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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penyajian laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 

Kampar telah menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan yaitu PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan 

Infaq/Shadaqah yang menyatakan bahwa laporan keuangan terdiri dari 

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan 

Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 

2. Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar tidak 

dipublikasikan secara online. Namun laporan keuangan selalu dilaporkan 

kepada perusahaan, pemerintah dan instansi terkait yang bekerjasama 

dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar. 

3. Terdapat beberapa selisih saldo dana yang dilaporkan antara laporan 

penerimaan dan laporan penyaluran dana. Selisih ini terjadi karena lebih 

banyaknya pengeluaran dibandingkan dengan penerimaan, namun selisih 

tersebut sudah dicatat dengan jelas pada laporan tahunan yang telah 

dilakukan pengauditan. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat mengemukakan beberapa saran – 

saran yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi bahan masukan bagi Badan 

Amil Zzakat Nasional Kabupaten Kampar, adapun saran – saran tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Dalam membuat laporan keuangan untuktahun selanjutnya, diharapkan 

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar tetap mempertahankan 

kualitas laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan (PSAK 109). 

2. Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar 

sebaiknya dipublikasikan secara online, sehingga masayarakat dapat 

melihat bagaimana pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menarik para 

mustahik atau perusahaan lain agar melakukan penyaluran dana zakat 

melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar sebagai lembaga 

amil zakat yang dipercaya. 

3. Dalam program kerja kampar cerdas untuk kegiatan satu keluarga satu 

sarjana sebaiknya tidak dibatasi hanya untuk satu orang saja, karena dalam 

satu keluarga terkadang ada 2 atau 3 anggota keluarga yang ingin kuliah 

meraih sarjana. 

4. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, karena masih banyak 

masyarakat yang belum mengetahui program kerja yang dijalankan oleh 

Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kampar. 

 


