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BAB VI  

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki 

Kota Pekanbaru”, maka diperoleh beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Pengelola keuangan Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki kurang 

mampu secara akuntansi untuk membuat pembukuan dan laporan keuangan 

masjid. Laporan keuangan yang di bentuk oleh pengelola masjid paripurna 

masih sangat sederhana yaitu berbentuk laporan kas dan belum berpedoman 

kepada PSAK No. 45 sebagai wujud pertanggung  jawaban pengelola 

keuangan masjid. 

2. Upaya transparansi dan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Masjid 

Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki dilakukan dengan dua cara yaitu 

diumumkan secara lisan setiap jum’at dan ditulis pada papan laporan 

keuangan masjid. Akan tetapi, laporan keuangan Masjid Paripurna di 

Kecamatan Payung Sekaki tidak dilaporkan secara berkala sesuai dengan 

pedoman pengelolaan Masjid Paripurna sehingga tidak dapat memberikan 

informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para donatur, jamaah 

masjid, pemerintah serta pihak lain yang menyediakan dana bagi Masjid 

Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki. 
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3. Pengelola keuangan Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki telah 

menjalankan upaya pengelolaan keuangan masjid yang berkaitan dengan 

penggalian sumber dana dan prosedur lalu lintas keuangan. Akan tetapi upaya 

tersebut masih belum optimal karena Masjid Paripurna di Kecamatan Payung 

Sekaki tidak membentuk sistem penganggaran dana sesuai pedoman 

pengelolaan masjid paripurna yang menghendaki pengelola masjid paripurna 

untuk dapat merancang program kerja dan membentuk penganggaran dana 

setiap tahunnya sehingga dapat mengelola sumber daya secara efektif dan 

efisien.   

6.2  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki, maka peneliti menyarankan:  

1. Dalam pelaksanaan akuntabilitas sebagai wujud pertanggung jawaban 

hendaknya Pemerintah Kota Pekanbaru dapat mengadakan pelatihan kepada 

para pengelola keuangan Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki agar 

bisa membentuk laporan keuangan yang merujuk pada PSAK No. 45 tentang 

pelaporan keuangan entitas nirlaba sehingga dapat menyajikan laporan 

keuangan yang memiliki relevansi dan daya banding yang tinggi.  

2. Dalam pelaksanaan pengelolaan masjid paripurna di kecamatan payung sekaki 

hendaknya pengelola dapat menerapkan pedoman pengelolaan  masjid 

paripurna yang telah diatur dan disusun oleh pemerintah kota pekanbaru 
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seperti menyajikan pelaporan keuangan secara berkala serta penganggaran 

dana, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien.  

3. Dan bagi peneliti selanjutnya penulis menyarankan untuk menambahkan unit 

analisis (subjek penelitian). 

 


