksanaan program.   
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 Penyebab tidak adanya penyusunan anggaran tahunan di Yayasan FORKIS karena 

pengurus Yayasan FORKIS kurang memahami pentingnya sebuah anggaran di sebuah 

organisasi. Hal tersebut disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dan 

menguasai penerapan sistem pengendalian manajemen di Yayasan FORKIS. 

Tindakan perbaikan yang dapat dilakukan oleh Yayasan FORKIS adalah dengan 

membuat anggaran tahunan. Anggaran tahunan yang disusun merupakan penjabaran alokasi 

dana yang dibutuhkan untuk setiap program dan divisi. Anggaran yang telah disusun dapat 

sebagai alat pengendalian dan dianalisis untuk mengetahui jika terjadi penyimpangan. Hal 

yang dapat dilakukan pertama kali oleh Yayasan FORKIS adalah setelah divisi melakukan 

penyusunan program, selanjutnya masing-masing program tersebut disusun alokasi dananya. 

Setelah alokasi dana dari masing-masing divisi disusun, bendahara membuat rekapitulasi 

seluruh alokasi dana. Tahap berikutnya terjadi negosiasi dari masing-masing divisi dengan 

ketua yayasan. Apabila draft anggaran telah tersusun, anggaran tersebut diberikan kepada 

pembina. Jika pembina setuju maka ketua mengkomunikasikan kepada seluruh divisi, tetapi 

jika pembina tidak setuju maka harus diadakan revisi anggaran kembali. 

   

g. Pelaksanaan dan Pengukuran (operasional and measurement) 

Segala sesuatu yang telah dirancang di tahun sebelumnya harus dilaksanakan sebaik 

mungkin. Maka di tahap ini juga perlu adanya pengendalian operasi. Young (1999) 

menjelaskan aktivitas pengendalian terdiri dari dua yaitu akuntasi dan kinerja. Pengendalian 

operasi ini berisikan prosedur-prosedur yang harus ditaati. Prosedur membantu seluruh 

bagian yang ada di sebuah organisasi. Selain itu, pengawasan atas segala kegiatan yang telah 

dilaksanakan juga sangat penting..  

Berdasarkan hasil kuesioner terdapat tiga responden, terkait dalam melaksanakan 

kegiatan tidak menjalankan prosedur. Hal ini terjadi pada Divisi Generasi muda, Divisi 

Sarana dan Prasarana, serta Divisi keagamaan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 

untuk Divisi Generasi Muda dan Divisi Sarana dan Prasarana belum terdapat prosedur. Selain 

itu prosedur Divisi Keagamaan belum dijelaskan secara rinci. Kondisi tersebut 

mengakibatkan ketiga divisi tersebut tidak memiliki pedoman dalam menjalankan 

programnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Yayasan FORKIS dalam 

pelaksanaanya telah mengikuti  prosedur yang telah dibuat, walaupun di beberapa divisi 

belum dijalankan dengan baik. 

Prosedur kerja membantu pengurus untuk melaksanaan program-program kerja yang 

telah dibuat. Hal ini ditujukan atas jawaban 11 responden yang memberikan jawaban “Ya” 

terkait hal tersebut. Prosedur tersebut berisikan atauran-aturan yang harus dipatuhi oleh 

seluruh pengurus. Kemudahan yang dapat diperoleh dari prosedur tersebut seperti yang diatur 

pada prosedur Infaq dan shadaqah. Seorang petugas Infaq bertanggung jawab atas pengutipan 

Infaq di 3 RW. Prosedur lainnya, setiap penerimaan maupun mengeluaran infaq harus 

dilaporkan kepada bendahara. Prosedur keuangan merupakan aturan yang ditujukan untuk 

bendahara. Prosedur tersebut memberikan rincian dari pencatan dan pelaporan keuangan 

yayasan. Dengan demikian Prosedur tersebut sangat membantu pelaksanaan kegiatan dari 

masing-masing divisi tersebut.  

Pencatatan untuk setiap pelaksanaan program telah dilakukan oleh pengurus. Hal ini 

didukung dengan jawaban dari 13 responden memberikan jawaban ”Ya”. Yayasan FORKIS 

melakukan proses pencatatan yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Bukti bahwa Yayasan 

FORKIS telah melakukan proses pencatatan di setiap pelaksanaan kegiatan adalah terdapat 

bukti tertulis pengeluaran dan pemasukan dari maing-masing divisi, dan setiap divisi 

memiliki formulir dari setiap transaksi. Pencatatan dilakukan untuk mempermudah sistem 

pelaporan. 
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Berdasarkan hasil kuesioner, terdapat 2 responden memberikan jawaban “tidak”, 

terkait telah dilaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Pengawasan sudah 

dilakukan oleh Yayasan FORKIS, tetapi dalam beberapa hal pengawasan tersebut tidak 

dilaksanakan. Misalnya pada Divisi Generasi Muda. Hal ini terjadi karena program-program 

yang dimiliki pada divisi ini sedikit. Sehingga ketua tidak melaksanakan pengawasan secara 

rutin. Sedangkan untuk divisi lain, seperti Divisi Infaq shadaqah, Divisi Pengembangan 

Usaha, Divisi Keagamaan, Divisi Fardhu Kifayah, serta Divisi Yatim dan Dhua‟fa sudah 

dilakukan pengawasan secara rutin. Hal ini ditujukan dengan adanya pengecekan dan 

klarifikasi laporan keuangan maupun hasil yang dicapai dari masing-masing program yang 

telah dilaksanakan.  

Tindakan perbaikan yang dapat dilakukan oleh ketua sebagai pimpinan yayasan 

adalah memberikan penjelasan secara rinci terhadap pentingnya sebuah prosedur dalam 

pelaksanaan program. Prosedur yang disusun dapat mempermudah pengurus dalam 

pelaksanaan kegiatan. Selain itu ketua harus memberikan penjelasan rinci perihal 3 (tiga) key 

factor sebagai dasar pengukuran kinerja di yayasan. Tujuannya agar pengurus dapat 

termotivasi untuk meningkatkan kinerja. 

 

h. Pelaporan dan Analisis (reporting and analysis) 

Informasi akuntansi di sebuah yayasan sangat diperlukan. Ketentuan ini telah diatur di 

Undang-Undang Yayasan No 16 tahun 2001 pasal 48 – 51. Jenis laporan keuangan yang 

harus dipenuhi oleh Yayasan sama dengan jenis organisasi nirlaba lainya. PSAK 45 

mengatur, bahwa laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi 

keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan 

keuangan tersebur berbeda dengan laporan keuangan untuk organisasi bisnis pada umumnya. 

Dari hasil kuesioner, dapat diketahui bahwa Yayasan FORKIS sudah memiliki sistem 

pelaporan yang baik. Hal ini ditujukan dari 13 responden memberikan jawaban “Ya”. 

Pelaporan tersebut merupakan kelanjutan dari tahapan pencatatan dari pelaksanaan kegiatan 

yang dilakukan oleh pengurus. Yayasan Forkis sudah memiliki sistem pelaporan berjenjang. 

Tahap pertama masing-masing divisi melakukan pencatatan dari Laporan tersebut lalu 

diserahkan kepada bendahara untuk dilakukan rekapitulasi. Hasil dari rekapitulasi tersebut 

diserahkan kepada ketua yayasan sebagai tahap awal pengawasan. Badan Pengawas 

Keuangan/pengawas akan melakukan verifakasi untuk masing-masing transaksi dari laporan 

tersebut, sehingga dapat dilakukan pembuktian dari keaslian dan keabsahan transaksi. Dari 

uraian tersebut terbukti bahwa proses peloporan di Yayasan FORKIS sudah memiliki tahapan 

berjenjang dari pengurus lini bawah kepada pengurus lini atas. 

Secara rinci, Laporan yang disusun oleh Yayasan FORKIS terdiri dari tiga pos. Pos 

pertama adalah sumber dana (Infaq, donatur, hasil penyewaan ambul dan tenda kursi). Pos 

kedua adalah penggunaan dana, yaitu pengeluaran-pengeluaran dari aktivitas masing-masing 

program. Pos terakhir adalah saldo akhir bulan. Walaupun pada praktiknya penyusunan 

laporan keuangan Yayasan FORKIS tidak sesuai dengan aturan PSAK 45, tetapi laporan ini 

telah mewakili dari keseluruhan aktivitas yayasan. Laporan keuangan dibuat sesederhana 

mungkin oleh pengurus, agar masyarakat juga bisa mengerti dengan mudah. Laporan 

keuangan yang telah dibuat sudah secara rutin dipublikasikan kepada masyarakat setiap tiga 

bulan sekali. 

Berdasarkan hasil kuesioner, terdapat delapan responden yang memberikan jawaban 

bahwa pelaporan tidak membandingkan rencana dengan realisasi setiap periodenya. Hal ini 

terjadi karena yayasan belum membuat anggaran tahunan. Yayasan FORKIS merupakan 

organisasi nirlaba dimana tujuan utamanya bukan untuk memperoleh laba. Pada praktiknya 

evaluasi sebuah anggaran juga diperlukan untuk melakukan pengawasan, sedangkan hal ini 
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tidak dilakukan Yayasan FORKIS karena tidak adanya penyusunan anggaran tahunan. 

Akibatnya adalah ketua yayasan akan sulit untuk menilai kinerja aktual karena anggaran tidak 

menjadi tolak ukurnya. Anggaran tersebut bersifat memaksa kepada setiap pusat tanggung 

jawab. Sehingga masing-masing divisi memiliki komitmen yang tinggi untuk tidak 

membelanjakan uang di yayasan secara berlebihan. 

Divisi Yayasan FORKIS memiliki kewajiban untuk menyusun laporan secara 

periodik kepada pejabat atas hasil yang telah dicapai. Laporan tersebut disampaikan kepada 

ketua atasanya berupa laporan keuangan dari masing-masing kegiatan yang terlaksana. Ketua 

selanjutnya akan mengadakan pengecekan pemeriksaan secara rutin kepada masing-masing 

divisi. Hal tersebut diatas didukung dari hasi kuesioner, dimana 13 responden memberikan 

jawaban “Ya” terkait hal tesebut. 

Sistem pelaporan yang dibuat oleh Yayasan FORKIS sudah mengacu pada ketepatan 

waktu. Tetapi untuk di beberapa divisi, belum dilakukan pelaporan yang mengacu pada 

ketepatan waktu. Hal ini ditujukan dari responden yang berasal dari Divisi Yatim dan 

Dhua‟fa serta Divisi Generasi Muda. Dari hasil wawancara penulis, dikarenakan terdapat 

kelalaian dari pengurus divisi tersebut. Sedangkan untuk Divisi Generasi Muda karena 

program yang dimiliki tidak banyak, sehingga untuk pelaporan dibuat sesuai dengan program 

yang ada. Hal tersebut mengakibatkan laporan keuangan setiap bulannya mengalami 

keterlambatan beberapa hari untuk dilaporkan kepada ketua yayasan.  

 Pengurus yayasan belum memaksimalkan pelaporan yang telah disusun. Hal ini 

didukung atas jawaban responden sebesar 38,46% terkait sistem pelaporan di yayasan untuk 

kepentingan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Sistem pelaporan di Yayasan FORKIS 

hanya terbatas sebagai dokumen tertulis pengurus dari program yang terlaksana. Akibat yang 

ditimbulkan adalah ketua mengalami kesulitan untuk mengukur kinerja dari pengusnya atas 

hasil yang telah dicapai.  

 Kekurangan dari sistem evaluasi pada Yayasan FORKIS adalah dalam pemberian 

penghargaan dan pemberian sanksi. Jenis penghargaan dapat berupa insentif. Insesntif terdiri 

dari insentif keuangan, insentif psikologis, dan insentif sosial. Karena sumber dana yang 

diperoleh yayasan seluruhnya berasal dari masyarakat, insentif dalam bentuk keuangan tidak 

dilakukan. Insentif diberikan oleh pengurus kepada beberapa pekerja di sebuah divisi 

tertentu. Hal ini didukung  jawaban atas 2 responden yang berasal dari Divisi Pengembangan 

Usaha serta Divisi Infaq dan Shadaqah. Insentif diberikan dalam bentuk upah kepada petugas 

pemasangan tenda kursi, petugas pengutip Infaq, dan supir ambulan. Sedangkan untuk 

pemberian sanksi sudah diterapkan oleh Yayasan FORKIS. Berdasarkan jawaban 3 

responden yang membrikan jawaban “tidak” terkait pemberian sanksi kepada pengurus. 

Perbedaan pendapat ini dikarenakan sangsi yang diberikan oleh pengurus tidak berat. Alasan 

yang melatarbelakangi karena  pengurus, pembina, dan pengawas di Yayasan FORKIS 

sebagaian besar sudah berusia diatas 40 tahun. Sehingga timbul rasa sungkan dari ketua untuk 

memberikan sanksi. Apabila terdapat kesalahan tindakan pertama kali adalah teguran. 

Selanjutnya jika terdapat perubahan, maka ketua/pembina akan menyelesaikan dengan jalan 

musyawarah. Akibatnya adalah pengurus dapat melakukan kesalahan yang sama, karena 

sanksi yang diberikan tidak berat.  

 Tindakan perbaikan yang dapat dilakukan oleh Yayasan FORKIS adalah 

memperbaiki sistem evaluasi. Sistem evaluasi yang ada hanya sebatas evaluasi kinerja, 

Namun evaluasi kinerja berbasis keuangan di Yayasan FORKIS belum dilakukan. Laporan 

yang telah dibuat oleh masing-masing divisi bisa dijadikan bentuk evaluasi dari ketua kepada 

bawahannya. Evaluasi kinerja berbasis keuangan sangat diperlukan karena pada dasarnya 

sumber pendanaan di sebuah yayasan berasal dari masyarakat. Evaluasi yang berbasis 

keuangan juga dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pengurus kepada masyarakat. 
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Selain itu juga harus ada pembenahan di lingkungan internal Yayasan FORKIS dalam rangka 

peningkatan kualitas kinerja pengurus. Salah satunya adalah dengan sistem pemberian 

penghargaan dan hukuman (reward and punishment). 

V. Penutup 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep dan penerapan sistem pengendalian 

manajemen di Yayasan FORKIS, serta menganalisis apakah dalam penerapan tersebut telah 

sesuai dengan teori.  

 Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis penulis yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Yayasan merupakan organisasi nirlaba, tujuan utamanya adalah menyediakan jasa dan 

pelayanan kepada masyarakat dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Untuk 

mewujudkan tujuan utamanya organisasi nirlaba membutuhkan suatu pengendalian. 

Sistem pengendalian manajemen pada yayasan terdiri atas dua, yaitu struktur dan 

proses. Struktur meliputi perencanaan (visi dan misi) dan pengendalian (struktur 

organisasi, kebijakan, prosedur, dan informasi). Proses terdiri dari pemrograman, 

penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, serta pelaporan dan analisis. 

Dalam praktiknya  sistem pengendalian manajemen pada yayasan memiliki beberapa 

perbedaan dengan organisasi laba. Perbedaan tersebut terdapat pada pengukuran 

kinerja. Organisasi nirlaba khususnya yayasan mengalami kesulitan melakukan 

pengukuran kinerja, karena yayasan tidak berorientasi laba. Sedangkan pada organisasi 

laba pengukuran kinerja diperoleh dari laba yang diperoleh perusahaan. Semakin tinggi 

laba yang diperoleh, maka kinerja perusahaan tersebut semakin baik.  Pengukuran 

kinerja di organisasi nirlaba diukur dari keberhasilan program-program yang telah 

disusun. Sistem pengendalian manajemen organisasi nirlaba bertujuan untuk menilai 

apakah program-program yang dibuat telah sesuai dengan tujuan utama yayasan atau 

tidak. Sedangkan sistem pengendalian manajemen organisasi laba bertujuan untuk 

menilai efektivitas dan efisiensi perusahaan.   

2. Secara umum, penerapan struktur sistem pengendalian manaejemen di Yayasan 

FORKIS sudah berlangsung baik dan sesuai dengan teori. Bersasarkan hasil kuesioner, 

seluruh responden menjawab, visi dan misi sudah dibuat secara tertulis sebagai dasar 

pengurus mencapai tujuan utama. Struktur organisasi di yayasan FORKIS sudah 

mencakup pembagian masing-masing pusat pertanggungjawaban. Yayasan FORKIS 

telah menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dari masing-masing pusat 

pertanggungjawaban, hal ini ditujukan dengan adanya job description dari masing-

masing divisi. Namun dalam praktiknya pendelegasian wewenang dari pejabat lini atas 

kepada pejabat lini bawah masih memiliki kekurangan. Hal ini ditujukan dari hasil 

kuesioner yang menunjukan bahwa pada divisi sarana dan prasarana belum terdapat 

pendelegasian wewenang. Kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh Yayasan FORKIS 

sangat membantu pengurus untuk pencapaian visi dan misi. Kebijakan telah dibuat 

secara jelas, dan tertulis. Kebijakan ini dapat dilihat pada pedoman tata laksana dan 

mekanisme kerja yayasan. Prosedur di Yayasan FORKIS belum sepenuhnya berjalan 

dengan baik. Hal ini dikarenakan prosedur belum terdapat di seluruh divisi Yayasan 

FORKIS. Divisi Sarana Prasarana, Divisi Generasai Muda belum memiliki prosedur. 

Sedangkan untuk Divisi Keagamaan belum dijelaskan secara rinci.  

3. Yayasan FORKIS sudah melaksanakan proses sistem pengendalian manajemen yang 

menyangkut pemrograman, anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, serta pelaporan dan 

analisis. Walaupun dalam praktiknya masih memiliki beberapa kekurangan. 
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a. Penyusunan program dilakukan sesuai untuk pencapaian tujuan utama yayasan. 

Setiap strategi yayasan yang telah ditetapkan dalam bentuk program-program 

jangka pendek, menengah dan panjang telah diimplementasikan dengan baik. 

Selanjutnya, responden setuju bahwa sudah terdapat tahapan pembuatan program 

dari lini atas hingga lini bawah. Hal ini terbukti untuk penyusunan program, 

yayasan menggunakan metode bottom up. Kekurangan dari penyusunan program 

di Yayasan FORKIS adalah Program yang telah disusun tidak dilengkapi dengan 

alokasi dana dan anggaran. Anggaran disusun jika terdapat program besar yang 

memerlukan tambahan dana. Hasil yang diperoleh dari analisis SWOT 

mengindikasikan perlunya Yayasan FORKIS melakukan pembaruan program, 

dan pembenahan di dalam sumber daya manusia.  

b. Dalam praktiknya, Yayasan FORKIS tidak menyusun anggaran tahunan setiap 

periodenya. Anggaran dibuat oleh pengurus untuk program-program besar yang 

membutuhkan dana banyak. Jika dilihat dari bentuk anggaran yang digunakan 

maka dapat disimpulkan yayasan menggunakan bentuk anggaran line-item yang 

hanya menekankan pada perkiraan terjadinya penerimaan dan pengeluaran saja. 

Anggaran di Yayasan FORKIS tidak digunakan sebagai alat pengendalian. 

Pengurus menggunakan anggaran tersebut sebatas untuk memperoleh tambahan 

dana dari pihak luar, maka dapat dikatakan bahwa penyusunan anggaran di 

Yayasan FORKIS masih banyak kekurangan dan belum berjalan sesuai dengan 

teori.  

c. Proses selanjutnya adalah pelaksanaan dan pengukuran. Dalam pelaksanaanya, 

Yayasan FORKIS telah memiliki prosedur yang jelas. Berdasarkan hasil 

kuesioner, responden setuju bahwa prosedur sangat membantu mereka dalam 

pelaksanaan. Pengukuran kinerja di Yayasan FORKIS dilakukan berdasarkan 

data non keuangan. Alasanya karena kinerja FORKIS tidak bisa diukur 

berdasarkan laba yang diperoleh, melainkan dilihat dari peningkatan jasa yang 

diberikan kepada masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa indikator 

pelaksanaan dan pengukuran di Yayasan FORKIS telah berjalan baik. 

d. Tahap terakhir adalah pelaporan dan analisis. Berdasarkan indikator pelaporan 

dan analisis yang telah dibahas sebulmnya, dapat diketahui bahwa terdapat sistem 

peloporan yang baik di Yayasan FORKIS. Dalam praktiknya, setiap kegiatan 

yang dilakukan oleh pengurus sudah memiliki sistem pelaporan yang baik. 

Walaupun, dalam penerapannya belum sesuai dengan PSAK 45. Laporan 

keuangan disusun oleh Yayasan FORKIS sangat sederhana, yaitu hanya 

berdasarkan pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Tujuannya agar 

laporan tersebut mudah untuk dimengerti oleh masyarakat. Hal yang 

melatarbelakangi karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di 

bidang ini.  

e. Tidak adanya sistem pemberian reward dan punishment adalah salah satu 

kekurangan sitem evaluasi di Yayasan FORKIS. 

  

5.2 Saran 

 Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan di Yayasan FORKIS, penulis 

mencoba memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan 

masukan bagi pihak pengurus, yaitu :  

1. Yayasan FORKIS disarankan untuk menyusun anggaran tahunan setiap periodenya. 

Diharapkan dengan adanya anggaran tahunan tesebut, ada sebuah alat pengendalian di 

Yayasan FORKIS untuk setiap kegiatan dan program yang telah disusun. 
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2. Yayasan FORKIS disarankan untuk pemilihan pengurus selanjutnya, dapat merekrut 

pengurus yang memiliki keahlian yang lebih dibandingkan pengurus sebelumnya. 

Selain itu, Yayasan FORKIS lebih meningkatkan aktivitas yang mengikutsertakan 

generasi muda, seperti melaksanakan pelatihan-pelatihan bermanfaat, dan menyusun 

proram yang dapat menampung kreativitas generasi muda.    

3. Yayasan FORKIS disarankan untuk melaksanakan sistem sistem pemberian 

penghargaan dan hukuman (reward and punishment) kepada pengurus secara adil. 

Tujuannya agar pengurus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas suatu 

pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja dari pengurus  

4. Yayasan FORKIS disarankan untuk membuat program-program baru, sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan masyarakat serta terus meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat guna mencapai tujuan utama. Apabila kepuasan mayarakat telah dicapai, 

maka tingkat kepercayaan akan semakin meningkat pula. dengan demikian mayarakat 

akan terus menerus memakai jasa pelayanan di Yayasan FORKIS. Sehingga tujuan 

utama yayasan dapat tercapai.  
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