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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Setelah melakukan penelitian berkaitan dengan analisis penerapan 

anggaran berbasis kinerja 17 Dinas di Pemerintah Kota Bandung, maka dapat 

dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan anggaran berbasis kinerja 17 Dinas di Pemerintah Kota 

Bandung telah diterapkan dengan baik. Hasil tersebut menunjukan bahwa 

penerapan anggaran berbasis kinerja di 17 Dinas terkait memiliki 

keunggulan dalam hal pertanggungjawaban manajemen, pengukuran 

kinerja dan masalah kontrol eksternal dan internal yang sangat baik. 

Adapun mengenai indikator penghargaan dan hukuman serta indikator 

kontrak kinerja termasuk dalam kategori baik, maka dapat dapat dibuat 

kesimpulan dari indikator penelitian ini sebagai berikut 

a. Pengukuran Kinerja Anggaran 

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa penerapan anggaran 

berbasis kinerja di Pemerintah Kota Bandung yang diukur melalui 

indikator pengukuran kinerja sudah diterapkan dengan “sangat baik”. 

b. Penghargaan dan Hukuman 

Dibandingkan dengan indikator lainnya, indikator ini memiliki hasil 

yang lebih rendah yaitu bahwa setiap dinas tempat mereka bekerja 

belum menerapkan insentif atas kinerja dan hukuman atas kegagalan 
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secara maksimal. Selain itu efisiensi dan penahanan atas penerimaan 

pun belum dilakukan dengan baik. Maka dalam indikator ini 

menyatakan dengan hasil pengolahan data sudah diterapkan dengan 

“baik”. 

c. Kontrak Kinerja 

Responden menyatakan bahwa anggaran yang disusun telah 

menggambarkan dengan baik tetapi indikator juga memiliki kelemahan 

yaitu kurangnya peranan kementerian negara/ lembaga dalam 

mengelola sumber daya yang ada. Sehingga wewenang yang mereka 

miliki tidak digunakan sebagai mana mestinya. Hasil tersebut 

menunjukkan indikator kontrak kinerja sudah diterapkan dengan “baik”. 

d. Kontrol Eksternal dan Internal 

Responden menunjukan bahwa setiap dinas telah memiliki pemisahan 

lembaga terhadap fungsi pengendalian dan pelaksanaan program sesuai 

dengan struktur yang ditetapkan dan dicantumkan dalam anggaran. Hal 

ini tentu menggambarkan bahwa dinas–dinas pemerintahan yang ada di 

Pemerintah Kota Bandung melakukan pengendalian dan review 

sebelum dan sesudah anggaran digunakan, sehingga indikator kontrol 

eksternal dan internal sudah diterapkan dengan “sangat baik” 

e. Pertanggungjawaban Manajemen 

Hasil jawaban responden menunjukan bahwa setiap dinas dalam hal ini, 

dinas–dinas Pemerintahan Kota Bandung bertanggung jawab dengan 

baik atas penggunaan anggaran baik secara volume, waktu, serta 
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kualitas dari penggunaan anggaran tersebut dan dibuat dalam bentuk 

laporan pertanggungjawaban. Maka penerapan anggaran berbasis 

kinerja di Pemerintah Kota Bandung yang diukur melalui indikator 

pertanggungjawaban manajemen sudah diterapkan dengan “sangat 

baik”. 

2. Setelah disajikan gambaran persepsi responden terhadap setiap indikator, 

selanjutnya guna mengetahui persepsi responden mengenai penerapan 

anggaran berbasis kinerja di Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan 

maka dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut menunjukan penerapan 

anggaran berbasis kinerja di Pemerintah Kota Bandung sudah diterapkan 

dengan baik 

 

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. Pemerintah Kota Bandung 

Masih terdapat indikator penerapan berbasis kinerja yang kurang baik 

yaitu terdapat dalam penghargaan dan hukuman dan kontrak kinerja. 

Pemerintah Kota Bandung seharusnya lebih menghargai atau 

mengapresiasi pegawai dalam memberikan penghargaan dengan 

contoh : Setiap pegawai yang dapat merealisasikan anggaran sesuai 

dengan rencana anggaran akan mendapatkan penghargaan berupa 
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sertifikat prestasi kinerja sehingga dapat menjadi acuan motivasi 

pegawai untuk bekerja lebih baik dan maksimal. Dan hukuman yang 

diberikan harus diterapkan dengan tegas dengan contoh : pegawai yang 

tidak dapat merealisasikan anggaran sesuai dengan rencana maka 

pegawai mendapatkan surat peringatan atas kegagalan pencapaian 

kinerja sehingga pegawai dapat bekerja lebih maksimal dan  

seharusnya kontrak kinerja diketahui oleh pegawai dan staff yang 

terkait agar menjadi tolak ukur dalam peningkatan kinerja dengan 

contoh : Adanya transparansi kontrak kinerja yang dilakukan oleh 

dinas terkait dengan lembaga pemerintahan sehingga pegawai 

memahami kontrak kinerja yang dilakukan sehingga dapat memotivasi 

pegawai di dinas terkait yang terdapat di 17 Dinas di Kota Bandung. 

2. Peneliti yang Akan Datang 

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat lebih mendalami 

tentang lingkungan ataupun pengaruh faktor-faktor yang mampu 

menjelaskan penerapan anggaran berbasis kinerja di Pemerintah Kota 

Bandung, Kota ataupun Kabupaten lainnya. Faktor-faktor yang 

kemudian dapat diindikasikan memiliki pengaruh terhadap penerapan 

anggaran berbasis kinerja antara lain: 

a. Komitmen Organisasi 

b. Budaya Organisasi 

c. Gaya Kepemimpinan 

 


