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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Bedasarkan analilis dan pembahasan terhadap laporan keuangan 

BAZNAS Kabupaten Tulungagung, maka kesimpulan yang dapat diambil 

dari penelitian sebagai berikut: 

1. Laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung 

bepedoman pada PSAK No. 109 tentang pengelolaan laporan keuangan 

zakat dan infak atau sedekah. Komponen laporan BAZNAS Kabupaten 

Tulungagung terdiri dari tiga komponen yaitu; a. neraca (laporan posisi 

keuangan); b. laporan perubahan dana dan; c. laporan arus kas. Laporan 

keuangan ini masih belum sesuai dengan PSAK No. 109 karena hanya 

menyajikan tiga komponen laporan yang seharusnya lima komponen. 

Penyebab kurangnya komponen laporan keuangan karena kurangnya 

kompotensi yang dimiliki SDM BAZNAS Kabupaten Tulungagung 

dalam mengolah laporan keuangan. Tetapi untuk pelaporan dana zakat, 

dana infak atau sedekah serta dana non halal telah dipisahkan sesuai 

dengan PSAK No. 109. 

2. Laporan keuangan pada BAZNAS kabupaten Tulungagung sudah 

diaudit oleh dua lembaga yaitu KAP Surprihadi dan rekan serta, 

Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung.  
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3. Laporan keuangan kurang informative karena belum adanya akun 

terperinci penerimaan muzakki individual dan entitas. Selain itu, belum 

adanya pengelompokan program kerja bedasarkan asnaf atau mustahik 

sehingga menyusahkan dalam membaca laporan keuangan. 

4. Laporan keuangan yang dibuat sudah transparan karena di publikasikan 

kepada masyarakat dengan melampirkannya pada bulletin yang di 

keluarkan setiap bulan September. 

 

B. Saran 

Bedasarkan kesimpulan dari penelitian ini, adapun saran yang dapat di 

berikan sebagai berikut: 

1. Bagi Staf Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan 

Diharapkan dari penelitian ini Staf Bidang Perencanaan 

Keuangan dan Pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sesuai 

dengan PSAK No. 109 dan menyajikan laporan keuangan yang 

transparan, informative serta professional. Selain itu, menambah 

kepercayaan pada masyarakat tentang pengelolaan dana zakat, infak 

atau sedekah yang telah diamanahkan kepada BAZNAS Kabupaten 

Tulungagung. Sehingga penerimaan zakat dan indak atau sedekah 

setiap tahunnya dapat meningkat. Meningkatkan penerimaan zakat akan 

membuat para mustahik terbantu atau bahkan menekan para mustahik 

yang ada di Kabupaten Tulungagung 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapakan sebagai referensi pada penelitan mengenai 

penerapan PSAK No. 109 pada lembaga amil zakat.  

 


