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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai “Analisis Kinerja 

Keuangan pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada Yayasan Dena-Upakara 

Wonosobo tahun 2017-2021”, maka diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Rasio kinerja fiskal 1 mendapatkan hasil rata-rata 1,82 menandakan bahwa 

setiap Rp. 1 dana yang diputarkan dalam bentuk aset memperoleh dana 

sebesar Rp. 1,82. 

2. Rasio kinerja fiskal 2 mendapatkan hasil rata-rata 0,19 menandakan bahwa 

setiap Rp. 1 dana yang diputarkan dalam bentuk aset dapat memperoleh 

pemasukan bersih sebesar Rp. 0,19. 

3. Rasio dukungan publik 1 mendapatkan hasil rata-rata 72% menandakan 

bahwa dari 100% pemasukan Yayasan, 72 % berasal dari sumbangan, dan 

bantuan donatur. 

4. Rasio dukungan publik 2 mendapatkan hasil rata-rata 84% menandakan 

bahwa dari 100% pengeluaran Yayasan, 84% berasal dari sumbangan dan 

bantuan donatur. 

5. Rasio efisiensi penghimpunan dana mendapatkan hasil rata-rata 73,80 

menandakan bahwa setiap Rp. 1 biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan 

dana menghasilkan pemasukan Rp 73,80. 



52 
 

 

 

6. Rasio kas cadangan mendapatkan hasil rata-rata 0,61 menandakan bahwa 

Yayasan dapat bertahan selama 141 hari tanpa mendapatkan pemasukan. 

7. Rasio efisiensi program mendapatkan hasil rata-rata 3% menandakan bahwa 

dari 100% pengeluaran, sebanyak 3% berasal dari program kerja Yayasan. 

 

 
B. Implikasi/Saran 

 

1. Bagi objek penelitian 

 

a. Yayasan Dena-Upakara diharapkan tetap dapat menolong anak-anak 

tunarungu yang kurang mampu dalam hal ekonomi untuk menempuh 

pendidikan melalui dana donatur yang dipercayakan pada Yayasan ini. 

b. Yayasan Dena-Upakara diharapkan dapat menjaga kepercayaan para 

donatur dengan mengembangkan kualitas diri para murid dan 

mempertahankan pengelolaan dana yang sudah baik. 

c. Yayasan Dena-Upakara diharapkan dapat dapat menjaga kestabilan 

pendapatan dengan memperlebar koneksi untuk menambah 

pemasukan. 

d. Yayasan Dena-Upakara diharapkan dapat mengelola dana kas 

cadangan sehingga dana yang disimpan tidak terlalu banyak dan dapat 

digunakan untuk keperluan yang lain. 

e. Yayasan Dena-Upakara diharapkan dapat menambah program kerja 

untuk lebih menjamah jangkauan eksternal. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 
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a. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 rasio kinerja 

keuangan menurut Ritchie dan Kolodinsky (2003). Diharapkan pada 

penelitian selanjutnya dapat memperluas jangkauan dengan menambah 

variabel lain sehingga penelitian yang di dapat lebih akurat. 

b. Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup 5 

tahun pembukuan keuangan. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya 

dapat memperbanyak jangkauan tahunnya untuk mendapatkan hasil 

penelitian yang lebih baik. 

 
 

C. Keterbatasan 

 

1. Sampel hanya berasal dari 1 tempat. Sampel yang berjumlah lebih dari 

2 tempat dapat dijadikan sebagai perbandingan dan menjadi sebuah 

fenomena menarik yang dibahas dan dihasilkan. 

2. Jangka waktu data penelitian yang minim membuat data yang 

dihasilkan kurang akurat. Jangka waktu hanya 5 tahun, dari data 

tersebut peneliti belum mendapatkan data yang akurat. 

3. Variabel yang digunakan hanya 5 rasio keuangan menurut Ritchie dan 

Kolodinsky (2003). Bila variabel yang digunakan lebih dari 1 dapat 

ditarik benang merah dan menghasilkan penelitian yang lebih menarik 

dengan menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain 

 
 


