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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka dalam bab ini disampaikan 

simpulan dan saran dalam penelitian ini. Simpulan dan saran yang disampaikan pada 

dasarnya merupakan simpulan dan saran yang dibuat berdasarkan hasil analisis data dan 

pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Adapun simpulan dan saran tersebut adalah sebagai 

berikut: Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba menarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Terdapat Pengaruh antara Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Anggota 

Dewan dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan. 

2. Pengetahuan Anggota Dewan tentang Pengawasan Anggaran akan memperkuat Pengaruh 

Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Anggota Dewan. 

  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan beberapa kelemahan yang 

penulis temukan terkait dengan pengetahuan pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja 

anggota dewan. Berikut ini penulis mengajukan beberapa saran diantaranya: 

1. Dalam proses recruitment calon Anggota Legislatif Daerah Kota Bandung yang baru, 

khususnya untuk anggota Badan Anggaran serta Komisi A, B, dan C. Perlu  dilakukan 

pengseleksian calon kandidat dengan meningkatkan standar yang tinggi dalam bidang 

pengetahuan tentang anggaran serta pengawasan anggaran atau mengenai hal-hal yang 

terkait dengan pengawasan anggaran, serta tidak luput dari pemantauan saat proses 

seleksi Anggota Legislatif yang baru sedang berlangsung, sehingga hasil dari proses 

recruitment sangatlah objektif. 

2. Kemudian pendidikan dan pelatihan sangat perlu dilakukan terutama dengan sangat 

dinamisnya perkembangan regulasi peraturan di lingkungan sektor pemerintahan. 

Pendidikan dan pelatihan ini diharapkan menjadi media yang efektif agar aparatur terkait 

mengetahui prosedur pelaksanaan anggaran yang baik yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Tidak lepasnya tanggungjawab partai atas calon yang diusungkan, dan partai tidak boleh 

semena-mena merekrut calon Anggota Legislatif tanpa memiliki skill atau kemampuan 
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dalam mengatur pemerintahan, sehingga partai dapat ikut membantu proses seleksi calon 

anggota Legislatif yang berkualitas untuk duduk di kursi pemerintahan.  

4. Tidak hanya dalam hal pengrekrutan, pengawasan kinerja Anggota Legislatif sangatlah 

perlu ditingkatkan lagi, karena dengan lebih ditingkatkan lagi, maka pertanggungjawaban 

tentang menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak akan ada 

pemborosan dan kebocoran dana, serta menghindarkan dari tindakan korupsi. 

5. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan 

memperluas subjek penelitian, merubah atau menambah variabel lain. Penelitian 

selanjutnya diharapkan jumlah sampel dapat diperluas dan tidak terbatas pada komisi 

anggaran saja, namun diperluas dikomisi lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


