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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan serta hasil wawancara 

secara mendalam dengan responden yang dilakukan di Kantor Sekretariat 

DPRD Kabupaten Kuantan Singingi serta didukung oleh data – data yang 

penulis dapat selama melakukan penelitian ini, dalam hal pelaksanaan 

fungsi anggaran dewan perwakilan rakyat daerah dalam penetapan anggaran 

dan pendapatan dan belanja daerah sudah terbilang baik , hal ini dapat 

dilihat dari indikator dibawah ini: 

1. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota 

berdasarkan RKPD yang menjadi penyebab dalam keterlambatan dalam 

proses penyusunan, pembahasan dan penetapan anggaran pendapatan 

dan belanja daerah dikabupaten kuantan singingi ini dikarenakan 

keterlambatan pengajuan KUA-PPAS dan RAPBD oleh pemerintahan 

daerah ke DPRD sehingga tidak dapat dilakukannya pe. 

2. Membahas Rancangan Perda kabupaten/Kota tentang APBD anggota 

DPRD sudah melakukan pembahasan KUA-PPAS yang berdasarkan 

RKPD, pembahasan mengenai rancangan perda serta pembahasan perda 

tentang perubahan APBD dengan baik dan sudah berdasarkan peraturan 

yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. 

3. Membahas Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Perubahan 

APBD. Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi telah 
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melaksanakan pembahasan mengenai perubahan APBD sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan untuk penyesuaian pencapaian target kinerja 

dan perkiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan perda 

4. Membahasa rancangan perda APBD Kabupaten/kota tentang 

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dalam penyampaian LKPJ 

oleh bupati anggota DPRD telah melakukan pengawasan yang 

sebagaimana diharuskan dalam peraturan yang mana ditetapkan sebagai 

lembaga pengawasan, serta telah melakukan tugasnya sebagai badan 

anggaran yang bertugas membahas dan menyetujui penetapan APBD. 

 

6.2  Saran 

Setelah selesai dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis 

memberikan saran kepada pihak terkait serta kepada pemerintahan daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai berikut: 

1. Penulis mengharapkan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten 

Kuantan Singingi yang telah dipilih dan diberi kepercayaan oleh 

masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan 

partisipasi dalam proses melakukan tahapan paripurna baik itu 

membahas mengenai proses penyusunan dan penetapan APBD 

dikabupaten kuantan singingi dan lain sebagainya sehingga tidak terjadi 

keterlambatan. 
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2. Untuk kedepannya penulis juga mengharapkan kepada pemerintahan 

daerah kabupaten kuantan singingi untuk lebih cepat dan tanggap dalam 

melaksanakan kegiatan pemeritahan sehingga program yang telah 

ditetapkan pada tahun yang bersangkutan dapat terlaksana dengan tepat 

waktu, sehingga tidak memberikan dampak keterlambatan untuk 

pembahasan dan pengajuan KUA-PPAS anggaran untuk tahun 

selanjutnya. 


