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BAB VI 

 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan hasil pengolahan data dengan menggunakan alat 

regresi linier berganda dengan 57 data yang diperoleh dari kuesioner serta 

pembahasan masalah yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan 

penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran pada satuan kerja 

lingkup pembayaran KPPN Blitar yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang 

dilakukan pada satker KPPN Blitar dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor 

penyebab penumpukan pencairan dana APBN sebagai berikut: 

1. Faktor Administrasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

penumpukan pencairan dana. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa 

administrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan 

dana APBN diakhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran 

KPPN Blitar. 

2. Faktor Sumber Daya Manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap penumpukan pencairan dana. Sehingga dapat diambil keputusan 

bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penumpukan pencairan dana APBN diakhir tahun anggaran pada satuan kerja 

lingkup pembayaran KPPN Blitar. 

3. Faktor Perencanaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

penumpukan pencairan dana. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa 

perencanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan 
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4. dana APBN diakhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran 

KPPN Blitar. 

5. Faktor Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap penumpukan pencairan dana. Sehingga dapat diambil keputusan 

bahwa pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penumpukan pencairan dana APBN diakhir tahun anggaran pada satuan kerja 

lingkup pembayaran KPPN Blitar. 

6. Faktor Mutasi Pejabat berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penumpukan pencairan dana. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa mutasi 

pejabat berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN 

diakhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar. 

7. Faktor Penyedia Barang dan Jasa berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap penumpukan pencairan dana. Sehingga dapat diambil keputusan 

bahwa penyedia barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penumpukan pencairan dana APBN diakhir tahun anggaran pada satuan kerja 

lingkup pembayaran KPPN Blitar. 

8. Faktor Regulasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

penumpukan pencairan dana. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa 

regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana 

APBN diakhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN 

Blitar. 

9. Faktor Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penumpukan 

pencairan dana. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa internal berpengaruh 
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signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN diakhir tahun anggaran 

pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar. 

10. Faktor administrasi, sumber daya manusia, perencanaan, pengadaan barang 

dan jasa, mutasi pejabat, penyedia barang dan jasa, regulasi, dan internal secara 

simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penumpukan 

pencairan dana. Sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara 

administrasi, sumber daya manusia, perencanaan, pengadaan barang dan jasa, 

mutasi pejabat, penyedia barang dan jasa, regulasi, dan internal secara simultan 

terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran pada 

satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas maka 

diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Akademis 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

khususnya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penumpukan 

pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran, bermanfaat untuk 

sumbangan teori, ebagai bahan referensi atau rujukan dan tambahan 

pustaka pada perpustakaan IAIN Tulungagung. 

2. Bagi KPPN Blitar dan Satker 

a. Meningkatkan pelayanan yang lebih profesional dan memberikan 

yang terbaik kepada satker. 
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b. Sebelum terjadi mutasi pegawai sebaiknya satker memastika bahwa 

pejabat/pengelola keuangan terutama yang berkaitan dengan 

pelaksanaan anggaran telah menyelesaikan kewajibannya. 

c. Meningkatkan kualitan internal dari satker agar dapat menjalankan 

tugas tanpa kendala. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan 

peneliti selanjutnya diharapkan juga melakukan penelitian lebih lanjut yang 

spesifik dengan menambah beberapa faktor lainnya seperti pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa dan persyaratan teknis pendukung yang 

berpengaruh terhadap penumpukan pencairan dana atau peneliti selanjutnya 

dapat memperluas populasi dengan menggabungkan satker dari dua atau 

lebih KPPN. 

 

 


