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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai pengaruh partisipasi 

anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

Berdasarkan pengujian hipotesis, diketahui bahwa partisipasi anggaran 

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur Pemerintah 

pada14 Dinas di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung. Maka dapat 

disimpulkan apabila semakin tinggi partisipasi yang dilakukan oleh pejabat 

struktural pada saat penyusunan anggaran akan meningkatkan kinerja mereka 

dalam mengelola tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Hal tersebut akan 

berdampak pula pada kemampuan dinas dalam memenuhi target yang terapkan 

sebelumnya. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba 

memberikan saran untuk dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan: 

1. Bagi 13 Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 

Penulis mencoba memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan yaitu : 

a. Dari hasil penelitian yang ditunjukan kepada responden masih ada 

yang belum memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses 
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penyusunan anggaran, maka diharapkan seluruh pejabat struktural 

mampu memperbaiki kontribusi atau partisipasi mereka dalam 

melakukan penyusunan anggaran dengan cara komunikasi yang 

intens dalam menentukan kebutuhan dinas, hal tersebut dapat 

dilakukan agar seluruh kebutuhan dinas dalam memaksimalkan 

kinerja dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya kekurangan atau 

perencanaan yang tidak matang dalam satu periode. 

b. masih ada yang belum terlibat dalam proses perencanaan anggaran, 

diharapkan pejabat tertinggi Pemerintah Kota Bandung mampu 

mengintruksikan para pejabat struktural dibawahnya untuk 

melaporkan dan memberikan evaluasi serta menjabarkan 

kebutuhan terkait target yang akan dicapai oleh setiap dinas yang 

dipimpinnya sehingga keadaan tersebut dapat memaksa pejabat 

struktural tersebut untuk berpartisipasi dalam penyusunan 

anggaran. 

c. Masih ada pendapat yang tidak diterima ketika menetapkan 

anggaran dan yang merasa belum puas dengan anggaran yang telah 

diputuskan, diharapkan seluruh pejabat struktural mampu 

menampung seluruh aspirasi yang dikemukakan oleh rekan-

rekannya sehingga pengambilan keputusan terhadap anggaran lebih 

dirasakan adil oleh seluruh karyawan karna hal tersebut akan 

menjadi indikator kinerja mereka dalam organisasi. 
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d. masih ada yang belum mengadakan pertemuan dengan staf untuk 

rencana anggaran, dan masih ada yang belum memberikan 

kontribusi dan partisipasi aktif dalam penyususnan rencan 

anggaran diharapkan terdapat jadwal yang rutin setiap tahunnya 

untuk melakukan pertemuan antara staf dengan pejabat 

strukturalnya sehinggan penyerapan informasi dalam rangka 

penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan baik. 

2. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam melakukan penelitian ini, 

dikarenakan tidak dilengkapi dengan wawancara langsung dengan 

responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden 

tidak lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya sehingga tidak 

dapat menggali semua hal yang menjadi tujuan peneliti. 

3. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk meneliti topik ini secara lebih 

mendalam, maka penulis akan menyarankan agar peneliti selanjutnya 

dapat meneliti lebih jauh mengenai faktor-faktor dan interaksi lain yang 

mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah selain Partisipasi anggaran 

mengingat hasil uji determinasi adalah sebesar 11,4% dan sisanya yaitu  

88,6% adalah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja 

aparatur pemerintah. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

kinerja aparatur pemerintah diantaranya adalah: 

 



77 

 

 

 

- Asimetri Informasi 

- Kepuasan kerja 

- Komitmen Organisasi 

- Keadilan Prosedural 

 


