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BAB VI 

PENUTUP 

6.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Prosedur Penetapan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi 

Tahun 2017, maka peneliti menarik kesimpulan dalam penelitian ini sesuai 

dengan tujuan penelitian yang dibahas pada Bab awal untuk itu peneliti 

merumuskan sebagai beikut: Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa 

Prosedur Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 kurang baik, sesuai dengan hasil 

wawancara. Dikatakan kurang sesuai karena dalam prosedur penetapan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 kurang harmonisnya  

hubungan antara eksekutif dan legislatif, terjadinya perubahan OPD di Kabupaten 

Kuantan Singingi pada awal bulan januari tahun 2017.  

Adapun dampak dari keterlambatan penetapan APBD tahun 2017 adalah 

mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang tercamtum 

dalam APBD. Akibat selanjutnya adalah program yang telah direncanakan akan 

dilaksanakan secara terburu-buru dan terkesan seadanya, karena waktu 

pelaksanaan menjadi lebih singkat. Hal ini tentu mempengaruhi efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan program tersebut. 
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6.2  Saran 

6.2.1  Saran Teoritis  

a. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperhatikan faktor-faktor 

atau penyebab lain dari Penetapan APBD. Diharapkan penelitian 

selanjutnya mampu membuat hasil yang lebih baik dibanding hasil pada 

penelitian ini. 

b. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan baik dalam sumber jurnal dan 

teori-teori yang telah tersedia. Adapun penelitian ini sebelumnya belum 

pernah dilaksanakan. 

c. Penggunaan teori yang lebih mendalam untuk pengetahuan dan beberapa 

terobosan perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul 

dalam penyusunan APBD. 

6.2.2 Saran Praktis 

a.  Perlu dilakukan inovasi-inovasi dalam proses perencanaan partisipatif 

sedemikian rupa sehingga aspirasi-aspirasi politik diyakini benar-benar 

terserap dalam dokumen perencanaan. Dengan demikian, pembahasan 

rancangan APBD dapat lebih terfokus pada besaran dana yang 

seharusnya dialokasikan dan tidak lagi terlalu terbebani dengan 

transaksi-transaksi politik. 

b.  Pembuatan Perda APBD yang melibatkan banyak pemangku 

kepentingan seyogyanyalah terjadi koordinasi yang baik agar tidak 

terjadi lagi keterlambatan penyerahan naskah APBD yang berakibat 

tidak efektifnya pembahasan sehingga terkesan terburu-buru. 
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Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan DPRD Kabupaten 

Kuantan Singingi sebagai salah satu lembaga yang membahas APBD 

seyogyanyalah paham dengan ketentuan-ketentuan dalam prosedur 

penyusunan APBD.  


