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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor pendorong ketepatan waktu dalam penyusunan APBD terdiri 

dari hubungan eksekutif dan legislatif, latar belakang pendidikan, indikator 

kinerja, komitmen, dan penyusunan APBD. Secara keseluruhan, faktor 

hubungan eksekutif dan legislatif, latar belakang pendidikan, indikator kinerja, 

komitmen, dan penyusunan APBD mendapatkan penilaian sangat buruk. 

2. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD menggunakan skala 5 point untuk 

menunjukkan ketepatan skedul anggaran yaitu memberikan nilai pada setiap 

jarak waktu yang terjadi dengan ketentuan yang seharusnya. Secara 

keseluruhan penilaian ketepatan waktu dalam penyusunan APBD sangat 

buruk. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan penelitiaan, penulis 

mencoba untuk mengemukakan saran yang dimaksudkan untuk memberikan 

bahan pertimbangan pada perusahaan sebagai berikut: 

1. Mengingat pentingnya ketepatan skedul penyusunan anggaran dalam 

penyusunan anggaran yang tertuang dalam APBD yang pada akhirnya 
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berimplikasi pada ketercapaian visi dan misi pemerintah daerah, maka 

pemerintah Kota Bandung dalam hal ini seluruh SKPD disarankan agar lebih 

memperhatikan proses penyusunan anggaran terutama pada kalender 

penyusunan APBD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

2. Pada tahapan penyusunan APBD selanjutnya membina hubungan yang 

harmonis dan bersinergi antara eksekutif maupun legislatif perlu dilakukan 

secara mendalam dan menyeluruh. Kedua belah pihak tersebut harus 

memahami tujuan dari penyusunan APBD bagi pelaksanaan pemerintahan dan 

setiap unsur yang terlibat haruslah berkomitmen untuk memberikan yang 

terbaik dalam penyusunan APBD.  

3. Kompetensi dan keahlian SDM harus menjadi perhatian utama bagi pemeritah 

daerah dalam penyusunan APBD dan dalam kegiatan lainnya. Penempatan 

pegawai hendaknya didasarkan pada pertimbangan bahwa pihak yang bertugas 

tersebut memiliki keahlian dan kompetensi terkait dengan tugas dan kegiatan 

yang harus dilakukan tersebut dengan tujuan pelaksanaan yang efektif dan 

efisien. Selain itu, dalam proses perekrutan pegawai pendidikan dan keahlian 

juga turut menjadi faktor utama syarat penerimaan pegawai agar pegawai baru 

yang diterima sesuai dengan kebutuhan yang diterima organisasi sektor 

publik.  
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4. Selain berdasarkan pada pendidikan formal yang sesuai dengan tugas dan 

kegiatan yang dilakukan, saran lainnya adalah perlunya peran pendidikan 

informal ditingkatkan lagi sehubungan dengan pelaksanaan penganggaran 

daerah. Salah satu bentuk peningkatan peran pendidikan informal adalah 

pemerintah daerah dapat secara mandiri menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan yang terkait dengan penganggaran keuangan daerah. Adanya hal 

tersebut dapat menambah kompetensi dan keahlian pihak yang telah berlatar 

pendidikan terkait penganggaran keuangan daerah serta memberikan 

tambahan ilmu baru bagi pihak yang belum berkompeten dalam hal tersebut.  


