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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di BAZNAS 

Kabupaten Trenggalek, telah menghasilkan kesimpulan antara lain: 

1. Komponen yang terdapat dalam laporan keuangan BAZNAS di Kabupaten 

Trenggalek telah memenuhi ke lima komponen dalam PSAK 109, yaitu 

laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan, 

laporan perubahan dana, dan catatan atas laporan keuangan. Adapun 

perbedaan dengan pedoman PSAK 109, yaitu adanya akun dana wakaf yang 

terdapat pada laporan keuangan milik BAZNAS di Kabupaten Trenggalek. 

2. Proses pembuatan laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek 

telah sesuai dengan pedoman PSAK 109. Penggunaan aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) sudah digunakan, namun belum 

begitu aktif. Hal ini dikarenakan penggunaannya masih sebatas untuk 

kegiatan penerimaan dana zakat, dan infak/sedekah. Sementara untuk 

kegiatan penyalurannya belum menggunakan aplikasi tersebut, karena 

banyaknya jumlah akun dalam aplikasi SIMBA yang masih kurang 

dipahami oleh amil. BAZNAS Kabupaten Trenggalek sudah memperoleh 

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui dua kali pengauditan. Yang 
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pertama oleh KAP Dr. Innaresjz Kemalawarta, dan kedua dari KAP 

Kumalahadi Kuncara 

3. Kegiatan yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam 

menyejahterakan masyarakat setempat berupa adanya program-program 

yang bersifat berkelanjutan. Program-program tersebut, yaitu Program 

Trenggalek Taqwa, Program Trenggalek Peduli, Program Trenggalek 

Makmur, Program Trenggalek Sehat, dan Program Trenggalek Cerdas. 

 

B. Saran  

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Trenggalek 

Untuk BAZNAS di Kabupaten Trenggalek diharapkan dapat 

mempertahankan kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK 109. 

Mengingat sudah dua kali dilakukan audit dengan hasil opini yang, yaitu 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Serta diharapkan selalu meningkatkan 

kinerja dari yang sudah baik ke tingkat yang jauh lebih baik lagi untuk 

menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Trenggalek. 

2. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung 

Dengan adanya penelitian terkait dengan PSAK 109, diharapkan dapat 

berguna untuk pembaca dan mahasiswa yang memiliki rasa ingin tau lebih 

terkait dengan hal-hal yang telah diteliti. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk lebih dapat mendalami 

aturan-aturan yang ada pada PSAK 109. Kemudian juga dapat 
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mengembangkan penelitian yang sudah ada ini dengan pengetahuan yang 

lebih luas. Menambahkan variabel yang berkaitan dengan PSAK 109, 

seperti membandingkan dua atau lebih lembaga yang mengelola dana 

zakat, dan infak/sedekah apakah sudah sesuai dengan PSAK 109 atau 

belum. 


