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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai 

Pengaruh Efektivitas Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian 

Anggaran, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Efektivitas Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas-dinas Kota Bandung 

Berdasarkan hasil jawaban responden dapat diketahui bahwa Efektivitas 

Anggaran Berbasis Kinerja telah dilakukan dengan efektif oleh Dinas Kota 

Bandung. Dalam evaluasi kinerja Dinas Kota Bandung telah melakukan 

evaluasi kinerja dengan sangat baik karena mampu melakukan revisi anggaran 

program jika pelaksanaan program tidak optimal dan semua kegiatan dan 

program sudah mempunyai output yang sesuai. Perumusan strategi memiliki 

persentase hasil jawaban responden yang terkecil meskipun masih dalam 

kategori yang baik. Penentuan Visi lebih kecil persentasenya dibandingkan 

dengan penentuan misi serta arah dan tujuan pemerintah. 

2.  Efektivitas Pengendalian Anggaran di Dinas-dinas Kota Bandung 

Efektivitas Pengendalian Anggaran pada Dinas Kota Bandung berdasarkan 

hasil jawaban responden telah dilaksanakan dengan baik karena anggaran 
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yang telah direncanakan telah sesuai dengan implementasinya artinya 

pengeluaran aktual telah sejalan dengan yang dianggarkan. Program dan 

kegiatan yang telah dijalankan telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

masyarakat hal ini terlihat dari hasil jawaban responden dimana kemampuan 

organisasi dalam menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan permintaan 

lingkungan dikategorikan sangat baik.  

3.  Pengaruh Efektivitas Anggaran Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran 

pada Dinas-dinas Kota Bandung 

Analisis model regresi data yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel independen yaitu Efektivitas Anggaran Berbasis Kinerja 

Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran sebagai variabel dependen. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa 

secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Efektivitas Anggaran 

Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran. Hal ini terlihat 

dari hasil pengujian uji t yang memiliki t value = 0,000 < tingkat signifikan 

yang ditetapkan 0,05/ 5%. Selain itu variabel Efektivitas Anggaran Berbasis 

Kinerja mampu menerangkan variabel Efektivitas Pengendalian Anggaran 

sebesar 64,3% dimana sisanya sebesar 35,7% merupakan faktor-faktor yang  

tidak digunakan dalam penelitian ini. 
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5.2  Saran 

1.  Bagi Dinas Pemerintah Kota Bandung diharapkan mampu mempertahankan 

kinerja dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja yang dilakukan sesuai 

dengan hasil penelitian ini bahwa dalam menerapkan anggaran berbasis 

kinerja Dinas Pemerintah Kota Bandung termasuk dalam kategori baik. 

Dengan diterapkan anggaran berbasis kinerja yang sesuai dengan pedoman, 

diharapkan dinas Kota Bandung dapat mengelola berbagai sumber daya yang 

dimilikinya secara efektif dan efisien untuk mensejahterakan masyarakat yang 

sesuai dengan visi dan misi. 

2.  Dinas Kota Bandung harus selalu meningkatkan pengawasan secara rutin 

dalam penggunaan anggaran agar tujuan dan sasaran dapat tercapai. Serta 

melakukan pengadaan barang dan jasa secara efisien. 

3.  Pemerintah Kota Bandung dapat memberikan penghargaan  pada dinas-dinas 

yang telah melakukan implementasi anggaran sesuai dengan tujuan, aktivitas 

yang direncanakan tercapai serta anggaran yang direncanakan dapat terserap. 

4.  Dinas Kota Bandung dapat melakukan revisi anggaran apabila dalam 

pelaksanaan program dirasa tidak optimal sehingga tujuan dari Dinas dapat 

dicapai. Seluruh pegawai dalam Dinas Kota Bandung sebaiknya lebih dapat 

menyesuaikan diri apabila adanya perubahan yang terjadi dalam anggaran, 

sehingga semua program dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan dan 
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anggaranpun dapat terserap. Selain itu, dapat melakukan pengkoordinasian 

program berdasarkan pada keahlian yang dimiliki. 

5.  Seluruh pegawai dalam Dinas Kota Bandung harus lebih termotivasi dalam 

melakukan pekerjaannya karena sudah memiliki visi yang jelas misalnya 

dengan melakukan gathering yang didalamnya mensosialisasikan visi, misi, 

dan tujuan pemerintah Kota Bandung. 

6.  Meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang baik antara pihak eksekutif 

dan legislatif dalam rangka pencapaian target dan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

7.  Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel dalam 

penelitian atau dengan menguji Pengaruh Efektivitas Anggaran Berbasis 

Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran di Kota/ Kabupaten 

lainnya selain itu peneliti dapat menguji variabel-variabel lain yang 

berhubungan dengan Efektivitas Pengendalian Anggaran. Hal ini sesuai 

dengan koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa 35,7% adalah faktor-

faktor lain yang tidak digunakan dalam model penelitian. 


