
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh partisipasi 

anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, 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, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Partisipasi anggaran pada Dinas SKPD Kota Bandung secara umum sudah 

berada pada kategori baik. Artinya sebagian besar aparatur Dinas SKPD Kota 

Bandung sudah berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. 

2. Kinerja aparatur Pemerintah Daerah Kota Bandung sudah menunjukkan 

adanya peningkatan yang lebih baik. Artinya target kinerja aparatur 

Pemerintah Daerah sudah tercapai sesuai dengan target yang telah 

dianggarkan.  

3. Partisipasi anggaran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

aparatur pemerintah daerah Kota Bandung, dengan kontribusi pengaruh yang 

diberikan sebesar 41%, sedangkan sisanya sebesar 59% merupakan pengaruh 

variabel lain yang tidak diteliti. Artinya semakin baik partisipasi anggaran 



 

akan meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Daerah Kota Bandung. 

Partisipasi anggaran memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap kinerja 

aparatur Pemerintah 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 SKPD Kota Bandung 

a) Untuk mengoptimalkan partisipasi anggaran sebaiknya pemerintah 

mempertahankan kualitas kinerja para pegawai dalam penyusunan 

anggaran dengan cara selalu melakukan komunikasi dengan baik 

antara atasan dan bawahan dalam melakukan penyusunan anggaran 

sehingga pencapaian anggaran dapat terealisasi dengan baik.  

b) Sebaiknya pemerintah Kota Bandung mempertahankan faktor 

partisipasi anggaran sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan 

kinerja pemerintah daerah dengan cara ikut serta berpartisipasi dalam 

penyusunan anggaran sehingga diharapkan dapat memotivasi kerja 

para pegawai.  

 



 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dan tertarik dengan judul ini 

ataupun ada variabel yang mungkin sama, disarankan untuk lebih 

mengembangkan yang dapat mempengaruhi baik itu untuk partisipasi 

anggaran maupun kinerja aparatur pemerintah daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


