
 
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN   

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas belanja operasional pada Dinas 

Pendidikan Kota Sukabumi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Anggaran berbasis kinerja 

Penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Sukabumi 

telah dilakukan dengan baik. Hal ini dIbuktikan dengan hasil kuesioner yang 

diisi oleh 30  responden atas tanggapan mereka mengenai penyusunan 

anggaran berbasis kinerja. Maka dapat dikatakan proses penyusunan anggaran 

berbasis kinerja telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Hal ini dilihat dari: 

a. Penetapan strategi organisasi 

b. Pembuatan tujuan 

c. Penetapan aktivitas 

d. Evaluasi kinerja 

2. Efektivitas Belanja Operasional pada Dinas pendidikan Kota Sukabumi 

Kinerja finansial pada varians belanja operasional pada Dinas Pendidikan 

Kota Sukabumi dapat dikatakan efektif, karena pencapaian atau realisasi 

belanja operasional telah mencapai target atau anggaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya, yaitu pada tahun 2007 sebesar 99% dan tahun 2008 sebesar 

98.78%, terbukti bahwa belanja operasional Dinas Pendidikan Kota Sukabumi 

selama tahun 2007 dan 2008 mamapu mencapai target yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil dari selisih yang dilakukan pada 

realisasi belanja operasional dan anggaran belanja operasional. 

3. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Belanja 

Operasional 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendidikan Kota Sukabumi 

dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja terbukti berpengaruh 



 
posistif terhadap efektivitas  belanja operasional Dinas Pendidikan Kota 

Sukabumi, berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 12.0  

for windows diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,902. Ini berarti adanya 

hubungan yang sangat kuat antara anggaran berbasis kinerja terhadap 

efektivitas belanja operasional. Adapun anggaran berbasis kinerja akan 

mempengaruhi secara signifikan terhadap efektivitas belanja operasional 

sebesar 81,36 sedangkan sisanya sebesar 18,64 dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar anggaran berbasis kinerja yang tidak diteliti.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengajukan saran yang 

diharapkan jadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

sebagai berikut: 

1. Bagi Dinas Pendidikan Kota Sukabumi 

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dan tingkat efektivitas belanja 

operasional yang dilakukan di dalam Dinas Pendidikan Kota Sukabumi sudah 

dilakukan dengan baik oleh karena itu perlu dipertahankan dan bila perlu 

ditingkatkan lagi agar dapat mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas 

pencapaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan guna memperoleh hasil 

yang lebih maksimal. Tujuan dan sasaran organisasi yang belum tercapai pada 

tahun sebelumnya diharapkan dapat segera terwujud di tahun mendatang 

dengan adanya jalinan kerja sama antara pimpinan dan bawahan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama, 

jika akan menggunakan skripsi ini sebagai referensi, sebaiknya  perlu dikaji 

kembali. Karena tidak tertutup kemungkinan masih ada pernyataan-pernyataan 

yang belum atau yang kurang sesuai, saya sebagai penulis merasa masih 

banyak kekurangan dan keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi ini.    


