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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1      Kesimpulan  

Berdasarkan hasil peneitian menggunakan metode analisis linear sederhana 

dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran 

termasuk dalam kategori sangat baik. Meskipun dari hasil keseluruhan 

kinerja anggaran di BP3TKI Kota Bandung masuk dalam kategori sangat 

baik, masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi oleh BP3TKI Kota 

Bandung agar dapat menyajikan kinerja anggaran yang relevan. 

Kekurangan yang masih terdapat salah satunya yaitu, masih ada anggaran 

yang belum di sajikan dalam LAKIP 2013.  

2. Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukan bahwa produktivitas kerja 

termasuk dalam kategori sangat baik. meskipun dari hasil keseluruhan 

produktivitas kerja di BP3TKI Kota Bandung masuk dalam kategori 

sangat baik, namun masih ada hal yang perlu dibenahi agar dapat 

meningkatkan produktivitasnya kinerjnya. Kurang maksimalnya kinerja 

BP3TKI Kota Bandung dikarenakan salah satunya belum optimalnya 

penempatan pegawai yang kompeten sesuai dengan kebutuhan, 

3. Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukan bahwa kinerja anggaran 

berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas kinerja. Jadi semakin 
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baik kinerja anggarannya, maka menggambarkan semakin tinggi pula 

produktivitas kerja. 

5.2 Saran 

1. Untuk BP3TKI Kota Bandung 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara 

signifikan kinerja anggaran terhadap produktivitas kerja. Namun terlepas 

dari hasil tersebut berdasarkan hasil tanggapan responden masih terdapat 

beberapa responden yang masih berpendapat ragu-ragu dan tidak setuju 

pada variabel kinerja anggaran di dimensi efektif, efesien, dan ekonomis. 

Untuk itu disaranakan kepada BP3TKI Kota Bandung lebih meningkatkan 

pelayanan kepada publik seperti halnya lebih sigap dan cepat tanggap 

dalam menangani masalah-masalsah TKI, BP3TKI Kota Bandung juga 

disarankan agar lebih teliti lagi dalam menyusun dana anggaran sehingga 

dalam pelaksanaan program dana realisasi yang digunakan tidak melebihi 

dana yang dianggarkan dan BP3TKI Kota Bandung diharapkan juga dapat 

menjadikan LAKIP pada tahun sebelumnya sebagai perbandingan kinerja 

agar tahun berikutnya lebih baik seperti halnya dari sisi pos biaya yang 

dianggarakan untuk melaksanakan program lebih efektif, efesien, dan 

ekonomis dari tahun sebelemunya. 

Serta  pada variabel produktivitas kerja pada dimnesi masukan (input), 

keluaran (output), dan hasil (outcome). Untuk itu disaranakan kepada 

BP3TKI Kota Bandung agar bisa menempatkan pegawai sesuai dengan 

sumber daya manusia yang dimiliki dan  kompeten dalam bidangnya, dan 
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dapat menggunakan dana  yang dianggarkan cukup dalam melaksanakan 

program-program untuk mencapai tujuan.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku hanya 

menggunakan satu faktor saja yaitu kinerja anggaran seperti dalam 

penelitian ini, namun dapat menambah faktor-faktor lain yang 

mungkin dapat mempengaruhi produktivitas kerja seperti halnya faktor 

sumber daya manusia, pengendalian internal, audit internal dan 

lainnya. 

 Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk 

peneliti berikutnya diharapkan subjek penelitian tidak hanya terpaku 

pada satu BP3TKI Kota Bandung saja, namun dapat menggunakan 

beberapa SKPD lainnya yang berada di Bandung sehingga dapat 

memeberikan gambaran umum dan terkini mengenai masalah yang 

terkait. 

 


