
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan mengenai pengaruh rencana 

kerja anggaran terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja pada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II, penulis mencoba 

menyimpulkan dan memberikan saran-saran didasari dengan keterbatasan yang 

dimiliki oleh penulis, sehingga saran-saran yang dikemukakan disini jauh dari 

sempurna. Walaupun demikian, diharapkan dapat bermanfaaat bagi perusahaan 

ataupun pihak-pihak yang berkepentingan.  

Simpulan yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut : 

1) Rencana kerja anggaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

Surabaya II secara umum telah dijalankan dengan baik,  secara keseluruhan 

mengindikasikan bahwa rencana kerja anggaran ini dipengaruhi oleh 

beberapa aspek diantaranya : 

(1) Bagan akun standar, yaitu mengenai  kebutuhan belanja sesuai dengan 

klasifikasi belanja yang dianggarkan dan standar kode akun yang ditetapkan. 

(2) Prosedur penyusunan rencana kerja anggaran, yaitu mengenai norma waktu 

penyelesaian penyusunan dan keterlibatan aplikasi dan komputerisasi 

Namun dari sebagian aspek yang disebutkan di atas, masih terdapat 

kelemahan dari semua aspek yang perlu diterapkan dengan baik agar lebih 

optimal, diantaranya:  

4) Bagan akun standar, yaitu mengenai ketepatan waktu penyusunan 

rencana kerja anggaran masih lemah karena kurang koordinasi antara 

tingkat satuan kerja di daerah dengan departemen dan dasar penyusunan 

rencana kerja anggaran yang masih berubah antara tingkat satuan kerja di 

daerah dan departemen sehingga terjadinya pergeseran prioritas.  

5) Sumber daya manusia, yaitu mengenai tugas pokok dan fungsi pejabat, 

penempatan pegawai yang terlibat dalam penyusunan rencana kerja 

anggaran yang masih terbatas, surat keputusan  untuk penempatan 



pegawai, pemahaman pegawai dari segi kuantitas, pemahaman pegawai 

dalam penyusunan rencana kerja anggaran, perhatian manajemen puncak 

terhadap saran dari bawahan, dukungan manajemen puncak.  

6) Prosedur penyusunan rencana kerja anggaran, yaitu mengenai 

pelaksanaan Standard Operasional Procedurs (SOP) antara satuan kerja 

dan kuasa bendahara umum negara tidak online , penggunaan kode 

kesalahan dalam komputerisasi, dan pelaksanaan perincian petunjuk 

operasional (manual guide). 

 

2) Dilihat dari kualitas laporan keuangan satuan kerja di Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II secara umum telah dicapai 

dengan baik, hal ini didukung dengan telah terpenuhinya karakteristik 

kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat 

dipahami. Namun masih terdapat kelemahan yang perlu diterapkan dengan 

baik agar lebih optimal, diantaranya: 

a) Relevan, yaitu mengenai penyajian laporan keuangan  berdasarkan fakta 

dan validitas,  kesinambungan antara penyajian laporan keuangan tahun 

lalu dengan tahun berikutnya,  laporan keuangan mencerminkan kinerja 

organisasi yang tidak bertentangan dengan unsur informasi laporan 

keuangan dalam pengambilan keputusan. 

b) Andal, yaitu mengenai laporan keuangan yang bebas dari pengertian 

yang menyesatkan, penyajian laporan keuangan sederhana dan dapat 

dimengerti, penggambaran transaksi serta peristiwa lainnya pada tanggal 

pelaporan, pengungkapan informasi dalam batasan materialitas, 

pengukuran kinerja lebih penting daripada realisasi anggaran, penyajian 

transparan, komprehensif, dan menyeluruh untuk kebutuhan pemakai 

laporan keuangan, dan estimasi unsur laporan keuangan.    

c) Dapat dibandingkan, yaitu mengenai restatement (pengungkapan kembali 

dengan berita acara) pada tahun terjadinya perubahan dan restatement 



adanya accounting error (misalnya terjadi selisih, kesalahan kode) di 

laporan keuangan. 

d) Dapat dipahami, yaitu mengenai kesalahan saji persepsi, dan hal-hal yang 

kompleks dan rumit di laporan keuangan.  

3) Berdasarkan hasil penelitian bahwa rencana kerja anggaran berpengaruh 

positif terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja. Rencana kerja 

anggaran yang memadai dapat mendorong peningkatan kualitas laporan 

keuangan satuan kerja. Pengaruh rencana kerja anggaran terhadap kualitas 

laporan keuangan satuan kerja sebesar 87,4% sedangkan sisanya sebesar 

12,6% dipengaruhi oleh       faktor-faktor lain diluar aspek-aspek rencana 

kerja anggaran. 
 

5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian atas Rencana kerja anggaran terhadap kualitas 

laporan keuangan satuan kerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) Surabaya II, maka penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa 

saran yang dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II dan juga bagi peneliti 

selanjutnya, sebagai berikut: 

 

1)  Bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II 

 (1) Rencana kerja anggaran merupakan salah satu faktor yang mendorong 

peningkatan kualitas laporan keuangan satuan kerja, oleh karena itu 

sebaiknya pemerintah di tingkat satuan kerja harus selalu 

mengembangkan mutu dari penyusunan rencana kerja anggaran itu 

dengan cara meningkatkan koordinasi antara tingkat satuan kerja di 

daerah dengan departemen, pelaksanaan prosedur antara pengguna 

anggaran dan kuasa bendahara umum negara secara online untuk dapat 

meraih hasil yang sempurna terutama dalam aspek sumber daya manusia 

perlu diterapkan dengan baik agar lebih optimal. 



(2)  Agar kualitas laporan keuangan satuan kerja dapat tercapai secara 

maksimal, pemerintah di tingkat satuan kerja harus lebih meningkatkan 

kualitas laporan keuangan terutama dalam hal relevan, andal, dapat 

dibandingkan, dan dapat dipahami perlu diterapkan dengan baik dan 

menyusun rencana kerja anggaran dengan baik 

(3)  Sosialisasi penyusunan rencana kerja anggaran lebih di galakkan dengan 

diadakannya pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan 

terutama di bidang akuntansi agar seluruh pegawai di tingkat satuan kerja 

dapat meresapi, mengerti dan dapat melaksanakan tugas, tanggungjawab, 

dan wewenangnya sesuai dengan standar prosedur penyusunan rencana 

kerja anggaran dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas laporan 

keuangan satuan kerja yang akuntabilitas,transparansi, dan profesional. 

2)  Bagi peneliti selanjutnya 

 Saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya yaitu, dengan penelitian 

pada aspek yang sama yaitu dengan memperhatikan indikator-indikator variabel 

yang kurang memadai dilihat dari beberapa jawaban responden yang kurang 

setuju. Hal tersebut perlu diperhatikan oleh peneliti selanjutnya dengan 

menetapkan indikator mengenai rencana kerja anggaran dan kualitas laporan 

keuangan satuan kerja dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


