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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. BAZNAS Kabupaten Sukabumi sudah menerapkan akuntansi zakat infak 

sedekah dengan menggunakan standar PSAK 109. Walaupun BAZNAS 

Kabupaten Sukabumi menerapkan akuntansi ZIS namun belum sepenuhnya 

sesuai dengan PSAK tersebut. Adapun perlakuan akuntansi zakat dan 

infak/sedekah yang belum sesuai yaitu yang pertama dari segi pengakuan 

dan pengukuran. Masih ada pernyataan dalam PSAK yang belum diterapkan 

atau dituangkan dalam kebijakan akuntansi BAZNAS. Pernyataan ini 

terdapat pada PSAK 109 paragraf 18 mengenai kebijakan penentuan jumlah 

dan persentase bagian penyaluran zakat mustahik non amil. Kedua, dari segi 

penyajian, penyajian laporan posisi keuangan BAZNAS ini sedikit berbeda 

dengan format penyajian laporan posisi keuangan yang diilustrasikan dalam 

PSAK 101. Dalam PSAK tersebut amil tidak menyajikan dana non syariah 

dalam laporan posisi keuangannya. Selain itu, Laporan perubahan dana 

zakat BAZNAS berbeda dengan format laporan keuangan yang 

diilustrasikan dalam PSAK 101, yang mana dalam PSAK tersebut 

penerimaan dana zakat ini dibedakan berdasarkan sumber dana zakat, yaitu 

penerimaan dari muzaki individu dan penerimaan muzaki entitas. 
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2. BAZNAS Kabupaten Sukabumi sudah melengkapi komponen laporan 

keuangan yang sesuai dengan PSAK 101 meskipun masih ada beberapa hal 

yang berbeda dari segi penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh 

BAZNAS dengan format laporan yang diilustrasikan oleh PSAK. 

3. BAZNAS Kabupaten Sukabumi belum mengungkapkan persentase 

pembagian penyaluran dana ZIS untuk mustahik, alasan, dan konsistensi 

kebijakan. Dalam laporan keuangannya, BAZNAS Kabupaten Sukabumi 

hanya mengungkapkan persentase penyaluran zakat untuk amil sebesar 

12.5%, akan tetapi BAZNAS tidak mengungkapkan persentase penyaluran 

dana zakat untuk mustahik non amil. Hal ini dikarenakan dalam penyaluran 

untuk masing-masing mustahik ditentukan berdasarkan program-program 

yang telah dibuat oleh amil. 

4. Dari segi jumlahnya, Sumber Daya Manusia yang ada di BAZNAS 

Kabupaten Sukabumi khususnya untuk bagian keuangan sudah mencukupi. 

Akan tetapi apabila dilihat dari segi kompetensi, dari anggota yang bekerja 

di bidang keuangan, 2 orang yang memiliki latar belakang yang sesuai 

dengan bidang tersebut dan 3 orang orang memiliki pengalaman kerja 

dibidang tersebut. 

5. Penerapan akuntabilitas yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sukabumi 

dalam penyajian laporan keuangan serta pelaporannya sudah sesuai dengan 

indikator akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, 

akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan 
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5.2 SARAN 

1. Dalam penerapan PSAK 109 baik dari segi pengakuan, pengukuran, 

penyajian, maupun pengungkapan, BAZNAS Kabupaten Sukabumi 

diharapkan dapat menerapakan PSAK 109 sepenuhnya diantaranya yaitu 

dengan mengungkapkan jumlah dan persentase kebijakan penyaluran dana 

zakat dan infak/sedekah untuk mustahik non amil. 

2. BAZNAS Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat menyajikan laporan 

keuangannya sesuai dengan PSAK 101 baik dari segi kelengkapan 

komponen keuangan maupun dari segi format penyajiaanya. Dari segi 

format penyajian, BAZNAS Kabupaten Sukabumi dalam laporan 

perubahan dana zakatnya dapat menambah rincian penerimaan dana zakat 

berdasarkan sumber zakatnya. 

3. BAZNAS Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat meningkatkan 

kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki dengan mengikutsertakan 

anggotanya dalam pelatihan-pelatihan ataupun sertifikasi amil. 

4. Untuk meningkatkan pencapaian BAZNAS Kabupaten Sukabumi dalam 

pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah diharapkan BAZNAS dapat 

fokus dan dan mencari solusi terhadap hambatan-hambatan yang timbul dari 

suatu kebijakan yang diterapkan. Dalam hal ini BAZNAS dapat 

menerapkan program-program atau kebijakan-kebijakan alternatif dalam 

pengelolaan dana zakatnya. 

5. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS, 

BAZNAS dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya dengan 
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meningkatkan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai 

pengelolaan dana zakat, baik itu pengumpulan, pendayagunaan, maupun 

penyalurannya. 

 


