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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai pengaruh 

partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja 

dinas pendapatan pengelolah keuangan dan aset daerah kabupaten labuhanbatu, 

yaitu :  

1. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja Dinas 

Pendapatan Pengelolahan Keuangan Dan Aset Darah Kabupaten Labuhanbatu. 

2.  Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja Dinas 

Pendapatan Pengelolahan Dan Aset Daerah Kabupten Labuhanbatu. 

3. Partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran  berpengaruh 

terhadap kinerja Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan Dan Aset Darah 

Kabupaten Labuhanbatu. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

1. Pengambilan responden dilakukan pada satu dinas saja. Oleh karena itu, hasil 

penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk objek di luar penelitian. Hasil 

penelitian mungkin akan berbeda untuk dinas atau instansi lain.  

2. Data yang dihasilkan melalui penggunaan responden mendasarkan kepada 

persepsi responden. Data tersebut tidak terlepas dari unsur subjektivitas. Data 
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yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner mungkin saja berbeda 

dengan kondisi yang sebenarnya. 

 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran rekomendasi 

atau implikasi kebijakan sebagai berikut :   

1 Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan 

Pengelolahan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu. 

Diharapkan Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada Dinas 

Pendapatan  Pengeolahan Keuangan Dan Aset Daerah Kanupaten 

Labuhanbatu. Sehingga menghasilkan data yang dapat di generalisasikan dan 

dengan menambah jumlah responden agar hasil penelitian ini lebih dapat 

memberikan gambaran tentang partisipasi Penyusunan anggaran dan kejelasan 

sasaran anggaran . 

2 Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengubah variabel Partisipasi 

Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran dengan variabel yang 

lain yang masih membahas tentang Kinerja, agar dapat melihat hasil apakah 

variabel independen Kinerja masih mempunyai pengaruh atau tidak terhadap 

variabel lain seperti yang di bahas sebelumnya di uji koefisien determinasi di 

Kota Padang Dan Labuhanbatu. 

3 Kepada peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan metode observasi dalam 

pengumpulan data guna memperoleh hasil yang lebih akurat.  

 


