
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penelitian ini menyimpulkan bahwa:

Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  bahwa  partisipasi  penganggaran  berpengaruh  positif 

terhadap kinerja pegawai, semakin tinggi tingkat partisipasi anggaran yang dilakukan, maka 

semakin tinggi tingkat kinerja.

5.2 Saran

Berdasarkan  hasil  analisis  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini,  maka   peneliti 

memberikan saran:

1. Meningkatkan  dan  memaksimalkan  keterlibatan  dalam  penyusunan  anggaran  pada  sub 

bagian umum dan kepegawaian, bidang pengelolaan aset, bidang fasilitasi pengadaan aset, 

bidang pengolahan data  dan  pengembangan  pendapatan,  bidang evaluasi  dan  pembinaan, 

bidang retribusi  dan pendapatan lain-lain,  dan bidang pajak dengan cara sekretaris  selaku 

penanggung  jawab  tim  anggaran  lebih  melibatkan  pegawai  untuk  aktif  menyumbangkan 

setiap informasi yang ingin mereka sampaikan dalam penyusunan anggaran.

2. Sekretaris selaku penanggung jawab tim anggaran lebih meningkatkan dan memaksimalkan 

pemberian  alasan  untuk  merevisi  anggaran  pada  pegawai  dengan  cara  lebih  terbuka  dan 

transparan  ketika  memberikan  alasan  kepada  pegawai  untuk  melakukan  revisi  anggaran 



sehingga pegawai tau apa yang diiinginkan atasan untuk meerevisi anggaran khususnya pada 

pegawai  yang  mewakili  bidang  fasilitasi  pengadaan  asset,  bidang  pengolahan  data  dan 

pengembangan pendapatan, bidang evaluasi dan pembinaan, bidang retribusi dan pendapatan 

lain-lain, dan bidang pajak.

3. Lebih meningkatkan dan memaksimalkan keterlibatan pegawai yang mewakili  sub bagian 

umum dan kepegawaaian, bidang pengelolaan asset, bidang fasilitasi pengadaan asset, bidang 

pengolahan  data  dan  pengembangan  pendapatan,  bidang evaluasi  dan  pembinaan,  bidang 

retribusi  dan  pendapatan  lain-lain,  dan bidang pajak  untuk  memberikan  opini  /  pendapat 

dengan cara menjaga komunikasi antara atasan dan bawahan dan selalu menghargai pendapat 

yang telah dikemukakan sehingga pegawai tidak segan ketika akan memberikan pendapat 

tentang anggaran.

4. Lebih meningkatkan dan memaksimalkan pegawai yang mewakili bidang pengelolaan asset, 

bidang fasilitasi pengadaan asset,  bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, 

bidang evaluasi dan pembinaan, bidang retribusi dan pendapatan lain-lain, dan bidang pajak 

dengan memberikan kesempatan pada pegawai untuk lebih terlibat dalam anggaran akhir tiap 

bidang tanggung jawab masing-masing.

5. Meningkatkan dan memaksimalkan kontribusi  dalam proses penyusunan anggaran dengan 

cara  sekretaris  lebih  memberikan  keleluasaan  dan  kepercayaan  pada  pegawai  untuk 

memberikan masukan dan kontribusi mereka dalam penyusunan anggaran khususnya untuk 

bidang  pengelolaan  asset,  bidang  fasilitasi  pengadaan  asset,  bidang  pengolahan  data  dan 

pengembangan pendapatan, bidang evaluasi dan pembinaan, bidang retribusi dan pendapatan 

lain-lain, dan bidang pajak.



6. Meningkatkan  dan  memaksimalkan  pegawai  untuk  lebih  intensif  dalam  mengemukakan 

pendapat  ketika  anggaran  disusun  dengan  cara  sekretaris  lebih  memberikan  kesempatan 

pegawai  untuk mengemukakan pendapatnya  didepan rapat  anggaran dan menghargai  atas 

pendapat  yang  disampaikan  tiap-tiap  pegawai  sehingga  permasalahan  yang  ada  bisa 

dikemukakan lebih terbuka, khususnya untuk perwakilan pegawai bidang pengelolaan asset, 

bidang fasilitasi pengadaan asset,  bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, 

bidang evaluasi dan pembinaan, bidang retribusi dan pendapatan lain-lain, dan bidang pajak.

7. Untuk  Dinas  Pendapatan  dan  Pengelolaan  Aset  Daerah  diharapkan  lebih  memberikan 

wewenang  kepada  pegawai  untuk  memberikan  masukan  dan  berpartisipasi  dalam proses 

penyusunan  anggaran,  melihat  hasil  dari  penelitian  ini  bahwa  semakin  tinggi  partisipasi 

dalam penyusunan anggaran maka semakin tinggi pula kinerja pegawai. Dari hasil penelitian 

ini partisipasi anggaran ada dalam kriteria cukup tinggi tetapi dari hasil wawancara dengan 

pegawai yang menjadi sampel penelitian hal itu tidak menunjukan tingkat partisipasi yang 

lebih  baik  dibanding  sebelumnya.  Jika  keadaan  ini  terus  dibiarkan,  walaupun penurunan 

kinerja masih dalam batas yang dapat dikatakan baik namun tidak mustahil penurunan akan 

terus berlanjut jika tidak cepat ditanggulangi. 

Saran Peneliti selanjutnya

Dalam penelitian selanjutnya, peneliti  diharapkan lebih mensurvei terlebih  sampel-sampel 

yang akan digunakan dalam penelitian untuk menghindari kesalahan pemilihan sampel untuk 

efisiensi waktu dan tenaga.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengambil data partisipasi tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2010 saat 

peneliti melakukan penelitian partisipasi anggaran belum dilakukan oleh tim anggaran Dinas 



Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, ini membuat peneliti kesulitan untuk meyakinkan 

sampel penelitian bahwa mereka masih ingat dan yakin tentang tingkat partisipasi mereka di 

tahun 2009.
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