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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai makna opini audit WTP bagi 

Kementerian/Lembaga, peneliti menyimpulkan bahwa Kementerian Sosial 

menetapkan opini audit WTP atas LKKL tahun 2012 sebagai tujuan yang harus 

dicapai, Dengan menetapkan LKKL tahun 2012 memperoleh opini WTP secara 

penuh, bisa dijadikan sebagai tujuan yang terukur dengan jelas,  ada jangka 

waktunya dan dapat dipahami oleh seluruh jajaran Kementerian Sosial sehingga 

bisa bersinergi untuk mewujudkan target tersebut.  

Selain itu upaya meraih opini WTP menunjukkan keseriusan dalam 

mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan 

program Kementerian Sosial, untuk meraih opini WTP tidaklah mudah, dan 

diperlukan keseriusan baik dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara, 

maupun melalui perbaikan dalam penyusunan LKKL. Untuk meraih opini WTP 

berarti LKKL Kementerian Sosial harus memenuhi unsur kesesuaian dengan 

standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern. 

Dengan meraih Opini WTP DPP atas LKKL tahun 2011 dan menetapkan 

untuk meraih opini WTP atas LKKL tahun 2012, menunjukkan komitmen 

organisasi dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Adanya 
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komitmen dari pimpinan Kementerian Sosial untuk terus melaksanakan program 

peningkatan kompetensi SDM di bidang penyusunan laporan keuangan, baik yang 

dilakukan oleh  internal kementerian maupun melalui kerja sama dengan 

Kementerian Keuangan melalui kegiatan PPAPK. Dengan memperoleh opini 

WTP DPP pada tahun 2011, berarti menunjukkan adanya peningkatan kinerja 

penyusunan LKKL dibandingkan tahun 2010, serta menunjukkan bahwa 

Kementerian Sosial bekerja keras untuk meraih opini WTP secara penuh pada 

tahun 2012, bukan dengan jalan pintas melalui “pendekatan” dengan auditor. Di 

samping itu, juga menunjukkan keberhasilan peningkatan peran APIP, dimana 

selain sebagai pengawas internal juga sebagai konsultan dalam penyusunan 

LKKL, sehingga akan mendukung proses meraih opini WTP secara penuh pada 

tahun 2012. 

Selain itu pemahaman bahwa opini WTP bukan sebagai jaminan tidak ada 

kecurangan sudah tepat, Kementerian Sosial memahami bahwa Pemeriksaan 

Laporan Keuangan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa opini, tidak 

ditujukan untuk menemukan ada atau tidaknya korupsi. Kementerian Sosial 

memaknai Opini WTP bukan untuk pencitraan semata bahwa Kementerian Sosial 

bersih dari praktik kecurangan, namun lebih memahami opini WTP sebagai suatu 

hal bersifat memperbaiki dan menata menjadi lebih baik dalam hal akuntabilitas.  

Usaha untuk meraih opini WTP tersebut bukan tanpa halangan atau 

hambatan. Berdasarkan hasil penelitian dokumen, observasi, dan wawancara 

dengan narasumber, penulis menemukan beberapa hambatan yang dihadapi oleh 

Kementerian Sosial dalam upaya untuk meraih opini WTP yaitu : 
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Adanya kelemahan dalam SPI, dengan masih adanya beberapa temuan 

BPK terkait lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung yang 

belum optimal terkait pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas. selain itu 

juga masih kurang seimbangnya komposisi antara jumlah auditor dibanding 

dengan satuan kerja yang harus dilayani. 

Masih terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-

undangan, dengan masih terjadinya keterlambatan dalam penyampaian LK dan 

data SAI di tingkat satuan kerja menunjukkan ketidakseriusan beberapa satuan 

kerja untuk meningkatkan kualitas LKKL, karena hal ini akan memperlambat 

proses penyusunan LKKL di tingkat kementerian, dan akan mengurangi waktu 

dari APIP untuk mereviu LKKL tersebut sebelum diserahkan kepada Kementerian 

Keuangan dan BPK. 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Dalam 

penelitian kualitaitaf, instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Dan apabila ada 

perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian serupa di masa yang akan datang, 

itu lebih disebabkan karena perbedaan dalam pemilihan informan, serta sudut 

pandang analisa atas permasalahan yang ada. 

Dikarenakan masa amatan penelitian terkait penggalian data dilakukan 

setelah proses penyusunan LKKL tahun 2011 selesai, maka sebagai penelitian 

prosedural kurang bisa menghasilkan temuan yang terkait proses penyusunan 

LKKL 2011. Penelitian hanya dilakukan dengan analisa retrospektif 

menggunakan arsip dokumen LKKL Kementerian Sosial audited tahun 2011 dan 
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LHP BPK atas Pemeriksaan Keuangan atas LKKL Kementerian Sosial tahun 

2010 dan 2011 dan mengkonfirmasikan melalui metode wawancara. Dengan 

demikian penelitian observasi  hanya dilakukan pada proses penyusunan LKKL 

Kementerian Sosial tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan 

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI. Selain itu, peneliti juga melakukan 

penelitian pada Itjen sebagai salah satu satuan kerja di Kementerian Sosial selaku 

UAPA sekaligus UAPPA-E1 untuk lebih memahami proses penyusunan LKKL 

dari tingkat unit akuntansi satuan kerja.  

Penelitian terhadap auditor tidak dapat dilakukan dikarenakan peneliti 

tidak memiliki izin untuk mewawancarai auditor BPK, dan juga dikarenakan 

penelitian berfokus pada narasumber dari kementerian/lembaga selaku penyusun 

LKKL dengan wawancara kepada pimpinan dan pegawai Biro Keuangan 

Kementerian Sosial, petugas operator SAI Itjen Kementerian Sosial selaku 

UAKPA sekaligus UAPPA-E1 dan Kepala Seksi di Direktorat Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang 

memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai terkait topik penelitian. 

Dengan demikian informasi yang diperoleh dari hasil wawancara hanya terbatas 

pada sudut pandang auditee sebagai narasumber penelitian.  

 

5.3 Saran 

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh hasil penelitian, maka 

penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut : Harus ada komitmen yang 

kuat dari seluruh jajaran terkait peningkatan kualitas LKKL, terutama keseriusan 
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dalam menaati jadwal penyampaian data SAI dan laporan keuangan. Di samping 

itu pimpinan harus mengawasi tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK atas 

kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 

melakukan koreksi dan perbaikan serta memastikan temuan tersebut tidak akan 

terulang di masa mendatang. Mengevaluasi sistem reward and punishment yang 

ada. 

Untuk penelitian selanjutnya, masa amatan penelitian diperpanjang dan 

menyesuaikan jadwal penyusunan LKKL, sehingga bisa melakukan pengamatan 

pada proses penyusunan LKKL dan menghasilkan temuan terkait proses 

penyusunan LKKL, selain itu peneliti sebaiknya juga melibatkan pihak auditor 

BPK sebagai narasumber untuk lebih mendalami makna opini dan sisi pemeriksa, 

dan juga memperluas penelitian dengan membandingkan antara LKKL satu 

kementerian dengan LKKL kementerian yang lain. 

 


