
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian yang meliputi hasil analisis data dan pengujian 

hipotesis terhadap pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap 

penilaian atas kinerja berdasarkan value for money di Instansi Pemerintah 

Kabupaten Ciamis (studi kasus di 5 Dinas/Instansi/Badan), dapat diuraikan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Anggaran Berbasis Kinerja di 5 Dinas/Instansi/Badan Pemerintah 

Kabupaten Ciamis telah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini 

terbukti dari hasil jawaban responden melalui kuesioner atas implementasi 

anggaran berbasis kinerja, yang telah diolah, diinterpretasikan melaui skala 

likert dari 5 Dinas/Instansi/Badan, mayoritas dinyatakan baik. Adapun 

rinciannya yaitu 1 Dinas atau 20% dinyatakan sangat baik, 3 

Dinas/Instansi/Badan atau 60% dinyatakan baik, dan sisanya 1 Dinas 20% 

dinyatakan  cukup baik. 

2. Tingkat implementasi anggaran berbasis kinerja tiap Dinas/Instansi/Badan  

berbeda, hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya 

bisa disebabkan oleh adanya ketidaksamaan pemahaman mengenai anggaran 

berbasis kinerja. 

3. Penilaian aspek kinerja konsep value for money pada masing-masing 

Dinas/Instansi/Badan, menurut pengolahan data yang dilakukan oleh 

penulis, yang didasarkan pada rata-rata tingkat capaian kinerja value for 

money yang dihasilkan oleh masing-masing unit kerja, hasilnya mayoritas 

berada dalam taraf baik. Hal ini menunjukkan bahwa unit kerja tersebut 

telah memperhatikan penilaian kinerja konsep value for money.  

4. Hasil perhitungan pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja 

terhadap penilaian atas kinerja berdasarkan value for money di Instansi 

Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan uji korelasi pearson product 



moment yang dilakukan diperoleh sebesar 0.835. Korelasi sebesar ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara 

implementasi anggaran berbasis kinerja dengan penilaian atas kinerja. 

Berdasarkan analisis regresi diperoleh nilai b sebesar 0.707,sedangkan 

konstanta (a) sebesar 188.311, hal ini berarti adanya hubungan yang searah 

antara implementasi anggaran berbasis kinerja dengan penilaian atas kinerja. 

Kontribusi yang diberikan oleh implementasi anggaran berbasis kinerja 

terhadap penilaian atas kinerja diketahui melalui koefisien determinasi yaitu 

sebesar 69.7%, sedangkan sisanya 30.3% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Untuk mengetahui kebenaran atau signifikansi dari implementasi anggaran 

berbasis kinerja  dengan penilaian atas kinerja diperlukan uji signifikansi. 

Uji signifikansi yang dilakukan adalah t hitung (2.625) dan t tabel (2.353), ini 

berarti t hitung > t tabel, maka terbukti bahwa variabel implementasi anggaran 

berbasis kinerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penilaian 

atas kinerja berdasarkan value for money.  

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pembahasan dan simpulan,  

penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

guna memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi, khususnya bagi 

Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis yaitu: 

1. Sistem Anggaran Berbasis Kinerja mutlak perlu dilaksanakan bagi 

pencapaian akuntabilitas dan transparansi anggaran sesuai dengan harapan 

masyarakat, karena itu diperlukan kesiapan seluruh aparatur secara 

terintegrasi dan sosialisasi sistem Anggaran Berbasis Kinerja agar tercapai 

pemahaman bersama, sehingga pelaksanaannnya dapat berjalan dengan baik. 

2. Guna mengantisipasi kelemahan dalam perencanaan Anggaran Berbasis 

Kinerja dan pelaksanaannnya dilapangan, Pemerintah Kabupaten Ciamis 

perlu mengambil langkah-langkah: 

a. Peningkatan pendidikan teknik administrasi dalam arti luas sebagai 

upaya meningkatkan kemampuan dan pemahaman dari aparat 



mengenai tugas pokok dan fungsinya, dalam  rangka memberikan 

pelayanan publik yang optimal. 

b. Mengadakan pendidikan dan latihan terhadap aparatur, guna 

meningkatkan produktivitas kerja melalui pemberian kesempatan yang 

luas bagi pegawai yang berprestasi untuk mengikuti tambahan 

pendidikan. 

3. Perlu dilakukan pembenahan manajemen organisasi, guna tercapainya 

efektifitas dan efisiensi kerja pada Dinas/Instasi/Badan di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Ciamis. 

4. Dinas/Instansi/Badan lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis diharapkan 

lebih memperhatikan penilaian kinerja konsep Value For Money, sehingga 

tingkat capaian kinerja konsep Value For Money akan meningkat dimasa 

yang akan datang dan hasil daripada penilaian atas aspek kinerja pun akan 

berada dalam taraf  yang lebih baik. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, penulis memberikan saran yaitu penilaian atas 

kinerja dapat dilihat dari indikator atau sudut pandang yang berbeda dari 

yang telah penulis lakukan,  dan dalam hal pemilihan objek, agar lebih 

diperluas untuk menguji tingkat konsistensi hasil.               


