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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.Kesimpulan 

Penelitian yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Metro bertujuan 

untuk mengetahui prosedur penyampaian anggaran kepada pemerintah pusat 

dan mengetahui hasil evaluasi penerapan anggaran. Berdasarkan hasil 

penelitian di Dinas Perhubungan Kota Metro maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1.   Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan Dinas Perhubungan Kota 

Metro secara keseluruhan sudah Baik dengan digunakannya sistem 

SIMDA.  

2.   Anggaran keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Metro secara 

keseluruhan sudah Baik karena tidak ada kegiatan yang tidak dapat 

dilaksanakan yang disebabkan kekurangan anggaran. 

3.   Anggaran yang disusun ada yang sesuai dengan yang direncanakan 

dan ada  juga yang kelebihan dalam penyusunan anggarannya yang 

disebabkan oleh berbagai faktor, tetapi itu tidak membuat anggaran 

keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Metro memburuk, karena sisa 

anggaran akan masuk ke kas daerah. 

 

B.Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan pada Dinas 

Perhubungan Kota Metro yaitu: 

1. Mengingat pentingnya peranan anggaran, sebaiknya Dinas Perhubungan 

Kota Metro dalam menyusun anggarannya dapat lebih teliti khususnya 

pada laporan keuangan sehingga anggaran benar-benar dapat 

direalisasikan seefektif mungkin, tidak kekurangan dan tidak kelebihan. 

2. Manajemen Dinas Perhubungan Kota Metro diharapkan dapat 

memepertahankan kinerja instansi yang sudah baik, dan dapat 
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meningkatkan kinerja instansi yang belum baik dalam mengelola 

anggaran yang tersedia. 

3. Didalam Biaya Insentif Pajak dan Daerah, Diharapkan manajemen Dinas 

Perhubungan Kota Metro  dapat meningkatkan lagi kinerja instansi dalam 

mengelola anggaran agar sesuai dengan capaian kinerja yang telah 

direncanakan sebelumnya. 

4. Berdasarkan analisis pada Biaya Honorium PNS, tingkat pencapaian 

kinerja instansi dalam mengelola anggaran masih Cukup Baik, oleh 

karena itu diharapkan kepada manajemen instansi agar lebih teliti lagi 

dalam mengelola anggaran yang telah diberikan agar pencapaian kinerja 

termasuk kedalam kategori sangat baik. 

5. Didalam pengelolaan anggaran pada Biaya Modal Pengadaan,  

Manajemen Dinas Perhubungan Kota Metro Belum Sangat baik karena 

Pencapaian kinerja perusahaan masih 45,36%, jadi diharapkan kepada 

manajemen Dinas Perhubungan Kota Metro agar dapat meningkatkan 

lagi tingkat pencapaian kinerja ditahun berikutnya. 

 


