
  

BAB V 

KESIMPULAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah diuraikan pada Bab 

IV mengenai Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur 

Pemerintah Daerah, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Barat telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator: 

(a) Persiapan anggaran berbasis kinerja di Dinas Sosial Provinsi Jawa 

Barat telah selaras dengan visi, misi, dan tujuan serta didukung oleh 

ketersediaan informasi finansial yang lengkap sehingga dapat digunakan 

sebagai perencanaan anggaran pada dinas tersebut; (b) Ratifikasi anggaran 

berbasis kinerja telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan rencana 

pelaksanaan anggaran; (c) Implementasi penganggaran berbasis kinerja di 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan sesuai dengan 

pronsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu transparansi dan 

akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, serta 

efisiensi dan efektivitas anggaran. Selain itu implementasi anggaran di 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat lebih berorientasi kepada pendayagunaan 

anggaran yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari setiap 

program dan kegiatan yang dilaksanakan; dan (d) Laporan dan Evaluasi 

penganggaran berbasis kinerja dapat digunakan oleh Dinas Sosial Provinsi 

Jawa Barat selain sebagai alat pertanggungjawaban pencapaian kinerja 

tetapi juga sebagai alat yang dapat memotivasi pegawai di dinas tersebut 

untuk bekerja lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

 
2. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Dinas Provinsi Jawa Barat telah 

dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator: (a) 

Efisiensi, setiap aparatur pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat telah 

melaksanakan program dan kegiatan dengan menggunakan sumber daya 

yang sekecil mungkin dan setiap kegiatan, program, dan kebijakan 

tersebut dilakukan evaluasi dengan menilai efisiensi biaya sehingga dapat 



  

mencegah pemborosan; (b) Efektivitas, program dan kegiatan yang 

dijalankan oleh setiap aparatur telah sesuai dengan tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sehingga 

dapat dikatakan bahwa kinerja setiap aparatur telah berjalan efektif; (c) 

Pertumbuhan Pegawai, keadaan aparatur Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 

telah memadai baik segi kualitas maupun kuantitas; dan (d) Kepuasan 

Pelanggan, kualitas layanan publik terhadap kepuasan masyarakat telah 

sesuai yang diharapkan, dimana pemberian jasa layanan dilaksanakan 

dengan tepat dan cepat sesuai dengan keinginan masyarakat, juga 

didukung oleh fasilitas memadai. 

 
3. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Aparatur Perintah 

Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat 

Besarnya hubungan antara Anggaran Berbasis Kinerja (X) dan Kinerja 

Aparatur Pemerintah Daerah (Y) adalah 0,6956 . Hubungan ini termasuk 

kategori hubungan yang kuat. Hasil pengujian dengan statistik t didapat 

nilai thitung (7,1150) > ttabel (1,6707). Hal tersebut mengindikasikan 

penolakan Ho yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara 

Anggaran Berbasis Kinerja (X) dengan Kinerja Aparatur Pemerintah 

Daerah (Y). Besarnya pengaruh antara Anggaran Berbasis Kinerja (X) 

terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Y) digunakan koefisien 

determinasi. Hal ini memberikan pengertian Kinerja Aparatur Daerah 

dipengaruhi oleh Anggaran Berbasis Kinerja sebesar 48,39%, sedangkan 

sisanya 51,61% merupakan kontribusi variabel lain selain Anggaran 

Berbasis Kinerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran yang diharapkan 

dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Bagi Dinas Sosial 

Anggaran berbasis kinerja yang telah diterapkan oleh Dinas Sosial dengan 

baik, oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi. Diharapkan semua aparat 

yang ada di Dinas Sosial mampu melaksanakan anggaran berbasis kinerja 

dengan lebih baik lagi seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah. 

 
b. Bagi Peneliti selanjutnya 

Gambaran yang akan diperoleh lebih luas lagi mengenai pengaruh 

anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur bila penelitian 

dilakukan terhadap beberapa dinas sekaligus atau pemerintah provinsi 

Jawa Barat atau Kota/Kabupaten lainnya. Karena tingkat pengaruh 

anggaran berbasis kinerja pada salah satu dinas belum tentu sama dengan 

tingkat pengaruh anggaran berbasis kinerja pada dinas lainnya. 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas pemilihan variabel lain 

agar diperoleh gambaran mengenai faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah daerah guna mendorong 

terwujudnya good governance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


