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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian lalu menganalisis dan membahas pada 

bab IV, ditemukan beberapa masalah pada Laporan Keuangan Pemerintah 

Kota Dumai tahun 2017 yang disimpulkan sebagai berikut: 

a. Dalam menyajikan laporan neraca terdapat perbedaan dalam penomoran 

kode akun antara laporan neraca dan catatan atas laporan keuangan 

sebanyak tiga belas akun. Setelah dilakukan penelusuran, penulis 

menyajikan laporan keuangan yang sudah dikoreksi sesuai antara laporan 

neraca dan catatan atas laporan keuangan. 

b. Dalam penyajian LRA tahun 2016 ditemukan perbedaan jumlah saldo 

antara Belanja Subsidi pada LRA dan catatan atas laporan keuangan 

sejumlah Rp.5.370.000.000,00. Setelah dilakukan penelusuran dan 

informasi yang diterima dari hasil wawancara, ada kemungkinan bahwa 

terjadi salah input yang dilakukan oleh penyusun. Tetapi dalam catatan 

atas laporan keuangan yang disajikan tertera bahwa telah terjadi 

penurunan realisasi sebesar 54,52% yang menggambarkan bahwa 

penyusun sadar dengan saldo yang telah disajikan. Oleh sebab itu, penulis 

menyajikan jurnal koreksi dan menyajikan LRA dengan saldo yang sudah 

dikoreksi. 
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c. Dilihat dari masih tersisanya anggaran Pemerintah Kota Dumai tahun 

2017 yang terealisasi sebesar 41,57% menunjukkan bahwa masih belum 

maksimalnya kinerja pemerintah dalam memanfaatkan anggaran. 

Berdasarkan hasil wawancara hal tersebut dikarenakan terlalu besarnya 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengestimasikan anggaran 

sehingga dalam kenyataannya anggaran tersisa dan tidak terealisasikan 

sepenuhnya. Faktor lain juga dikarenakan adanya perubahan kebijakan 

pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang mengakibatkan waktu 

pelaksanaan pekerjaan menjadi sangat singkat.  

5.2 Saran 

a. Bagi Pihak Pemerintah Kota Dumai 

1. Seharusnya Pemerintah Kota Dumai lebih teliti lagi dalam menyajikan 

laporan keuangan antara laporan neraca maupun laporan lainnya 

dengan catatan atas laporan keuangan karena keduanya merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan. 

2. Seharusnya Pemerintah Kota Dumai lebih teliti lagi dalam menyajikan 

jumlah nilai yang terdapat dalam LRA dan catatan atas laporan 

keuangan agar tidak terjadi kesalahan kembali. 

3. Seharusnya Pemerintah Kota Dumai lebih meningkatkan kinerjanya 

dan memanfaatkan anggaran semaksimal mungkin untuk kemajuan 

Kota Dumai. 

4. Sebaiknya diadakan sosialisasi dan bimbingan teknis rutin untuk 

sumber daya akuntansi di seluruh OPD agar sumber daya manusianya 
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lebih berkualitas dan berikutnya lebih memudahkan pihak BPKAD 

untuk mengayomi para OPD dalam penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah. 

b. Bagi Pihak Peneliti 

a. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan evaluasi 

penyajian laporan keuangan dengan basis akrual, lebih baik 

menggunakan laporan keuangan pemerintah minimal dua tahun 

anggaran sehingga dapat dilakukan perbandingan atas perkembangan 

dalam penerapan basis akrual. 

 

 


