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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN 

PENELITIAN LANJUTAN 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka dapat 

diambil beberapa point penting yaitu kesimpulan, implikasi, keterbatasan dan 

saran penelitian lanjutan sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Hasil penelitian ini menemukan bahwa LAZ Rumah Zakat, LAZ DPU 

DT dan LAZ Dompet Dhuafa belum sepenuhnya patuh 100% 

terhadap PSAK 109 dilihat dari rekap perbandingan PSAK 109 

dengan PSAK yang diterapkan masing-masing LAZ. 

2. Pendistribusian dan isi laporan keuangan LAZ Rumah Zakat dan 

Dompet Dhuafa sudah sangat baik dan konsisten memublikasikan 

laporan keuangannya di website resmi masing-masing LAZ dengan 

demikian masyarakat Indonesia mengetahui perkembangan kinerja 

Rumah Zakat dan Dompet Dhuaf. 

3. Format dan isi laporan keuangan LAZ DPU DT sudah sangat baik dan 

sesuai dengan PSAK 109 dengan demikian masyarakat dapat 

menerima informasi dan kinerja LAZ DPU DT dengan baik. 

4. Ketepatan waktu laporan keuangan LAZ DPU DT sudah cukup bagus 

sedangkan pendistribusian LAZ DPU DT masih kurang bagus karena 

LAZ DPU DT belum memublikasikan laporan keuangannya pada 

website resmi LAZ DPU DT dengan demikian masyarakat diseluruh 
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Indonesia belum sepenuhnya dapat mengkses informasi dan 

perkembangan LAZ DPU DT 

5. Ketepatan waktu laporan keuangan LAZ Dompet Dhuafa sudah cukup 

bagus dengan demikian masyarakat luas bisa mendapatkan informasi 

mengenai keuangan LAZ Dompet Dhuafa. 

B. Implikasi 

1. Pengungkapan kebijakan-kebijakan pada proses kegiatan akuntansi 

merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari laporan 

keuangan dengan demikian semua pemangku kepentingan dapat 

menerima informasi dengan baik. 

2. Transparansi dalam pelaporan keuangan dapat berimbas pada 

kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana zakatnya melalui 

lembaga amil zakat. 

C. Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di tiga lembaga amil zakat nasional. 

2. Data yang dikumpulkan hanya dari hasil wawancara dan analisis 

laporan keuangan pada format, isi, ketepatan waktu dan 

pendistribusian. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti di LAZNAS yang 

belum menjadi objek dalam penelitian ini. 

4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variable dalam 

menentukan patuh atau tidaknya suatu lembaga zakat pada PSAK 109.


