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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja belanja dalam 

Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Kabupaten Rokan Hulu. Objek penelitian ini adalah Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset di Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun Anggaran 2013 

sampai dengan 2015. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Varian 

Belanja, Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Belanja Oprasi Terhadap 

Total Belanja, Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja dan Rasiso 

Efesieni Belanja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Hasil kinerja Belanja Daerah secara umum dapat dikatakan baik, 

tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antara Belanja 

Operasi dan Belanja Modal. Rata-rata Belanja Operasi 75,00% dan Belanja 

Modal 25,00%. 

6.2 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubung dengan 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagi instansi: 

1. Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset agar semangkin 

memperhatikan kinerja dalam pengelolaan belanja daerah dari APBD 

yang diterima. 
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2. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebaiknya mengalokasikan belanja 

daerah dalam porsi yang seimbang dan sesui dengan kebutuhan 

pembangunan daerah dan kesejateraan masyarakat. 

3. Dinas pengelolaan keuangan dan aset meninjau secara lebih jauh 

pemanfaatan serta pengalokasian belanja daerah yang lebih banyak 

dialokasikan pada belanja operasi dibandingakan belanja modal sehingga 

dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas dan efisiensi belanja yang 

semangkin baik dimasa yang akan datang. 

Bagi peneliti selanjutnya: 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan 5 metode penelitian untuk melihat suatu 

kinerja yang berupa Analisis Varian Belanja, Analisis Pertumbuhan 

Belanja, Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah, 

Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah dan Rasio 

Efesiensi Belanja. 

2. Penelitian ini mengambil tiga periode yaitu tahun anggaran 2013, 

tahun anggaran 2014, dan tahun anggaran 2015. 

Berdasarkan beberapa keterbatasan penelitian yang telah di ungkapkan, 

maka diberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan metode analisis seperti 

rasio belanja rutin terhadap total belanja, belanja pembangunan 

terhadap total belanja, rasio belanja lansung dan tidak lansung. 

2. Penelitian selanjutnya memperpanjang metode pengamatan sehingga 

dapat dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang. 


