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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

Kesimpulan dan saran pada bab 5 ini adalah mengacu pada hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab 4. Adapun kesimpulan dan 

saran penelitian, sebagai berikut: 

 

5.1.  Kesimpulan 

1. Besarnya pengaruh variabel anggaran partisipatif terhadap efektivitas 

pengelolaan keuangan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi 

Jawa Barat, adalah positif dan signifikan, artinya bahwa tinggi rendahnya 

tingkat efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas tersebut, cukup besar 

ditentukan oleh pelaksanaan anggaran partisipatif.  

2. Besarnya pengaruh variabel komitmen manajer terhadap efektivitas 

pengelolaan anggaran, pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi 

Jawa Barat adalah positif dan signifikan, artinya tinggi rendahnya 

efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya 

Air Provinsi Jawa Barat, juga ditentukan oleh konsistensi pimpinan di 

dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, yaitu pada aspek komitmen 

pimpinan. 

3. Besarnya pengaruh variabel anggaran partisipatif dan komitmen manajer 

secara bersama-sama terhadap efektivitas pengelolaan keuangan, pada 

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat adalah positif 

dan signifikan, artinya tingkat efektivitas pengelolaan keuangan pada 
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Dinas ini, ditentukan oleh berjalannya anggaran pertisipatif serta 

komitmen pimpinan terhadap tujuan organisasi. Semakin tinggi pelibatan 

pegawai untuk berpartisipasi dalam pembuatan anggaran dan efektivitas 

komitmen manajer terhadap tujuan organisasinya, maka akan semakin 

tinggi pula peluang bagi terciptanya efektivitas pengelolaan keuangan 

pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat atau sebaliknya.  

 

5.2.  Saran  

1. Hasil penilaian responden terhadap variabel anggaran partisipatif yang 

mendapatkan penilaian paling rendah adalah pada indikator evaluasi. 

Mengacu pada hasil tersebut, maka dapat disarankan bahwa manajemen 

melalui pimpinannya dapat dapat membuat kebijakan baru dalam upaya 

meningkatkan aspek tersebut, misalnya dilaksanakan evaluasi pimpinan 

tentang hasil anggaran partisipatif yang telah berjalan.  

2. Hasil penilaian responden terhadap variabel komitmen manajer yang 

mendapatkan penilaian paling rendah adalah pada indikator komitmen 

pimpinan terhadap penyediaan sumber daya yang kompeten serta 

monitoring terhadap pelaksanaan pelatihan di tingkat strategis. Mengacu 

pada hasil tersebut, maka pimpinan dapat membuat  kebijakan baru dalam 

upaya meningkatkan kedua aspek tersebut, misalnya dilaksanakan training 

bagi para pimpinan. 

3. Melihat belum maksimalnya anggaran partisipatif pada indikator tingkat 

kesesuaian antara pengelolaan keuangan dengan tujuan organisasi serta 
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tingkat kesesuaian antara pengelolaan keuangan dengan program yang 

telah ditetapkan, maka pimpinan dapat membuat kebijakan baru tentang 

peningkatan hal tersebut, melalui pelatihan khusus bagi tenaga pelaksana.  

4. Melihat signifikansi pengaruh variabel anggaran partisipatif dan komitmen 

manajer terhadap efektivitas pengelolaan keuangan, baik secara individu 

maupun secara besama-sama, maka manajemen melalui pimpinan dapat 

membuat kebijakan mengenai pentingnya anggaran pertisipatif dan 

komitmen manajer pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi 

Jawa Barat.   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, khususnya pada 

aspek pelaksanaan anggaran partisipatif dan komitmen manajer karena kedua hal 

tersebut dapat menentukan efektivitas pengelolaan keuangan. Hal yang dapat 

dilakukan adalah melalui peningkatan seluruh indikator pendukung dalam 

anggaran partisipatif serta komitmen manajer yang belum  maksimal. 

  Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini membatasi permasalahan 

hanya bagaimana implementasi anggaran partisipatif, komitmen manajer serta 

dampak anggaran partisipatif dan komitmen manajer terhadap Efektivitas 

pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air  Provinsi 

Jawa Barat. Artinya penelitian ini  tidak berlaku bagi Dinas Pengelolaan Sumber 

Daya Air di Provinsi di luar Jawa Barat.  


