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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau pengakuan terhadap dana zakat, 

infak/sedekah serta  dana nonhalal yang diterima dilakukan sesuai dengan 

nilai dasar tunai dimana pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan 

pada saat kas dikeluarkan. Pengukuran terhadap dana yag diterima atau 

dikeluarkan diukur sebesar kas yang diterima dan dikeluarkan dan 

pengungkapan telah dilakukan yaitu mengenai kebijakan penyaluran dana 

zakat dan dana infak/sedekah, metode penentuan nilai wajar, rincian jumlah 

penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah, rincian jumlah dana yang 

diterima untuk masing-masing mustahik, persentase dari setiap aset yang 

disalurkan, keberadaan dan penggunaan dana nonhalal, serta pengungkapan 

mengenai kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana 

infak/sedekah.  Hal ini telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 109 

2. Pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau penyajian laporan keuangan 

terkonsolidasi dengan laporan keuangan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 

pusat. Yang dilkukan bagian keuangan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau 

adalah adalah menginput seluruh  transaksi baik uang masuk maupun uang 

keluar dengan sistem daf yang terhubung dengan Inisiatif zakat Indonesia 
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(IZI) pusat proses pelaporannya satu kali sebulan. Pada laporan keuangan 

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) pusat sudah sesuai dengan ketentuan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 yaitu sudah 

menyajikan semua komponen laporan keuangan yang sudah diaudit oleh 

auditor eksternal  kecuali catatan atas laporan keuangan yang tidak 

dipublikasikan tetapi tetap dibuat oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pusat. 

3. Tinjauan ekonomi syari’ah terhadap penerapan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 

Riau  dari segi pencatatan penerapan telah sesuai yaitu sudah melakukan 

pencatatan mulai dari akad sampai bentuk laporan keuangan yang disusun 

oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pusat , segi internal control Inisiatif 

Zakat Indonesia (IZI) mempunyai pengawasan,  laporan keuangan diaudit 

dari luar dan dalam, dilihat dari segi bukti pada Inisiatif Zakat Indonesia 

(IZI)  sudah sesuai,  hal ini dibuktikan dengan laporan keuangan terbuka 

untuk umum serta dapat diakses di media sosial melaui situsnya, ini  jelas 

telah sesuai dengan prinsip transparansi. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat mengemukan beberapa 

saran-saran yang dipertimbangkan untuk menjadi bahan masukan pada 

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau, adapun saran-saran yang diberikan untuk 

pihak-pihak sebagai berikut: 
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1. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau agar tetap konsisten dalam 

menerapkan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang telah sesuai 

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. 

2. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) pusat dalam membuat laporan keuangan 

tahun selanjutnya agar mempublikasikan bentuk catatan atas laporan 

keuangan supaya lebih  mudah dipahami pembaca. 

3. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) agar tetap konsisten dalam 

mempublikasikan laporan keuangan melaui media sosial demi terjaganya 

akuntabilitas dan menjaga kepercayaan para donatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


