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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada BAZNAS Kabupaten 

Tulungagung, peneliti dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:  

1. Penerapan akuntansi di BAZNAS Tulungagung meliputi dana penerimaan 

dan pengeluaran dana ZIS yang diakui sebesar jumlah Kas yang diterima 

dan dikeluarkan. Dalam pelaporanya menggunakan 4 jenis laporan 

keuangan yaitu Laporan Perubahan Dana, Laporan Posisi Keuaangan, 

Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam catatan 

pelaporan keuangannya mengungkapkan kebijakan dan transaksi yang 

dilakukan 

2. Dalam penerapan akuntansi BAZNAS Kabupaten Tulungagung belum 

sepenuhnya sesuai dengan yang ada di PSAK 109. Dalam hal pengakuan 

dan pengukuranya telah sesuai dengan PSAK 109, namun untuk penyajian 

dan pengungkapan laporan keuangan masih ada beberapa yang belum 

sepenuhnya sesuai, dalam hal ini yaitu BAZNAS Tulungagung dalam 

npenyajian dana Halal dan Non Halal masih dijadikan stu dengan sebutan 
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dana operasional meskipun dari pihak BAZNAS Tulungagung 

mengatakan bahwa selama periode belim pernah terdapat dana non halal 

sehingga tidak memasukannya dalam penyajian pelaporan keuangan da 

nada lagi pada setiap progam yang di buat BAZNAS Tulungagung 

terdapat beberapa progam yang belum di jelaskan secara terperinci 

progam tersebut tergolong asnaf yang mana, meskipun beberapa sudah di 

perinci, namun sesuai dengan keterangan ahli eksternal yang menguasai 

PSAK 109 dalam hal ini ibu dosen UIN Tulungagung Dyah Pravitasari 

yang mengatakan apabila terdapat selisih maka di pastikan belum sesuai 

3. Permasalahan atau kendala yang dihadapi BAZNAS Tulungagung dalam 

penerapan PSAK 109 yaitu karena kurangnya sosialisasi atau pembekalan 

dari BAZNAS Pusat dalam hal penguatan sistem dengan cara online dan 

juga kaena keterbatasan SDM yang masih belum lengkap sehingga masih 

terdapat kesulitan dalam pembuatan pelaporan keuangan dalam penerapan 

PSAK 109 

B. Saran 

 

1. Bagi Kantor Badan Amil Zakat Nasioanal Kabupaten Tulungagung 

a. Di harapkan untuk lebih memahami PSAK 109 agar BAZNAS 

Tulungagung dapat menerapkan PSAK 109 secara utuh sehingga 

hasil hasil pelaporan keuangan yang di publikasikan di harapkan 
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bisa menambah lagi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

pengelolaan dana ZIS 

b. Penguasaan aplikasi atau perangkat lunak lain yang dapat 

mendorong kinerja BAZNAS Tulungagung menjadi lebih baik 

lagi, hal ini dapat dijadikan pertimbangan oleh BAZNAS 

Tulungagung agar dapat Memudahkan dan mempercepat dalam 

pncatatan akuntaansi sampai dengan pelaporan keuangan 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Diharapkan dapat menambah objek atau wawasan penelitian yang 

dikaji dan bisa digunakan untuk reverensi atau membandingkan 

penerapan PSAK 109 dan kinerja antara lembaga satu dengan 

lainya 

b. Diharapkan dapat menambah narasumber yang menguasai bidang 

PSAK 109 agar bisa menambah hasanahk eilmuan dalam bidang 

tersebut sehingga menghasilkan penerapan PSAK 109 dengan 

akurat 

 

 

 

 

 

 


