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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Kesimpulan 

  Dari hasil penelitian mengenai Analisis Akuntabilitas dan Praktek 

Anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2009 pada Pemerintah Kabupaten Malang 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktek pertanggungjawaban (akuntabilitas) Pemerintah Kabupaten 

Malang terlihat dengan opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 2 tahun 

berturut-turut (2009 dan 2008) yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

dan dengan adanya Laporan Atas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat 

setelah tahun anggaran berjalan sehingga dapat diketahui pencapaian apa 

saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang pada 

khususnya pada tahun anggaran tersebut berjalan. 

2. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 pada Pemerintah Kabupaten 

Malang berorientasi pada Anggaran Kinerja. Dasar yang digunakan dalam 

penyusunan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2009 adalah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. 
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3. Pelaksanaan praktek anggaran diterapkan dengan menggunakan sistem 

anggaran berbasis kinerja yang dimana di dalamnya mencakup input, 

indikator kinerja, target, serta output yang ingin dihasilkan dari 

kegiatan/program yang telah dicanangkan dalam APBD yang dianggarkan. 

4. Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Tahun Anggaran 2009 pada 

Pemerintah Kabupaten Malang terdiri dari serangkaian proses sebagai 

berikut: 

a) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

b) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 

c) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

d) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) 

e) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

f) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

g) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

h) Penetapan APBD 

Selain tahap-tahap diatas, hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam 

penyusunan APBD adalah Standar Analisa Biaya, Indikator Kinerja, dan 

Standar Biaya yang benar-benar harus dalam pembuatan RKPD oleh 

setiap unit kerja pengguna anggaran. 

Secara umum, penyusunan APBD Berbasis Kinerja Tahun Anggaran 

2009 pada Pemerintah Kabupaten Malang telah sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007, dimana penyusunan APBD 

dimulai dari penyusunan RKPD, KUA dan PPAS, Rencana Kerja dan 
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Kegiatan (RKA) yang didalamnya mencantumkan indikator pencapaian 

kinerja seperti Input,  Output dan Outcome, hingga penetapan APBD. 

Meskipun ada beberapa hal yang masih belum maksimal seperti dalam 

penjaringan aspirasi masyarakat atau musyawarah perencanaan 

pembangunan, dimana masih ada beberapa aspirasi masyarakat 

yangbelum terakomodir dengan baik dikarenakan keterbatasan 

kemampuan keuangan daerah. 

5. Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Tahun Anggaran 2009 pada 

Pemerintah Kabupaten Malang terdapat hambatan-hambatan yang 

dihadapi, yaitu: 

a) Faktor Internal : Keterbatasan kemampuan keuangan daerah, 

keterbatasan sumberdaya manusia dan pergeseran jabatan aparat 

pemerintah. 

b) Faktor Eksternal : Kurangnya partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan penyusunan APBD berbasis kinerja. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya adalah: 

1. Penelitian ini hanya memusatkan perhatiannya pada pelaksanaan 

akuntabilitas dan praktek penyusunan anggaran pada APBD yang terjadi pada 

Pemerintah Kabupaten Malang saja secara rinci tanpa melihat bagaimana 

program dari masing-masing SKPD yang ada. 
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2. Penelitian ini juga hanya menggunakan obyek yang terbatas yaitu pada 

Pemerintah Kabupaten Malang saja tanpa berusaha untuk membandingkan 

bagaimana praktek anggaran dan akuntabilitas yang terjadi pada pemerintah 

daerah lain. 

3. Penelitian ini hanya memperoleh data dari satu sumber informan saja, tanpa 

adanya konfirmasi kepada informan yang lain. 

 

Saran 

 Menghadapi hambatan-hambatan yang muncul tersebut, maka perlu 

dilakukan evaluasi dalam pelaksanaan penyusunan APBD yang tentunya sangat 

bermanfaat dalam proses selanjutnya, terutama untuk Penyusunan APBD Tahun 

Anggaran 2009 pada Pemerintah Kabupaten Malang. Saran-saran yang dapat 

digunakan dalam upaya perbaikan tersebut antara lain: 

1. Pengalokasian dana yang sesuai dengan kebutuhan yang ada sehingga 

dapat meminimimalisasi adanya pemborosan dana karena jumlah dana 

yang diterima terbatas. Selain itu, perlu adanya komunikasi yang 

berkelanjutan antara masyarakat dan pemerintah mengenai APBD dan 

pertanggungjawabannya. 

2. Perlunya laporan pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan secara 

berkala dan mudah untuk diakses publik, sebagai salah satu wujud 

akuntabilitas yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Malang.    

3. Perlunya koordinasi yang intensif terhadap pemerintah pusat agar 

mendapat dana perimbangan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi 
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daerah. Selain itu perlunya efisiensi dana untuk maksimalisasi nilai 

kesejahteraan bagi masyarakat. 

4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia: 

a. Meningkatkan kualitas sumber daya pengelola keuangan yang 

professional 

b. Mengadakan pelatihan secara intensif dan berkelanjutan bagi 

pengelola keuangan 

c. Menyiapkan sistem pengelolaan keuangan yang berbasis teknologi 

d. Mengelola keuangan daerah secara tertib dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

5. Meningkatkan peran aktif masyarakat menjadi masyarakat yang peduli 

dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Malang, karena peran dan 

kontribusi masyarakat dalam penjaringan aspirasi masyarakat yang 

nantinya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan APBD sangat besar. 


