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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari kualitas Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Sistem Pengendalian Internal Pemmerintah 

(SPIP) terhadap tingkat penyerapan anggaran secara parsial maupun secara 

simultan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Kesimpulan 

yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hipotesis pertama hasil regresi secara parsial menerangkan bahwa 

kualitas Dokumen Pelaksanaa Anggaran (DPA) secara statistic diperoleh nilai t 

hitung 4,489 > t table 1,993 dengan signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Hasil ini 

menunjukkan bahwa Kualitas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran di Kabupaten 

Kampar. 

2. Berdasarkan hipotesis kedua hasil regresi secara persial menerangkan bahwa 

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara statistic diperoleh nilai 

t hitung 5,866 > t table 1,993 dengan signifikan sebesar 0,000 < 0.05. Hasil ini 

menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal Pemerintah (SPIP) 

berpengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran di Kabupaten 

Kampar. 
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3. Berdasarkan hasil regresi simultan menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 

65,257 > f table 3,124 dengan signifikan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. 

Maka model regresi simultan menunjukkan bahwa secara bersama-sama 

variabel independen secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

4. Koefesien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,635% yang berarti variabilitas 

dari variabel dependen (tingkat penyerapan anggaran) dapat dijelaskan oleh 

variabilitas dari variabel independen (kualitas dokumen pelaksanaan anggaran 

dan sistem pengendalian internal pemerintah) sebesar 63,5%. Sedangkan 

sisanya sebesar 36,5% dijelaskan oleh variabel lainnya seperti komitmen 

organisasi, lingkungan birokrasi dan yang tidak diteliti atau tidak masuk dalam 

model regresi. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat di 

kemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kualitas Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA) dan sistem Pengendalian 

internal pemerintah (SPIP) merupakan faktor penting dalam peningkatan 

penyerapan anggaran. Oleh sebab itu, hal ini di harapkan dapat menjadi bahan 

dalam upaya  meningkatan penyerapan  anggaran  di Kabupaten Kampar dalam 

membuat dokumen pelaksanaan anggaran dan sistem pengendalian internal 

pemerintah dalam  sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

2. Penelitian ini masih terbatas pada dua variabel yaitu kualitas dpa dan sistem 

pengendalian internal pemerintah. Untuk penelitian selanjutnya dapat 
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dilakukan perluasan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel 

lain yang juga berpengaruh dengan penyerapan anggaran seperti faktor 

komitmen organisasi, lingkungan briokrasi, dan faktor lainnya. 

3. Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal, sesuai dengan yang 

diharapkan, jumlah sampel dalam penelitian selanjutnya sebaiknya dilebih 

besar atau diperbanyak. Sehingga kesimpulan yang dibuat dimungkinkan untuk 

dapat digeneralisasi, memperluas jangkauan sampel penelitian.  

 


