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BAB VI 

PENUTUP 

 

“Kita hidup bukan di antara benda-benda 

melainkan dari opini-opini yang sudah diyakini“ 

Roland Barthes (1915 –1980) 

 6.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

anggaran pada pemerintah daerah bukan hanya bermakna sebagai sebuah 

perencanaan yang dituangkan dalam satuan moneter untuk mencapai 

tujuan tertentu. Namun dibalik angka-angka yang termuat dalam anggaran 

tersebut tersembunyi beragam makna tentang anggaran. Dalam setiap 

anggaran termuat berbagai kepentingan baik kepentingan pribadi maupun 

kepentingan golongan. Tarik-menarik yang terjadi selama proses 

penganggaran menjadi bukti bahwa setiap orang memiliki tafsir yang 

berbeda terhadap anggaran. Latar belakang personal, kepentingan dan 

lingkungan budaya akan mempengaruhi bagaimana seseorang 

menafsirkan suatu anggaran. 

Anggaran dapat dimaknai sebagai hasil kesepakakatan (amin) antara 

eksekutif dan legislatif yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah 

tentang APBD. Penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan Anggaran harus 

mentaati  peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (aman). 

Anggaran digunakan untuk memenuhi kepentingan eksekutif dan legislatif 
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(uman). Pada tataran mitos anggaran diidentikan sebagai upaya untuk 

menyejahterakan masyarakat dan penyerapan anggaran sebagai indikator 

keberhasilan kinerja.  

 6.2. Implikasi  Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian  yang telah dilakukan, penelitian ini dapat 

memberikan implikasi sebagai berikut: 

a. Implikasi Kebijakan 

Hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan untuk perubahan 

kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan anggaran pada 

pemerintah daerah. Perubahan kebijakan yang dimaksud adalah 

dengan membuat peraturan yang memungkinkan pelaksanaan 

anggaran dapat memiliki manfaat bagi  peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan penyerapan anggaran pemerintah daerah tidak 

menjadi satu-satunya pengukuran dalam mengevaluasi kinerja 

eksekutif. 

b. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan bagi instansi pemerintah 

daerah dalam proses penyusunan anggaran di daerah. Pendekatan 

amin, aman dan uman dapat dijadikan sebagai salah satu  pedoman 

dalam penyusunan anggaran pada pemerintah daerah. Sehingga 

dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dapat 

berjalan dengan efektif dan efisien serta memberikan manfaat bagi 

seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses penganggaran daerah. 
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c. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangsih terhadap 

pengembangan keilmuan akuntansi sektor publik khususnya  pada 

bidang anggaran dengan menggunakan pendekatan semiotika. 

6.3.  Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya 

Metode penelitian semiotika Barthesian sebagai bagian paradigma 

interpretif mensyaratkan bahwa proses memaknai sebuah tanda 

berhubungan dengan pengalaman individu dan budanya pengguna tanda 

tersebut. Menyadari hal itu, peneliti merasa bahwa positioning peneliti saat 

ini secara struktural sebagai bagian dari pemerintah daerah menjadi bagian 

keterbatasan dari penelitian tentang makna anggaran pada pemerintah 

daerah. Oleh karena itu penelitian ini dapat dikembangkan lebih jauh melalui 

pendekatan yang lain, seperti keterlibatan praktisi dan akademisi di bidang 

penganggaran daerah. Sehingga akan memperkaya makna anggaran dan 

menjadikannya bermanfaat bagi proses penyusunan anggaran di daerah 

menjadi lebih baik. 

Penelitian ini hanya melibatkan unsur eksekutif dan legislatif sebagai 

informannya, menyebabkan penelitian belum dapat menggali lebih banyak 

keragaman makna anggaran terutama menyangkut konsep “aman”. Oleh 

karena itu, untuk penelitian  berikutnya perlu kiranya dilibatkan informan 

dari unsur yudikatif seperti kepolisian, kejaksaan dan badan pemeriksa 

keuangan, sehingga didapatkan makna anggaran yang lebih beragam. 

Penelitian ini menggunakan semiotika Barthesian sebagai metode 

penelitian. Semiotika Barthesian merupakan hasil dari pemikiran Roland 
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Barthes, seorang pemikir Prancis yang banyak mengulas tentang semiotika 

dan budaya. Gagasan Barthes mengenai “two order of signification” 

tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan untuk digunakan sebagai 

sebuah metode penelitian.  Oleh karena itu  agenda penelitian kedepan, 

khususnya yang menggunakan pendekatan semiotika, perlu untuk 

dikembangkan dengan menggunakan konsep berpikir para ahli semiotika 

yang lain seperti Ferdinand de Saussure, Charles S Pierce, Jean 

Bauldrillard, Julia Kristeva, Levi-Strauss, Umberto Eco dan lainnya. 

 

 

 

 

 


