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Abtrak: Masalah kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan masih menjadi masalah
yang sulit dipecahkan, termasuk di dalam lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk
mengeksplorasi model pengembangan nilai religiusitas karyawan sebagai lingkungan pengendali yang
digunakan untuk meningkatkan efektifitas sistem pengendalian internal berbasis Islamic Paradigm.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data menggunakan eksploratory. Obyek
penelitian ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Anda Kota Salatiga. Langkah pertama
dalam penelitian ini adalah menilai keandalan sistem pengendalian intern, serta menilai implementasi
nilai-nilai Islam dalam perusahaan. Langkah kedua adalah mengungkap metode atau model KJKS dalam
mengembangkan religiusitas karyawan yang merupakan bagian dari usaha untuk meningkatkan sistem
pengendalian KJKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktualisasi dari sistem pengendalian internal
menekankan pada pengembangan budaya perusahaan yang berdasarkan hukum Islam. Pengembangan
budaya ini dilakukan melalui pengajian rutin pekanan yang dilakukan oleh KJKS. Di samping itu, terdapat
rekruitmen karyawan yang menggunakan tingkat religiusitas sebagai indikator utama, budaya sholat
berjamaah, budaya tilawah, dan berdoa bersama sebelum dan sesudah bekerja. Saran yang dapat diberikan
adalah upaya pengembangan budaya Islam sebagai budaya perusahaan, terutama pada lembaga yang
berprinsip hukum Islam sebagai core business.
Kata kunci: sistem pengendalian internal, religiusitas, koperasi jasa keuangan syariah.

Sampai saat ini, masalah kecurangan
(Fraud) dalam perbankan masih menjadi masa-
lah serius perlu dipecahkan. Beberapa waktu
lalu, media banyak menyoroti beberapa skandal
dalam perbankan yang dilakukan baik oleh
karyawan bank, pimpinan bank dan nasabah.
Bahkan skandal bank juga dilakukan dengan
melakukan kerja sama antara karyawan dan
nasabah bank. Beberapa skandal perbankan
kasus pembobolan dana nasabah Citybank,

(vivanews.com, 1 April 2011 pukul 00.09),
Bank Negara Indonesia, Bank Internasional
Indonesia (BII), Bank Viktoria (vivanews.com,
1 April 2011). Kasus skandal bank juga terjadi
di Semarang. Bank yang pernah dibobol adalah
Bank Mandiri Cabang RSUP Karyadi
(www.suaramerdeka.com, 20 Oktober 2011).

Beberapa pihak menilai bahwa kasus
kejahatan perbankan dapat diminimalisasi
dengan mengganti operasionalisasi perbankan
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dengan operasionalisasi bank sesuai dengan
prinsip syariah. Presiden Direktur BRI Syariah,
Ventje Raharjo menyatakan bahwa perbankan
syariah lebih aman dari kejahatan perbankan
selama bank syariah memegang teguh prinsip
syariah (Vivanews, 10 Mei 2011). Hal ini dika-
renakan lembaga keuangan syariah selaku lem-
baga keuangan yang menggunakan nilai-nilai
syariah sudah seharusnya menggunakan hukum
Islam sebagai landasan operasionalnya, ter-
masuk dalam pengembangan budaya kerja
perusahaan yang menekankan pada sikap
amanah, ikhsan dan falah oriented (Satin, 2011;
Mukhibad, 2010; Yuwono, 2004; Haniffa, 2001)

Namun demikian, studi pendahuluan
menunjukkan bahwa kasus fraud juga terjadi
pada lembaga keuangan syariah. Hal ini dapat
dibuktikan dengan kasus pembobolan melalui
kredit fiktif pada Bank Syariah Mandiri (ke-
uangan.kontan.co.id) dan Bank Jateng Syariah
(Suara Merdeka, 21 November 2011). Selain
itu, kecurangan juga terjadi pada koperasi
simpan pinjam syariah atau yang sering disebut
dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yaitu
BMT Mentari Kendal (Suara Merdeka, 31
Maret 2006) dan BMT Cahaya Insani Demak
(www.KP2KKN.com).

Bila diperhatikan lebih lanjut, sistem
pengawasan yang dikembangkan dalam per-
bankan, termasuk di dalamnya perbankan sya-
riah adalah sistem pengawasan yang meng-
andalkan pengawasan antara sesama manusia
dan meniadakan adanya tuhan. Artinya, para-
digma yang dikembangkan dalam membangun
sebuah sistem pengendalian intern masih meng-
gunakan konsep konvensional. Paradigma
inilah yang kurang disadari telah menjadi
konsep yang digunakan oleh orang muslim
dalam kegiatan ekonomi (Hashim, 2012).

Paradigma dasar yang dibangun pada sis-
tem Islam adanya menghadirkan tuhan dalam
semua sendi kehidupan. Hal ini dikarenakan
bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah

SWT sebagai amanah dan sarana kebahagiaan
hidup bagi seluruh umat manusia untuk
mencapai kesejahteraan hakiki secara material
dan spiritual. Ini artinya bahwa bagi Islam,
seluruh alam semesta (termasuk didalamnya
adalah pekerjaan, jabatan dan lainnya) meru-
pakan amanah yang memiliki unsur akunta-
bilitas yang harus diberikan kepada sesama
manusia, dan kepada Allah SWT. Seorang
muslim harus memiliki paradigma yang sama
terhadap adanya akuntabilitas yang pada hari
akhirat kelak harus dipertanggungjawaban
seluruh manusia kepada tuhannya. Dengan kata
lain, manusia harus menjalankan amanah yang
diembannya dengan baik (Surat an Nisaa ayat
58; Surat al Anfal ayat 27). Hasil dari pertang-
gungjawaban inilah yang kelak akan menentu-
kan apakah manusia hidup bahagia di akhirat.

Berdasarkan keterangan di atas, diperlu-
kan adanya penelitian yang mengkaji tentang
efektifitas sistem pengendalian internal pada
lembaga keuangan syariah serta pengembangan
sistem pengendalian internal berdasarkan Is-
lamic Paradigm. Penelitian ini lebih men-
fokuskan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah
(KJKS atau BMT), Hal ini dikarenakan KJKS
belum memiliki aturan yang kompleks dalam
menilai risiko bisnisnya dan pengawasan yang
belum sebaik pengewasan bank. Hal ini
kemungkinan akan berdampak pada lemahnya
sistem pengendalian intern KJKS.

Islamic Paradigm

Islam merupakan agama yang sempurna
(Surat Al Maidah ayat 3). Islam tidak hanya
mengajarkan bagaimana manusia beribadah
kepada Allah SWT, namn Islam juga telah
mengatur bagaimana cara manusia melakukan
hubungan dengan manusia lainnya. Hubungan
manusia dengan manusia dalam segala bidang
telah di atur dalam Islam, termasuk didalamnya
adalah bagaimana cara orang Islam dalam
melakukan kegiatan ekonomi. Didalam Al
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Quran, Allah telah berfirman bahwa Allah telah
menentukan aturan bisnis untuk manusia
(Hashim, 2012).

Zarqa (dalam Antonio, 2001) mengem-
bangkan sebuah konsep yang menggambarkan
bahwa Islam adalah jalan hidup yang kom-
prehensif. Konsep tersebut tergambar pada
Gambar 1 berikut ini.

Beberapa peneliti telah merumuskan
beberapa Islamic Paradigm yang harus diapli-
kasikan oleh seorang muslim dalam menjalani
kegiatan ekonomi. Salah satu konsep yang telah
dirumuskan adalah Islamic Work Ethics (Ali,
1992; Ali dan Azim,1999; Ali dan Al-Kazemi,
2006; Khanifar et al, 2011).
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Gambar 1. Islam as Comprehensif Life Way
Sumber: Antonio (2010)

Khanifar et al (2011) dalam penelitiannya
menghasilkan temuan bahwa 27 indikator
dalam mengukur Islamic Work Ethics dalam 8
kategori. Kategori tersebut adalah (1) ke-
sungguhan dan solidaritas kerja (itqon and work
solidity); (2) Kewajiban Kerja (work obliga-
tion); (3) Usaha dan ketekunan (Effort & per-
severance); (4) Motivasi Spiritualitas Kerja
(Work spirituality motivation); (5) Perbaikan
secara Berkelanjutan (Continuous improve-
ment); (6) orientasi untuk melayanai (Service-
oriented morale); (7) Keadilan (justice); dan
(8) Kesejahteraan dan kenyamanan (Welfare &
comfort).
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Sistem Pengendalian Intern Berbasis Islamic
Paradigm

Fraud merupakan tindakan kejahatan
yang harus dihindari dan merupakan salah satu
indikator. Tuanakotta (2007; 163) menilai
bahwa untuk mengurangi fraud, perusahaan
dapat mengimplementasikan sistem pengen-
dalian intern yang efektif. Solusi yang sama
juga diberikan oleh Committee Of Sponsoring
Organization of Treadway Commission
(COSO) dengan yang mengeluarkan 26 prinsip
fundamental dalam pengimplementasian sistem
pengendalian intern. Ke-26 prinsip fundamen-
tal ini dihubungkan dengan 5 komponen kunci
dari sistem pengendalian intern seperti: 1)
lingkungan pengendalian (control environ-
ment); 2) risiko penilaian, (risk assessment);
3) aktivitas pengendalian (control activities);
4) informasi dan komunikasi (information and
communication); dan 5) pengawasan (monitor-
ing). (Institute of Internal Auditors dalam Tone
At The Top November 2005).

Dari kelima komponen tersebut di atas,
komponen yang sangat ditekankan oleh COSO
adalah lingkungan pengendalian (Institute of
Internal Auditors 2005; Blochooldt 1999). Hal
ini dikarenakan lingkungan pengendalian
merupakan faktor utama untuk menghindari
risiko salah saji laporan keuangan (Institute of
Internal Auditors dalam Mukhibad (2010)).

Hipotesis tersebut di atas sejalan dengan
hasil penelitian Puspasari (2012) yang
menemukan bahwa terdapat interaksi antara
moralitas individu dan pengendalian internal.
Kondisi elemen pengendalian internal tidak
mempengaruhi individu dengan level moral
tinggal untuk cenderung tidak melakukan ke-
curangan akuntansi. Sedangkan individu
dengan level moral rendah cenderung melaku-
kan kecurangan akuntansi pada kondisi tidak
terdapat elemen pengendalian internal. Skandal
keuangan yang terjadi pada perusahaan
berangkat dari permasalahan ineffective gov-

ernance yang ditandai dangan tidak dilaku-
kannya etika dalam perusahaan (Salin et al.,
2011).

Bologna dan Lindquist (1995) menge-
mukaan secara tidak langsung akan kebutuhan
kejujuran (ethics) dalam mengurangi
kecurangan (fraud).  Pendapat tersebut
dilontarkan dalam bentuk kiasan sebagai be-
rikut:

“Some people are honest all the time, some
people (fewer than the honest ones) are
dishonest all the time, most people are hon-
est all the time, and some people are hon-
est most of the time” Bologna dan
Lindquist (1995)

Ungkapan tersebut mengindikasikan
bahwa sikap seseorang yang kadangkala jujur
dan kadang kala tidak jujur inilah yang
berpotensi seseorang melakukan kecurangan.

Dalam penelitiannya, Albrecht menggan-
ti aspek rationalization dalam teori fraud tri-
angle dengan personal integrity. Artinya, ra-
tionalization lebih banyak dipengaruhi oleh
kode etik. Ramamoorti (2008) menyatakan
bahwa rationalization dan pressure adalah
faktor-faktor penyebab kecurangan akuntansi
yang didasari oleh kondisi psikologis pelaku.
Bahkan Dorminey (2011) menyatakan bahwa
faktor rationalization dan pressure merupakan
karakteristik pelaku kecurangan akuntansi yang
tidak dapat diobservasi karena mustahil untuk
mengetahui apa yang dipikirkan oleh pelaku
ketika akan melakukan kecurangan akuntansi.
Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan
bahwa fraud dalam akuntansi sangat erat
hubungannya dengan etika (Puspasari (2009);
Liyanarachchi, 2009).

Chapra dan Ahmed (2002: 3-4) meng-
ungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor
yang mempengaruhi kesuksesan dalam sistem
ekonomi Islam pada waktu masa kejayaan Is-
lam dengan menciptakan lingkungan perusaha-
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an yang menjamin bahwa karyawan berperilaku
jujur dan efisien. Kesuksesan perusahaan
merupakan indikasi hasil kinerja perusahaan
yang Good Corporate Governance (GCG) dan
cerminan tidak adanya fraud. Dengan de-
mikian, dapat disimpulkan bahwa kejujuran
(amanah) yang merupakan salah satu budaya
Islam sangat diperlukan untuk mengurangi
fraud. Lebih rinci, Salin et al. (2011) menje-
laskan bahwa kasus skandal dan masalah per-
usahaan dapat dihindari dengan pendekatan
yang tepat dari perspektif agama pada umum-
nya, khususnya agama Islam.

Ahmed (2004) menjelaskan bahwa dalam
Islam, Allah SWT menciptakan manusia untuk
menjadi khalifah di bumi (QS. Al Naml, 62).
Konsekuensi dari ini adalah manusia tidak
hanya sebagai pemimpin, tetapi seluruh manu-
sia sebagai God’s agent atau steward di dunia,
sehingga harga kekayaan yang yang dimiliki
manusia harus berasal dari tindakan yang sesuai
dengan hukum Islam, tidak melanggar moral,
tidak berasal dari mencuri, fraud dan berbagai
ketidakadilan yang melanggar hukum syariah
(Ahmed, 2004).

Manusia dalam menjalani kehidupannya
di dunia tidak dapat lepas dari tanggungjawab.
Dalam Islam, tanggungjawab manusia bersifat
horizontal (hablum-min annas) dan tanggung-
jawab secara vertikal (hablum-min Allah).
Dengan konsekuensi ini, maka seluruh etika
manusia harus selaras dengan “Sang Peminta
Tanggungjawab”. Beekun (1997) mendefini-
sikan etika Islam sebagai set of moral principle
yang membedakan apakah ini benar atau salah
dalam perspektif Islam.

Budaya Organisasi Islam merupakan
seperangkat kode etik yang membentuk
perilaku orang dalam suatu organisasi tertentu
yang berdasarkan hukum Islam, yaitu Al-
Qur;’an dan Hadist. Ethics didefinisikan seba-
gai seperangkat prinsip moral yang mem-
bedakan hal-hal yang salah dan yang benar

(Beekun, 1997). Jika dihubungkan dengan Is-
lam, maka kode etik Islam (Islamic Work Eth-
ics) didefinisikan sebagai seperangkat prinsip
moral yang menbedakan hal-hal yang salah dan
yang benar dalam konteks Islam (Rokhman
2010).

Dalam Islam terdapat tiga dasar yang
sangat penting, yaitu akidah, syariah dan akhlak
(Nurhayati dan Wasilah, 2011). Hubungan
ketiganya adalah seperti bangunan rumah.
Akidah dalam hal ini merupakan perjanjian
yang kuat antara manusia dengan Allah SWT
sebagai pondasi. Sedangkan tiangnya adalah
syariah. Syariah adalah seperangkat aturan yang
mengatur aktivitas manusia (ibadah) meliputi
ibadah mahdah (hubungan manusia dengan
Allah SWT) dan muamalah (hubungan ma-
nusia dengan manusia lain). Wujud dari akidah
dan syariah adalah akhlak yang mencerminkan
perilaku seorang muslim yang selalu merasa
diawasi oleh Allah SWT dalaam setiap tinda-
kannya. Sikap Rasulullah SAW yang seharus-
nya dijadikan sebagai suri tauladan (uswatun
hasanah) merupakan wujud dari sifat beliau.
Sifat-sifat tersebut adalah sidiq (jujur), amanah
(dapat dipercaya), tabligh (humanis), dan
fathonah (cerdas).

METODE
Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Koperasi Jasa
Keuangan Syariah (KJKS) Anda Salatiga.
Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan
mengembangkan model sistem pengendalian
intern, sehingga untuk mendukung tujuan pene-
litian, maka pihak yang dilibatkan dalam
penelitian ini adalah manajer KJKS. Penentuan
BMT Anda sebagai obyek penelitian karena
berdasarkan studi pendahuluan, BMT Anda
memiliki pengembangan religiusitas yang baik.

Dari KJKS Anda ini dipilih dua orang
responden, yakni manajer umum dan manajer
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pembiayaan. Penentuan dua orang narasumber
ini dilakukan untuk menvalidasi jawaban antar
responden. Jika jawaban keduanya cocok, maka
data yang bersangkutan valid. Namun jika ku-
rang terjadi kecocokan, maka akan dilakukan
penelusuran data dengan menganalisis do-
kumen atau data pengamatan.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan analisis data menggunakan
eksploratory. Model analisis data menggunakan
model perbandingan tetap (constant compara-
tive method) yang dikemukakan oleh Glaser
dan Strauss. Langkah-langkah dalam model
perbandingan tetap adalah sebagai berikut:
1. Reduksi data, yang meliputi identifikasi

satuan (unit) dan pembuatan koding;
2. Kategorisasi, yaitu memberi nama pada

setiap kategori dan setiap kategori akan
diberi label;

3. Sintesesisasi, yaitu mensintesiskan antar
kategori yang memiliki keterkaitan;

4. Menyusun hipotesis kerja. Hipotesis kerja
ini merupakan hasil perumusan suatu
pernyataan yang proporsional dan sekali-
gus untuk menjawab pertanyaan.

HASIL & PEMBAHASAN

Salah satu indikator dari sistem pengen-
dalian intern adalah control invironment,
dimana salah satu indikatornya adalah culture
control. Budaya yang dikembangkan oleh per-
usahaan mampu membentuk sikap karyawan
untuk mematuhi apa yang di sahkan dan men-
jauhi segala larangannya. Beberapa dasar yang
dapat digunakan untuk mengembangkan bu-
daya perusahaan, salah satunya adalah agama.
Ajaran agama yang didalamnya terdapat
pengendalian perilaku pengikutnya jika diikuti
secara terus menerus akan menjadi budaya yang
sumbernya dari agama.

Dari beberapa KJKS yang ditentukan
sebagai sampel, terdapat salah satu KJKS yang
paling baik dalam aktualisasi prinsip-prinsip
Islamnya yaitu KJKS Anda Kota Salatiga.
Aktualisasi prinsip Islam yang mendukung
pembentukan budaya perusahaan dan men-
dukung sistem pengendalian intern perusahaan
adalah sebagai berikut:

Pertama, KJKS menekanan pada nilai
soft skill calon karyawan dalam melakukan se-
leksi karyawan. Indikator akhlaq karyawan
menjadi faktor utama penerimaan karyawan.
KJKS lebih mementingkan calon karyawan
yang memiliki akhlaq yang baik daripada karya-
wan yang memiliki kompetensi berlebih namun
memiliki akhlaq yang rendah. Berikut per-
nyataan Bapak Madiyono:

Kalau sistem rekruitmen ya, kita biasa. Ada
tes tertulis, tes wawancara. Kalau admi-
nistrasi ada tes prakteknya juga.

“Kalau bagian marketing ya nanti bagian
marketing yang menilai, gimana marke-
tingnya.

Terutama di kita di akhlaq. Kalau akhlaq-
nya bagus itu sudah memiliki point bagus.

“Yang pertama itu akhlaq. Baru kemudian
kemampuan yang lain:.

“Kalau masalah dikerja, kita kan bisa
motivasi mereka”.

“Ya…yang terpenting itu (red – akhlaq).”

“Ukuran religious salah satu patokannya
kita ya tilawahnya.

“Pas wawancara juga kita Tanya kegiatan
dia dimasjid, aktif atau tidak. Itu juga
menjadi patokan”.

Setelah karyawan yang memiliki soft skill
yang baik, perusahaan perlu melakukan main-
tenance atas soft skill yang dimiliki karyawan.
KJKS memiliki program kajian rutin yang dila-
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kukan secara pekanan (satu minggu sekali) dan
bulanan.

Selain itu, perusahaan memberikan tar-
get kepada seluruh karyawannya untuk tadarus
sehari minimal 1 juz. Target ini menjadi
pelengkap dari target kinerjakantor. Berikut
pernyataan Bapak Mardiyono:

“Iya. Kita pengajian rutin setiap pekan di
masing-masing kantor. “Kemudian untuk
tilawah Al Qur’an, itu kita juga ada target-
targetnya”

“Kalau kita istilahnya MKU. Majelis
Keluarga Utama”.

“Disitu nanti ada point-poinnya. Ada yang
pagi atau sore. Disitu nanti akan diminta
laporannya. Pengajiannnya bagaimana,
tilawahya bagaimana, targetnya terpenuhi
atau tidak.”

“Kalau kantornya dekat dengan masjid,
diupayakan sholat berjamaah dikantor.
Kalau kantor jauh dari masjid, kita ada
musholla. Jadi setiap waktu sholat dhuhur
dan asyar, kita juga ada adzan juga.

“Kalau pelayanan, tetap ada. Yang sedang
melayani dipersilahkan. Yang sedang tidak
melayani diupayakan sholat berjamaah

“Tiap pagi kita ada breafing pagi, nak disitu
nanti ada berdoanya. Doanya juga kita
standarkan.

“Nah kalau ini (red – KJKS memiliki ma-
ding atau majalah yang dapat mening-
katkan religiusitas karyawan) belum kita.
Kita hanya menggunakan pengajian rutin
sepekan sekali yang di adakan di semua
kantor cabang.

“Jadwal pengajian di cabang beda-beda.
Ada yang jum’at sore, kamis pagi. Misal-
nya jam 8.00 s/d 09.00, khusus untuk peng-
ajian. Ga bahasa pekerjaan, target.

Informasi yang sama dengan pernyataan
Bapak Mardiyanto juga disampaikan oleh
Bapak SP.

Berdasarkan petikan hasil wawancara
menunjukkan bahwa KJKS menekankan pada
setiap karyawan untuk memiliki tingkat ke-
imanan ke Islaman yang baik. Pemilihan
karyawan yang memiliki tingkat religiusitas
yang baik dimulai pda saat penerimaan karya-
wan. KJKS lebih memilih indikator akhlaq
yang dimiliki oleh calon karyawan sebagai
indikator utama sebelum indikator kompetensi.

Setelah proses seleksi, KJKS melakukan
maintenance tingkat ke-Islaman karyawan de-
ngan mengadakan pengajian rutin setiap
minggu sekali. Kegiatan pengajian ini dila-
kukan dengan dihadiri oleh seluruh karyawan.
Untuk meningkatkan efektifitas, pelaksanaan
kajian dilakukan disetiap kantor cabang.
Masing-masing cabang memiliki jadwal kajian
yang berbeda. Artinya, seluruh karyawan dalam
satu cabang diwajibkan untuk mengikuti peng-
ajian yang dilakukan oleh kantor cabang yang
bersangkutan. Pada saat pelaksanaan pengajian,
hal yang dilakukan adalah hanya melaksanakan
kajian tentang ke Islaman dan tidak membica-
rakan kegiatan kantor.

Kegiatan lain untuk meningkatkan
religiusitas karyawan adalah tilawah Al Qur’an.
Temuan pada KJKS Anda menyatakan bahwa
selain target pembiayaan dan simpanan, seluruh
karyawan juga diberi target tilawah. KJKS
memberikan target setiap karyawan minimal 1
juz setiap hari. Capaian tilawah karyawan akan
disampaikan pada saat pelaksanaan pengajian.

Kegiatan selanjutnya untuk meningkat-
kan ketaqwaan karyawan adalah menjaga
sholat berjamaah tepat waktu. Hasil peng-
amatan menunjukkan bahwa kantor KJKS
Anda memiliki mushola, kecuali kantor cabang
yang bersebelahan dengan masjid. Selain itu,
pada saat pelaksanaan sholat dhuhur, KJKS
yang memiliki musholaakan mengadakan
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adzan serta menghimbau kepada seluruh karya-
wan ataupun anggota untuk melaksanakan
sholat dhuhur, kecuali karyawan yang sedang
memberikan pelayanan kepada anggota.
Kegiatan ini juga dilaksanakan ketika sholat
asyar.

SIMPULAN & SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disim-
pulkan bahwa aktualisasi dari sistem pengen-
dalian internal menekankan pada pengem-
bangan budaya perusahaan yang berdasarkan
hukum Islam. Budaya ini mampu membentuk
sistem pengendalian intern yang efektif pada
KJKS. Pengembangan budaya ini dilakukan
melalui pengajian rutin pekanan yang dilakukan
oleh KJKS. Adanya rekruitmen karyawan yang
menggunakan tingkat religiusitas sebagai
indikator utama, budaya sholat berjamaah,
budaya tilawah, dan berdoa bersama sebelum
dan sesudah bekerja.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah upaya
pengembangan budaya Islam sebagai budaya
perusahaan, terutama pada lembaga yang
berprinsip hukum Islam sebagai core business.
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