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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan oleh Afri Marezia NIM 3417008 dengan judul penelitian
Analisis Efektivitas Sistem Informasi Pada Organisasi Sektor Publik (Survei
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh pada Program Studi
S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN
Bukittinggi.
Pada era globalisasi seperti saat sekarang ini sistem informasi dianggap
sebagai suatu alat yang dapat membantu seseorang dalam menyelesaikan
permasalahan yang sedang dihadapinya. Sistem informasi yang terus berkembang
tentu saja mempengaruhi tingkat kinerja suatu lembaga pemerintah yang mana
setiap lembaga pemerintah dituntut untuk memberikan informasi yang tepat serta
akurat kepada masyarakat agar informasi yang diberikan terhindar dari kesalahan.
Namun jika penggunaan sistem informasi pada lembaga pemerintah masih kurang
efektif hal ini akan mempengaruhi tingkat mutu pelayanan serta kinerja organisasi
pada masyarakat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas sistem
informasi pada organisasi sektor publik tepatnya pada Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Payakumbuh.
Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan mengembangkan teknik
wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan penelitian. Hasil penelitian
menunjukan bahwa terdapatnya efektivitas sistem informasi pada manajemen
sistem informasi, budaya organisasi, kepuasan pengguna dan juga penggunaan
sistem informasi pada organisasi sektor publik yaitu Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Payakumbuh.

Kata Kunci: Manajemen Sistem Informasi, Budaya Organisasi, Kepuasan
Pengguna dan Penggunaan Sistem Informasi
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sistem informasi merupakan komponen yang sangat penting dan
tidak bisa dipisahkan dari dunia bisnis saat ini. Sistem informasi yang terus
berkembang memberikan kemudahan bagi setiap individu maupun organisasi
dalam

hal

pemberian

informasi

yang

berguna

bagi

pihak

yang

berkepentingan. Sistem informasi akuntansi yang awalnya bersifat manual
kemudian berkembang dalam bentuk komputerisari yang memudahkan
seseorang dalam mengelolah data. Sistem informasi akuntansi merupakan
ilmu yang bersifat dinamis yang terus berkembang sesuai tuntutan zaman.
Pada era globalisasi sekarang sistem informasi dianggap sebagai
suatu alat yang dapat membantu seseorang dalam menyelesaikan
permasalahan yang sedang dihadapinya. Efektivitas berasal dari kata efektif
yaitu merupakan suatu upaya yang dilakukan agar tujuan dapat dicapai sesuai
dengan target yang telah ditentukan. Sedarmayanti mengatakan bahwa
efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa
jauh target dapat dicapai. Efektivitas menunjukan keberhasialan dari segi
tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan jika hasil kegiatan semakin
mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya, begitu pula

1

2

sebaliknya1.
Setiap lembaga pemerintah dituntut untuk memberikan informasi
yang tepat serta akurat kepada masyarakat agar informasi yang diberikan
terhindar dari kesalahan. Guspa menyatakan bahwa SI akan lebih mendorong
pengaruh nilai-nilai budaya yang akan meningkatkan efisiensi dan inovasi
pada organisasi2. Budaya organisasi yang kuat dan positif mendukung
tercapainya keberhasilan perusahaan. Sebaliknya, jika ada nilai-nilai negatif
yang berkembang tentu saja akan berakibat merusak tujuan perusahaan.
Misalnya budaya malas, budaya mangkir, budaya lamban berkerja, apalagi
budaya korupsi3. Menurut Denison, budaya organisasi berpengaruh terhadap
efektivitas perusahaan, terutama karena dalam budaya organisasi ada
keterlibatan, kosistensi, adaptasi, dan kejelasan misi4.
Sistem informasi yang terus berkembang tentu saja mempengaruhi
tingkat kinerja suatu lembaga pemerintah. Meskipun telah berkembang
cukup baik akan tetapi di Indonesia sendiri penggunaan sistem informasi
pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga pemerintah
lainnya hanya baru sebatas penggunaan komputer untuk pengetikan dan
untuk mendukung sistem administrasi semata. Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) itu sendiri merupakan badan resmi dan satu-satunya yang
1

Ni Putu Eka Suratini, Dkk, Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dan
Penggunaan Teknologi Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu Pada PT. Bank
Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Singaraja, E-Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan
Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol:3 No.1 tahun 2015
2
Rini Handayani, Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan Fektivitas Sistem Informasi
pada Organisasi Sektor Publik, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 12, No. 1, Mei 2010: 26-40,
hal 27
3
Edy Sutrisno, Budaya Organisasi, (Jakarta: Kencana, 2010) hal 113
4
Edy Sutrisno, Ibid, hal 114
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dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 08
Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkkan
zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin
mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga pemerintah yang berwenang
melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dengan demikian, BAZNAS
bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat
yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian
hukum, terintergritas dan akuntabilitas5.
Penerapan sistem informasi pada BAZNAS masih mengalami
beberapa kendala yang disebakan oleh keterbatasan dalam penggunaan
sistem informasi dalam hal ini yaitu, masih kurangnya tingkat kemampuan
karyawan dalam pengoperasian perangkat. Menurut Jumaili, Efektivitas
penggunaan atau pengimplementasian teknologi sistem informasi dalam
perusahaan dapat dilihat dari cara pakai dalam mengidentifikasi data,
mengakses data, dan menginterprestasikan data tersebut. Namun jika
penggunaan sistem informasi pada lembaga pemerintah kurang efektif hal ini
akan mempengaruhi tingkat mutu pelayanan serta kinerja organisasi sektor
publik pada masyarakat.
Kendala lainnya yaitu pada manajemen sistem informasi masih
mengalami kekurangan yaitu dalam hal sumber daya teknologi yang tersedia
masih kurang. Manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
5

https://baznas.go.id/profil

4

yaitu “penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran”.
Manajemen sistem informasi merupakan bagian pengendalian internal dalam
perusahaan meliputi pemanfaatan sumber daya manusia, teknologi dan
prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah. Sistem informasi juga
dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, karena informasi adalah data
yang telah disusun sedemikian sehingga bermakna dan bermanfaat karena
dapat dikomunikasikan kepada seseorang dalam pengambilan keputusan.
Dengan demikian informasi yang memiliki kualitas tinggi akan menentukan
efektivitas pengambilan keputusan6. Menurut Utomo, proses bisnis dan
pengembilan keputusan akan lebih baik lagi apabila perusahaan melakukan
penerapan teknologi informasi dengan baik dan benar sehingga dibutuhkan
proses pengendalian intern yang baik terhadap aplikasi-aplikasi teknologi
informasi yang ada di perusahaan7. Perusahaan yang mengunakan informasi
secara efektif dapat memperoleh keuntungan diantaranya dalam bentuk
kesempatan untuk melakukan sesuatu lebih dulu (lebih cepat), lebih benar
(efektif), dan lebih mudah (efisien) dibanding pesaingnya8.
Masalah lainnya yaitu pelatihan tentang software yang diterima karyawan
masih kurang serta fungsi sistem informasi untuk mengelola data yang lebih
komplek dan penyediaan informasi untuk publik masih jauh dari harapan,

6

Janner Simarmata, dkk. Pengantar Manajemen Sistem Informasi, (Medan: Yayasan Kita
Menulis, 2020) hal 24
7
Kadek Chendi Antasari, Pt D’ yan Yaniartha S, Pengaruh Efeltivitas Sistem Informasi
Akuntansi dan Penggunaan Teknologi Informasi Pada Kinerja Individual Dengan Kepuasan Kerja
Sebagai Variabel Pemoderasi, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayanan 10.2 (2015) : 354-369,
hal 358
8
Kurnia Cahya Lestari, Arni Muarifah, Sistem Informasi Akuntansi, (Yogyakarta:
Deepublish, 2020) hal 4
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karena tidak semua lembaga pemerintah dapat menerapkan sistem informasi
yang berbasis teknologi informasi (TI). Hal ini menunjukan bahwa
manajemen sistem informasi yang diterapkan masih jauh dari kata efektif.
Kepuasan terhadap sistem informasi merupakan salah satu alat ukur yang
paling sering digunakan dalam menilai efektivitas suatu sistem9. Menurut
Guspa et al, bahwa untuk mengetahui efektivitas sistem informasi maka yang
dapat digunakan sebagai ukuran adalah kepuasan pengguna. Kepuasan
pengguna merupakan salah satu indikator keberhasilan pengembangan sistem
informasi. Sembayang, menyebut kepuasan pengguna akhir merupakan
akumulasi dari perasaan dan cara pandang yang berbeda terhadap pengirim
informasi dalam bentuk prouk atau pelayanan. Efektivitas sistem informasi
berhubungan dengan kepuasan pengguna. Menurut kustono, menjelaskan
kepuasan pemakai mengungkapkan adanya kesesuaian antara harapan
seseorang dengan hasil yang diperoleh10.
Lembaga pemerintah merupakan organisasi sektor publik yang
berperan sebagai pendorong, pengerak serta fasilitator dalam pengembangan
pembangunan, selain itu tugas utama lembaga pemerintan adalah melakukan
upaya dalam meningkatkan kesejateraan sosial seluruh rakyat. Oleh karena
itu, sistem informasi sangat dibutuhkan guna tersampaikannya data dan
informasi antara lembaga pemerintah dengan masyarakat. Efektivitas suatu
9

Iputu Agus Swastika, I Gusti Lanang Agung Radtya Putra, Audit Sistem Informasi dan
Tata Kelola Telnologi Informasi Implementasi dan Studi Kasus, (Yogyakarta: CV. Andi Offset,
2016) hal 145
10
L.P. Virra Indah Perdanawati, dkk, Pengaruh Unsur-unsur KepuasanPengguna PadaE
Efesiensi dan Efektivitas Kerja Pengguna Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi di Satuan Kerja
Pendidikan Tinggi di Provinsi Bali, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 3.8 (2014):
478-493, hal 479

6

sistem informasi merupakan upaya yang dilakukan untuk memudahkan pihak
manajemen dalam perencanaan, pengendalian dan pengawasan dalam
mencapai tujuan. Ismail dalam penelitiannya menyatakan bahwa partisipasi
manajemen dapat mempengaruhi pengguna untuk mengembangankan
perilaku positif yang akan meningkatkan efektifitas sistem. Menurut
Widarno, manajemen perlu mengontrol dan mengetahui pentingnya sistem
informasi sebagai sumber daya strategi perusahaan11. Dengan adanya sistem
informasi yang baik para karyawan dapat menyerap setiap pengetahuan serta
dapat mengembangkan skill yang dapat digunakan dalam menjalankan setiap
tugas serta menyelesaikan setiap permasalah dengan tepat. Berikut
merupakan data beberapa pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Payakumbuh.

11

Kadek Indah Ratnaningsih, I Gusti Ngurah Agung Suaryana, Pengaruh Kecangihan
Teknologi Informasi, Partisipasi Manajemen, dan Pengetahuan Manajer Akuntansi Pada
Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.1 (2014): 1-16,
hal 4
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Tabel 1.1 Data Pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Payakumbuh
No

Nama

Jabatan

Gelar

1.

Mismardi

Ketua

S.Ag

2.

Abdul Latif

Wakil Ketua
Pendistribusian

S.T

3.

Agusman Wahid

Wakil Ketua Perencanaan
keuangan dan Pelaporan

M.Ag

4.

Arman Husni

Wakil Ketua
Administrasi dan SDM

M.Ag

5.

Sofia Widia Putri

Staf Pelaporan Keuangan

S.E

6.

Rifani

Staf Keuangan

S.E

7.

Oktrial Budiato

Staf Administrasi dan
Umum

S.E

8.

Elmiyati

Kepala Bidang
Perencanaan dan
Pelaporan

S.Sos

9.

Awir

Koordinator Tim Survei

S.Pd.I

10.

Indra Musli Hadi

Tim Survei

S.H

11.

Nurhidayat

Tim Survei

S.E

12.

Gustriandri

Tim Survei

S.H

13.

Syafrianton

Tim Survei

S.Sos.I

14.

Dedi Sirwan

Tim Survei

S.Ag

15.

Zulhendri

Tim Survei

S.Ag

16.

Zulfatri

Tim Survei

S.Pd.I

17.

Fajrinur

Tim Survei

S.Ag

Melihat sistem informasi pada organisasi sektor publik sangat penting
dan berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan penelitian dengan
mengambil judul “Analisis Efektivitas Sistem Informasi Pada Organisasi
Sektor Publik (Survei pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

8

Kota Payakumbuh).
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan masalah yang ada pada latar belakang, maka adapun
identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Skill dalam pengoperasian teknologi informasi karyawan yang masih jauh
dari harapan atau penggunaan sistem informasi yang masih jauh dari
harapan.
2. Sumber daya teknologi (komputer) yang tersedia masih kurang yang
menyebabkan pelayanan yang diberikan instansi pemerintah terbatas
sehingga membutuhkan waktu lama untuk memproses setiap informasi
yang akan dibutuhkan oleh masyarakat .
3. Kurangnya pelatihan software yang diterima oleh karyawan yang
menyebabkan skill pengoperasion perakat lunak masih kurang sehingga
dibutuhkan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pemahaman
serta keahlian karyawan yang berhubungan dengan perangkat lunak.
C. Batasan Masalah
Dalam penelitian ini, agar ruang lingkup permasalahan tidak
meluas sehingga dapat lebih terfokus pada maka penulis membatasi
masalah yaitu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektivitas
pengunaan sistem informasi pada Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Payakumbuh.

9

D. Rumusan Masalah
Sistem informasi sangat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas
dan nilai suatu instansi guna menghasilkan data yang akurat serta bernilai
untuk pengambilan keputusan yang akan datang. Kondisi ekonomi indonesia
yang terus berubah tentu saja akan mempengaruhi sistem informasi yang
digunakan. Suatu instansi dalam menjalankan tugasnya dengan harapan
selalu mengedepankan sifat transparasi antara instansi pemerintah dengan
masyarakat. Sistem informasi yang menawarkan berbagai kemudahan dalam
komunikasi yaitu dengan mempersingkat jarak dan waktu penyampaian
informasi sehingga akan terciptan efektivitas yang berguna baik bagi instansi
maupun masyarakat.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat
dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan, yaitu sebagai
berikut:
1. Apakah manajemen sistem informasi efektif dalam sistem informasi
pada organisasi sektor publik (BAZNAS) Kota Payakumbuh?
2. Apakah budaya organisasi efektif dalam sistem informasi organisasi
pada sektor publik (BAZNAS) Kota Payakumbuh?
3. Apakah penggunaan sistem informasi efektif dalam sistem informasi
pada organisasi sektor publik (BAZNAS) Kota Payakumbuh?
4. Apakah kepuasan pengguna efektif dalam sistem informasi pada
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organisasi sektor publik (BAZNAS) Kota Payakumbuh?
E. Tujuan Penelitian
Penelitian yang dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu
persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata I (SI) pada Program
Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama
Islam Negeri Bukittinggi. Adapun tujuan lainnya yaitu dapat menjelaskan
analisis efektivitas sistem informasi pada BAZNAS, sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis apakah manajemen sistem informasi efektif
dalam sistem informasi pada organisasi sektor publik (BAZNAS)
Kota Payakumbuh
2. Untuk menganalisis apakah budaya organisasi efektif dalam sistem
informasi

pada

organisasi

sektor

publik

(BAZNAS)

Kota

Payakumbuh
3. Untuk menganalisis apakah penggunaan sistem informasi efektif
dalam sistem informasi pada organisasi sektor publik (BAZNAS)
Kota Payakumbuh
4.

Untuk menganalisis apakah kepuasan pengguna efektif dalam sistem
informasi

pada

organisasi

sektor

publik

(BAZNAS)

Kota

Payakumbuh
F. Kegunaan Penelitian
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:
1.

Penulis
Sebagai salah satu syarat memperoleh Sarjana Ekonomi (SE)
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Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi dan untuk menambah
wawasan serta pengetahuan penulis tentang faktor yang dapat
menentukan efektivitas suatu sistem informasi pada organisasi sektor
publik sehingga ketika penulis terjun langsung ke dunia kerja
tepatnya dalam lingkungan organisasi sektor publik penulis dapat
menjadikan faktor tersebut sebagai acuan agar sistem yang
diterapkan semakin baik dan meminimalisir terjadinya kesalahan.
2.

Instansi (BAZNAS)
Penelitian memberikan manfaat bagi instansi dalam upaya
menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi serta memperbaiki
mutu pelayanan publik yang berkaitan dengan sistem informasi
publik sehingga dapat tercipta efisiensi dalam dalam upaya
mensejaterahkan masyarakat melalui penyaluran zakat, infaq dan
sedekah yang dikumpulkan.

3.

Pihak Lain
Manfaat penelitian bagi pihak lain adalah sebagai acuan
atau pedoman dalam penulisan penelitian dengan judul ataupun
kajian yang sama dan juga diharapkan berguna bagi para pemberi
dana atau masyarakat yang menyalurkan dana zakat, infaq dan
sedekah sehingga mereka tau dana yang diberikan jelas disalurkan
pada masyarakat yang membutuhkan atau sebaliknya.
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G. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian diperlukan agar penelitian yang dilakukan
penulis dapat terarah serta tidak keluar dari permasalahan yang telah
dijelaskan sebelumnya, adapun ruang lingkup penelitian yang dibahas
penulis yaitu analisis efektivitas suatu sistem informasi organisasi sektor
publik, organisasi yang dimaksud penulis disini adalah Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh.
H. Penjelasan Judul
Untuk lebih mempermudah memahami penelitian, maka penulis
memberikan penjelaskan yang berhubungan dengan penelitian agar para
pembaca dapat memahami kata-kata yang ditulis oleh penulis dalam
penelitian, yaitu sebagai berikut:
Tabel 1.2 Penjelasan Judul
Efektivitas

:

Merupakan suatu ukuran yang memberikan
gambaran seberapa jauh target yang telah
ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau
organisasi dapat dicapai. Menurut Mahmudi,
efektivitas merupakan hubungan antara output
dengan

tujuan,

semakin

besar

kontribusi

(sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan,
maka semakin efektif organisasi, program atau
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kegiatan12.

Berarti

bahwa

merupakam

tujuan

yang

efektivitas
telah

itu

ditetapkan

sebelumnya dengan kata lain bagaimana suatu
sasaran dapat dicapai secara tepat.
Sistem

:

Informasi

Merupakan suatu kombinasi teratur dari orangorang, hardware, software, jaringan komunikasi
dan sumber daya data yang menggumpulkan,
menggubah dan menyebarkan informasi dalam
suatu organisasi13.

Organisasi
Sektor
Publik

:

Merupakan organisasi yang bergerak dalam
bidang pelayanan sosial, kemasyarakatan dan
kemanusiaan atau organisasi yang bergerak
dalam

bidang

penyelengaraan

pelayanan
negara

publik
dalam

dan
rangka

pelaksanaan konstitusi negara; umumnya berupa
lembaga-lembaga negara atau pemerintah atau
yang memiliki keterkaitan dengan keuangan
negara14.

12

Muhammad Sawir, Birokrasi Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Deepublish, 2020) hal

127
13

Elisabet Yunaeti Anggraeni, Rita Irviani, Pengantar Sistem Informasi, (Yogyakarta:
CV. Andi Offset, 2017) hal 1
14
Freddy Samuel Kawanan, Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik ( Yogyakarta:
Deepublish, 2019) hal 1

14

Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul penelitian adalah
faktor apa saja yang akan dapat mempengaruhi efektivitas sistem informasi
pada organisasi sektor publik yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Payakumbuh.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Landasan Teori
1. Sistem Informasi Akuntansi
Informasi

adalah

data

yang

diklasifikasikan

atau

diinterprestasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan
keputusan. Sistem pengelolaan informasi memgelola data menjadi
informasi atau tepatnya mengelola data dari bentuk tak berguna
menjadi berguna bagi penerimanya15. Menurut Jogiyanto sistem
adalah suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi subsistem yang
berusaha untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Hall defenisi
sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana
data dikumpulkan diproses menjadi informasi, dan didistribusikan
kepada pemakai. Sedangkan menurut Davis menyatakan bahwa
sistem informasi menerima memasukan data dan intruksi, mengelolah
data tersebut sesuai dengan intruksi dan mengeluarkan hasilnya.
Merupakan suatu kombinasi teratur dari orang-orang,
hardware, software, jaringan komunikasi dan sumber daya data yang
menggumpulkan, menggubah dan menyebarkan informasi dalam

15

Tata Sutabri, Konsep Sistem Informasi (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012) hal 29

15
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suatu organisasi16. Sistem informasi juga merupakan suatu sistem di
dalam

suatu

organisasi

yang

mempertemukan

kebutuhan

pengelolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi
organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari
suatu organisasi untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang
diperlukan oleh pihak luar tertentu17.
Menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood, sistem
informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia
dan peralatan yang diatur untuk mengubah data ekonomi menjadi
informasi yang berguna. Sistem informasi akuntansi terdiri dari lima
komponen yaitu:
a. Orang-orang yang mengoperasikan sistem.
b. Prosedur baik maupun teknologi yang dilibatkan.
c. Data tentang proses-proses bisnis organisasi.
d. Software yang dipakai untuk memproses data.
e. Infrastruktur teknologi pendukung 18.
2. Efektivitas Sistem Informasi
Efektivitas berasal dari kata efektif yang menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia efektif dapat diartikan: a) adanya efek
(akibatnya, pengaruhnya, kesannya), b) manjur atau mujarab, c) dapat
16

Elisabet Yunaeti Anggraeni, Rita Irviani, Pengantar Sistem Informasi, Op, Cit hal 1
Tata Sutabri, Analisis Sistem Informasi, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012) hal 38
18
Rizki
Ahmad,
Sistem
Informasi
Akuntansi
(Berbasis
Akuntansi),
(Yogyakarta:Deepublish, 2017) hal 25-26
17

17

membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan). Efektivitas
merupakan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya, sedangkan sistem informasi merupakan suatu kumpulan
dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang
berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi.
Berdasarkan bukti empiris yang ditemukan Guspa et al dalam
penelitiannya menunjukan jika efektivitas SI pada organisasi sektor
publik ditentukan oleh beberapa faktor yaitu manajemen SI, budaya
organisasi, kepuasan pengguna dan penggunaan SI19.
Konsisten dengan penelitian Guspa et al menurut Delone dan
McLean mengatakan bahwa kepuasan pengguna secara luas telah
diakui sebagai matriks kunci indikator kesuksesan SI20.
3. Organisasi Sektor Publik
Secara umum, organisasi dapat dikategorikan dalam tiga
sektor, yaitu sektor bisnis, sektor publik dan sektor sosial. Organisasi
sektor publik merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang
pelayanan publik dan penyelenggaraan negara dalam rangka
pelaksanaan konstitusi negara; umumnya berupa lembaga-lembaga
negara atau pemerintah atau yang memiliki keterkaitan dengan
keuangan keuangan negara. Sektor publik merupakan organisasi yang
19

Rini Handayani, Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan Fektivitas Sistem Informasi
pada Organisasi Sektor Publik, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 12, No. 1, Mei 2010: 26-40,
ibid hal 27
20
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komples dan heterogen kompleksitas sektor publik tersebut
menyebabkan

kebutuhan

informasi

untuk

perencanaan

dan

pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga dengan
stakeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang
lebih bervariasi, handal dan relevan, untuk pengambilan keputusan21.
4. Budaya Organisasi
Menurut Siagian organisasi adalah setiap bentuk perserikatan
antara dua orang atau lebih yang berkerjasama untuk tujuan bersama
dan terikat secara formal dalam persekutuan yang selalu terdapat
hubungan sekelompok orang yang disebut pimpinan dan orang lain
yang disebut dengan bawahan. Dari konsep tersebut dirumuskan
konsep organisasi, yakni: organisasi adalah kesatuan susunan yang
terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama,
yang dapat dicapai secara efektif dan efisien melalui tindakan secara
bersama-sama, dimana dalam melakukan tindakan itu ada pembagian
tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi tiap-tiap personal yang
terlibat didalamnya untuk mencapai tujuan organsasi.
Budaya merupakan nilai-nilai yang dimiliki manusia, bahkan
mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Dengan kata lain, semua
manusia semua manusia merupakan aktor budaya karena manusia
bertindak dalam lingkup kebudayaan. Budaya merupakan satu unit
interprestasi, ingatan, dan makna yang ada di dalam manusia dan
21

Freddy Samuel Kawatu, Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik, Ibid, hal 1
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bukan sekedar kata-kata. Menurut Robbins budaya organisasi
merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota
yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lain22. Adapun
indikator menilai budaya organisasi yaitu23:
a. Orientasi Proses.
b. Orientasi Karyawan.
c. Profesional.
d. Sistem Terbuka.
e. Praktis.
5. Manajemen Sistem Informasi
Gaol menyatakan Management information system adalah
sebuah sistem yang terdapat pada sebuah orgaisasi sebagai alternatif
dalam melakukan tindakan proses konfigurasi manajemen dengan
menggabungkan sistem namusia dan mesin.

Menurut O’Brien dan

Marakas Management information system

merupakan kumpulan

komponen dalam sistem informasi dengan mengekstrak data menjadi
informasi dengan mengintegrasikan komponen sistem informasi
berupa people, hardware, software, communication network dan data
resources. Selain itu, menurut Nugroho sistem informasi manajemen
dapat diartikan sebagai bagian dari pengendalian internal suatu

22

Hari Sulaksono, Budaya Organisasi dan Kinerja (Yogyakarta: Deepublish, 2012) hal

1-2
23

Immanuel, Faud Mas’ud, Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Dan Motivasi Kerja
Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah) Dipenegoro Journal Of Management, Vol. 6 No.4, Tahun 2017 hal 5
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organisasi maupun perusahaan bisnis yang dilakukan yang dilakukan
terorganisasi yang kemudian membentuk sistem perencanaan antara
manusia dengan teknologi berdasarkan prinsip-prinsip manajemen
dan prosedur akutansi sebagai salah satu alternatif dalam pemecahan
suatu masalah seperti halnya yang bersifat bisnis misalnya pelayanan,
inovasi, produk, maupun strategi bisnis lainnya24.
6. Kepuasan Pengguna
Kepuasan pengguna merupakan nilai yang diberikan oleh para
pengguna sistem informasi atau bagaimana seseorang memandang
sistem informasi yang diharapakan sesuai atau bertolak belakang
dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem yang digunakan
diharapakan dapat membantu dalam melakukan tugas dan dapat
menyelesaikan setiap masalah secara tepat. Pengembangan sistem
informasi

sangat

ditentukan dengan

peran

pengguna

dalam

memberikan respon yang positif. Hal ini sesuai dengan kajian yang
dilakukan oleh Doll dan Deng, Gulmaraes et al dan Suryaningrum
yang menyatakan bahwa pemahaman pengguna menjadi variabel
yang signifikan dalam menentukan 1) kepuasan pengguna, 2) kualitas
sistem, dan 3) keberhasilan sistem. Kepuasan penggunaan menekan
pada persepsi pengguna terhadap sistem informasi, dan bukan pada
aspek teknik sistem tersebut. Dengan arti lain, kepuasan pengguna
digunakan untuk mengukur besarnya kesenjangan yang mungkin
24

Acai Sudirman, dkk, Sistem Informasi Manajemen, (Medan: Yayasan Kita Menulis,
2020) hal 7-8
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terjadi antara harapan dan kenyataan25. Adapun indikator dalam
menilai kepuasaan penggunai yaitu:
a. Nilai informasi
b. Kepuasan informasi.
c. Kepuasaan layanan26.
B. Kajian Terdahulu
Rini Handayani (2010), dengan judul penelitian “analisis faktor-faktor
yang menentukan fekrivitas sistem informasi pada organisasi sektor publik”,
menyatakan pada pengujian bahwa manajemen SI mempunyai pengaruh
positif signifikan terhadap efektifitas SI. Manajemen SI akan berpengaruh
terhadap pengunaan SI yang efektif sehingga akan membawa manfaat
dengan menyediakan informasi untuk mengambil keputusan dalam
pemecahan masalah dengan tepat. Kepuasan pengguna mempunyai pengaruh
positif signifikan terhadap efektifitas SI. Budaya organisasi mempunyai
pegaruh positif signifikan terhadap efektivitas SI. Penggunaan SI mempunyai
pengaruh positif signifikan terhadap efektivitas SI. Keberadaan SI pada
organisasi sektor publik senantiasa untuk meningkatkan kinerja organisasi
sehingga tujuan organisasi dengan penggunaan SI yang efektif akan tercapai.

25

Muhammad Tajuddin, Umar Nimran, dkk, Kesuksesan Sistem Informasi Perguruan
Tinggi dan Good University Governance, (Malang: UB Press, 2016) hal 11
26
Listanto, Dkk, Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan,
Terhadap Kepuasaan Pengguna Sistem Informasi Akademik Universitas Merdeka Malang, Jurnal
Teknologi & Manajemen Informatika,Vol. 3, No. 2, Juli- Des 2017
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Hermawan Adhi Nugroho (2013), dengan judul penelitian “analisis
faktor-faktor yang menentukan efektifitas sistem informasi pada organisasi
sektor publik (survei pada RSUD Kabupaten Sukoharjo) Menyatakan fungsi
manajemen sistem informasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas SI.
Kepuasan pengguna tidak berpengaruh terhadap efektivitas SI. Budaya
organisasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas SI. Penggunaan SI
berpengaruh terhadap efektivitas SI.
Sri Suwarni (2013), dengan judul penelitian, “analisis faktor-faktor
yang menentukan efektivitas sistem informasi pada organisasi sektor publik”
menyatakan variabel manajemen sistem informasi mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadapp efektivitas sistem informasi, variabel kepuasan
pengguna tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem
informasi, variabel budaya organisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap
efektivitas sistem informasi, dan variabel penggunaan teknologi informasi
mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem informasi.
Isna Anggrainis (2015), dengan judul penelitian “analisis faktorfaktor yang menentukan efektivitas sistem informasi pada organisasi sektor
publik di wilayah kota surakarta” menyatakan bahwa dukungan manajemen
sistem informasi tidak mempunyai pengaruh terhadap efektivitas sistem
informasi, kepuasan pengguna mempunyai pengaruh signifikan terhadap
efektivitas sistem informasi, budaya organisasi tidak mempunyai pengaruh
terhadap efektivitas sistem informasi, kemudian pada pengunaan sistem
informasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem
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informasi pada organisasi sektor publik.
Oshin Nia Arum Faj’rin dan Erma Setiawati (2015), dengan judul
penelitian “analisis faktor-faktor yang menentukan efektivitas sistem
informasi pada organisasi sektor publik (survei pada RS Nirnala Suri
menyatakan

Sukoharjo”

bahwa

manajemen

sistem

informasi

tidak

berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi, kepuasan penguna tidak
berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi, budaya organisasi tidak
berpengaruh terhadap efektivitas sitem informasi dan pengunaan sistem
informasi berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi.
Dian Indri Purnamasari (2004), dengan judul penelitian “analisis
faktor-faktor

yang

mempengaruhi

keefektifan

pengembangan

sistem

informasi” menyatakan bahwa partisipan pemakai tidak berpengaruh
terhadap efektifitas pengembangan sistem informasi yang diproduksi oleh
kepuasan pemakai. Variabel komunikasi pemakai disimpulkan tidak
berpengaruh terhadap efektifitas pengembangan sistem informasi yang
diproduksi

oleh

kepuasan

pemakai.

Dukungan

manajemen

puncak

berpengaruh terhadap efektifitas pengembangan sistem informasi yang
diproksikan oleh kepuasan pemakai. Dukungan manajemen puncak
berpengaruh terhadap kepuasan pemakai dalam pengembangan sistem
informasi

yang disebabkan

karena

pemakai

merasa

yakin

bahwa

pengembangan sistem tidak akan tercapai tanpa dukungan manajemen
puncak.
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Rizka Ariana Siregar (2019), dengan judul penelitian “analisis faktorfaktor yang memepengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi pada badan
perencanaan pembangunan provinsi sumatera utara” menyatakan partisipasi
pemakai sistem informasi berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi.
Dukungan pemimpin tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif. Menurut Koentjaraninggrat penelitian kualitatif adalah penelitian
dalam bidang ilmu umani dan kemanusiaan dengan aktivitas yang
berdasarkan

displin

ilmiah

untuk

mengumpulkan,

menjelaskan,

menaganalisis dan menafsirkan fakta-fakta serta hubungan-hubungan antara
fakta-fakta masyarakar, alam, kelakuan dan rohani manusia guna
menemukan prisip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha
menanggapi hal-hal tersebut27.
Menurut Libarkin C. Julie & Kurdziel P. Josepha penelitian kualitatif
yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat
diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai
dan makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya
dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui lingkuistik, bahasa atau katakata28.

27

I Wayan Suwendra, Metodologi Penelitia Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan ,
Kebudayaan dan Keagamaan, (Bali: Nilacakra, 2018) hal 4
28
Muh Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan
Kelas & Studi Kasus, (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), hal 44
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Kota
Payakumbuh yang beralamatkan di Jl. Rasuna Said No.43 Kel. Tiakar Kec.
Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Adapun BAZNAS
Kota Payakumbuh yang dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan adanya
keterbatasan biaya dan waktu penelitian yang dihadapi oleh peneliti, serta
secara secara geografis daerah tersebut mudah dijangkau oleh peneliti.
C. Jenis dan Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
a. Data primer
Data primer yaitu data yang bersifat utama serta data yang
dikumpulkan secara langsung dari pengamatan yang dilakukan oleh
peneliti guna menjawab semua masalah dalam penelitian berupa
wawancara. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui
wawancara penelitian tentang analisis efektivitas sistem informasi
kepada para pegawai BAZNAS Kota Payakumbuh yang mana
jawaban dari informan penelitian akan dihimpun oleh peneliti.
b. Data sekunder
Data
mengenai

sekunder merupakan data yang bersifat historis
variabel

yang

sebelumnya oleh pihak lain.

telah

dikumpulkan

dan

dihimpun

Dalam penelitian ini data sekunder
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diperoleh dari referensi kepustakaan, internet dan juga laman web
dari lembaga BAZNAS itu sendiri yang memuat informasi seputar
BAZNAS Kota Payakumbuh.
D. Informan Penelitian
Informan penelitian merupakan orang yang diyakini memiliki
pengetahuan luas tentang permasalahan yang sedang diteliti29. Informan
penelitian adalah orang-orang yang dapat menberikan informasi tentang
penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi
informan penelitian adalah pegawai internal Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Payakumbuh yang terdiri dari seorang pimpinan, ketua dan
beberapa staf bidang.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen sangatlah penting dalam sebuah penelitian, yang mana
instrumen berperan sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data-data yang
diperlukan selama penelitian dilakukan. Menurut Black bentuk instrumen
berkaitan dengan metode pengumpulan data yang diperlukan, misal metode
wawancara yang instrumennya pedoman wawancara. Metode angket atau
kuesioner, instrumennya berupa angket atau kuesioner. Metode tes,
instrumennya adalah soal tes, tetapi metode observasi, instrumennya

29

Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Surabaya: CV. Jakad Media
Publishing, 2021) hal 67
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bernama chek-lish30. Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen
penelitian berupa metode wawancara tentang analisis efektivitas sistem
informasi kepada para pegawai BAZNAS Kota Payakumbuh.
F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini
adalah dengan cara sebagai berikut, yaitu:
1.

Teknik Wawancara
Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam
mengumpulkan informasi atau data. Wawancara juga merupakan cara
yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui kegiatan
interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti. Tujuan utama
dalam proses wawancara adalah untuk mendapakan kata “paham” dari
proses tersebut. menurut Kerlinger wawancara yaitu peran situasi
tatap muka interprersonal dimana satu orang (interviewer) bertanya
kepada satu orang yang diwawancarai, beberapa pertanyaan dibuat
untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah
penelitian31.

30

Sandu Siyoto, Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media
Publishing, 2015) hal 78
31
Fadhallah, wawancara, (Jakarta: UNJ Press, 2020) hal 1
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2.

Studi Pustaka
Adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi
penelaan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan
laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang
dipecahkan. Data diperoleh dari referensi kepustakaan, internet dan
juga laman web dari lembaga BAZNAS itu sendiri yang memuat
informasi seputar BAZNAS Kota Payakumbuh.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini peneliti akan menguraikan serta menjelaskan hasil
dari penelitian serta pembahasannya tentang permasalahan penelitian yang
telah dijelaskan pada pada Bab I. Hasil penelitian diperoleh oleh penulis
melalui teknik wawancara secara langsung kepada informan sebagai data
primer serta teknik dokumentasi sebagai media pendukung penelitian atau
sebagai data sekunder. Metode wawancara bertujuan untuk memperoleh
informasi lebih mendalam tentang efektivitas sitem informasi sedangkan
metode dokomentasi digunakan oleh penulis sebagai data tambahan bisa
berupa data atau foto sebagai pelengkap metode wawacara.
Penelitian ini membahas

tentang analisis efektivitas sistem

informasi pada organisasi sektor publik (survei Badan amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Payakumbuh), di samping itu penelitian juda
menggunakan pendekatan penellitian kualitatif untuk menjelaskan serta
mengambarkan tentang kondisi serta fenomena yang terjadi di tempat
penelitiian. Pendekatan penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat
deskriptif dan cendrung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif
yang mana menekan pada makna, penalaran, defenisi suatu situasi tertentu,
lebih mementingkan tentang proses dari pada hasil akhir serta lebih
banyak meneliti tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan

30

31

sehari-hari32. Pendekatan induktif itu sendiri menekan pada pengamatan
dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut33. Pada
bab ini penulis memperoleh hasil penelitian berdasarkan wawancara dan
dokumentasi terhadap pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Payakumbuh.
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
a. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Payakumbuh
Organisasi publik yang menjadi lokasi penelitian yaitu
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh. Badan
amil zakat nasional (BAZNAS) kota payakumbuh merupakan
kelanjutan dari badan amil zakat terdahulu dengan nama Yayasan
Dana Sosial Islam (YDSI). Yayasan Dana Sosial Islam didirikan
oleh Maijen Burhani Joko Handoko yang menjabat sebagai Ketua
DPRD Provinsi yang kemudian dibentuk lah di daerah-daerah
Yayasan Dana Sosial Islam dikota Payakumbuh34.
Sesuai dengan Presiden maka dibentuklah Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan badan resmi dan satu32

Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia,
2019) hal 6
33
Halim Simatupang, Strategi Belajar Mengajar Abad Ke-21, (Surabaya: CV. Cipta
Media Edukasi, 2019) hal 62
34
Sri Wahyuni, Skripsi: Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2019)
Hal 62
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satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan
Presiden RI Nomor 08 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi
menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada
tinggkat nasional. Lahirnya Udang-Undang Nomor 23 tahun 2011
Tentang

Pengelolaan

Zakat

semakin

mengukuhkan

peran

BAZNAS sebagai lembaga pemerintah yang berwewenang
melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
b. Visi Dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Payakumbuh
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh
memiliki visi yaitu: “Terwujudnya BAZNAS yang Amanah,
Transparan dan Profesional untuk keberkahan dan kesejateraan
umat di kota Payakumbuh”35. Visi tersebut mengambarkan harapan
dan impian BAZNAS agar terciptanya organisasi yang dapat
dipercaya, jujur serta cakap dalam upaya mensejaterakan
masyarakat yang berasaskan syariat islam sehingga mendatangkan
keberkahan.
Selain adanya visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Payakumbuh juga memiliki misi yang hendak dicapai yaitu:
(1) Meningkatkan kesadaran umat untuk membayar zakat melalui
Badan Amil Zakat.

35

Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh tahun 2018

33

(2) Meningkatkan upaya menghimpun dan pendayagunaan zakat
umat sesuai dengan ketentuan syari`ah dan prinsip manajemen
modern.
(3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola amil
zakat sehingga menjadi menjadi amil zakat yang amanah dan
profesional.
(4) Mewujudkan pusat data zakat nasional di kota Payakumbuh.
(5) Memaksimalkan

peran

zakat

dalam

menanggulangi

kemiskinan, kebodohan dan menciptakan masyarakat yang
sehat36.
c. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Payakumbuh
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh
merupakan yang melalukan pengelolaan zakat secara nasional
nonstruktual bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada
presiden melalui menteri agama. Adapun struktur organisasi Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh dapat dilihat
pada tabel dibawah:

36

Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh tahun 2018
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Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Payakumbuh
KETUA
MISMARDI,BA

WAKIL KETUA
I

WAKIL
KETUA II

WAKIL
KETUA III

WAKIL
KETUA IV

Drs.H.Syarifruddin

Abdul
Latif,ST

Aguswan
Rasyid,MA,P.hd

Drs.Arman
Husni,Lc,Ma

Bidang
Pengumpulan

Bidang
Distribusi/Daya
Guna

Abdul Latif,ST

Oktrial
Budiarto,SE

Bidang
Perencanaan,
Keuangan,
Laporan

Bidang
Administrasi,
Sumber Daya
Manusia, umum

Sofia Widia
Putri,SE

Vivi
Rahmadani,Amd

Sumber: Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh Tahun
2016-2021.

Setiap divisi BAZNAS memiliki kedudukan, tugas serta
fungsinya masing-masing yang diatur dalam Peraturan Badan Amil
Zakat Nasional sebagai berikut:
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(1) Ketua
Mempunyai tugas melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan
tugas

dan

fungsi

BAZNAS

Provinsi

atau

BAZNAS

Kabupaten/Kota37.
(2) Wakil Ketua I
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.
Wakil ketua I menbawahi bidang pengumpulan38 yang dalam
melaksankan tugasnya wakil ketua I berwenang39:
(a) Menyusun strategi pengumpulan zakat.
(b) Mengelola dan mengembangkan data muzaki.
(c) Melaksankan edukasi dan sosialisasi pengempulan zakat.
(d) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah
pengumpulan.
(e) Melaksankan pengendalian pengumpulan zakat.
(f) Melaksanakan pengelolaan layanan muzaki.
(g) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan
zakat.
(h) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan
zakat.
37

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Tugas Dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
38
Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
39
Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Tugas Dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
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(3) Wakil Ketua II
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan
pendayagunaan zakat. Wakil ketua II menbawahi bidang
pendistribusian dan pendayagunaan40 yang dalam melaksankan
tugasnya wakil ketua II berwenang41:
(a)

Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan
zakat.

(b)

Mengelola dan mengembangkan data mustahik.

(c)

Melaksanakan

dan

melakukan

pengendalian

pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
(d)

Melaksankan evaluasi dalam mengelola pendistribuasian
dan pendayagunaan zakat.

(e)

Menyusun

laporan

dan

pertanggungjawaban

pendistribusian dan pedayagunaan zakat.
(f)

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian
dan pendayagunaan zakat.

(g)

Melaksanakan adminitrasi

tata usaha pada

bidang

pendistribusian dan pendayagunaan; dan
(h)

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan rapat
Pleno.

40

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
41
Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Tugas Dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
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(4) Wakil Ketua III
Mempunyai

tugas

melaksanakan

pengelolaan,

perencanaan,

keuangan dan pelaporan. Wakil ketua III menbawahi bidang
perencanaan, keuangan dan pelaporan42 dalam melaksanakan
tugasnya wakil ketua III berwenang43:
(a)

Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategi
pengelolaan zakat.

(b)

Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.

(c)

Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan
terhadapa rencana pengelolaan zakat.

(d)

Melaksanakan pengelolaan keuangan.

(e)

Melakukan sistem akuntansi zakat.

(f)

Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas
kinerja.

(g)

Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian
perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan

(h)

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan rapat
Pleno.

42

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
43
Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019
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(5) Wakil Ketua IV
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sember daya amil
zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian
rekomendasi. Wakil ketua IV menbawahi bagian administrasi,
sumber daya manusia dan umum44 yang dalam melaksanakan
tugasnya wakil ketua IV berwenang45:
(a)

Menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat.

(b)

Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil
Zakat dan kredibilitas lembaga dengan medapatkan
sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Baznas.

(c)

Menyusun perencanaan Amil Zakat.

(d)

Melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian
terhadap Amil Zakat.

(e)

Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan
masyarakat.

(f)

Mengadakan

pengadaan,

pencatatan,

pemeliharaan,

pengendalian dan pelaporan aset.
(g)

Melaksanakan pemberian rekomendasi perwakilan LAZ
berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan
LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.

44

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
45
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(h)

Melakasanakan administrasi dan tata usaha pada bagian
administrasi, sumber daya manusia dan umum.

(i)

Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan rapat
Pleno.

2. Deskripsi Informan Penelitian
Informan penelitian adalah orang yang memiliki informasi tentang
objek penelitian. Informan penelitian dalam penelitian ini merupakan
pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota payakumbuh
yaitu terdiri dari 5 (lima) orang yaitu ketua, wakil ketua III dan tiga
orang staf bidang. Berikut merupakan nama informan penelitian:
Tabel 4.1
Informan Penelitian
No

Nama Informan
Mismardi
Aguswan Rasyid

Jenis
kelamin
L
L

Umur
(Tahun)
71
50

1.
2.

3.

Oktrial Budiarto

L

30

4.

Sofia Widia Putri

P

27

5.

Rifani

P

26

Sumber: peneliti 2021

Jabatan
Ketua
Wakil ketua Bidang
Perencanaan,
Keuangan, Laporan
Staf Biadang
Administrasi,
Sumber Daya
Manusia, Umum
Staf Bidang
Distribusi/Daya
Guna
Staf Bidang
Perencanaan,
Keuangan, Laporan
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Penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dengan kelima
informan penelitian dilaksanakan pada waktu berbeda tapi pada tempat
yang sama yaitu kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Payakumbuh yang beralamatkan di Jl. Rasuna Said No.43 Kel. Tiakar
Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.
Wawancara dilaksanakan selama dua hari yang merupakan tiga dari
kelima informan penelitian dilaksanakan pada hari senin, 26 Juli 2021
dan dua informan penelitian lainnya pada hari kamis, 29 Juli 2021.
3. Deskripsi Hasil Penelitian
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilapangan, maka
penulis menemukan beberapa temuan mengenai data penelitian yang
dilakukan pada beberapa pegawai Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Payakumbuh. Sesuai dengan Bab I pada rumusan
masalah yaitu berhubungan dengan manajemen sistem informasi,
budaya organisasi, penggunaan sistem informasi dan kepuasan
pengguna. Maka dari hal inilah penulis menyusun pedoman penelitian
yang dijadikan sebagai pedoman wawancara. Berikut merupakan urain
tentang hasil penelitian:
a. Manajemen Sistem Informasi
Agar penulis mengetahui bagaimana kinerja manajemen sistem
informasi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Payakumbuh, maka penulis menyusun pertanyaan wawancara
berdasarkan indikator berjumlah 5 pertanyaan yang ditanyakan
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kepada pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Payakumbuh, yaitu:
1) Apakah Manajemen Sistem Informasi memberikan persetujuan
dalam memilih

metode penggambilan keputusan

yang

berhubungan dengan SI?
Manajemen sistem informasi merupakan bagian
pengendalian internal suatu lembaga baik pemerintah maupun
non pemerintah yang didalamnya terdapat pengendalian
manusia, dokumen, teknologi serta prosedur dalam hal
pemecahan masalah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan
pada senin, 26 Juli 2021 narasumber Oktarial Budiarto selaku
staf administrasi mengatakan bahwa:
“Manajemen sistem informasi BAZNAS selalu memberikan
persetujuan milih metode pengambilan keputusan karena
setiap keputusan yang diambil akan berdampak pada hasil
yang akan dicapai kedepannya, manajemen sistem informasi
penting apalagi itu berhubungan sama pengambilan keputusan
operasional organisasi jadi dapat mempermudah jalannya
organisasi, semakin baik pengambilan keputusan maka
jalannya BAZNAS juga baik”.

Sejalan dengan pendapat Budi narasumber Rifani staf bidang
keuangan mengatakan bahwa:
“iya, selalu begitu soalnya manajemen sistem informasi
berhubungan dengan pengawasan, perencanaan dan juga
pengarahan kinerja kalau manajemen tidak memberikan
persetujuan dalam memilih metode pengambilan keputusan
maka tentu dapat mengghambat kineja BAZNAS berdampak
pada pemberian informasi tentang dana ZIS pada masyarakat
yang membutuhkan tidak tercapai secara maksimal”.
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Selanjutnya wawancara dilakukan oleh peneliti pada hari yang
berbeda tapi tetap mengajukan pertanyaan yang sama, jawaban
bapak Mismardi selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Payakumbuh mengatakan bahwa:
“manajemen sistem informasi tugasnya lebih kepengendalian
internal organisasi jadi memang iya manajemen sistem
informasi selalu memberikan persetujuan berhubungan
dengan pengambilan keputusan BAZNAS tapi dengan
mempertimbangan ada dampaknya gak buat BAZNAS, contoh
ketika rapatkan dimusyawarakan yang kita lakukan kalo gak
setuj cari metode lain yang terbaik buat BAZNAS agar sesuai
dengan visi dan misi BAZNAS itu sendiri”
Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa
manajemen sistem informasi BAZNAS selalu memberikan
persetujuan dalam memilih metode pengambilan keputusan
yang baik untuk BAZNAS kedepannya sesuai dengan visi misi
BAZNAS

dalam

perwujutan

amanah,

transparan

dan

profesional keberkahan dan kesejateraan. Setiap pemecahan
masalah

dilakukan

dengan

musyawarah

BAZNAS apalagi menyangkut

oleh

pegawai

persetujuan pengambilan

keputusan yang akan menyakut jalannya organisasi BAZNAS
kedepannya.
2) Apakah efektivitas sistem informasi berhubungan dengan
setiap keputusan yang akan diambil?
Untuk mengetahui apakah efektivitas sistem informasi
berhubungan dengan setiap keputusan yang diambil maka

43

peneliti melakukan wawancara dengan menanyakan hal
tersebut kepada narasumber. Menurut bapak Aguswan Rasyid
wakil ketua bidang perencanaan keuangan mengatakan bahwa:
“sedikit banyaknya efektivitas sistem memang berhubungan
dengan pengambilan keputusan, efektivitas itukan mengukur
sejauh mana target dapat dicapai, misalnya pas rapat kalau
ada bantuan Beasiswa untuk siswa/mahasiwa jadi pihak
BAZNAS akan menetapkan seperti syarat beasiswa itu tidak
mungkin kan langsung dikasih aja pasti lewat seleksi siapa
yang benar-benar butuh jadi bakal dirumuskan apa aja syarat
bagi yang berhak menerima beasiswa tersebut ”
Wdia Sofia Putri juga menambahkan bahwa:
“efektivitas sistem informasi aktif dalam pembuatan keputusan
soalnya efektivitas mengatur strategi BAZNAS untuk mencapai
kesuksesan berdasarkan tujuan yang ditetapkan ketika rapat
anggota atau rapat lainnya”

Dari wawancara kedua narasumber peneliti melihat bahwa
setiap keputusan atau tujuan BAZNAS dilakukan bersamasama melalui rapat yang dilakukan oleh pegawai. Jika tujuan
dapat dicapai maka efektivitas telah terlaksana secara baik,
karena pada tujuannya efektivitas ini berhubungan dengan
harapan organisasi dengan hasil yang diharapkan. Seperti yang
dikatakan oleh Aguswan Rasyid dalam hal pembagian
beasiswa memerlukan beberapa syarat dan jika beasiwa
diserahkan kepada siwa/mahasiswa yang lulus syaratnya maka
efektivitas

telah

terlaksana

secara

tepat.

wawancara dengan Mismardi mengatakan bahwa:

Selanjutnya
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“pengambilan keputusan BAZNAS yang berhubungan dengan
ZIS sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat
dipertanggung jawabkan jadi ya, intinya efektivitas sistem
informasi BAZNAS aktif dalam setiap keputusan yang
diambil”
Dari pertanyaan ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa
efektivitas lebih dominan berhubungan dengan pengambilan
keputusan yang diambil karna efektivitas melihat jauh kedepan
bagaimana harapan yang hendak dicapai dapat mendatangkan
hasil yang baik atau bagaimana tujuan yang ditetapkan
sebelumnya dapat dicapai secara tepat dan benar.
3) Bagaimana dengan peran bagian setiap devisi BAZNAS
apakah sesuai dengan visi dan misi organisasi?
Visi mengambarkan masa depan, cita-cita serta tujuan yang
hendak dicapai oleh lembaga maupun organisasi. Sedangkan,
misi merupakan perwujudan dari visi bagaimana cara suatu
organisasi untuk mewujudkan visi mereka. Ketika organisasi
dibentuk maka akan dibentuk juga visi dan misinya hal ini
mengambarkan

bagaimana

suatu

organisasi

bertindak

kedepannya dan berdasarkan visi itulah dibentuk langkah atau
cara agar visi itu dapat terlaksana secara tepat atau efektif.
Sesuai dengan pendapat bapak Mismardi mengatakan bahwa:
“ada lima misi yang mengambarkan gimana visi itu dapat
bapak dan tim capai, kalau mau lihat itu ada dispanduk
dikantor atau dilaman web resmi BAZNAS, terus kalo ditanya
soal apa devisi berperan sesuai visi tentu iya, kan bapak dan
yang lain bekerja sesuai visi karena visi kan gambaran apa
yang mau dicapai kalau gak ada visi nanti kerja asal-asalan.”
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Sejalan dengan pendapat bapak Mismardi, Rifani juga
mengatakan bahwa:
“Setiap lembaga pasti punya visi misi kan nah baznas juga
gitu punya visi misi dalam menwujudkan tentang masalah
zakat mulai dari pengumpulan, menghimpun sampai bagian
pada yang membutuhkan kita tiap divisi saling kerja sama
agar visi dapat terlaksana melalui misi yang kita tetapkan”
Kemudian

narasumber

bapak

Aguswan

Rasyid

yang

mengatakan bahwa:
“Di BAZNAS itu ada empat divisi masing-masing dikepalai
oleh wakil ketua misalnya divisi bidang perencanaa keuangan
laporan nah itu bapak yang ngepalainya atau jadi ketuannya
disana kita kerja gimana keuangan BAZNAS direncanain. Tiap
tahun BAZNAS adanya pembagian beasiswa yang bapak
bilang tadi bagi siswa/mahasiswa jadi gimana dana yang ada
dapat mencapai sesuai visi yang ada”
Baznas memiliki seorang ketua dengan empat wakil ketua
yang mengepalai masing-masing bidang atau divisi yang ada di
baznas dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan
tentang BAZNAS bahwa setiap divisi bagian dikepalai oleh
seorang wakil ketua yang bekerja sesuai dengan tugasnya. Jadi
berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menarik
kesimpulan bahwa setiap divisi yang ada di Baznas memiliki
peran sesuai dengan visi yang dimiliki oleh BAZNAS, Seperti
yang kita ketahui jika visi Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS)

Kota

Payakumbuh

adalah

“Terwujudnya

BAZNAS yang Amanah, Transparan dan Profesional untuk
keberkahan dan kesejateraan umat di kota Payakumbuh”.
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Maka cara untuk mencapai itu semua BAZNAS berupa
mewujudkannya dalam sebuah misi yaitu meningkatkan
kesadaran umat dalam membayar zakat, menghimpun dan
pendayagunaan

zakat

sesuai

syari’at,

meningkatkan

pengetahuan tentang pengelolaan zakat dan memaksimalkan
peran zakat dalam penanggulangan beberapa masalah sosial
seperti kemiskinan dan kebodohan.
Visi dan misi merupakan dua komponen yang tidak bisa
dipisahkan satu sama lain. Jika tidak ada visi maka suatu
oranisasi tidak memiliki tujuan dan jika tidak memiliki misi
maka organisasi tentu saja tidak bisa bisa mencapai tujuannya
yang digambarkan dalam visi organisasi.
4) Bagaimana

dengan

pegawai

adakah

yang

menentang

pengambilan keputusan yang dibuat?
Pengambilan keputusan merupakan suatu fase dalam memilih
tindakan dalam upaya pemecahan masalah. pengambilan
keputusan juga bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah
yang terjadi atau dihadapi baik oleh seseorang atau lembaga
pemerintah, dalam pengambilan keputusan tentu memerlukan
beberapa langkah yang ditetapkan secara tepat oleh setiap
lembaga. Semakin tepat tindakan yang dilakukan maka
semakin cepat masalah dapat dipecahkan. Berdasarkan
wawancara dengan bapak Mismardi yang mengatakan bahwa:
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“menentang secara ekstrim seperti mogok kerja gitu sih gak
paling pas rapat kalo dirasa keputusan itu gak sesuai nanti
didiskusiin lagi secara bersama mana metode paling tepat
untuk diambil”
Sejalan dengan pendapat bapak Mismardi narasumber Oktarial
Budiarto juga mengatakan bahwa:
“sejauh ini sih gak ada yang menentang pengambilan
keputusan soalnya setiap mau ambil keputusan selalu melalui
rapat musyawarah bersama jadi kalo tidak setuju nanti pilih
lagi sampai ada keputusan yang tepat terus disetujui sama
semua orang”
Narasumber Sofia Widia Putri yang mengatakan bahwa:
“kita selaku pegawai ya nerima keputusan yang dikasih
pimpinan lagian keputusan pimpinan pasti udah paling bagus
buat semuanya gak mungkin beliau ambil keputusan asalasalan kalo asal-asalan ntar muncul masalah baru tambah
kacau ujungnya”
Setiap keputusan yang diambil melalui musyawarah yang
dilakukan secara bersama langkah ini merupakan tindakan
yang dilakukan oleh pihak baznas dalam rangka pengambilan
keputusan agar setiap pegawai mengetahui masalah yang
sedang dihadapi serta bagaimana penyelesaian masalah
tersebut. Berdasarkan wawancara penulis dapat menarik
kesimpulan

bahwa

pengambilan

keputusan

merupakan

alternatif dalam penyelesaian masalah. Dalam hal ini penulis
melihat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Paykumbuh dalam pengambilan keputusannya tidak ada yang
menentang secara berlebihan karena setiap keputusan yang
diambil dilakukan melalui musyawarah besama antara pegawai
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BAZNAS akan tetapi jika terdapat keputusan yang dianggap
kurang disetujuai maka akan diambil keputusan lain yang
dianggap lebih tepat sehingga dalam penyelesai masalah dapat
diambil metode yang paling efektif.
Sebenarnya terdapat beberapa langka yang dilakukan dalam
pengambilan

keputusan

tergantung

dari

lembaga

atau

organisasi itu sendiri dan BAZNAS dalam dalam pengambilan
keputusannya
permasalahan,

yaitu

dengan

mengumpulkan

cara

menentukan

fakta,

titik

melaksanakan

musyawarah dalam penyelesaian serta melihat dampat positif
atau negatif yang diterima dari keputusan yang diambil.
5) Apakah manajemen sistem informasi membantu membuat
setiap tugas menjadi lebih mudah?
Dalam sebuah lembaga keuangan baik itu dibawah naungan
pemerintah atau bukan manajemen sistem informasi berguna
sebagai sarana pengendalian yang bersifat internal, dimana
manajemen mengelola dan mengatur jalannya kinerja pegawai
agar semua data yang diolah merupakan data yang sebenarbenarnya. Manajemen sistem informasi sebagai pengendali
jika terjadi kesalahan maka tugas manajemen adalah membuat
agar masalah yang sedang terjadi dapat diselesaikan secara
efektif dan efisien. Adapun wawancara yang dilakukan dengan
narasumber bapak Mismardi mengatakan bahwa:
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“Pengendalian yang kita lakukan itu gimana data yang diolah
benar, kita di Baznas ada namaya simba aplikasi khusus
Baznas itu untuk ngelolah laporan keuangan. Jadi, simba ini
yang bantu tugas bapak sama tim yang lain apalagi bagian
keuangan kan soalnya mereka ngelolah terus laporin ke
pusat”
Sejalan dengan itu narasumber Rifani juga mengatakan bahwa:
“manajemen ngebantu misalnya dalam keuangan dikenal
dengan Simba, Simba ini sistem manajemen BAZNAS gunanya
untuk mencatat transaksi dana masuk sama dana keluar tiap
hari dilaporin disana”
Simba merupakan sebuah sistem

yang dibangun dan

dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan
informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional yang
telah dilaksanakan sejak 15 Oktober 2012 diikuti oleh lebih
dari 31 Provinsi perwakilan dari BAZNAS Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Selain itu Simba juga dilengkapi dengan fitur
percetakan pelaporan yang meliputi 88 jenis sub laporan yang
berbeda tergolong dalam 33 jenis laporan dalam 5 kelompok
besar.

Dengan

berbasis

web,

aplikasi

yang memiliki

kepanjangnan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS ini
adalah sistem yang tersetralisasi sehingga dapat digunakan
oleh seluruh badan atau lembaga zakat diseluruh nusantara
tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit46. Adapun
pendapat lain menurut bapak Aguswan Rasyid mengatakan
bahwa:

46

https://simba.baznas.go.id
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“iya, manajemen sistem informasi BAZNAS membantu dalam
penyelesain tugas seperti aplikasi yang cuma bisa diakses
lembaga zakat namanya simba banyak kegunaannya salah
satunya mengelola dana zakat, infak dan sedekah (ZIS)”
Dari wawancara diatas, menunjukan bahwa manajeman sistem
informasi BAZNAS berupa aplikasi yang mengelolah dana
zakat, infak dan sedekah (ZIS). Tugas Simba diantaranya
adalah menghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS),
penyaluran dan pengunaan dana zakat, infaq dan sedekah
(ZIS), digunakan untuk mencatat aset termasuk didalamnya
aset kelola, mencetak bukti setor zakat serta dapat melakukan
penerbitan kartu NPWZ dan manajemen anggaran.
b. Budaya Organisasi
Untuk menilai budaya oraganisasi Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Payakumbuh maka penulis merumuskanya dalam
beberapa pertanyaan berikut yaitu:
1) Apakah dengan adanya sistem informasi maka bapak/ibuk
akan lebih dihargai dalam mengerjakan pekerjaan dengan
baik?
Dalam dunia kerja tentu setiap orang ingin dihargai maka
setiap pegawai akan mengerahkan semua kemampuannya
untuk menyenangkan hati atasan dengan kinerja yang baik.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Oktarial
Budiarto mengatakan bahwa:
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“ya, siapa yang gak ingin dihargai tapi mengerjakan
pekerjaan dengan baik itu juga tanggung jawab kita sebagai
pegawai kalau gak dikerjakan dengan baik takutnya muncul
masalah”
Sejalan dengan itu narasumber Sofia Widia Putri mengatakan
bahwa:
“sebenarnya kalau mengandalkan sistem informasi saja tidak
bisa kita sebagai pegawai tentu harus bekerja dengan baik
seperti ketika menginput data sistemnya sudah ada tapi ketika
masukan data salah tentu berdampak pada laporan
keuangannya, jadi harus bekerja dengan baik agar dapat
dihargai”
Pada dasarnya sistem informasi merupakan perpaduan kinerja
antara aktivitas orang yang dalam melaksanakan pekerjaannya
melibatkan teknologi dengan informasi yang mereka peroleh.
Seperti pada dua pendapat wawancara yang dilakukan oleh
peneliti bahwa melakukan pekerjaan yang baik itu merupakan
kewajiban sebagai pegawai karena setiap data-data yang diolah
akan

dipertanggung

mengandalkan

sistem

jawabkan
tapi

juga

Hal

ini

tidak

bagaimana

hanya

kemahiran

seseorang dalam mengelola data pada sistem yanng disediakan.
Adapun wawancara dengan narasumber bapak Miswardi yang
mengatakan bahwa:
“tidak hanya dalam melaksanakan pekerjaan yang baik para
pegawai dapat dihargai tapi kan menghargai sesama itu kan
merupakan sifat kita sebagai sesama. Jadi, memang
sepantasnya seseorang dihargai tidak hanya ketika
melaksanakan pekerjaan dengan baik”
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa
seseorang harus dihargai tidak hanya ketika melaksanakan
tugas dengan baik saja karena sejatinya menghargai sesama
merupakan tugas kita sesama manusia karena ketika ingin
dihargai tentu saja kita harus menghargai orang lain terlebih
dahulu.
2) Apakah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Payakumbuh

hanya

memperhatikan

pegawai

yang

mengunakan sistem informasi saja?
Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan
Rifani, narasumber mengatakan bahwa:
“BAZNAS
memang
memerhatikan
pegawai
yang
menggunakan sistem informasi karena pekerjaan memang
umunya mengunakan sistem terlebih lagi mengunakan laptop
atau komputer”
Berdasarkan yang peneliti dilihat dilapangan bahwa para
pegawai BAZNAS umumnya mengunakan sistem seperti
adanya laptop disetiap meja pegawai yang menunjukan bahwa
pekerjaan pegawai melibatkan sistem informasi sehingga
memang BAZNAS memperhatikan pegawai diperhatikan
karena setiap pekerjaan diera digital saat sekarang ini dituntut
untuk melakukan pekerjaan secara tepat dan efektif sesuai
dengan waktu yang ditentukan. Adapun pendapat lain menurut
bapak Aguswan Rasyid yang mengatakan bahwa:
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“semua pegawai harus diperhatikan tidak hanya pegawai
yang berhubungan dengan sistem informasi, jika itu terjadi
malah timbul deskriminasi antar pegawai BAZNAS, hal ini
tentu tidak baik untuk dilihat”
Sejalan dengan itu bapak Mismardi juga mengatakan bahwa:
“tidak hanya pegawai yang mengunakan sistem informasi
yang diperhatikan pegawai yang tidak mengunakan sistem
informasi pun tetap diperhatikan seperti tim survei lapangan
yang berkerja melihat apa seseorang berhak menerima dana
bantuan atau tidak”
Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya
tidak hanya pegawai yang berhubungan dengan sistem
informasi yang diperhatikan tapi para pegawai yang bertindak
sebagai tim survei lapangan pun diperhatikan karena
bagaimanapun juga tim survei lapangan tetap pegawai Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Tugas para tim survei
lapangan adalah melihat ke lapangan apakah seseorang itu
layak untuk mendapatkan zakat atau tidak. Hal menunjukan
bahwa setiap pegawai layak untuk diperhatikan karena samasama menyalankan tugas agar BAZNAS maju dan tetap sejalan
dengan visi dan misinya.
3) Bagaimana dalam organisasi apakah terdapat kompetisi dalam
setiap divisi?
Secara umum kompetisi dapat dikatakan sebagai suatu
tindakan mengalahkan orang lain guna untuk mencapai tujuan.
kompetisi yang baik tentu dapat menghasilkan sesuatu yang
positif serta dapat menguntungkan organisasi akan tetapi tak
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jarang terjadi kompetisi yang menghasilkan konflik antar
karyawan yang menyebabkan gagalnya manajemen dalam
menjalankan tugas secara efektif dan tegas. Persaingan yang
tidak sehat akan memberikan tekanan dan juga resiko pada
organisasi. Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Payakumbuh

terdapat

beberapa

divisi

yaitu

bidang

pengumpulan,

bidang

distribusi

daya

guna,

bidang

perencanaan keuangan laporan dan bidang administrasi,
sumber daya manusia dan umum. Berdasarkan wawancara
yang dilakukan narasumber Oktarial Budiarto mengatakan:
“tidak terdapat kompetisi karena tiap bidang punya tugas
masing-masing abang dan teman-teman juga sedikit orangnya
itu-itu saja bisa diliat tiap ke sinikan tidak mungkin rasanya
ada kompetisi antara kami”
Sejalan dengan itu Rifani juga menambahkan bahwa:
“tidak banyak pegawai yang dimiliki oleh BAZNAS hanya ada
pegawai internal termasuk pimpinan dan wakil, staf bidang
dan juga beberapa pewagai yang bertugas sebagai tim survei,
dan menurut kakak tidak ada persaingan antar kami karena
memang mengerjakan tugas sesuai porsi masing-masing dan
kami disini juga saling percaya antar bidang”
Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa pegawai
yang tetap berada dikantor Badan Amil Zakat Nasional Kota
Payakumbuh hanya beberapa orang yaitu hanya terdiri dari
ketua dan wakil serta beberapa staf bidang sedangkan tim
survei hanya datang pada waktu tertentu, hal ini menujukan
bahwa tidak terdapat persaingan antar divisi selain karena
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pegawai yang berkerja di BAZNAS sedikit serta pembagian
tugas menurut porsinya masing-masing sehingga tidak
mungkin terjadi persaingan seperti yang sering terjadi
diperusahaan dengan banyak pegawai serta pegawai antar
divisi yang berlomba memamerkan keahlian yang pada
akhirnya dapat menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak
sehat antar pegawai. Hal ini, juga diperkuat oleh pendapat
bapak Mismardi yang mengatakan bahwa:
“persaingan biasanya terjadi karena beberapa hal bisa jadi
memang organisasi itu menerapkan persaingan antar
karyawan biar ide dan kreatifitasnya berkembang tapi kita
BAZNAS berkerja sesuai dengan prosedur BAZNAS secara
nasiona tugasnya sama menghimpun dan mendistribusikan
dana ZIS, jadi ya berdasarkan yang bapak liat disini memang
tidak ada persaingan antar pegawai”
Dari pendapat diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa
pada BAZNAS tidak terdapat kompetisi atau persaingan antar
pegawai

karena

BAZNAS

sendiri

tidak

menerapkan

persaingan antar pegawai serta jumlah pegawai baznas yang
tidak banyak juga menjadi faktor tidak adanya persaingan
kerena setiap divisi atau bidang dipimpin oleh seorang wakil
ketua yang membawahi seorang staf yang berkerja sesuai
dengan tugasnya masing-masing berbeda dengan perusahaan
yang memiliki pegawai yang banyak mereka cendrung
menerapkan kompetisi antar pegawai agar dapat melihat sejauh
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mana pegawai dapat mengembangkan ide serta kreatifitas yang
mereka miliki.
4) Apakah terdapat bersifat saling terbuka dengan teman dan
atasan?
Budaya organisasi menjadi salah satu faktor keberhasilan
organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu budaya
organisasi yaitu sifat saling terbuka antara teman dan atasan
ditempat kerja sangatlah penting karena dari saling terbuka
inilah munculnya sifat saling percaya dan terhindar dari
prasangka buruk antar sesama. Membangun sifat saling
terbuka antar anggota tidak mudah akan tetapi ketika sifat
saling terbuka antar anggota telah terbentuk hal itu akan
membuat kinerja antar tim menjadi semakin baik dan solid.
Menurut narasumber Sofia Widia Putri mengatakan bahwa:
“sikap saling terbuka itu penting apalagi sesama rekan kerja
kalau tidak saling terbuka gimana cara memahami apalagi
kita bekerja dilingkungan yang sama dan diruangan yang
sama jadi saling terbuka penting demi kelangsungan
organisasi”
Sikap saling terbuka juga berarti membuka diri dengan orang
lain. Mendenganrkan pendapat sesama rekan kerja merupakan
salah satu sifat saling terbuka seperti menerima kritik dan
saran dari rekan kerja terhadap masalah yang sedang dihadapi.
Memberikan jawaban jujur dan juga memberikan respon yang
sopan jika pendapat tersebut tidak diterima merupakan salah
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satu cara agar sifat

terbuka tersampaikan dan tidak

menimbulkan konflik jika jawaban yang diterima tidak sesuai.
Narasumber bapak Aguswan Rasyid mengatakan bahwa:
“banyak manfaat didapat dari sifat saling terbuka dalam
lingkungan kerja misal ketika salah satu pegawai tidak paham
maka dibutuhkan komunikasi dan saling terbuka supaya titik
masalahnya dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat tak
jarang kadang bapak juga memberikan semangat pada tim dan
teman-teman”
Sebenarnya banyak manfaat yang didapat dari bersifat saling
terbuka antar sesama anggota atau tim dalam suatu organisasi
diantaranya masalah dapat diselesaikan dengan cepat, para
pegawai dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi
ketika atasan dapat bersifat transparan dan secara bersamasama mencari solusi guna menyelesaikan permasalahan yang
dihadapi, serta membuat performa dalam berkerja lebih baik.
Akan tetapi dalam lingkungan kerja tetap memperhatikan
mana masalah yang pantas untuk dibicarakan dan dapat
membedakan antara masalah pribadi dan masalah kantor.
Menurut wawancara dengan bapak Mismardi yang mengatakan
bahwa:
“saling terbuka dalam hal kerja kalau diluar masalah kerja
tentu saja tidak gak mungkin kan bawah masalah eksternal
dalam lingkup kerja bisa jadi nanti tugas jadi berantakan jadi
bapak selalu wanti wanti tim agar bersifat profesionalbedakan
antara masalah pribadi sama kantor”
Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
terdapatnya sifat saling terbuka antar teman dan atasan di
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Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh
yang
5) Apakah bapak/ibuk merasa loyal pada organisasi?
Makna loyal berasal dari kata loyalitas yang artinya sifat setia.
Loyalitas pegawai juga dapat diartikan sebagai suatu sifat atau
tindakan yang mendukung, patuh dan tunduk pada organisasi
yang menaungi. Sebagai pegawai sudah sepantasnya seorang
memiliki sifat loyal terhadap organisasi karena pada dasarnya
organisasi tempat berkerja telah memberikan gaji atas usaha
yang dilakukan. Beberapa orang menilai loyalitas seseorang
dapat dilihat dari berapa lama dia berkerja tapi pada kenyataan
dilapangan tidak semua pegawai yang masa jabatannya lama
memiliki kinerja yang baik. Bedasarkan wawancara yang
dilakukan narasumber Rifani mengatakan bahwa:
“merasa loyal pasti iya karena kita sebagai pegawai merasa
bertanggung jawab sama pekerjaan sendiri, hubungan antara
pegawai sama atasan juga baik saling menghargai,
lingkungan kerja yang mendukung satu sama lain jadi alasan
kuat kenapa kita harus merasa loyal sama BAZNAS”
Sejalan

dengan

itu

menurut

bapak

Aguswan

Rasyid

mengatakan bahwa:
“loyal pasti iya, baik bagi bapak atau tim karena dengan kita
jadi pegawai dari BAZNAS otomatis kita bertanggung jawab
terhadap kelangsungan organisasi kalau gak loyal gimana
BAZNAS mau maju dan berkembang”
Menurut narasumber bapak Mismardi mengatakan bahwa:
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“sifat loyal itu penting loyal kan gak cuma tentang setia sama
BAZNAS. Loyal menurut bapak juga bermakna kita
mendukung keputusan pimpinan, bekerja dengan sungguhsungguh dan berani mengutarakan pendapat dan sebagainya”
Dari wawancara yang dilakukan penulis menyimpulkan
bahwa terdapatnya sikap loyat tehadap organisasi yang
dimiliki oleh para pegawa Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Payakumbuh.

6) Dalam menjalankan tugas apakah bapak/ibuk selalu bersifat
optimis?
Dalam menjalankan setiap tugas kita diharapkan selalu bersifat
optimis agar setiap pekerjaan tersebut menghasilkan output
yang baik yang berguna bagi individu atau organisasi. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) optimis adalah orang
yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal.
Optimis juga merupakan sifat positif yang dimiliki oleh
seseorang yang mengahasilkan pemikiran yang cemerlang,
kuat serta membuat seseorang percaya kepada kemampuan
yang dimilikinya sehingga tidak mudah terprofokasi oleh
pendapat

orang

lain.

Narasumber

Oktarial

Budiarto

mengatakan bahwa:
“tentu harus optimis, misalnya dalam menyelesaikan
pekerjaan kalau abang gak optimis tentu muncul rasa ragu
jadinya gak baik itu sama aja kayak abang gak percaya sama
kemampuan abang sendiri”
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Sejalan dengan itu menurut Rifani mengatakan bahwa:
“menurut kakak kata optimis itu percaya diri kalau dalam
bekerja gak percaya diri pasti kita meragukan kebenaran dari
data yang kakak kelola apalagi kakak bekerja dibidang
keuangan”
Menurut narasumber Sofia Widia Putri mengatakan bahwa:
“ya optimis, kalau menurut kakak ya semakin kakak optimis
maka semakin semangat kakak menyelesaikan tugas jadi ya
kalo bisa optimis ya optimis kalau dirasa ada yang kurang
paham biasanya kakak nanya ke teman atau atasan”
Dari pendapat diatas dapat penulis dilihat bahwa setiap
pegawai BAZNAS merasa optimis dan ketika memiliki sifat
optimis artinya mereka yakin dan percaya kepada kemampuan
sendiri serta setiap tugas yang dihasilkan terhindar dari rasa
ragu, akan tetapi terkadang sifat ragu itu ada maka yang
dilakukan adalah berdiskusi dengan teman atau atasan agar
didapatkan jalan keluar terhadap masalah yang diangggap
ragu.
Menurut narasumber bapak Aguswan Rasyid mengatakan
bahwa:
“iya, sifat optimis mendatangkan keuntungan semakin opimis
semakin bagus kemampuan dalam memahami tugas.
Sebenarnya yang dibutuhkan setiap pegawai itu sifat seperti
ini kayak optimis dan loyal pada BAZNAS sifat-sifat yang
datang dari dalam diri orang itu sendiri”
Menurut narasumber bapak Mismardi mengatakan bahwa:
“iya harus optimis, karena menurut bapak sifat optimis itu
memberikan dampak positif gak cuma buat diri sendiri tapi
juga buat organisasi. Kalo buat bapak dampak positifnya itu
lebih ke gimana bapak memimpin soalnya dalam bekerja itu
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pasti ada masalah atau kendala jadi selagi kita optimis maka
pikiran positif pasti tertanam di kepala jadi pasti ada jalan
keluar yang didapat lain lagi kalo berfikir pesimis pasti
pikiran negatif yang muncul”
Sifat optimis selalu bersandingan dengan sifat pesimis yang
mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
menjelaskan bahwa pesimis adalah orang yang bersikap atau
berpandangan tidak mempunyai harapan baik (khawatir kalah,
rugi, celaka dan sebagainya) serta orang yang mudah putus
harapan. Dalam lingkungan kerja yang dibutuhkan adalah sifat
optimis dimana diharapkan dengan sifat ini maka apa yang
dilakukan diharapkan dapat mendatangkan hal yang baik tidak
hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi organisasi atau
perusahaan. Menurut Robinson (dalam Ghufron & Rini)
menjelaskan beberapa ciri-cici orang yang optimis yaitu 1)
individu yang optimis jarang menderita depresi dan lebih
mudah mencapai kesuksesan dalam hidupnya 2) memiliki
kepercayaan
pemikiran dan

dapat berubah ke arah yang baik 3) adanya
kepercayaan dalam mencapai sesuatu yang

lebih dan selalu berjuang dengan kesadaran penuh47.
Berdasarkan hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam
menjalankan tugasnya setiap pegawai pada Badan Amil Zakat
(BAZNAS) Kota Payakumbuh selalu bersifat optimis yang
47

Putri, Merlyn, Skripsi: Peran Optimisme Dalam Meningkatkan Hardiness Pada
Kryawan The Bagong Adventure Museum Tubuh Jawa Timur Park 1 Batu, (Malang: Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) hal 20
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mana sifat optimis ini dapat mendatangkan manfaat salah
satunya seperti dapat meningkatkan energi positif yang ada
pada diri pegawai yang yang membuatnya lebih percaya diri
serta dapat menyebarkan energi positif seperti memberikan
semangat pada sesama rekan kerja.
c. Kepuasan Pengguna
Kepuasan pengguna merupakan nilai yang diberikan oleh
para pengguna sistem informasi. Disini penguna sistem informasi
adalah para pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Payakumbuh. Kepuasan pengguna merupakan bagian penting
dalam menilai efektivitas sistem informasi, hal ini menunjukan
bahwa sistem informasi yang dikembangkan dapat bermanfaat
dalam pengambilan keputusan sehingga pada akhirnya pengguna
sistem informasi dapat mencapai kepuasan dalam menggunakan
sistem informasi. Jika, kepuasan tercapai maka efektivitas sistem
informasi juga tercapai. Untuk mengetahui kepuasan pengguna
maka penulis memberikan beberapa pertanyaan sebagai berikut:
1) Sistem informasi yang digunakan sesuai dengan harapan
bapak/ibuk?
Sistem informasi akuntansi (SIA) sering digunakan dalam
kehidupan sehari-hari, contohnya ketika membeli kebutuhan di
suatu toko kita mengeluarkan sejumlah uang yang mana hal itu
disebut dengan transaksi akuntansi sedangkan nota yang
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diterima karena telah melakukan transaksi disebut dengan
informasi transaksi informasi. Setiap lembaga mempunyai
tujuan serta sasaran yang hendak mereka capai dengan sistem
informasi akuntansi ini diharap dapat mencapai tujuan dan
sasaran yang hendak di capai sehingga dibutuhkan sistem
informasi yang baik sehingga dapat tercapai tujuan lembaga
yang bersangkutan. Menurut Oktarial Budiarto mengatakan
bahwa:
“sesuai, karena selama mengunakannya tidak mengalami
kendala hal ini membuat pekerjaan abang lebih mudah dan
sudah terstruktur sebagai mana mestinya”
Menurut narasumber Rifani mengatakan bahwa:
“menurut kakak sistem informasi yang dipakai sudah sesuia
apalagi bagi kakak dalam mengelola data-data atau kegiatankegiatan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS”
Menurut narasumber bapak Aguswan Rasyid mengatakan
bahwa:
“kalo bagi bapak pribadi sudah ya soalnya dengan sistem
informasi yang ada sekarang sangat membantu bapak dalam
bekerja”
Sistem informasi akuntansi diharapakan dapat mempermudah
pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai badan amil zakat
nasional yang mana dapat kita ketahui jika kepuasan penguna
dapat dikatakan efektif apabila harapan sesuai dengan hasil
yang hendak diperoleh. Jika sistem informasi tidak sesuai
dengan harapan para pegawai badan amil zakat nasional tentu
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itu akan menghambat jalannya kinerja yang dilakukan oleh
para

pegawai.

menurut

narasumber

bapak

Mismardi

mengatakan bahwa:
“alhamdulillah, sistem informasi yang dipakai sudah sesuai
karena kita disini memakai sistem yang sudah diprogram dari
pusat seperti Simba dalam mengelola keuangan BAZNAS yang
dimana data-data keuangan BAZNAS dilaporkan setiap
harinya”
Dari wawancara yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa
sistem informasi yang digunakan oleh para pegawai Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam bekerja sesuai dengan
harapan para pegawai itu sendiri. Sistem informasi akuntansi
merupakan

komponen

penting

yang

dibutuhkan

oleh

manajemen suatu lembaga keuangan dan Badan Amil Zakat
Nasional

(BAZNAS)

sendiri

dalam

manajemennya

mengunakan sistem simba yang digunakan untuk pelaporan
kegiatan atau transaksi yang berhubungan dengan keuangan
BAZNAS baik dana masuk ataupun keluar.
2) Menurut bapak/ibuk kepuasan pengguna dalam mengunakan
sistem informasi menunjukan kesuksesan sistem itu sendiri?
Sistem informasi akuntansi sangat berguna bagi manajer dalam
suatu organisasi terutama dalam pengambilan keputusan serta
stategis bagi perusahaan agar dapat mengatasi masalah yang
sedang dihadapi. Kepuasan pengguna sistem informasi
bergantug juga dengan pemakai serta teknik yang digunakan
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dalam penggunaan sistem tersebut. keikut sertaan serta
partisipasi pengguna dalam perencanaan dan perancangan
sistem merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
kepuasan pengguna yang mana kepuasan pengguna merupakan
salah satu indikator dalam menilai efektivitas sistem informasi.
Menurut Sofia Widia Putri dalam wawancaranya mengatakan
bahwa:
“secara garis besar iya karena semakin baik sistem maka
semakin puas penguna kayak misal dalam pengoperasian
perangkat kan kadang jaringan sibuk terus sistem gak bisa
diakses jadinya susah”
Narasumber bapak Aguswan Rasyid juga mengatakan bahwa:
“iya, selama sistem itu tidak mengalami kendala dan data
yang dihasilkan benar terus juga dapat dipertangung
jawabkan menurut bapak sistem yang dipakai itu sudah sukses
tapi ada juga yang sistemnya bermasalah, ini jadi faktor yang
buat sistem itu gagal atau tidak sukses”
Sistem informasi akuntansi yang sering digunakan oleh Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh dalam
pelaporan keuangannya adalah sistem simba yang dapat
diakses setiap hari yang digunakan untuk pelaporan data
berupa data masuk maupun keluar yang berhubungan dengan
kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Payakumbuh. Sistem
informasi simba juga berfungsi untuk memonitor anggaran,
transaksi

harian,

info

muzaki/mustahik

dan

bukti

setor/kwitansi. Selain pengguna sistem simba pihak BAZNAS
Kota Payakumbuh jugan mengunakan Microsoft Office seperti

66

Microsoft Excel dan juga Microsoft Word serta beberapa
apalikasi edit yang digunakan untuk membuat beberapa
gambar yang diperlukan untuk kegiatan yang berhubungan
dengan pihak BAZNAS.

Menurut narasumber bapak Mismardi mengatakan bahwa:
“kalau di BAZNAS penggunanya bapak dan staf kan terus
sistem yang dipakai itu Simba menurut bapak selama pakai
simba sih sudah bagus atau puas lah, kalau pengguna puas
berarti perangkat sistem itu sesuai kan ya”
Dari wawancara yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa
kepuasan penggguna dalam mengunakan sistem informasi
akuntansi yaitu Simba sudah menunjukan kesuksesan sistem
informasi yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Payakumbuh.
3) Pelatihan

terhadap

meningkatkan

rasa

penggunaan
percaya

sistem
diri

informasi

bapak/ibuk

akan
dalam

pengoperasian sistem informasi?
Setiap lembaga memiliki visi dan misi yang akan capai begitu
juga dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Payakumbuh dalam hal mencapai visi dan misinya maka salah
satu caranya yaitu dengan meningkatkan pemahaman pegawai
dengan berbagai cara contohya dengan melakukan pelatihan
untuk meningkatkan kemampuan dasar. Pada beberapa
lembaga pemerintah melakukan pelatihan dan pengembangan
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pada lingkungan organisasi merupakan hal yang dianggap
penting karena mampu dalam meningkatkan kualitas dan
kopetensi yang dimiliki oleh para pegawai.

pelatihan

merupakan kegiatan yang disusun secara terarah dalam rangka
meningkatkan

kempuan

seperti

keterampilan,

keahlian,

pengalaman, pemgetahuan serta juga dalam upaya merubah
sikap seseorang individu. Berdasarkan wawancara yang
dilakukan dengan menanyakan apakah pelatihan terhadap
penggunaan sistem informasi dapat meningkatkan rasa percaya
diri, narasumber bapak Aguswan Rasyid mengatakan bahwa:
“tujuan pelatihan gunanya untuk kita pegawai semakin banyak
pelatihan makin paham kita dalam menjalankan sistem
informasi yang berhubungan dengan pekerjaan”
Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan narasumber
Oktarial Budiarto yang mengatakan bahwa:
“iya, contohnya pada awal mengunakan sistem simba yang
menunjang pekerjaan dilatih dulu paling gak dikenalin biar
tau bagian sama fungsinya apa aja biar gak salah dalam
pengoperasiannya”
Sejalan dengan itu narasumber bapak Mismardi mengatakah
bahwa:
“iya, apalagi pelatihan yang behubungan dengan Simba dulu
diadakan pelatihan kalau sudah ada pelatihan nanti paham
dan pas kerja lebih percaya diri”

Pada awal Simba dijadikan sebagai sistem manajemen
informasi BAZNAS diseluruh nusantara maka lebih dulu
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diadakan pelatihan untuk BAZNAS Provinsi se-Indonesia pada
tanggal 3-6 oktober 2012 yang bertempat di Jakarta, lalu
kemudian BAZNAS Provinsi melakukan pelatihan yang
dihadiri oleh perwakilan BAZNAS Kabupaten/Kota setempat.
Pelatihan di Sumatera Barat dilaksanakan pada 30 oktober
2012 hingga 1 november 2012di Kota Padang yang dihadiri
oleh 38 peserta perwakilan dari 19 BAZNAS Kabupaten/Kota.
Pelatihan tidak hanya mencakup pelatihan pada pelatihan
sistem informasi akan tetapi, banyak pelatihan lain yang
dilakukan guna meningkatkan SDM para pegawai. Dari
wawancara yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa
pelatihan terhadap sistem informasi akan meningkatkan rasa
percaya diri para pegawai Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Payakumbuh dalam upaya menjalankan tugas
sehingga tugas yang dapat dikerjakan secara efektif.
4) Setiap data-data yang dihasilkan tetap membutuhkan koreksi?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) koreksi
adalah pembacaan dan pembetulan cetak dengan tanda-tanda
tertentu untuk menjamin kecocokan cetak dengan naskahnya.
Persamaan lain kata koreksi adalah pelurusan, pembetulan,
penandaan, perbaikan, ralat serta revisi atau pada Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh koreksi
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dilakukan untuk mencocokan antara data yang sebenarnya
dengan data yang akan dilaporkan.
Menurut wawancara yang dilakukan dengan narasumber Rifani
mengatakan bahawa:
“bagi kakak lebih ke teliti ya sebenernya kalau sudah teliti
kemungkinan salah itu dikit tapi tetap sejauh ini data-data itu
perlu dikoreksi”
Menurut narasumber Sofia Widia Putri mengatakan bahwa:
“iya tetap dibutuhkan, koreksi gunanya meminimalisir
kesalahan takutnya kalau gak dikoreksi data yang sebelumnya
dibuat salah jadi pas pelaporannya juga salah”
Menurut narasumber bapak Aguswan Rasyid mengatakan
bahwa:
“perlu, biar data yang dibuat itu sesuai sama data yang
dilaporin misalnya data dana ZIS yang terkumpul tahun 2020
itu sebesar Rp.2.156.144 tapi pas dilaporin di Simba gak
sampai segitu gara-gara salah nulis angka makanya dikoreksi
dulu sebelum dilaporin”
Menurut wawancara dengan narasumber bapak Mismardi
mengatakan bahwa:
“harus, koreksi dilakukan untuk melihat apakah ada data yang
salah atau tidak kadang sudah telitipun masih ada juga yang
salah”
Dari wawancara yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa
setiap data yang dihasilkan oleh Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Payakumbuh tetap harus dikoreksi terlebih
dahulu. Hal ini, dilakukan untuk meminimalisir terjadinya
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kesalahan yang disebabkan oleh pegawai ketika menginput
data baik berupa data angka atau tidak.
d. Pengunaan Sistem Informasi
Pada saat sekarang ini seseorang tidak bisa lepas dari yang
namanya sistem informasi yang mana sistem informasi sangat
dibutuhkan tidak hanya dalam hal pertukaran informasi antar satu
daerah bahkan negara tapi sistem informasi juga turut mendukung
dalam hal pengolahan data yng dibutuhkan oleh suatu perusahaan
yang mana karyawanlah sebagai pelaku penggu sistem informasi
tersebut. berikut merupakan pertanyaan yang dirangkum oleh
penulis guna mendapatkan data tentang seberapa penting
pengunaan sistem informasi pada Badan Amil Zakat (BAZNAS)
Kota Payakumbuh.
1) Berapa intensitas waktu dan frekuesi yang dibutuhkan dalam
pengunaan sistem informasi akuntansi berbasis komputer
dalam sehari?
Intensitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
adalah keadaan tingkatan atau ukuran intensnya. Sedangkan
menurut penulis sendiri intensitas waktu merupakan ukuran
atau tingkat waktu yang dibutuhkan oleh seseorang disini
intensitas waktunya merupakan ukuran atau berapa waktu yang
dibutuhkan

oleh

seseorang

dalam

mengunakan

sistem
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informasi berbasis komputer dalam upaya menjalankan
tugasnya. Narasumber Oktarial Budiarto mengatakan bahwa:
“biasanya sih berkisar antara 1- 2 jam sehari tapi kadang
juga 3 jam tapi biasanya 2 jam dan digunakan tiap hari
soalnya pekerjaan disini selalu melibatkan komputer”
Narasumber Rifani mengatakan bahwa:
“dalam sehari biasanya 4 jam dipakai tiap hari sesuai jam
kerja berarti dari hari senin sampai hari jum’at”
Sedangkan menurut narasumber Sofia Widia Putri mengatakan
bahwa:
“kakak makai kisaran 3 jam-an setiap harinya”
Sejalan dengan itu narasumber bapak Mismardi juga
mengungkapkan bahwa:
“3 jam dan diakses setiap hari walau cuma sebentar tapi
dibuka tiap hari”
Menurut bapak Aguswan Rasyid mengatakan bahwa:
“gak nentu soalnya kalo udah buka komputer suka lupa waktu
dan tiap hari pasti dibuka soalnya semua tugas pakai
komputer biar memudahkan kita semua”
Dari wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa waktu
dan frekuensi yang digunakan pegawai Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) dalam menjalankan tugasnya yaitu
berkisar antara 1 sampai 4 jam dan selalu diakses setiap hari
karena setiap tugas yang dikerjakan oleh para pegawai
BAZNAS selalu melibatkan komputer yang mana pengunaan
komputer dapat mempermudah serta mempercepat kinerja para
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pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Payakumbuh.
2) Berapa jumlah jenis program sistem informasi yang digunakan
untuk menjalankan tugas?
Setiap pekerjaan tidak terlepas dari namanya pengunaan sistem
informasi yang memudahkan seseorang dalam mengerjakan
tugasnya seperti pengunaaan komputer dalam mengolah data
yang komplek terlebih dari lagi dalam bidang keuangan yang
mengunakan
Microsoft

aplikasi

Axel,

pendukung,

Microsoft

Access

contohnya
dan

Accurate,

lainnya

yang

memudahakan para pegawai Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Payakumbuh dalam menghimpun dan juga
menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) kepada yang
berhak menerimanya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan
narasumber Oktarial Budiarto mengatakan bahwa:
“dalam bekerja sih biasanya abang pakai Microsoft Office,
browser sama simba itu wajib tapi ada sih yang lain kayak
Acrobat sama canva buat edit gambar jadi jumlah program
yang abang pakai lima tapi yang berhubungan sama akuntansi
cuma tiga yang tadi”
Sejalan dengan pendapat Oktarial Budianto narasumber Widia
Sofia Putri juga mengatakan bahwa:
“program yang sering dipakai itu microsotf seperti excel,
word pokoknya microsoft office lah sama simba yang utama”
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Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan narasumber
Rifani mengatakan bahwa:
“ada tiga program yaitu simba, microsoft word sama
microsotf excel itu aja sih”
Sedangkan menurut narasumber bapak Aguswan Rasyid
mengatakan bahwa:
“excel dan simba cuma dua itu saja”
Kemudian narasumber bapak Mismardi mengatakan bahwa:
“umumnya bapak pakai simba sama microsoft office dan ada
program kerja BAZNAS terdiri dari lima program yaitu
Payakumbuh cerdas, Payakumbuh sehat, Payakumbuh
sejaterah, Payakumbuh peduli yang terakhir itu Payakumbuh
religius,itu saja sih sejauh ini”
Dari wawancara diatas penulis dapat mengambil kesimpulan,
bahwa jumlah program sistem informasi yang digunakan untuk
menjalankan tugas umumnya terdiri dari Simba dan Microsoft
Office yang didalamnya mencakup semua program Microsoft
seperti Axcel, Word, Powerpoint dan sebagainya. Dari semua
hal itu para pegawai BAZNAS juga mengunakan program
lainnya yang dibutuhkan dalam upaya menyelesaikan tugasnya
serta terdapatnya program kerja BAZNAS yang terdiri dari
lima program yang intinya bertujuan untuk mensejaterahkan
masyarakat kota Payakumbuh melalui media zakat.
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B. Analisis Pembahasan
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang
diuraikan diatas, dimaksudkan untuk mengetahui Analisis Efektivitas
Sistem Informasi Pada Organisasi Sektor Publik di Badan Amil Zakat
Nasional Kota Payakumbuh berdasarkan tujuan penelitian yang terdapat
pada bab I yaitu:
“Untuk mengetahui apakah manajemen sistem informasi efektif
terhadap sistem informasi pada organisasi sektor publik (BAZNAS)
Kota Payakumbuh”
Menurut Gordon B. Davis dalam bukunya yang berjudul
“Managemet Information System” mengatakan bahwa manajemen
sistem informasi merupakan sebuah sistem yang menyajikan informasi
guna mendukung fungsi manajemen dan pengambilan keputusan pada
suatu organisasi48. Manajemen sistem informasi sangat berguna dalam
hal pengambilan keputusan organisasi yang berorientasi pada masa
yang akan datang sehingga dari keputusan tersebut tujuan lembaga
dapat lebih terarah serta dapat meminimalisir terjadinya kesalahan.
Menurut Soegiharto berpendapat bahwa manajemen SI berpengaruh
terhadap efektivitas SI jadi apabila manajemen SI tidak menjalankan
tugasnya dengan baik maka akan mengganggu jalannya kinerja
organisasi. Menurut Guspa et al

dalam penelitian Riri Handayani

menyatakan bahwa manajemen sistem informasi memiliki hubungan
48

Lukman ahmad, Sistem Informasi Manajemen, (Aceh: Lembaga Komunitas Informasi
Teknologi Aceh (KITA), 2018. Hal 15
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positif dengan efektivitas sistem informasi. Manajemen sistem
informasi akan membantu jalannya organisasi jika bersifat efektif dan
efisien. Menurut Sri Suwarni dalam penelitiannya menjelaskan bahwa
manajemen sistem informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap
sistem informasi.
Pada penelitian ini peneliti memberikan lima pertanyaan
wawancara

yang dijawab oleh informan penelitian, dari hasil

wawancara yang dilakukan maka peneliti mendapatkan jawaban bahwa
sah-nya manajemen sistem informasi pada Badan Amil Zakat Nasional
Kota Payakumbuh bersifat efektif yang mana manajemen sistem
informasi pada BAZNAS Kota Payakumbuh. Dalam manajemennya
BAZNAS selalu memberikan persetujuan dalam memilih metode
pengambilan keputusan yang guna tercapainya tujuan yang hendak
dicapai yang tetuang dalam visi BAZNAS sendiri. Serta dalam
manajemen sistem informasi BAZNAS berdasarkan pada Simba yaitu
sebuah sistem yang dibagun dan dikembangkan bertujuan untuk
keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh
BAZNAS. Simba memiliki kepanjangan Sistem Manajemen Informasi
BAZNAS yang tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh
badan atau lembaga zakat diseluruh nusantara tanpa melewati proses
yang rumit. Disebutkan juga bahwa sistem Simba digunakan untuk
melengkapi data yang berhubungan dengan sistem kerja serta transaksi
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untuk mencatat pendapatan yang diterima BAZNAS dari dana zakat,
infak dan sedekah (ZIS) setiap harinya.
“Untuk mengetahui apakah budaya organisasi efektif terhadap sistem
informasi pada organisasi sektor publik (BAZNAS) Kota Payakumbuh”
Budaya

organisasi

merupakan

suatu

sistem

nilai

yang

berkembang dan dipegang teguh oleh anggota organisasi, sehingga hal
ini lah yang membuat pembedaan antara organisasi satu dengan
organisasi lainnya. Menurut Soedjono, bahwa sah-nya budaya
organisasi dapat menjadi faktor pendukung kompetitifnya suatu
organisasi apabila dapat mendukung strategi organisasi. Menurut Guspa
et al dan Simatupang dan Akib dalam penelitian Riri Handayani
menyatakan bahwa budaya organisasi memiliki hubungan positif
dengan efektivitas sistem informasi.
Pada bagian ini peneliti memberikan enam pertanyaan yang
berhubungan dengan budaya organisasi yang ada pada BAZNAS Kota
Paykumbuh. Budaya organisasi menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) budaya, (culture) yang artinya: pikiran, adat istiadat,
sesuatu yang menjadi kebiasaan dan susah diubah. Budaya organisasi
mengacu pada suatu keyakinan yang diyakini oleh sekelompok orang
yang memiliki pengaruh penting terhadap motivasi. Pada BAZNAS
Kota Payakumbuh sendiri budaya organissasi yang berkembang
berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu terdapatnya
sikap saling menghargai karena telah mengerjakan tugas secara baik.
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Akan tetapi, sebenernya tidak hanya karena mengerjakan tugas dengan
baik sikap saling menghargai memang harus diterapkan dalam setiap
organisasi atau lembaga. Terdapatnya sikap saling terbuka dan bersikap
hangat antara teman serta bersikap optimis dalam menjalankan tugas
yang diberikan. Menurut peneliti terdapat manfaat jika adanya budaya
organisasi yang kuat yaitu terciptanya komunikasi baik antara anggota,
terciptanya ektivitas organisasi serta meningkatkan prestasi yang miliki
karena dorong yang diberikan oleh sesama dan pengambilan keputusan
dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Berdasarkah uraian tersebut
peneliti menarik kesimpulan bahwa terdapatnya budaya organisasi
berpengaruh efektif terhadap sistem informmasi yang ada pada
BAZNAS Kota Payakumbuh.
“Untuk mengetahui apakah kepuasan pengguna efektif terhadap sistem
informasi pada organisasi sektor publik (BAZNAS) Kota Payakumbuh”
Kepuasan pengguna atau juga disebut dengan kepuasan pemakai
merupakan respon yang diberikan oleh para pengguna setelah
menggunakan sistem informasi. Menurut DeLone dan McLean,
kepuasan pengguna sistem informasi menjadi salah satu indikator dalam
menilai kesuksesan sistem informasi. Seperti yang dikemukankan oleh
Guspa et al menyatakan bahwa untuk mengetahui efektivitas sistem
informasi yang dapat dijadikan sebagai ukurannya adalah kepuasan
pengguna. Indikator yang dijadikan untuk menilai pengembangan
sistem informasi salah satunnya yaitu kepuasan pengguna. Guspa et al

78

juga menambahkan jika pengguna sistem informasi lebih dipengaruhi
oleh pihak internal dibanding pihak eksternal organisasi. Dalam
penelitian Riri Handayani menyatakan bahwa efektivitas sistem
informasi memiliki hubungan positif dengan kepuasan pengguna.
Menurut Isna Anggrainis menyatakan bahwa variabel kepuasan
pengguna berpengaruh pada efektivitas sistem informasi.
Pada kepuasan pengguna ini peneliti memberikan empat
pertanyaan. Kepuasan pengguna dapat diartikan sebagai suatu perasaan
penguna sebagai hasil pebandingan antara harapan gengan hasil yang
diperoleh oleh pengguna yang bersangkutan. Dalam hal ini pengguna
sistem informasi BAZNAS yaitu para pegawai yang bertugas
menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS)
kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Dana yang dihimpun
oleh BAZNAS Kota Payakumbuh pada tahun 2020 terkumpul kurang
lebih RP. 2.156.144.000 yang disalurkan kepada mustahiq yang terdiri
dari delapan ashnaf, meliputi bantuan pendidikan Rp. 482.445.000.
bantuan untuk pengobatan Rp.137.450.000. bantuan konsumtif Rp.
478.350.000. bantuan usaha/ekonomi Rp. 216.500.000 dana amil Rp.
274.700.000. bantuan gharim Rp. 46.290.000. bantuan fi sabilillah Rp.
40.960.000. bantuan keagamaan 25.000.000 dan bantuan rehab rumah
tidak layak huni Rp. 280.000.000. setiap dana yang dihimpun dan
disalurkan dicatat pada sistem Simba yang memudahkan dalam
mencatat setiap transaksi yang terjadi. Berdasarkan wawancara juga
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dijelaskan bahwa

setiap data yang dihasilkan tetap membutuhkan

koreksi hal ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya kesalahan.
Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwanya kepuasaan
pengguna efektif terhadap sistem informasi pada Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh.
“Untuk mengetahui apakah penggunaan sistem informasi efektif
terhadap sistem informasi pada organisasi sektor publik (BAZNAS)
Kota Payakumbuh”
Pada dasarnya sistem informasi terus berkembang mengikuti
perkembangan zaman yang dapat diakses oleh siapa saja dan dimana
saja, hal ini menunjukan sistem informasi bersifat dinamis. Penggunaan
sistem informasi dibutuhkan dalam upaya menyelesaikan tugas secara
tepat dan cepat serta dapat meminimalisir terjadinya kesalahan.
Penelitian yang dilakukan oleh DeLone dan McLean, Livari,
Istianingsih dan Wijanto menunjukan bahwa semakin sederhana suatu
sistem informasiyang digunakan, maka akan semakin andal informasi
yang tercipta. Hal itu sejalan dengan penelitian Guspa et al dalam
penelitian Riri Handayani yang menyatakan terdapatnya hubungan
positif antara penggunaan sistem informasi dengan efektivitas sistem
informasi. Oleh hal itu agar efektivitas sistem informasi dapat dicapai
maka pengguna sistem informasi harus ikut dilibatkan.
Menurut Hermawan Adhi Nugroho dalam penelitiannya
menyebutkan bahwa penggunaan sistem informasi berpengaruh
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terhadap sistem informasi. Kemudian, dalam penelitian Sri Suwarni
Menjelaskan bahwa sah-nya variabel penggunaan sistem informasi
berpengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem informasi. Dalam
penelitiannya

Isna

Anggrainis

menyatakan

penggunaan

sistem

informasi berpengaruh pada efektivitas sistem informasi. Menurut
Oshin Nia Arum Faj’ri dan Erma Setiawati dalam penelitiaanya
menyebutkan bahwa variabel penggunaan sistem informasi memiliki
pengaruh pada efektivitas sitem informasi.
Pada

bagian

penggunaan

sistem

informasi

ini

peneliti

memberikan dua pertanyaan wawancara yang menunjukan berapa
intensitas penggunaan sistem informasi serta frekuensi dan jumlah jenis
sistem informasi yang digunakan dalam menjalankan tugas dari
beberapa informan mereka menjawab intensitas penggunaan sistem
informasi setiap hari pada jam kerja. Kemudian, sistem informasi yang
digunakan yaitu Microsoft Office dan juga sistem manajemen
BAZNAS yaitu Simba. Berdasarkan hal ini maka peneliti merumuskan
bahwa terdapatnya efektivitas atau penggunaan sistem informasi
bersifat efektif tethadap sisitem informasi Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Payakumbuh.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mana
penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara
yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Payakumbuh. Maka, yang didapat oleh peneliti melalui wawancara yang
dilakukan yaitu tentang manajemen sistem informasi BAZNAS yang
dikenal dengan nama Simba yaitu sistem manajemen informasi
BAZNAS yang digunakan untuk keperluan penyimpan data serta
informasi yang berhubungan dengan kegiatan BAZNAS setiap harinya
yang dapat digunakan oleh seluruh lembaga zakat secara nasional.
Kemudian

terdapatnya

budaya

organisasi

yang

berkembang

di

lingkungan BAZNAS juga baik dilihat dengan terdapatnya sifat saling
terbuka dan hangat baik antar sesama anggota maupun dengan atasan.
Pada kepuasan pengguna terdapatnya kesesuain antara kepuasan
degan hasil yang diharapkan, dengan tersalurkannya dana yang
terkumpul kepada para penerima zakat melalui lima program BAZNAS
diantaranya payakumbuh cerdas, payakumbuh peduli, payakumbuh
sejatera, payakumbuh sehat dan payakumbuh religius. Pengunaan sistem
informasi akunntansi BAZNAS efektif karena setiap tugas dapat
diselesaikan dengan baik. Dari hal ini menunjukan bahwa terdapatnya
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efektivitas sistem informasi pada Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Payakumbuh.
B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka
terdapat saran yang diharapkan dapat bermanfaat kedepannya:
1. Untuk peneliti lain alangkah lebih baik juga mengunakan teknik
kuesioner dengan catatan jika pegawai BAZNAS minimal
berjumlah 30 orang disamping itu diperkuat juga dengan
adanya bukti wawancara agar efektivitas sistem informasi
akuntansi yang terdapat pada BAZNAS Kota Payakubuh
semakin kuat.
2. Diharapkan pihak BAZNAS lebih memeperhatikan masalah
tentang pegawai agar ketika ditanya soal jumlah pegawai baik
nama,

pendidikan

terakhir

dapat

diketahui

sehingga

memudahkan ketika menjawab pertanyaan tentang pegawai dan
agar jawaban kurang tau dapat diminimalisir.
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DATAR PERTANYAAN WAWANCARA
Daftar pertanyaan dimaksudkan agar mempermudah penulis dalam
menjawab rumusan masalah pada penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas
Sistem Informasi Pada Organisasi Sektor Publik (Survei Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh)”. Berikut ini daftar pertanyaan
wawancara yang dibuat untuk menganalisis apakah terdapat efektivitas Sistem
Informasi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh yaitu:
Nama
Umur

:
:

Jenis Kelamin

:

Pendidikan Terakhir

:

Jabatan

:

Manajemen Sistem Informasi
1. Apakah Manajemen Sistem Informasi memberikan persetujuan dalam
memilih metode penggambilan keputusan yang berhubungan dengan
Sistem Informasi (SI)?
2. Apakah Efektivitas Sistem Informasi berhubungan dengan setiap
keputusan yang akan diambil?
3. Bagaimana dengan peran bagian setiap devisi BAZNAS apakah sesuai
dengan visi dan misi organisasi?

4. Bagaimana dengan pegawai adakah yang menentang pengambilan
keputusan yang dibuat?
5. Apakah Manajemen Sistem Informasi membantu membuat setiap tugas
menjadi lebih mudah?
Budaya Organisasi
1. Apakah dengan adanya Sistem Informasi maka bapak/ibuk akan dihargai
karena mengerjakan pekerjaan dengan baik?
2. Apakah BAZNAS Kota Payakumbuh hanya memperhatikan pegawai yang
menggunakan Sistem Informasi saja?
3. Bagaimana dalam organisasi apakah terdapat kompetisi dalam setiap
devisi?
4. Apakah terdapat sikap saling terbuka dengan teman dan atasan?
5. Apakah bapak/ibuk merasa loyal pada organisasi?
6. Dalam menjalankan tugas apakah bapak/ibuk selalu bersifat optimis?
Kepuasan Pengguna
1. Sistem Informasi yang digunakan dalam bekerja sesuai dengan harapan
bapak/ibuk?
2. Menurut bapak/ibuk kepuasaan pengguna dalam mengunakan Sistem
Informasi menunjukan kesuksesan Sistem Informasi itu sendiri?
3. Pelatihan terhadap penggunaan Sistem Informasi akan meningkatkan rasa
percaya diri bapak/ibuk dalam mengoperasikan perangkat Sistem
Informasi?

4. Setiap data-data yang dihasilkan tetap membutuhkan koreksi?
Penggunaan Sistem Informasi
1. Berapa intensitas waktu dan frekuensi yang dibutuhkan dalam penggunaan
sistem informasi akuntansi dalam sehari?
2. Berapa jumlah jenis program sistem informasi yang digunakan untuk

menjalankan tugas?

