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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, maka diambil beberapa 

simpulan dari penyusunan penjualan tiket masuk pada Taman Lalu Lintas Kota Bandung, 

yaitu : 

1. Dalam proses penyusunan anggaran penjualan tiket masuk pada Taman Lalu 

Lintas Kota Bandung, pihak pengelola Taman Lalu Lintas menyusun anggaran 

penjualan dengan mempertimbangkan beberapa pertimbangan untuk menyusun 

anggaran penjualan, faktor internal yang mempengaruhi penyusunan anggaran 

adalah  kebijaksanaan dimana pihak pengelola menentukan kebijaksanaan agar 

harga penjualan tiket masuk pada Taman Lalu Lintas dapat terjangkau oleh semua 

lapisan masyarakat Kota Bandung karena Taman Lalu Lintas merupakan sebuah 

yayasan yang bergerak di bidang taman hiburan oleh karena itu pihak pengelola 

dalam menentukan harga jual tiket masuk tidak mengutamakan laba. Untuk 

menutupi beberapa beban yang harus dikeluarkan selain munutupi dengan 

pendapatan dari penjualan tiket masuk, pihak pengelola Taman Lalu Lintas 

mendapatkan bantuan subsidi dana dari pemerintahan daerah Kota Bandung 

sebesar 40 juta rupiah per tahun. 

 

2. Penyusunan anggaran penjualan tiket masuk pada Taman Lalu Lintas dibuat 

dengan berpedoman pada forecast penjualan (taksiran) atau ramalan penjualan 

tiket masuk pada tahun-tahun yang lalu dengan demikian pihak pengelola dapat 

menghitung jumlah tiket yang akan dibuat dengan bantuan Dinas pendapatan 

daerah (Dispenda) dan bila jumlah tiket yang dibuat kurang maka pihak pengelola 

memesan jumlah tiket yang kurang pada dinas pendapatan daerah. Dari seluruh 

tiket yang terjual maka akan dikenakan pajak sebesar 10% oleh pemerintahan 

daerah Kota Bandung dan pembayaran pajak dilakukan tiap setengah bulan. 
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      3. Anggaran penjualan tiket masuk pada Taman Lalu Lintas Kota Bandung dibuat 

berdasarkan waktu penjualan dan jenis penjualan, karena harga tiket masuk hari 

biasa dan hari libur berbeda. 

 

5.2  Saran 

Saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan masukan bagi pihak Taman Lalu Lintas 

Kota Bandung adalah dalam koordinasi rencana anggaran dengan seksi-seksi yang 

bersankutan harus terjalin dengan baik agar rencana anggaran yang dibuat terdiri dari 

komponen-komponen anggaran yang lengkap, dan juga dalam menghadapi persaingan 

dengan taman hiburan lain pihak Taman Lalu Lintas harus bekerjasama dengan pihak 

diluar yayasan seperti investor dalam menambah kualitas taman hiburan seperti 

permainan yang lebih diminati anak-anak zaman sekarang dan bekerjasama dalam bidang 

pendanaan diluar pihak pengelola dan pemerintahan daerah Kota Bandung. 

          


