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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1   Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan mengenai Akuntabilitas Akuntansi 

terkait PSAK 45 dan penerapan aplikasi akuntansi berbasis online yang diterapkan 

oleh Masjid X, maka”peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:” 

a) Pengelolaan keuangan Masjid X berupa penerimaan dana maupun 

pengeluaran dana sudah dicatat dan dilaporkan secara baik. 

Pertanggungjawaban dana kepada para jamaah dilaporkan setiap hari 

Jumat sebelum melaksanakan shalat Jumat dengan dibacakan secara 

lisan oleh pengurus Masjid. Laporan keuangan Masjid sudah tertata 

dengan baik dikarenakan Masjid memiliki sebuah aplikasi akuntansi 

online sehingga laporan keuangan bisa terbentuk secara otomatis dan 

praktis. Laporan keuangan pernah di audit oleh pihak eksternal yang 

dilakukan setiap tiga atau empat tahun sekali dimana kurang lebih sekitar 

tahun 2012 merupakan tahun terakhir Masjid X diaudit oleh pihak 

ekternal. 

b) Laporan keuangan organisasi nirlaba pada Masjid X secara keseluruhan 

belum memenuhi dengan PSAK 45, akan tetapi penyajian laporan 

keuangannya sudah diungkapkan secara rinci, terstruktur rapi dengan 

pengkodean akun, serta mudah dipahami. 

c) Akuntabilitas akuntansi di Masjid X dengan menggunakan aplikasi 

akuntansi berbasis online merupakan salah satu penerapan teknologi di 

era Revolusi Industri 4.0 yang terkait dengan cloud computing sehingga 

Masjid dapat memberikan informasi keuangan kepada jamaah maupun 

pengurus untuk mengaksesnya diberbagai device secara update. 
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6.2  Saran 

Setelah mengadakan penelitian dan menganalisisnya, maka terdapat saran 

untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi pengurus Masjid 

X. Adapun saran yang diberikan dari hasil penelitian tersebut adalah: 

a) Penyusunan”laporan keuangan sebaiknya berpedoman dan mengikuti 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang 

tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 agar 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan lebih jelas, relevan dan 

memiliki daya banding”yang tinggi. 

b) Perlu adanya evaluasi bagi pengurus dan penyuluhan kepada Jamaah 

mengenai aplikasi akuntansi online Masjid, agar penggunaan aplikasi 

akuntansi online dapat dimaksimalkan. 

 

6.3   Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

fenomenologi. Peneliti menyadari bahwa hasil temuan masih terdapat 

keterbatasan diantaranya yaitu Peneliti tidak memperoleh dokumen-dokumen 

secara keseluruhan mengenai informasi keuangan Masjid X serta informasi yang 

diberikan oleh informan belum sepenuhnya mencukupi data yang dibutuhkan 

karena belum dijelaskan secara rinci dan jelas. 
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