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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi adalah  sebuah lembaga nirlaba 

yang bergerak pada bidang pendidikan khususnya adalah pendidikan pada bidang 

agama Islam. Yang mempunyai visi menghadirkan generasi-generasi yang memegang 

teguh Al Quran dan sunah Nabi yang menerapkan syariat diseluruh aspek kehidupan  

 Sebagai lembaga yang  yang tidak menghasilkan laba, dan segala kegiatan 

pendanaanya berasal dari donatur khususnya SEG, Yayasan Sayyid As sanusi dituntut 

untuk Akuntabel dan stransparans mungkin dalam menyajikan informasi keuangan 

yayasan demi untuk menjaga kepercayaan donatur tersebut, hal ini juga agar yayasan 

dapat terus berdiri. Karena donatur adalah nyawa bagi lembaga atau organisasi 

nirlaba.  

Dari penelitian yang sudah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan.  

1.1.1 Akuntabilitas Keuangan Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi   

a. media akuntansi yang dihasilkan Yayasan Sayyid Muhammad Ali As 

sanusi yang digunakan dalam pertanggung jawaban terhadap 

penghimpunan dana, pengelolaan dan transparansi adalah laporan 

keuangan yang hanya berupa pengeluaran kas dan penerimaan kas. 
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b. Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi belum menyajikan laporan 

keuangan berdasarkan PSAK Nomor 45 tentang entitas nirlaba. Dalam 

menyusun laporan keuangan, Yayasan hanya menyajikan laporan 

penerimaan kas dan pengeluaran kas, dimana pencatatan tersebut tidak 

sesuai dengan pos-pos pengklasifikasian yang sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan yang berlaku yaitu laporan posisi keuangan, laporan 

aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini 

dikarenakan pihak yayasan tidak terlalu peduli dengan standar yang 

digunakan yaitu PSAK. Karena menganggap laporan yang mereka buat 

sudah cukup.  

c. Bentuk akuntabilitas Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi kepada 

stakeholders tercermin dari laporan pencatatan transaksi yaitu peti kas 

yang di sajikan dan melalui data wawancara yang diterima oleh peneliti.  

d. Wujud akuntabilitas Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi tidak 

melakukann tugasnya dengan baik karena mengabaikan standar yang 

menjadi pedoman dalam laporan keuangan nirlaba yaitu PSAK Nomor 

104. 

1.1.2 Transparansi Keuangan  Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi   

a. Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi dalam penghimpunan 

dana, seluruh  dananya berasal dari donatur tetap yaitu SEG. Adapun 

dana yang berasal dari sumbangan wali murid sifatnya tidak tetap dan 
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untuk  pertanggungjawaban sumbangan yang berasal dari wali murid 

pihak Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi mencatat kemudian 

menyerahkan kepada SEG, dan tidak ada pertanggungjawaban 

terhadap wali murid. Karna informasi keuangan hanya ditujukan untuk 

pihak SEG, maka hanya pihak  SEGlah yang boleh mengakses data 

dan informasi keuangan keuangan yang dibuat oleh pihak yayasan. 

b. Berdasarkan kelengkapan data yang diperoleh yaitu berupa data 

transaksi keuangan pada Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi, 

dapat diketahui bahwa keuangan yang dikelola yayasan adalah amanah 

dari stakeholder yaitu pihak SEG. Yang pengelolaan harus transparan 

dan dapat dipertanggung jawabkan. yang paling penting adalah 

pertanggung jawaban kepada Allah SWT. Dari data laporan keuangan 

Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi  yang berupa arus kas 

dapat disimpulkan bahwa transparansi yang di sampaikan kepada 

stakeholder cukup baik hanya saja yayasan tidak menerapkan SAK 

yang sudah ditetapkan tentang keuangan yayasan yaitu bentuk laporan 

keuangan yang sesuai PSAK Nomor 45 yang berupa laporan posisi 

keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan 

keuangan 
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c. Bentuk Transparansi Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi 

kepada stakeholders tercermin dari laporan pencatatan transaksi yaitu 

peti kas yang di sajikan dan melalui data wawancara yang diterima 

oleh peneliti 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mencoba memberikan saran yang 

mungkin dapat dilaksanakan oleh Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi dalam 

upaya menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK Nomor 45, 

diantaranya:  

a. Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi bentuk laporan keuangan yang 

disajikan hanya berupa laporan keuangan penerimaan kas dan pengeluaran 

kas. Oleh karena itu, sebaiknya Yayasan melakukan penyesuaian bentuk 

laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK Nomor 45 tentang pelaporan 

keuangan entitas nirlaba yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, 

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. 

b. Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi diharapkan dapat lebih transparan 

sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders. Dan kepada pihak 

yayasan agar memperkenalkan tentang standar yang digunakan sebagai 

pedoman dalam penyajian laporan keuangan nirlaba khususnya staf  



70 
 

keuangan  yaitu PSAK Nomor 45 dan terus mengupdate tentang perubahan-

perubahan yang terjadi dalam PSAK  

5.3 Keterbatasan Penelitian 

 Peneliti mengakui sekalipun sudah berupaya semaksimal dan sebaik mungkin 

dalam melakukan peneletian ini masih belum baik apalagi sempurna dan masih 

ditemui adanya keterbatasan-keterbatasan dan kekurangan dalam pelaksanaan 

penelitian dilapangan. Antara  lain adalah : 

a. Objek penelitian hanya berada disatu lokasi pengamatan yaitu Yayasan 

Sayyid Muhammad Ali As sanusi sehingga apa yang terdeskripsikan dalam 

penelitian ini hanyalah yang terjadi dalam yayasan tersebut 

b. Sulitnya mendapatkan data dari pihak stakeholder, hal ini menjadikan sumber 

data hanya berasal dari pihak yayasan saja. 

c. Perbedaan informasi dari beberapa narasumber membuat data yang ada 

menjadi tidak sinkron.  

 

 

 

 

 


