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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dalam proses membuat laporan keuangan Lembaga Amil Zakat harus 

menggunakan Standar Akuntansi Keuangan dengan system pembukuan yang benar 

dan transparan. Karena laporan keuangan merupakan penunjang keberhasilan 

Lembaga Amil Zakat dalam melayani masyarakat. Sehingga lembaga dapat 

menyajikan informasi yang cukup terkait laporan keuangan  dan dapat dipercaya 

syariah Islam. Seperti pedoman PSAK No. 109 yang menjadi standar yang telah 

ditetapkan oleh Negara dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak dans 

sedekah. 

1. Penyajian laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten  Rokan 

Hilir belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan yaitu PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah yang 

menyatakan bahwa laporan amil terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan, Laporan 

Perubahan Dana, Laporan Perubahan Asset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan 

Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang disajikan Badan Amil 

Zakat Nasional Kabupaten  Rokan Hilir hanyalah berupa laporan keuangan 

sederhana yaitu berupa data penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan 

sedekah. 
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2. Pada setiap transaksi penerimaan dana zakat, infak dan sedekah Badan Amil 

Zakat Nasional Kabupaten  Rokan Hilir tidak melakukan pencatatan akuntansi 

yang sesuai dengan siklus akuntansi berupa jurnal pencatatan. Setiap transaksi 

penerimaan dana zakat, infak dan sedekah hanya berupa bukti seperti kwitansi 

dan daftar nama-nama muzakki. Padahal proses penyusunan laporan keuangan 

tersebut tidak lepas dari pengumpulan bukti seperti bukti penerimaan dan yang 

lainnya, kemudian bukti tersebut dicatat kedalam jurnal, buku besar, dan dibuat 

laporan keuangan untuk masing-masing dana. 

3. Pada saat transaksi penyaluran/ pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah 

juga tidak dilakukan pencatatan akuntansi berupa jurnal akuntansi. Setiap 

transaksi yang terjadi hanya dicatat dalam bukti seperti kwitansi dan ampra 

penerima zakat. Sehingga belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

yang telah ditetapkan. 

4. Terdapat perbedaan jumlah saldo antara tabel penyaluran dana dengan 

rekapitulasi dana zakat, infak dan sedekah. Kesalahan-kesalahan tersebut 

disebabkan karena kesalahan dalam menghitung dan mencatat laporan keuangan. 

5. Dalam pelaksanaan operasionalnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten  

Rokan Hilir masih menggunakan jasa bank kovensional. Sehingga dapat 

menimbulkan syubhat. Padahal di Kabuparen Rokan Hilir telah terdapat bank 

syariah. Ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat karena Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten  Rokan Hilir merupakan lembaga keislaman namun 

menggunakan bank konvensional dalam operasionalnya. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat mengemukakan beberapa saran 

yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi bahan masukan bagi Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten  Rokan Hilir. Adapun saran-saran tersebut adalah: 

1. Dalam pembuatan laporan keuangan ditahun selanjutnya, diharapkan Badan Amil 

Zakat Nasional Kabupaten  Rokan Hilir dapat membuat Laporan Posisi Keuangan 

(Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Asset Kelolaan, Laporan 

Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 

109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. 

2. Sebaiknya dalam penyusunan laporan keuangan dimulai dari proses pengumpulan 

bukti seperti bukti penerimaan/penyaluran, kemudian bukti tersebut dicatat 

kedalam jurnal, buku besar, dan dibuat laporan keuangan untuk masing-masing 

jenis dana, sehingga memudahkan pengurus untuk melakukan penyusunan 

laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. 

3. Sebaiknya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir dalam 

malaksanakan operasionalnya berpindah dari bank konvensional menjadi bank 

syariah. Sehingga lebih terlihat islami dan terhindar dari syubhat. 

4. Sebaiknya Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir 

melakukan pelatihan tentang penerapan Laporan Keuangan berdasarkan PSAK 

No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah, agar Badan Amil Zakat 
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Nasional Kabupaten Rokan Hilir dapat menyajikan laporan keuangan yang tepat 

dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. 

5. Penelitian ini bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi dan 

dapat lebih mengembangkan, sesuai dengan  kebijakan-kebijakan PSAK No. 109 

yang terbaru. 


