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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data serta pembahasan yang

didasarkan dari identifikasi masalah yang penulis lakukan di Dinas SKPD

Pemerintah Kota Cimahi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan anggaran

berbasis kinerja di Dinas SKPD Pemerintah Kota Cimahi sudah sesuai

dengan konsep-konsep penganggaran berbasis kinerja, terlihat dari hasil

rekapitulasi tanggapan responden terhadap indikator anggaran berbasis

kinerja menunjukan hasil yang sangat baik. Artinya, bahwa penerapan

anggaran berbasis kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas SKPD Pemerintah

Kota Cimahi berjalan efektif dan efesien menggabarkan kinerja Dinas

SKPD Pemerintah Kota Cimahi yang sudah berjalan dengan baik. Hasil

penelitian juga secara terperinci mengenai indikator anggaran berbasis

kinerja menunjukan bahwa pengukuran kinerja anggaran, penghargaan dan

hukuman, kontrak kinerja, kontrol eksternal dan internal masuk dalam

kategori sangat baik, sedangkan pertanggungjawaban manajemen masuk

dalam kategori baik.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan saran yang

diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang

berkepentingan sebagai berikut :

1. Dinas SKPD Pemerintah Kota Cimahi

a. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan anggaran

berbasis kinerja sebagai ukuran kinerja pada Dinas SKPD Pemerintah

Kota Cimahi sudah berjalan dengan baik atau sesuai dengan konsep

penganggaran berbasis kinerja. Namun dalam hal ini, dari hasil

rekapitulasi tanggapan responden masih terdapat beberapa responden

yang menyatakan tidak setuju mengenai pernyataan pada indikator

pertanggungjawaban manajemen yaitu terkait kebebasan yang diberikan

kepada pengguna anggaran dalan merencanakan dan mengelola dana

anggaran dalam mencapai tujuan. Maka untuk menghindari adanya

penyalahan wewenang dalam penggunaan dana anggaran oleh

pengguna anggaran, Dinas SKPD Pemerintah Kota Cimahi diharapkan

tetap memberikan pengawasan penuh atas input, output, dan outcome

dari penggunaan dana anggaran melalui lembaga atau instansi yang

bersifat independen dalam melakukan pengawasan dan pengendalian

untuk menghindari penyalahgunaan dana anggaran tersebut, serta guna

menghindari persepsi atau kekhawatiran dari sesorang atas kebebasan

yang diberikan. Selain itu, pengguna anggaran juga diwajibkan

mempertanggungjawabkan secara akuntabel dan transaparan atas
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penggunaan dana anggaran dalam mencapai tujuan secara efektif dan

efesien.

2. Peneliti Yang Akan Datang

a. Penelitian yang dilakukan peneliti ini terbatas pada variabel yang

diteliti. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk tidak terpaku pada

variabel dalam penelitian ini saja, namun dapat menambah variabel

lain atau indikator lain dalam mengukur kinerja pemerintah selain dari

konsep penganggaran berbasis kinerja untuk dijadikan sebagai dasar

pembanding sejauh mana indikator tersebut dapat menggambarkan

kinerja pemerintah.

b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk

peneliti berikutnya diharapkan agar subjek penelitian tidak hanya

dilakukan pada Dinas SKPD Pemerintah Kota Cimahi, melainkan

dapat menambah subjek penelitian seperti seluruh Dinas di Provinsi

Jawa Barat yang mencakup umum.


