
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh penilaian Kinerja keuangan 

menggunakan konsep Value For Money yang terdiri dari ekonomi (pendapatan), 

efisien (biaya untuk memperoleh pendapatan) dan efektif (pengeluaran) terhadap 

pertumbuhan ekonomi (PDRB). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1.         Secara parsial faktor kinerja keuangan tingkat ekonomi sebagai elemen 

pertama dari konsep  value for money berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. 

Demikian juga faktor kinerja keuangan tingkat efisiensi sebagai elemen kedua 

dari konsep  value for money berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Namun 

kinerja keuangan tingkat efektivitas sebagai elemen ketiga dari konsep  value 

for money tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. 

 Secara bersama-sama ketiga elemen kinerja keuangan menggunakan 

konsep value for money yang terdiri dari ekonomi (pendapatan), efisien (biaya 

untuk memperoleh pendapatan) dan efektif (pengeluaran) berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi 



Jawa Barat, dimana ketiga elemen tersebut secara bersama-sama memberikan 

pengaruh sebesar 84,8% terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota 

yang ada di Provinsi Jawa Barat. 

2.           Hasil Pengujian dalam hasil penilaian Kinerja Keuangan dengan 

menggunakan Konsep Value For Money yaitu terdiri dari tiga konsep, yang 

pertama Ekonomi yaitu perbandingan antara Realisasi Pendapatan dengan 

Anggaran Pendapatan, Kedua Efisien yaitu perbandingan antara Biaya yang 

dikeluarkan untuk memungut pendapatan dengan Realisasi Pendapatan, dan 

Ketiga perbandingan antara Anggaran Pengeluaran dengan Realisasi 

Pengeluaran di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat tahun 2007-2011.  

Kinerja Keuangan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2007-2011 

berdasarkan rata rata yang diperoleh dan di kaitkan terhadap kriteria kinerja 

keuangan maka kinerja keuangannya yaitu, Ekonomi, Efisien dan  Efektif, 

tetapi jika dilihat dari masing masing kabupaten dan kota masih ada yang 

memiliki rasio dibawah 100% untuk ekonomi efisien dan efektif. Hal ini 

menunjukan bahwa Pemerintahan Daerah belum seluruhnya optimal 

memaksimalkan semua pendapatan dan pembiayaan daerah yang tujuannya 

yaitu dalam meningkatkan kinerja keuangan dari masing masing daerah 

tersebut. 

 

 

 



 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, penulis akan mencoba 

memberikan beberapa saran perbaikan yang berkaitan dengan penelitian yang telah 

dilakukan. 

5.2.1 . Saran untuk Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kinerja keuangan  melalui 

perwujudan konsep value for money dalam menjalankan atau  melaksanakan 

kegiatannya.  Value for money  merupakan konsep dalam menilai kinerja keuangan 

yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas 

 Kinerja keuangan dikaitkan dengan value for money masih banyaknya 

kegiatan belum dilakukan secara ekonomi, efesien dan efektif (biaya yang tinggi hasil 

minim, seperti halnya anggaran digunakan tidak didasarkan pada kebutuhan/skala 

prioritas, penggunaan anggaran yang boros) Pemerintah Daerah seharusnya bisa 

memperbaiki sejumlah hal yang menjadi penyebab  bahwa kinerja keuangan tidak 

sepenuhnya didasarkan pada value for money dan Pemerintahan Daerah perlu 

memahami bahwa konsep Value for money harus dioperasionalkan dalam 

pengelolaan keuangan daerah. Agar terciptanya Kinerja Keuangan yang baik yang 

akan berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

 

 



 

5.2.2 Saran untuk Peneliti Selanjutnya 

Bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk meneliti topik ini secara lebih 

mendalam, maka penulis akan menyarankan beberapa hal berikut: 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan agar memperbanyak jumlah sampel, dan 

diharapkan bisa lebih banyak lagi peneliti yang mengadakan penelitian di daerah 

yang lain misalnya di DKI Jakarta, Provinsi Banten, dll, dengan tujuan dapat 

mengetahui daerah mana saja yang sudah memiliki kinerja keuangan yang baik 

ataupun yang kurang baik. 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih 

lengkap dan bervariasi dengan menambah variable independen lain seperti  

variabel non-keuangan yaitu kebijakan pemerintah, atau tentang Evaluasi Kinerja 

Keungan dan Kepuasan Masyarakat. 

3. Untuk mengurangi adanya kesulitan dalam menganalisis data maka untuk 

penelitian yang akan datang sebaiknya lebih meninjau lagi pada kelengkapan data 

sehingga analisis data akan lebih valid.  

 

 

 

 


