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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Penerapan sistem informasi 

akuntansi penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah pada Badan Amil 

Zanakat Nasional Kota Pekanbaru, maka disimpulkan bahwa: 

1) Penerapan sistem informasi akuntansi ZIS pada BAZNAS Kota Pekanbaru 

dapat disimpulkan tidak menggunakan SIA secara baik dan benar. Dengan 

alasan tidak di gunakannya program pemrosesan transaksi yang dapat 

menciptakan sistem informasi akuntansi yang efektif dan efesien, begitu 

juga dengan penomoran kwitansi bukti setor zakat, peneliti menemukan 

bahwa BAZNAS Kota Pekanbaru tidak menggunakan kwitansi dengan 

penomoran permanen, sehingga dapat terjadi potensi penyelewengan 

penerimaan dana ZIS. 

2) Penerapan PSAK No.109 berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan 

bahwa BAZNAS Kota Peknabaru belum menggunakan PSAK No.109. 

Beberapa poin mengapa BAZNAS Kota Pekanbaru belum menggunakan 

PSAK No.109 adalah karena BAZNAS Kota Peknabaru hanya 

menggunakan laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan perubahan 

dana. 



71 
 

 

3) Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru hanya memberikan 5 sampai 

6 golongan yaitu : Fakir, Miskin, Amil, Fi Sabilillah, Muallaf, Ibnu sabil 

dan Gharimin. Adapun untuk  pembagian Gharimin pembagian konsumtif. 

4) Pada penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZNAS Kota 

Pekanbaru terdapat dana yang belum tersalurkan. Adapun pada penyaluran 

dana ZIS yang belum tersalurkan merupakan dana yang diterima pada saat 

BAZNAS Kota Pekanbaru telah tutup buku. Sehingga terlihat pada 

laporan keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru tidak menyalurkan dana 

dengan baik kepada yang membutuhkan. 

6.2 Saran 

1) Penomoran urut kwitansi penerimaan dana ZIS seharusnya dicetak secara 

permanen dan urut sehingga tidak menimbulkan potensi manipulasi.  

2) Menggunakan program aplikasi yang diberikan oleh BAZNAS sehingga 

proses manajemen menjadi efektif, dan efisien dengan cara pemberdayaan 

SDM. 

3) Menerapkan PSAK No.109 secara komprehensif, karena BAZNAS Kota 

Pekanbaru mengelola dana besar dari masyarakat banyak maka seharusnya 

dikelola secara profesional. 

4) Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru merupakan lembaga 

penerimaan dan penyarulan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang di percayakan 

masyarakat dalam menitipkan dan menyalurkan kepada yang 

membutuhkan. Sebaiknya BAZNAS Kota Pekanbaru dapat menyalurkan 

dana ZIS setiap bulannya sehingga dana yang di terima dapat tersalurkan 
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semaksimal mungkin sehingga dana yang di terima pada saat tutup buku 

dapat tersalurkan. Dengan demikian dana yang belum tersalurkan tidak 

begitu besar tercatat pada laporan keuanga. Pada saat tutup buku 

seharusnya saldo yang bersisa pada saat tutup buku di beri penjelasan 

berupa catatan kaki bahwa dana yang berlebih diterima pada saat tutup 

buku, sehingga tidak mengurangi kepercayaan muzakki untuk menitipkan 

dana ZIS pada BAZNAS Kota Pekanbaru. Pada penyaluran dana ZIS agar 

dapat tersalurkan dengan maksimal  sebaiknya tenaga survey juga 

memiliki tugas untuk melihat daerah-daerah pelosok yang termasuk  

kriteria dalam penerima dana zakat, infaq dan shadaqah. Sehingga calon 

Mustahik yang berada di pelosok kota pun dapat menerima dana ZIS agar 

dapat lebih meningkatkan kepercayaan para Muzakki untuk menunaikan 

zakat, infaq dan shadaqah kepada BAZNAS Kota Pekanbaru.  

5) Bagi peneliti selanjutnya dengan subjek yang sama diharapkan berinisitaif 

untuk melakukan penelitian sistem informasi akuntansi secara online 

antara wilayah dengan pusat serta bank rekening ZIS. 

 

 

 

 

 


