
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  KESIMPULAN 

Setelah penulis mengadakan pembahasan mengenai Pengaruh Keikutsertaan 

Dalam Penyusunan Anggaran Untuk Menunjang Efektivitas Pendapatan Pajak Restoran 

(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang), maka penulis menarik 

suatu kesimpulan dan memberikan saran sebagai berikut : 

1. A. Keikutsertaan dalam penyusunan anggaran telah memenuhi syarat-syarat 

penyusunan anggaran, yaitu : 

1. Adanya organisasi yang sehat  

Sistem organisasi dan struktur organisasi yang dijalankan selama ini cukup 

jelas dengan pembagian tugas yang sesuai dengan keahlian yang sudah di 

dimiliki, yaitu : 

a. Kepala Dinas, tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan 

fungsi dan tugas pembantuan  bidang Pendapatan. 

b. Kepala Sekretariat, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas dinas di bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, 

program dan keuangan. 

c. Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan, mempunyai tugas 

merumuskan, menyiapkan data bahan, mengendalikan, mengevaluasi 

hasil, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan 

bidang lainnya. 

d. Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan, mempunyai tugas pokok yaitu 

merumuskan petunjuk tekhnis, mengendalikan pelaksanaan, 

merumuskan bahan, mengendalikan pelaksanaan, dan melaksankan tugas 

lain sesuai dengan tugas pokok. 

e. Kepala Bidang Perimbangan, mempunyai tugas untuk merumuskan 

petunjuk, mengnedalikan pelaksanaan bimbingan tekhnis, dan 

mengendalikan pelaksanaan koordinasi. 
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2. Adanya sistem akuntansi yang memadai 

Dinas Pendapatan telah memiliki evaluasi dan reorganisasi sistem akuntansi 

untuk manajemen, sistem akuntansi telah sesuai dengan tanggung jawab 

masing-masing bagian sehingga sistem akuntansi menjadi data yang berguna 

untuk perencanaan dan pengendalian. 

3. Adanya penelitian dan analisis 

Dinas Pendapatan mengumpulkan data mengenai pendapatan pajak yang 

didapat dan dilihat dari formulir setoran pajak yang diperoleh dari wajib 

pajak agar dapat diteliti lebih lanjut, kemudian dianalisis dalam upaya 

memperoleh pendapatan yang sama atas temuan selama pemeriksaan, agar 

para pelaksana dapat mengambil keputusan yang tepat. 

4. Adanya dukungan dari para pelaksana 

Dukungan dan kerja sama seluruh pihak yang terkait pada pajak restoran 

yaitu DPRD, Kepala Dinas Pendapatan, tim penyusun anggaran, koordinator 

pajak restoran dan koordinator lapangan sangat dibutuhkan sehingga dapat 

berguna dalam perencanaan dan pengendalian. 

B. Keikutsertaan dalam penyusunan anggaran telah memenuhi karakteristik 

anggaran, yaitu: 

1. Dinyatakan dalam uang 

Seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Pendapatan dapat diukur dengan 

rupiah agar dapat dijumlahkan, dibandingkan serta dianalisis lebih lanjut 

untuk diketahui kelemahan dan kelebihan dari anggaran yang telah disusun 

dan ditentukan 

2. Adanya jangka waktu tertentu 

Pada Dinas Pendapatan anggaran biasanya dibuat untuk satu tahun yang 

akan datang, dalam menetapkan besarnya target pendapatan pajak, Dinas 

Pedapatan berpedoman pada kebijakan  Kepala Dinas Pendapatan yang 

menetapkan besaran target. 
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Tabel 5.1 

Target Pendapatan Pajak Restoran 

Tahun Target 

2004 Rp.   700.000.000 

2005 Rp.   657.500.000 

2006 Rp.   700.000.000 

2007 Rp.1.106.055.567 

2008 Rp.1.790.041.086 

 

3. Melibatkan elemen manajemen 

Anggaran yang dibuat berisi seluruh komitmen atau kesanggupan seluruh 

pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab pada Dinas Pendapatan, 

dimana pihak yang bertanggung jawab yaitu kepala bidang pajak dan 

koordinator pajak restoran yang memiliki beberapa orang bawahan yang 

membantu dalam menjalankan tugas dapat menerima tanggung jawab dan 

sanggup menjalankan tugasnya agar sasaran dan tujuan yang ditetapkan 

dalam anggaran dapat tercapai, sehingga pendapatan pajak restoran dapat 

dikatakan efektif. 

4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan hasil rapat Dinas 

mensahkan dan menyetujui usulan anggaran yang sebelumnya telah 

dirangkum oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.  Kemudian usulan 

anggaran pendapatan ditelaah oleh bidang pendapatan pajak untuk 

diotorisasikan kepada bawahannya. 
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5. Anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu 

unit kerja terkait dapat menagajukan usulan perubahan jika kondisi yang 

mendasari berubah yaitu terdapatnya  perubahan dalam anggaran biasanya 

terjadi apabila adanya perubahan jumlah wajib pajak yaitu pengurangan 

maupun penambahan wajib pajak. Anggaran biasanya dirubah pada awal 

bulan oktober setiap tahunnya, anggaran biasanya juga dirubah karena 

adanya kenaikana kebutuhan anggaran di Kabupaten Sumedang 

6. Kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan 

selisihnya dianalisis dan dijelaskan. 

Pada Dinas Pendapatan anggaran secara terus menerus dibandingkan dengan 

realisisasinya, untuk mengetahui tarcapai atau tidaknya target yang 

diinginkan. Apabila terjadi perbedaan dilakukan analisis untuk mengetahui 

perbedaan tersebut, sehingga Dinas Pendapatan dapat mengetahui dan 

memperbaiki kemampuannya dalam menyusun anggaran. 

2. Berdasarkan pemaparan diatas Pengaruh Keikutsertaan Dalam Penyusunan 

Anggaran telah terbukti mempunyai korelasi yang kuat dan signifikan terhadap 

Efektivitas Pendapatan Pajak Restoran, dengan kontribusi sebesar 46,84%. 

Sedangkan sisa kontribusi sebesar 53,16% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diamati. Berdasarkan hasil analisis deskriptif data penelitian untuk 

variabel Efektivitas Pendapatan Pajak Restoran, maka dapat disimpulkan 

bahwa tanggapan responden tentang Efektivitas Pendapatan Pajak restoran 

termasuk dalam kategori tinggi. 

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat 

mengemukakan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak 

perusahaan, sebagai berikut : 

1. Bagi Dinas Pendapatan 
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a. Untuk meningkatkan kesadaran pengelola/pemilik restoran akan kewajiban 

dalam membayar pajak, Dinas Pendapatan dapat memberikan penyuluhan 

tenteng pentingnya membayar pajak. 

b. Pada waktu penyusunan dan pelaksanaan anggaran sebaiknya didukukng 

secara aktif oleh para pelaksana sehingga anggaran tersebut benar-benar 

berguna sebagai alat bantu yang baik bagi pihak yang berkepentingan. 

c. Pada saat penyusunan anggaran sebaiknya setiap bagian diberi kesempatan 

untuk berpartisipasi agar anggaran yang disetujui tersebut merupakan 

kesepakatan bersama sehingga para pelaksana mengetahui apa yang harus 

mereka lakukan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menyertakn faktor-faktor lain yang 

ikut berperan dalam penyusunan anggaran. 


