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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan masalah mengenai pelaporan realisasi anggaran 

yang penulis teliti di Bagian Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau maka 

penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagi berikut: 

1. Laporan Realisasi Anggaran yang dilakukan oleh Biro Umum dapat 

disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintahan pada 

realisasi anggaran di Biro Umum sudah sesuai dengan aturan-aturan yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 55 Tahun 2008. 

2. Laporan realisasi anggaran pada biro umum sudah terealisasi dengan baik. 

Akan tetapi, dilihat dari target anggaran yang ditetapkan masih kurang dari 

80% anggaran yang ditetapkan. 

3. Banyak  ruang lingkup kegiatan yang dilakukan di Biro Umum yang sudah 

di anggarkan tetapi belum di realisasikan keseluruhannya. 

4. Laporan anggaran sangat diperlukan dan memberikan banyak manfaat 

dalam kegiatan operasioanal pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi 

Riau. 

5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) telah disusun dan disajikan sesuai 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akrual, , Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  



77 
 

 
  

55 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. 

 

4.2 Saran 

Setelah penulis melaksanakan penelitian di Biro Umum penulis ingin memberikan 

beberapa saran yaitu sebagai berikut: 

1. Dalam perencanaan anggaran diharapkan berjalan baik dengan 

mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang dapat direalisasikan. Sehingga 

anggaran yang disusun mendapat makna yang strategi bagi masyarakat. 

2. Dalam pelaksanaan anggaran diharapkan lebih teliti dan dilakukan 

berdasarkan aturan sehingga anggaran yang disediakan benar-benar telah 

dikeluarkan dan digunakan sebagimana mestinya. 

3. Diharapkan kepada instansi agar mengevaluasi penggunaan anggaran, 

sehingga penggunaan anggaran dapat dengan optimal digunakan dalam 

kegiatan operasional yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dengan 

mengevulasi penggunaan anggaran, maka anggaran yang disediakan dapat 

di anggarkan dengan sesuai target dan memperkecil anggaran yang belum 

terealisasi dengan baik.  

4. Mengupayakan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di luar 

Sekretariat Daerah Pemerintahan Provinsi Riau dalam memperlancar 

tingkat pencapaian pada program serta kegiatannya. 

 


