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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

VI.1 Simpulan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pada 

pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan Yamesta Indonesia. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertama, sebagai tindakan transparansi dalam 

pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan Yamesta Indonesia 

memanfaatkan media sosial dan media massa, seperti Facebook, Instagram, 

Youtube, Whatsapp dan kompasiana.com sebagai media komunikasi kepada 

donatur serta masyarakat, dimana dengan pemanfaatan media ini maka informasi 

dapat dengan mudah tersebar. Kedua, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan 

dan penyajian laporan keuangan di Yamesta Indonesia sudah diterapkan dengan di 

buktikan adanya laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus Yamesta Indonesia 

yang menyatakan bahwa adanya pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan laporan keuangan tersebut, dan ketiga pelaporan keuangan yayasan 

yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan yayasan belum mengacu 

kepada pedoman ISAK No 35, hal tersebut dikarenakan kurangnya kemampuan 

dari sumber daya manusia yang dimiliki Yamesta Indonesia. Laporan keuangannya 

terdiri atas laporan aktivitas, laporan arus kas dan laporan neraca. 

 

VI.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil dan temuan yang telah diuraikan diatas, peneliti menyadari 

bahwa masih ada kekurangan dalam melakukan peneltian ini antara lain: 

a. Peneliti memiliki keterbatasan waktu untuk pengumpulan data, karena adanya 

pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di lokasi penelitian. 

http://www.library.upnvj.ac.id/
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b. Terdapat informan yang kurang detail dalam memberikan informasi pada saat 

wawancara. 

c. Keterbatasan pertemuan dengan informan pendukung, karena adanya wabah 

virus covid-19 yang menghindari kegiatan tatap muka, sehingga pertemuan 

dilakukan secara daring.  

 

VI.3 Saran 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan serta kesimpulan dan 

keterbatasan peneliti. Maka peneliti memberikan saran-saran yang diberikan 

kebeberapa pihak: 

a. Saran Teoritis 

Bagi peneliti selanjutnya agar lebih mempelajari secara lebih terkait dengan 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan penyajian laporan 

keuangan di yayasan  agar hasil dari penelitian semakin luas dan berkembang. 

b. Saran Praktis 

Sebaiknya untuk pengurus yayasan kedepannya dapat mengembangkan 

kemampuan dari sumber daya manusia yang ada khususnya pada bagian keuangan, 

sehingga dapat menerapkan ISAK No.35 sebagai standar pelaporan keuangan 

Yamesta Indoneia, dan diharapkan nantinya laporan keuangan tersebut dapat lebih 

relevan sesuai dengan komponen laporan keuangan yang terdapat dalam ISAK No 

35.  
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