BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan fenomena pada latar belakang, kerangka pikiran, hipotesis,

hasil penelitian dan pembahasan yang hasil penelitian lakukan mengenai Pengaruh
Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial
SKPD . Maka pada bagian akhir dari penelitian penulis menarik kesimpulan sebagai
berikut :
1.

Kejelasan Sasaran Anggaran memberikan pengaruh terhadap Kinerja
Manajerial SKPD kabupaten Bandung Barat dengan nilai yang baik namun
masih terdapat gap menandakan masih adanya SKPD yang belum optimal
dalam menetapkan kejelasan sasaran anggaran bila dilihat dari fenomena
yang ada. Karena, semakin baik Kejelasan Sasaran Anggaran maka Kinerja
Manajerial SKPD akan meningkat.

2.

Akuntabilitas Publik memberikan pengaruh terhadap kinerja manajerial
SKPD kabupaten Bandung Barat dengan nilai yang baik namun masih
terdapat gap yang menunjukkan bahwa masih terdapat SKPD yang belum
menerapkan Prinsip Akuntabilitas publik secara maksimal. terlihat dari
fenomena yang ada. Karena, semakin baik akuntabilitas publik maka
Kinerja Manajerial SKPD akan meningkat.
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5.2

Saran
Setelah penulis kesimpulan dan hasil penelitian tentang pengaruh kejelasan

sasaran anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial SKPD maka
penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :
1.

Adanya SKPD yang tidak menerapkan kejelasan sasaran anggaran dengan
optimal yang menyebabkan Kinerja Manajerial SKPD berjalan tidak efektif
maka diperlukannya tujuan anggaran yang lebih terperinci spesifik, jelas
dan dapat dipahami tujuan umum atau tugas-tugas yang harus dikerjakan.
Hal tersebut akan meningkatkan kejelasan sasaran anggaran sehingga
kinerja manajerial SKPD yang efektif.

2.

Adanya SKPD yang kurang pro aktif dalam menyampaikan hasil kinerja
satu tahun yang menyebabkan Kinerja Manajerial SKPD berjalan tidak
efektif. Seharusnya masing masing SKPD memiliki prinsip akuntabilitas
yakni prinsip Akuntabilitas finansial sehingga dapat melaporkan segala
yang menjadi pertanggungjawaban dengan membuat laporan keuangan
untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar
sehingga kinerja manajerial SKPD dapat bejalan dengan optimal.

5.2.1

Saran Praktis
Dengan adanya fenomena-fenomena yang terjadi di Kabupaten Bandung

Barat dapat mengoptimalkan Kejelasan Sasaran Anggaran yakni dengan membuat
tujuan anggaran yang lebih terperinci spesifik, jelas dan dapat dipahami tujuan
umum. Dan melaporkan segala yang menjadi pertanggungjawaban agar prinsip
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Akuntabilitas finansial dapat terlaksanakan dengan baik, sehingga hal ini dapat
meningkatkan kinerja manajerial SKPD.
5.2.2

Saran Akademis

1.

Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi
Bagi Perkembangan Ilmu akuntansi, sebaiknya hasil penelitian ini dapat
membantu mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan terkait
dengan Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Publik yang dapat
mempengaruhi Kinerja Manajerial SKPD .

2.

Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya tidak hanya menggunakan variabel
Kejelasan Sasaran Anggran atau Akuntabilitas Publik, tapi dapat
menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi Kinerja Manajerial
SKPD seperti Partisipasi Anggaran, komitmen organisasi,desentralisasi,
atau locus of control. apabila penelitian yang serupa diharapkan dengan
unit analisis yang berbeda dan penggunaan sampel yang lebih banyak agar
dapat digeneralisasi dengan SKPD di kota atau kabupaten lain bahkan di
tingkat provinsi maupun nasional yang dapat memperkuat hasil dari
kesimpulan peneliti.

