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BAB VI 
 

PENUTUP 
 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa: 

1. Optimalisasi Rencana Penarikan Dana yang dilakukan Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Blitar sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat 

dilihat dari tingkat realisasi rencana penarikan dana yang sudah sangat 

optimal. 

2. Tingkat realisasi anggaran pada Rencana Penarikan Dana di Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar sudah berjalan dengan sangat baik, 

hal itu dapat dilihat dari tingkat realisasi pengajuan yang hampir semuanya 

100%. Hanya terdapat 3 pengajuan yang realisasinya kurang dari 100%, akan 

tetapi tingkat realisasinya masih diatas 95%.   

3. Untuk Perlakuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar terhadap 

satker yang tidak mengajukan Rencana Penarikan Dana maka SPM akan 

ditolak jika SPM yang akan diajuakan lebih dari 1 Milliar akan tetapi ada 

pengecualian apabila terdapat dispensasi. Sedangkan untuk perlakuan 

pelayanan di KPPN Blitar sendiri semuanya sama. 
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B. Saran 

Dengan hasil kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar sudah menjalankan 

pelayanan dan tugasya dengan baik, akan tetapi lebih baik selalu 

meningkatkan mutu pelayanannya, terutama tentang monitoring dan 

bimbingan terhadap staker yang sudah pernah mengalammi deviasi. Agar 

dapat memberi pelayanan yang terbaik bagi para satker yang ada di Kab. 

Tulungagung, Kab Blitar, dan Blitar Kota. Sehingga tidak ada deviasi lagi 

pada pengajuan Rencana Penarikan Dana kedepannya.  

2. Akademik 

Penelitian ini diharapakan dapat dijadikan sebagai referensi dan 

dokumentasi bagi pihak kampus untuk bahan acuan penelitian yang akan 

datang selain jurnal dan buku yang sudah ditunjukan penelitian 

sebelumnya kepada para mahasiswa IAIN Tulungagung. Selain itu pihak 

kampus diharapakan lebih meningkatkan lagi kaulitas dari karya hasil 

penelitian para mahasiswanya. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam 

penulisannya dengan adanya penelitian-penelitian yang lebih lanjut dan 

lebih mendalami lagi terkait dengan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan 
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variabel-variabel yang lain terkait tentang Rencana Penarikan Dana yang 

terdiri dari Rencana Penarikan Dana bulanan, Kualitas Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran, dan kesiapan Pengelolan Kas Negara. Hasil dari 

penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai bahan rujukan oleh 

peneliti selanjutnya dan mengembangkan penelitian berikutnya dalam 

bentuk penelitian kuantitatif.  
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