
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya. 

 

5.1.1  Kesimpulan atas Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Yayasan 

Dompet  Dhuafa Bandung Berdasarkan PSAK No.45 

 Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa 

penyajian laporan keuangan Yayasan Dompet Dhuafa Bandung telah sesuai 

dengan PSAK No. 45, hal ini tercermin dari : 

1. Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas 

yang disajikan oleh Yayasan Dompet Dhuafa Bandung telah sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam PSAK No.45. 

2. Catatan Atas  Laporan Keuangan secara garis besar telah menyajikan 

informasi yang mencakup: pengungkapan mengenai dasar pengukuran 

dan kebijakan akuntansi yang diterapkan; Informasi pendukung pos-

pos laporan keuangan sesuai dengan urutan penyajian komponen 

laporan keuangan; Pengungkapan lain termasuk komitmen dan 

pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat 

non-keuangan. 

3. Pada laporan Keuangan Yayasan Dompet Dhuafa Bandung tahun 2006 

mengalami peningkatan dana zakat yang disertai dengan penyaluran 

dana yang lebih besar terhadap program-program yang mereka lakukan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menyebabkan aktiva bersih 

akhir tahun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya.  

 

 



 

5.1.2  Kesimpulan atas Pelaksanaan Publikasi Laporan Keuangan pada 

Yayasan Dompet Dhuafa Bandung 

 Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa 

publikasi laporan keuangan pada Yayasan Dompet Dhuafa Bandung telah 

dilaksanakan dengan baik, hal itu terlihat dari : 

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para donatur dan 

masyarakat umum dari dana yang berhasil dihimpun, Yayasan Dompet 

Dhuafa Bandung telah melaksanakan kewajiban transaparansi yang 

baik yaitu dengan mempublikasikan laporan keuangannya baik secara 

rutin maupun langsung yang ditujukan kepada masyarakat umum. 

Yayasan Dompet Dhuafa Bandung membuat laporan secara rutin 

melalui website, surat kabar Pikiran Rakyat dan Majalah Dompet 

Dhuafa Bandung “Kail”. Bentuk laporan tersebut adalah : 

a.  Laporan Bulanan 

Laporan ini merupakan publikasi nama-nama donatur yang telah 

menyetor zakat atau infaq/ shadaqah mereka kepada yayasan, serta 

jumlah perolehan  dana, dan pendayagunaan dana. 

b. Laporan Triwulan  

Laporan ini dipublikasikan melalui majalah Dompet Dhuafa 

Bandung “Kail”, yaitu berupa laporan penerimaan dana dan 

laporan penyaluran dana. 

c. Laporan Keuangan Tahunan yang akan Diaudit Akuntan 

Publik, yamg terdiri dari : Laporan Posisi Keuangan, Laporan 

Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan. 

2. Selain publikasi rutin atas kegiatan penghimpunan dan penyaluran 

dana insidentil, seperti  solidaritas kemanusiaan dan dana hewan 

kurban. Yayasan ini juga melakukan publikasi langsung sesuai dengan 

waktu pelaksanaan tersebut. 

3. Meskipun Yayasan Dompet Dhuafa Bandung telah melaksanakan 

kewajiban transparansi atas laporan keuangannya yaitu dengan cara 



 

melakukan publikasi laporan keuangannya tetapi dalam 

pelaksanaannya terkadang tidak tepat waktu terutama publikasi melalui 

website. Keterlambatan pelaksanaan publikasi laporan keuangan 

melalui website disebabkan  oleh proses revisi konten manajemen 

sistem yang dilaksanakan oleh Yayasan Dompet Dhuafa Bandung 

dalam rangka mempermudah proses upload data laporan keuangan 

dimana proses tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit 

sehingga menyebabkan pelaksanaan publikasi laporan keuangan yang 

dilakukan melalui website jadi terlambat. 

4. Bahasa yang digunakan dalam laporan keuangan banyak menggunakan 

istilah-istilah akuntansi dana (akuntansi non komersial) yang sulit 

dipahami oleh orang yang tidak mengerti akuntansi sehingga harus 

lebih dijelaskan dengan bahasa yang dapat dipahami. 

 

5.1.3 Kesimpulan atas Manfaat Publikasi laporan Keuangan Yayasan 

Dompet Dhuafa Bandung bagi Peningkatan Dana Zakat 

 Dari penelitian yang penulis lakukan, berdasarkan hasil pengujian 

koefisien determinasi untik mengetahui seberapa besar persen manfaat publikasi 

laporan keuangan mempengaruhi peningkatan dana zakat dapat disimpulkan 

bahwa publikasi laporan keuangan Yayasan Dompet Dhuafa Bandung 

berpengaruh sebesar 53,23 % terhadap peningkatan dana zakat. Artinya publikasi 

laporan keuangan memiliki manfaat terhadap peningkatan dana zakat, hal ini 

terbukti dari adanya peningkatan dana zakat tahun 2006 dan besarnya penyaluran 

dana tersebut untuk program-program sosial yang mereka lakukan. Peningkatan 

ini menunjukan bahwa Yayasan Dompet Dhuafa Bandung menjalankan prinsip 

profesional, amanah, dan transparan yaitu dengan mempublikasikan laporan 

keuangannya dengan baik dan rutin maupun langsung yang ditujukan kepada 

masyarakat umum, sehingga meningkatkan kepercayaan muzakki atau masyarakat 

kepada Yayasan Dompet Dhuafa Bandung, dimana kita ketahui sekarang banyak 

organisasi pengelola zakat lainnya yang berusaha menarik perhatian para donatur 

untuk mempercayakan zakatnya kepada mereka. Dengan semakin tinggi tingkat 



 

kepercayaan masyarakat terhadap Yayasan Dompet Dhuafa Bandung sebagai 

organisasi pengelola zakat maka penerimaan bagi organisasi pun akan semakin 

meningkat dan membuat mereka ingin menjadi donatur tetap Yayasan Dompet 

Dhuafa Bandung yang dapat dilihat dengan peningkatan jumlah dana zakat yang 

diterima ditengah persaingan yang ada sekarang ini. Karena yang dipengaruhi 

oleh publikasi laporan keuangan yang dilakukan hanya 53,23% yang artinya 

mereka yang membaca laporan keuangan dapat mengerti isi dari laporan 

keuangan tersebut karena yang menjadi donatur bukan saja orang perorangan 

tetapi juga perusahaan-perusahaan yang menitipkan dana zakat, infaq, dan 

shadaqah kepada Yayasan Dompet Dhuafa Bandung, sedangkan 47,77% 

dipengaruhi hal-hal lain diluar masalah yang dibahas oleh peneliti baik itu berupa 

wujud langsung penyaluran program sosial pada masyarakat yang membutuhkan 

ataupun hal lainnya. 

 

5.2  Saran 

 Saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penelitian yang telah 

dilakukan adalah Yayasan Dompet Dhuafa Bandung sebaiknya terus melakukan 

upaya peningkatan kualitas pelayanan untuk meningkatkan kepercayaan dan 

meningkatkan kepuasan semua pihak yang berkepentingan terutama dalam waktu 

mempublikasikan laporan keuangan melalui website. Lalu laporan keuangan yang 

dipublikasikan juga lebih baik lagi diberi penjelasan terhadap istilah-istilah 

akuntansi dana sulit dimengerti oleh orang yang tidak mengerti akuntansi, 

sehingga masyarakat umum dapat mengerti laporan keuangan yang disajikan. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


