
 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen seperti revisi anggaran, ketepatan anggaran, tingkat 

ketakutan Sumber Daya Manusia, lingkungan birokrasi, dan pengendalian 

internal terhadap variabel dependennya yaitu daya serap anggaran. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan analisis yang telah dilakukan, maka 

dapat ditarik kesimpulan dengan hasil sebagai berikut : 

1. Revisi anggaran berpengaruh terhadap peningkatan daya serap anggaran. 

Semakin jarang melakukan revisi anggaran, maka daya serap anggaran 

akan semakin meningkat. 

2. Ketepatan anggaran berpengaruh terhadap peningkatan daya serap 

anggaran. Semakin tepat dalam merealisasikan anggaran, maka daya serap 

anggaran semakin meningkat. 

3. Tingkat ketakutan Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap 

penurunan daya serap anggaran. Semakin tinggi tingkat ketakutan yang 

dirasakan oleh pejabat yang berkaitan dengan proses realisasi anggaran, 

maka daya serap anggaran cenderung mengalami penurunan. 
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4. Lingkungan birokrasi berpengaruh terhadap peningkatan daya serap 

anggaran. Semakin baik lingkungan birokrasi dengan didukung oleh 

kondisi yang kondusif, maka daya serap anggaran semakin meningkat. 

5. Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap peningkatan daya serap 

anggaran. Semakin memadai pengendalian internal dalam suatu satuan 

kerja, belum tentu daya serap anggaran mengalami peningkatan. 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memiliki implikasi terkait 

pengaruh revisi anggaran, ketepatan anggaran, tingkat ketakutan Sumber Daya 

Manusia, lingkungan birokrasi, dan pengendalian internal terhadap daya serap 

anggaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Revisi anggaran dan ketepatan anggaran sangat berkaitan dengan 

perencanaan, apabila perencanaannya baik, maka revisi anggaran akan 

jarang dilakukan dan anggaran yang direalisasikan akan tepat atau sama 

dengan apa yang sudah direncanakan. Sedangkan lingkungan birokrasi 

berkaitan dengan kondisi yang ada dalam suatu satuan kerja, jika 

kondisinya kondusif maka anggaran yang terserap menjadi meningkat. 

Adanya pengaruh revisi anggaran, ketepatan anggaran, dan lingkungan 

birokrasi yang positif terhadap daya serap anggaran Satuan Kerja 

Kementerian/Lembaga di Wilayah Kerja KPPN Purwokerto menunjukkan 

bahwa faktor tersebut harus diperhatikan, diperbaiki, dan ditingkatkan 

pelaksanaannya oleh pejabat perbendaharaan dalam satuan kerja yang 

bersangkutan agar anggaran yang terserap menjadi maksimal. Oleh karena 
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itu, maka diharapkan pejabat perbendaharaan dapat membuat suatu 

perencanaan yang matang dan selalu berusaha untuk menciptakan kondisi 

satuan kerja yang kondusif agar kegiatan realisasi anggaran menjadi lancar 

dan daya serap anggaran menjadi meningkat. 

2. Tingkat ketakutan Sumber Daya Manusia yang disebabkan oleh ambiguitas 

terhadap peraturan terkait tindak pidana korupsi dan peraturan pelaksanaan 

realisasi anggaran yang belum jelas dapat berakibat pada penurunan daya 

serap anggaran. Adanya pengaruh negatif tingkat ketakutan Sumber Daya 

Manusia terhadap daya serap anggaran Satuan Kerja 

Kementerian/Lembaga di Wilayah Kerja KPPN Purwokerto tersebut, maka 

dapat menjadi masukan kepada pejabat perbendaharaan untuk memperkaya 

pengetahuan terkait peraturan tindak pidana korupsi dan peraturan 

pelaksanaan realisasi anggaran. Pengetahuan yang cukup terkait peraturan 

tersebut akan membantu pejabat perbendaharaan agar tidak melakukan 

kesalahan dan lebih berani dalam mengambil kebijakan terutama yang 

berkaitan dengan realisasi anggaran. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi Satuan Kerja 

Kementerian/Lembaga di Wilayah Kerja KPPN Purwokerto terutama 

dalam hal pengendalian terhadap penyerapan anggaran. Sebaiknya 

penerapan pengendalian internal yang berkaitan dengan anggaran lebih 

ditingkatkan lagi. Selain itu, faktor-faktor yang terdapat dalam masing-

masing kriteria pengendalian internal lebih diperhatikan, karena hal 

tersebut akan menentukan apakah pengendalian internal dalam suatu satuan 
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kerja yang bersangkutan memadai atau tidak. Apabila pengendalian 

internal memadai, maka masalah yang mungkin terjadi seperti 

keterlambatan realisasi anggaran yang menyebabkan daya serap anggaran 

menurun dan penyelewengan terhadap anggaran dapat dicegah. 

C. Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperbaiki agar 

penelitian selanjutnya dapat memberikan hasil yang lebih baik. Adapun 

keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Kuesioner yang telah dibagikan kepada responden terkumpul dalam waktu 

yang relatif lama yaitu sekitar satu bulan. Hal ini disebabkan karena 

sebagian besar kepala kantor masing-masing satuan kerja tidak berada di 

tempat atau sedang sibuk mempersiapkan suatu kegiatan penting, sehingga 

izin penelitian membutuhkan waktu yang lama dan peneliti harus 

menunggu sampai pihak instansi atau satuan kerja selesai mengisi dan 

mengembalikan kuesioner penelitian.  

2. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal metode penyebaran 

kuesioner yang digunakan. Kuesioner yang dibagikan kepada responden 

dilakukan secara manual, yaitu dengan cara mendatangi setiap satuan kerja 

dan memberikan kuesioner tersebut secara langsung kepada responden 

yang berkaitan, sehingga waktu yang dibutuhkan cukup lama. Penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat memilih metode penyebaran kuesioner yang 

efektif dan efisien, seperti membagikan kuesioner pada saat ada pertemuan 



124 
 

penting di KPPN yang mendatangkan seluruh pejabat perbendaharaan 

satuan kerja atau melakukan pengisian kuesioner melalui media online.


