
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan data yang diperoleh dan analisis, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa 6,67% sangat setuju bahwa 

Anggaran harus dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi 

(vertical) dan kepada masyarakat luas (horizontal), 86,66% menyatakan setuju 

dan 6,67% menyatakan kurang setuju. APBD Kota Sukabumi secara 

keseluruhan sudah Akuntabel, Salah satu bentuk akuntabilitas anggaran 

pemerintah daerah kota Sukabumi adalah dengan diberikannya opini WTP 

(Wajar Tanpa Pengecualian) yang diberikan oleh BPK (Badan Pemeriksaan 

Keuangan). 

2. Dari hasi penelitian dapat diketahui bahwa masyarakat menyatakan 53% 

setuju bahwa publik mudah mengakses dokumen tentang anggaran, 40% 

menyatakan kurang setuju bahwa tidak mudah mengakses dokumen anggaran, 

dan 7% menyatakan tidak setuju. Masyarakat menyatakan 20% setuju bahwa 

sulit mengakses informasi tentang anggaran, 40% masyarakat menyatakan 

bahwa kurang setuju dengan sulitnya mengakses informasi dikarenakan 

informasi anggaran dapat diakses melalui portal resmi pemkot sukabumi, 27% 

menyatakan tidak setuju dan 7% menyatakan sangat tidak setuju.  Setelah 

penetapan APBD selesai Pemerintah Kota Sukabumi menginformasikan 

APBD melalui media lokal (koran) dan di website resmi Kota Sukabumi 



 

(portal), sehingga masyarakat dengan mudah bisa mengakses informasi 

tersebut setiap waktu. 

3. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada tahun 2016-2018 realisasi 

pendapatan daerah Kota Sukabumi menunjukan peningkatan, pada tahun 2016 

realisasi pendapatan daerah Kota Sukabumi sebesar Rp 1.163.015.041.941, 

kemudian meningkat di tahun 2017 sebesar Rp 1.216.204.685.623. meningkat 

lagi di tahun 2018 sebesar Rp 1.223.767.356.844. Peningkatan penerimaan 

pendapatan daerah Kota Sukabumi sangat dipengaruhi oleh realisasi setiap 

posnya. Pemerintah Kota Sukabumi mengeluarkan berbagai kemudahan bagi 

WP (wajib pajak) saat akan membayar pajak, yaitu dengan dikeluarkannya 

program Pajak Online Kota Sukabumi (Pantas) dengan tujuan untuk 

mempermudah pelayanan bagi WP ketika akan membayar pajak.  

4. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kota Sukabumi tahun anggaran 

2019 sudah memprioritaskan anggaran kepada yang wajib yaitu belanja 

langsung sebesar 60%, sedangkan untuk belanja tidak langsung atau belanja 

non programnya hanya sebesar 40%. 

5. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa APBD Kota Sukabumi tahun 

anggaran 2019 mengalami defisit sebesar Rp 30.562.377.453, karena belanja 

daerah yang mencapai sebesar Rp 1.29 Triliun sedangkan pendapatan daerah 

hanya mencapai Rp 1,26 Triliun. 

6. Ketergantunggannya APBD yang sangat tinggi terhadap pendapatan dari 

pemerintah pusat yang mencapai 60% menjadi kendala karena dana 

perimbangan yang bersifat fleksibel atau sementara. 



 

5.2 Saran 

 Dari kesimpulan di atas, maka peneliti berusaha memberikan saran 

terhadap Pemerintah Kota Sukabumi, yaitu: 

1. Berkaitan dengan akuntabilitas, pemerintah kota Sukabumi diharapkan terus 

mempertahankan opini WTP untuk tahun-tahun berikutnya dan 

memproritaskan anggaran untuk masyarakat. 

2. Berkaitan dengan transparansi harus meningkatkan informasi tentang 

anggaran. 

3. Berkaitan dengan PAD pemerintah Kota Sukabumi agar lebih ditingkatkan 

lagi untuk sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat terutama bagi WP 

sadar akan kewajiban pajaknya. 

4. Bagi Pemerintah kota Sukabumi Melakukan optimalisasi dalam 

pengganggaran sehingga dana anggaran akan efektif dan efesien yang akan 

tercapainya peningkatan ekonomi Kota Sukabumi. Terutama dari belanja 

daerah agar tidak terjadi defisit. 

 

 

 

 

 


