
 

 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari pemaparan pada Bab sebelumnya pada penelitian ini,  dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Komponen laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum secara garis besar telah 

disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan menggunakan sistem akuntansi basis kas 

menuju akrual, namun  berdasarkan evaluasi yang dilakukan penulis, tujuan 

pelaporan keuangan dan unsur-unsur yang terkandung didalamnya tidak 

seluruhnya dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. 

2. Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang 

Bawang disusun menggunakan basis kas, yaitu basis akuntansi yang 

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara 

kas diterima pada Kas Umum Daerah atau dikeluarkan dari Kas Umum 

Daerah.  Pada Laporan Neraca Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang 

Bawang, penyajian aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis 

akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban 

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas dikeluarkan dari Kas Umum 
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Daerah. Laporan Arus Kas tidak dibuat pelaporannya di Dinas Pekerjaan 

Umum sebagai entitas akuntansi, dengan dasar hukum Permendagri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  Laporan 

Arus Kas konsolidasi dibuat oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai entitas pelapor. 

3. Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, Dinas Pekerjaan Umum 

masih perlu pengembangan dan pembenahan pada kendala-kendala yang 

muncul seiring dengan proses yang berjalan, diantaranya penempatan dan 

pengembangan sumber daya manusia, pemutakhiran aplikasi keuangan 

daerah, serta sistem dan prosedur akuntansi. 

 

B. Saran 

 

1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang sedang diterapkan pada Satuan 

Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, khususnya 

Dinas Pekerjaan Umum, masih terus dilakukan penataan dan penyempurnaan, 

dimana penyempurnaan ini bersifat berkelanjutan dalam upaya mewujudkan 

transparansi anggaran sebagai tanggung jawab pemerintah dala pengelolaan 

keuangan daerah.     

2. Diperlukan tambahan sumber daya manusia yang cukup menguasai aplikasi 

Akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga seiring 

dengan peningkatan penggunaan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Tulang Bawang, Penyajian Laporan Keuangan pada tahun 

anggaran tersebut makin mudah di sajikan dan tepat. 


