
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah terhadap 

implementasi good governance studi kasus Organisasi Pengelola Zakat dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada 

Organisasi Pengelola Zakat secara umum sudah baik. Namun masih ada 

responden berpendapat pemenuhan  akun-akun dalam komponen suatu 

unsur pelaporan keuangan hanya kadang-kadang terpenuhi dan nilai 

perolehan (historical cost) dalam mengukur transaksi zakat, infaq dan 

sedekah hanya kadang-kadang digunakan. Demikian juga pengungkapan 

tanda kurung dan pengungkapan catatan kaki masih banyak responden 

berpendapat hanya kadang-kadang dilakukan. 

2. Penerapan good governance pada Organisasi Pengelola Zakat secara 

umum sudah sangat baik. Akan tetapi masih ada responden berpendapat 

pihak intern organisasi masih kurang mengintervensi terhadap kebijakan 

yang dibuat manajemen, demikian juga pihak ekstern organisasi masih 

kurang mengintervensi terhadap kebijakan yang dibuat manajemen. 
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3. Pengaruh Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan 

Sedekah memiliki hubungan yang kuat dengan implementasi good 

governance studi kasus Organisasi Pengelola Zakat. Semakin baik 

penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah maka 

implementasi good governance studi kasus Organisasi Pengelola Zakat  

juga akan semakin baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan 

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah berpengaruh 

terhadap implementasi good governance studi kasus Organisasi Pengelola 

Zakat, dimana penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan 

Sedekah memberikan pengaruh terhadap implementasi good governance 

studi kasus Organisasi Pengelola Zakat. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan dan 

keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui 

hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik bagi peneliti 

selanjutnya, yaitu :  

1. Organisasi Pengelola Zakat 

Bagi organisasi pengelola zakat agar pencatatan akuntansi zakat infaq dan 

sedekah lebih ditingkatkan dengan mengacu pada pernyatan standar 

akuntansi keuangan 109 (PSAK 109) sehingga laporan yang dihasilkan 

dapat memberikan informasi yang relevan bagi stakeholders seperti para 

muzzaki dan para mustahiq. Dengan menerapkan pernyataan standar 
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akuntansi keuangan 109 (PSAK 109) akan meningkatkan kepercayaan 

publik terhadap organisasi pengelola zakat. 

2. Peneliti 

a. Agar hasil penelitian bisa lebih maksimal, objek dan unit penelitian 

yang digunakan sebaiknya lebih dari satu lembaga organisasi 

pengelola zakat dan jumlah muzakki yang menjadi responden juga 

lebih diperbanyak. Hal ini dapat lebih mengembangkan model 

penelitian sehingga pengaruh PSAK 109 tentang akuntansi zakat, 

infaq dan sedekah terhadap implementasi good governance studi 

kasus organisasi pengelola zakat dapat ditinjau baik dari sisi 

pandang muzakki maupun amil zakat. 
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