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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada Sinergi 

Foundation mengenai “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah 

Berdasarkan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (Studi Pada 

Sinergi Foundation)”, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan akuntansi 

zakat dan infak/sedekah di Sinergi Foundation secara keseluruhan sudah sesuai 

dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah meskipun ada 

beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK 109. Dengan menerapkan PSAK 

109 sebagai panduan akuntansi zakat dan infak/sedekah diharapkan lebih 

memudahkan akuntabilitas lembaga amil zakat serta meningkatkan kepercayaan 

muzaki untuk menyalurkan zakat dan infak/sedekah pada lembaga.  

Dari hasil penemuan di lapangan dan juga pembahasan dapat disimpulkan 

penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK 109 pada Sinergi 

Foundation tergolong cukup diterapkan berdasarkan perhitungan kriteria 

penerapan dengan rumus Champion yang telah dilakukan. Komponen pengakuan 

awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penyaluran, penyajian, dan dana 

nonhalal telah diterapkan dengan baik sesuai dengan PSAK 109. Namun, pada 

komponen pengungkapan dan laporan keuangan menunjukkan bahwa komponen 

tersebut cukup diterapkan hal tersebut dikarenakan ada indikator yang tidak 

diterapkan sesuai PSAK 109 yaitu Sinergi Foundation tidak mengungkapkan 

pembagian dana amil dengan dana nonamil dan tidak mengungkapkan hubungan 

istimewa antara amil dengan mustahiq, serta Sinergi Foundation tidak membuat 

laporan perubahan dana nonhalal dan tidak membuat laporan perubahan aset 

kelolaan secara terpisah. 
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B. Saran 

Adapun saran yang peneliti rekomendasikan kepada beberapa pihak terkait 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kepada Sinergi Foundation 

Dalam menerapkan PSAK 109 terutama untuk pengungkapan kebijakan 

pembagian dana amil dan dana nonamil diharapkan dijelaskan dalam catatan atas 

laporan keuangan karena hal tersebut sama pentingnya dengan indikator lain serta 

dana nonhalal masukkan dalam kelompok dana agar penerimaannya bisa 

terpantau dengan membuat laporan perubahan dana nonhalal. 

 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti sarankan untuk menggunakan metode analisis selain rumus Champion 

seperti Grounded Theory Method, Microanalysis dan lainnya. Dan juga subjek 

penelitian yang tidak hanya terbatas pada Lembaga Amil Zakat di kota Bandung 

sehingga ruang lingkupnya lebih luas serta latarbelakang masalah harus sesuai dan 

cakupannya tidak terlalu luas. 


