
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada BAB IV, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa : 

1. Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja Administrasi dan Umum  pada Badan 

Pengawasan Daerah (BAWASDA) Kabupaten Subang 

Dalam prosedur penyusunan Anggaran Belanja Administrasi dan Umum  pada 

Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Kabupaten Subang telah sesuai 

dengan Peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Subang 

Nomor : 4 Tahun 2005 tentang Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Subang 

yang meliputi : Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan mencatat 

register SKO oleh Pemegang Kas sebagai dasar penyedia kredit anggaran 

kemudian Satuan Pemegang Kas mengajukan Surat Permintaan Pembayaran 

Beban Sementara (SPP-BS) dan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap 

(SPP-BT) kepada Biro Keuangan sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan 

Kerja (DASK). Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) 

atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah memenuhi persyaratan 

dan dicatat oleh Satuan Pemegang Kas dalam register SPM selanjutnya Satuan 

Pemegang Kas menerbitkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bukti 

pertanggungjawaban atas uang yang dibelanjakan. 

2. Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Belanja Administrasi dan Umum 

Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Belanja Administrasi dan Umum pada 

Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Kabupaten Subang adalah sebagai 

berikut : 

 

 



 

a. Anggaran telah digunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan untuk tahun 

anggaran yang bersangkutan sehingga anggaran belanja tersebut dapat 

berfungsi sebagai alat pengendalian dalam pengeluaran dana yang akan 

dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Kabupaten 

Subang. 

b. Laporan realisasi anggaran yang dibuat memuat perbandingan antara 

realisasi Belanja Administrasi dan Umum dengan Anggaran Belanja 

Administrasi dan Umum sehingga dapat diketahui terjadinya surplus atau 

defisit penggunaan. 

c. Biaya yang dianggarkan untuk tahun 2006 sebesar Rp. 3.030.813.910 

ternyata dalam realisasinya sebesar Rp. 2.950.542.640. Hal ini 

menunjukkan selama tahun 2006 terdapat surplus biaya sebesar                        

Rp. 80.271.270 

 

5.2 Saran 

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran Belanja Administrasi dan Umum 

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengawasan 

Daerah (BAWASDA) Kabupaten Subang pada dasarnya telah disusun dan 

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan berdasarkan 

hasil kerja praktik yang penulis lakukan, maka penulis mencoba memberikan 

saran sebagai berikut : 

1. Mengingat rumitnya prosedur yang harus dilakukan dalam proses penyusunan 

hingga pelaksanaan anggaran Belanja Administrasi dan Umum, maka 

penguasaan dan pemahaman atas seluruh prosedur yang telah ditetapkan harus 

dimiliki oleh seluruh Staf Bagian yang terkait dalam proses penyusunan 

tersebut, misalnya pada Sub Bagian Keuangan dan Bagian Pembendaharaan 

harus benar-benar menguasai mekanisme penyusunan dari mulai penerbitan 

SKO sampai Prosedur Pengajuan dan Penyampaian SPJ. 

2. Pelaksanaan penyusunan suatu anggaran sesuai dengan perencanaan maka 

setiap pos-pos anggaran harus dianalisis dan dievaluasi pengeluarannya sesuai 

dengan kebutuhan, agar tidak terjadi penyimpangan baik itu yang 



 

menguntungkan ataupun yang tidak menguntungkan, misalnya Anggaran 

Belanja Pegawai dan Personalia yang mengalami penyimpangan yang 

menguntungkan, sedangkan yang tidak menguntungkan misalnya Anggaran 

Belanja Barang dan Jasa. 

3. Sebaiknya pos-pos anggaran yang ada dirinci penggunaanya dengan cermat 

dan selisih yang terjadi dijelaskan dengan lengkap untuk mempertanggung-

jawabkan pengeluaran dana yang telah dilakukan oleh BAWASDA kepada 

Kepala Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


