
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja organisasi perangkat 

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

kesimpulan, sekaligus memberikan saran sebagai berikut. 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 34 responden pada 

Dinas-Dinas Pemerintahan Kota Bandung maka untuk menjawab identifikasi 

masalah, penarik menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi anggaran berbasis kinerja pada pemerintahan dearah Kota 

Bandung sudah dilaksanakan dengan baik. Demikian juga bila dilihat 

berdasarkan butir pernyataan, rata-rata skor tanggapan responden terhadap 

sebagian besar butir pernyataan pada variabel implementasi anggaran 

berbasis kinerja termasuk dalam kategori baik. 

2. Kinerja organisasi perangkat daerah pada pemerintah Kota Bandung pada 

umumnya sudah sangat tinggi. Demikian juga bila dilihat berdasarkan 

butir pernyataan, rata-rata skor tanggapan responden terhadap sebagian 

besar butir pernyataan variabel kinerja organisasi perangkat daerah 

termasuk dalam kategori sangat tinggi. 

3. Implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja 

organisasi perangkat daerah Kota Bandung dengan arah positif, artinya 



 
 

semakin baik implementasi anggaran berbasis kinerja akan meningkatkan 

kinerja organisasi perangkat daerah Kota bandung. Implementasi anggaran 

berbasis kinerja memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap kinerja 

organisasi perangkat daerah Kota Bandung. 

 

5.2 Saran 

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis bermaksud untuk mengajukan beberapa 

saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya. 

Saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Dinas Pemerintah Kota Bandung 

Kualitas dari masing-masing variabel yang diuji hasilnya sudah cukup 

memuaskan, namun masih ada kendala dalam implementasi anggaran 

berbasis kinerja. Sebaiknya pihak Pemerintah Kota Bandung lebih efisien 

dalam menggunakan anggarannya seperti memilih strategi yang 

memerlukan biaya terendah untuk mencapai tujuan dinas. Di samping itu 

disarankan juga kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya di 

lingkungan Dinas Kota Bandung dapat meningkatkan kemampuan 

pegawai dalam mengambil inisiatif dalam pekerjaan sehari-hari dengan 

cara memberikan penghargaan (reward and punishment) kepada stafnya 

sehingga dapat memberikan motivasi kepada stafnya untuk meningkatkan 

kinerja personal dan organisasi serta memberikan pelatihan agar 

pemerintah dapat mengembangkan keahlian staf sesuai dengan 

keahliannya. 

 



 
 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik terhadap tema yang sama dengan 

penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak jumlah variabel seperti 

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan sistem pengendalian 

intern pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang dihasilkan 

dari penelitian tersebut memiliki cakupan yang lebih luas. Serta peneliti 

selanjutnya dapat mengembangkan pertanyaan kuesioner agar hasilnya 

lebih baik dan kesimpulannya bisa lebih digenaralisasikan. 

 

  


