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BAB V.   KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini membuktikan bahwa perlunya suatu format pelaporan, 

pedoman Laporan keuangan, pembagian fungsi dan juga SOP 

pengelolaan keuangan pada suatu tata kelola organisasi, secara khusus 

lembaga nirlaba dalam hal ini Yayasan. Sesuai dengan hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, dihasilkan 

beberapa simpulan berikut, antara lain:  

a. Dalam pengelolaan keuangan Yayasan Fransiskus Palau Karmel belum 

menerapkan PSAK No. 45 karena Laporan keuangan yayasan belum ada 

Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan, belum ada 

klasifikasi asset neto tidak terikat, asset neto temporer, asset neto terikat 

permanen dan juga catatan atas laporan keuangan.  

b. Yayasan Belum memiliki acuan laporan keuanagan atau petujuk khusus 

untuk laporan keuangan sehingga laporannya belum sesuai dengan 

standar.  

c. Pelaporan keuangan Yayasan hanya sebatas jumlah penerimaan dan 

pengeluarnya serta nilai saldo dari masing-masing jenis penerimaan dan 

beban serta saldo keuangan berupa kas dan bank. 

d. Tidak ada menginformasikan aset atau liabilitas yayasan sebagai satu 

kesatuan dengan laporan keuangan.  

e. Yaysan Frnasiskus Palau Karmel sudah memenuhi peraturan perundang-

undangan untuk membuat laporan keuangan sesuai standar PSAK 45.  
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5.2 Impilkasi 

Implikasi dalam penelitian ini adalah ditujukan untuk Yayasan 

Fransiskus Palau Karmel untuk membenah kembali Sistem Informasi 

Akuntansi dan tata kelola Yayasan dengan menerapkan standar akuntansi 

keuangan di Indonesia. Sedangkan bagi praktisi penelitian ini 

memberikan bukti empiris bahwa:  

a. Penerapan standar dalam penyusunan laporan keuangan akan mampu 

memberikan dampak peningkatan kepercayaan masyarakat dan pemberi 

sumber dana serta terbukanya peluang yang lebih besar dalam 

mendapatkan alokasi dana bantuan dari pihak eksternal.  

b. Anggaran merupakan dasar dari kesuksesan bisnis. Setiap organisasi 

membutuhkan anggaran karena menjadi pedoman dalam menjalankan 

program, alat untuk mengkoordinasi, mengawasi dan mengevaluasi agar 

semua program berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh 

organisasi/Yayasan. 

c. Job desk membantu menghindari pekerjaan yang rangkap, mengukur 

kemampuan seseorang dalam bekerja dan sebagai panduan atau pedoman 

kerja agar mengetahui apa yang harus dilakukan dan diharapkan dari 

Yayasan. Dengan adanya panduan dan pedoman kerja, segala pikiran, 

usaha, dan energi dapat difokuskan dalam pekerjaan sehingga pekerjaan 

tersebut menjadi lebih efektif.  

d. Penyusunan pedoaman Akuntansi sangat penting karena membawa 

keseragaman dalam menyajikan laporan keuangan dan lebih informative.  
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e. Pengawasan dan evaluasi dalam yayasan membantu meningkatkan mutu 

program kerja yayasan dan sebagai tindakan perbaikan yang 

berkelanjutan sesuai dengan visi misi yayasan.  

5.3 Saran 

Berikut ini peneliti memberikan rekomendasi dalam pembenahan sistem 

informasi akuntansi berbasis PSAK 45 serta pembenahan tata kelola 

Yayasan Fransiskus Palau Karmel:  

a. Yayasan dalam pengelolaan laporan keuangan sebaiknya berpedoman 

pada laporan keuangan yang standar yaitu PSAK 45. 

b. Yayasan Fransiskus Palau Karmel perlu menerbitkan keputusan 

menyangkut Pedoman/petunjuk keuangan Akuntansi Yayasan beserta tim 

yang diperlukan/SDM baik dari anggota maupun konsultan sebagai acuan 

dan dasar hukum internal untuk Format dan pelaporan keuangan yang 

sesuai dengan standar.  

c. Yayasan juga dapat mengikut sertakan staf yayasan dalam pelatihan-

pelatihan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar. 

d. Sebagai penyempurnaan, yayasan dapat memanfaatkan teknologi dalam 

pengelolaan keuangan sesuai PSAK 45 dengan aplikasi akuntansi. 

e. Yayasan perlu menerbitkan SOP pegelolaan keuangan untuk mengatur, 

memonitor, dan menilai setiap kegiatan yang dijalakan di Yayasan agar berjalan 

sesuai standar keuangan dan Visi misi yang telah ditentukan.  

 


