
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian mulai dari pengumpulan data, pengolahan 

data sampai pembahasan sebagai proses akhir, maka penulis mencoba 

menerangkan hal-hal penting yang merupakan ringkasan atau kesimpulan dari 

proses akhir penulisan laporan. 

 

 

5.1 Simpulan 

1. Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan pada PDAM Kota Bandung 

 terdiri dari: 

a. Prosedur penyusunan anggaran pendapatan pada PDAM dalam tata 

cara penyusunannya telah dilakukan secara baik dan memadai. 

b. Adanya buku pedoman penyusunan anggaran yang dimaksudkan 

untuk memudahkan penyusunan, pelaksanaan serta pengawasan 

anggaran. 

c. Adanya komunikasi terhadap penyusunan dalam penerapan 

anggaran ini, terlihat dari adanya informasi, penyampaian laporan 

dan saran serta adanya kerjasama antara direksi dan unit-unit kerja. 

 

2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan pada PDAM Kota Bandung 

 Pada tahap ini anggaran mulai disusun dan diterbitkan surat keputusan 

 otorisasi, pembuatan dan penyampaian Surat Permintaan Pembayaran. 

a. Perhitungan Anggaran 

  Membuat Surat Pertanggungjawaban Rutin (SPJR) dan membuat  

  Laporan Kepada Kas Rutin (LKKR). 

b. Peranan informasi internal dalam penganggaran PDAM antara 

 informasi dari direksi yang satu dengan unit-unit yang lainnya 



 berpengaruh positif dalam mencapai efektivitas pelaksanan 

 anggaran pendapatan  

c. Perbandingan antara anggaran terhadap realisasi anggaran PDAM  

  Kota Bandung pada tahun 2006 dapat tercapai dikarenakan   

  pendapatan yang diterima lebih besar dari pada yang dikeluarkan. 

 

3. Prosedur Jika Terjadi Perbedaan antara Anggaran dengan Realisasi 

 Penyusunan anggaran pendapatan pada PDAM sudah terlaksana dengan 

 baik namun masih ada perbedaan antara anggaran dan realisasi walaupun 

 tidak terlalu besar. Hal ini dikarenakan adanya Sambungan Langganan 

 yang mengalami penunggakan sehingga dilakukan penutupan terhadap 

 sambungan tersebut.  

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan 

beberapa saran untuk kemajuan PDAM Kota Bandung di masa yang akan datang. 

Beberapa saran tersebut diantaranya: 

1. Perlu dibentuk standar penyimpangan antara anggaran dengan realisasi 

sehingga memerlukan revisi. 

2. Penggunaan realisasi tahun lalu sebagai salah satu acuan atau pedoman untuk 

anggaran pendapatan tahun berjalan. 

3. Sosialisasi buku pedoman penyusunan anggaran sebelum dilakukannya proses 

pengajuan anggaran pendapatan. 

 

 

 

 

 

  

 


