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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis pada 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung pada tahun anggaran 2004, 

menyimpulkan: 

1. Proses penyusunan anggaran pendapatan di Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Bandung meliputi kepala dinas, sub dinas perencanaan program, sub dinas 

pajak, sub dinas retribusi, sub dinas pengendalian, dan sub dinas PBB dan 

BPHTB. Hasil rencana anggaran yang telah disusun secara terpadu tersebut 

kemudian diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan dan 

kemudian disampaikan kepada DPRD sebagai Rencana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (RAPBD). Bagian tata usaha menentukan besarnya 

kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp 7.789.616.320, dana yang dipakai 

untuk belanjar pegawai sebesar Rp 7.526.603.736. Sisa anggaran yaitu sebesar 

Rp 314.850.257.532 diperoleh dari jumlah akumulasi PAD Kota Bandung 

sebesar Rp 322.376.861.268 dikurangi belanja pegawai sebesar                            

Rp 7.526.603.736. Adanya sisa anggaran disebabkan tidak semua program 

yang telah direncanakan bisa dilaksanakan semua. 

2. Komponen belanja pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung 

adalah:  

a. Gaji pokok yang ditetapkan berdasarkan golongan yaitu golongan Id, IIa, 

IIb, IIc, IId, IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IVa, dan IVb. 

b. Gaji kontrak dan gaji magang diberikan kepada pegawai tidak tetap yang 

didasarkan pada aturan pemerintah Kota Bandung setiap 1 tahun. 

c. Tunjangan istri, diberikan kepada istri-istri pegawai pemerintah Kota 

Bandung sebesar 10% gaji pokok dari golongan suami. 

d. Tunjangan anak, diberikan kepada jumlah anak pegawai pemerintah Kota 

Bandung sebesar 2% gaji pokok orang tua. 
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e. Tunjangan beras, diberikan berdasarkan aturan pemerintah Kota Bandung 

yaitu jumlah jiwa dalam golongan dikalikan tarif beras di pasaran. 

f. Biaya operasional dan upah pungut, berdasarkan jenis karyawan di 

lingkungan pemerintah Kota Bandung yaitu Pegawai Negeri Sipil, tenaga 

kontrak, dan magang. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran yang mungkin 

bisa dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Bandung, yaitu Dinas Pendapatan Daerah sebaiknya dalam penyusunan 

anggaran memperhatikan faktor keterbukaan untuk menghindari adanya praktek 

korupsi, faktor ketelitian untuk menghindari pemborosan dan kekurangan karena 

salah perhitungan, dan faktor keseimbangan yaitu pengeluaran anggaran harus 

didukung adanya penerimaan anggaran. 


