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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas 

dalam bab sebelumnya, dihasilkan beberapa simpulan sebagai berikut:  

1. LAZ RSI-IS Kota Pekanbaru dalam penyusunan laporan keuangan 

belum sesuai pada pedoman akuntansi zakat yakni PSAK Nomor 109 

tentang Zakat, Infak dan Sadaqah. Dalam pencatatan yang masih 

terbilang sederhana dan belum transparansi. 

2. Unit Pengumpulan Zakat RSI-IS Kota Pekanbaru belum sepenuhnya 

sesuai dengan ketentuan UU No.23 tahun 2011 yang bertugas untuk 

melaksanakan pengelolaan zakat baik dalam menghimpun maupun 

dalam penyaluran Dana Zakat RSI-IS Kota Pekanbaru. 

3. Amil zakat pada RSI-IS Pekanbaru memiliki sedikit keterbatasan atau 

kurangmya keahlian dalam pengelolaan zakat. Kebanyakan amil Zakat 

adalah seorang ustad dan ustadzah yang ahli dalam berdakwah dan 

berceramah, pengelolaan zakat masih terbilang sederhana. Sehingga 

berkaitan dengan pelaporan zakat RSI-IS Pekanbaru belum sesuai 

dengan standar PSAK 109 mengenai zakat, infak dan sadaqah.” 

4. Akuntansi zakat pada RSI-IS Pekanbaru masih terbilang sederhana dan 

belum memakai standar akuntansi, dan berkaitan dengan SDM yang 

ada pada RSI-IS Pekanbaru dimana SDM masih belum ahli dibidang 
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pengelolaan zakat karena telah dijelaskan bahwa Amil zakat rata-rata 

memiliki keahlian dibidang ceramah dan dakwah. 

5. Bagi pihak Muzakki dan Calon Muzakki, sebaiknya terus mendalami 

tentang informasi berzakat, dan berzakatlah pada badan resmi yang 

telah diatur oleh negara sehingga dapat membantu pengoptimalan 

penghimpunan zakat yang sangat potensial ini benar-benar dapat 

terealisasi dengan baik, dan juga kepada muzakki berzakatlah dengan 

hati bukan karena perintah dan keterpaksaan. 

6. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih banyak kekurangannya 

semoga kedepannya untuk peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan 

penelitian ini, karena pembahasan mengenai zakat ini masih perlu di 

bahas lebih dalam lagi agar kelak kesadaran umat muslim Indonesia 

semakin membaik dan cita-cita pengentasan kemiskinan dengan cara 

pengoptimalan dalam pengelolaan zakat dapat terwujud. 

Hal ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dengan keluarnya 

peraturan baik Undang-Undang, Instruksi Presiden, juga Peraturan Menteri 

Agama tentang pengelolaan zakat. Sehingga pengelolaannya sudah diatur dalam 

level negara apabila dapat dimaksimalkan dapat membantu pemerintah dalam 

mengentaskan kemiskinan dan juga pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. 

6.2 Saran 

1. Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi LAZIS RSI-IS Kota 

Pekanbaru memakai standar akuntansi yang sesuai dengan PSAK 109 
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diharapkan nantinya dapat segera diterapkan oleh LAZ RSI-IS 

Pekanbaru tersebut.  

2. Sebaiknya LAZIS RSI-IS Pekanbaru dalam UPZ  melakukan pelatihan 

terhadap Opersional UPZ kedepannya agar UPZ pada RSI-IS Pekanbaru 

sesuai dengan peraturan dan syariah Islam. 

3. Sebaiknya Amil Zakat pada RSI-IS Pekanbaru membuat dan mengikuti 

pelatihan dan seminar mengenai akuntansi zakat yang sesuai dengan 

standar PSAK 109 sehingga pengelolaan zakat pada RSI-IS Pekenbaru 

dalam segi laporan keuangan, UPZ maupun Sumber daya manusia sudah 

berjalan baik sebagaimana semestinya. 

4. Dalam melakukan penelitian selanjutnya diharapkan penulis terlibat 

langsung dalam penyusunan laporan keuangan dan penyaluran dana 

Zakat serta mempunyai referensi lebih banyak dan mengkuti 

perkembangan informasi yang terkini. Referensi tidak terbatas hanya 

pada LAZ lokal Indonesia tapi juga menggunakan referensi LAZ di Luar 

Negeri. Objek penelitian diharapkan seragam apakah itu pusat ataukah 

cabang sehingga ketika dilakukan komparasai itu lebih adil.  

6. Dalam pengumpulan data penelitian selanjutnya diharapkan memperoleh 

catatan atas laporan keuangan dan wawancara tidak hanya kepada pihak 

manajemen keungan saja melainkan juga kepada dewan pengawas 

syariah LAZ tersebut.  
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7. Penelitian ini akan lebih bermafaat jika selain menggali informasi dari 

internal LAZ juga menggali informasi bagaimana tanggapan masyarakat 

atau donatur terhadap penerimaan dana non halal.  

 

 

 

 


