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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan 

Anggaran  Berbasis Kinerjas terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Kota Bandung, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik 

kesimpulan, sekaligus memberikan saran sebagai berikut: 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan anggaran berbasis kinerja sudah sepenuhnya dilaksanakan oleh 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung. Hal tersebut dapat 

dilihat dari  aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin 

anggaran, keadilan anggaran, efektifitas dan efesiensi anggaran serta aspek 

yang disusun dengan pendekatan kinerja. Meskipun demikian masih 

terdapat beberapa SKPD yang masih kurang memperhatikan disiplin 

anggaran dikarenakan kurangnya profesionalisme aparatur pemerintah. 

2. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam bentuk akuntabilitas 

hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, 

akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial sudah sepenuhnya
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dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bandung, 

meskipun dalam pelaksanaanya, masih ada aspek yang belum optimal 

dilaksanakan, yaitu akuntabilitas program, karena terkadang program yang 

ditetapkan pemerintah bersinggunagan dengan wilayah dan politik yang 

menyebabkan program tersebut tidak mudah diterima oleh beberapa pihak. 

3. Penerapan anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan arah positif, artinya 

semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja  akan meningkatkan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di Kota Bandung. 

5.2 Saran 

 Berasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung 

a. Diharapkan dapat menjadi acuan untuk dapat 

mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja sebaik mungkin 

agar tercapai target yang sesuai dengan  tujuan. 

b. Diharapkan Pemerintah Kota Bandung dalam membuat 

perencanaan anggaran yang mengutamakan program untuk rakyat 

agar lebih transparan dan selalu memonitoring pelaksaan program 

tersebut secara berkala untuk kesejahretaan masyarakat 

c. adanya peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah dalam 

melaksanakan tugasnya. 



100 
 

 
 

d. mengadakan pelatihan rutin serta melakukan evaluasi pencapaian 

target dari pelatihan yang diberikan agar dapat dilihat sejauh mana 

perkembangan kompetensi yang dimiliki aparatur pemerintah 

sehingga bisa terus ditingkatkan keahliannya dan berprestasi dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian dengan 

topik yang sama, penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat melakukan 

pengamatan dengan meneliti lebih dari satu pemerintahan seperti yang dilakukan 

oleh penulis saat ini yaitu hanya meneliti pemerintahan Kota Bandung. Selain itu 

untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen yang juga 

menjadi faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

seperti  fakor kepemimpinan dan kompetensi aparatur pemerintah, sistem 

pengawasan internal ataupun kualitas aparatur pemerintah daerah. 


