
 

 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN 

PENELITIAN 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan dari hasil analisis, maka kesimpulan yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif signifikan 

terhadap efektifitas implementasi anggaran berbasis kinerja. 

2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap 

penyerapan efektifitas implementasi anggaran berbasis kinerja.  

3. Good governance berpengaruh positif signifikan terhadap efektifitas 

implementasi anggaran berbasis kinerja. 

B. Implikasi  

1. Pemerintah Kabupaten Magelang telah melaksanakan gaya kepemimpinan 

transformasional dengan baik, pernyataan tersebut didasari oleh hasil 

penelitian ini. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Magelang harus 

dapat memertahankan gaya kepemimpinan transformasional yang telah 

diterapkan dengan baik bahkan ditingkatkan sehingga menjadi lebih baik 

dari sebelumnya. Cara yang dapat ditempuh guna mencapai hal-hal tersebut 

adalah dengan memberikan pelatihan secara berkala kepada kepala instansi 

pemerintah daerah. 



 

 

2. Pemerintah Kabupaten Magelang juga harus mempertahankan bahkan 

meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar implementasi 

anggaran berbasis kinerja dapat terlaksana dengan lebih baik lagi. 

3. Penerapan good governace terbukti telah diterapkan dengan baik pada 

pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Namun demikian tetap harus 

diperhatikan sehingga penerapannya menjadi lebih baik dari sebelumnya, 

hal tersebut dapat dilaksanakan dengan pembuatan atau penyempurnaan 

kebijakan terkait serta pelatihan yang berkaitan dengan good governance. 

C. Keterbatasan 

Berdasarkan dari keterbatasan yang ada pada  penelitian maka saran yang dapat 

peneliti berikan adalah: penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai 

berikut: 

1. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner menyebabkan kurangnya komunikasi yang terjalin antara peneliti 

dan responden. Kemungkinan terdapat kesalahpahaman responden dalam 

memahami instrumen pertanyaan dalam kuesioner sehingga akan 

memberikan jawaban yang kurang sesuai dengan maksud dari pertanyaan. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada satuan kerja pemerintahan Kabupaten 

Magelang saja. 

3. Variabel independen dalam penelitian ini terbatas yang terdiri dari gaya 

kepemimpinan transformasional, kompetensi sumber daya manusia, dan 

good governance yang memiliki nilai Adjusted R Square yang hanya 



 

 

mewakili 50,4% pengaruhnya teradap efektifitas implementasi anggaran 

berbasis kinerja sehingga perlu adanya variable independen lain untuk 

menjelasakan variabel. 

D. Saran  

  Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnnya, dapat melakukan penelitian dengan metode 

pengumpulan data menggunakan wawancara langsung pada responden 

penelitian. 

2. Bagi penelitian selanjutnnya, dapat menambahkan sampel penelitian tidak 

hanya di Kabupaten Magelang, namun dengan jangkauan yang lebih luas. 

3. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen selain 

yang ada dalam penelitian ini seperti, tekanan eksternal. 

4. Bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dapat meningkatkan indikator-

indikator tercapainya efektifitas implementasi anggaran berbasis kinerja, 

dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan transformasional, 

kompetensi sumber daya manusia, serta good governance baik melalui 

pelatihan maupun pemberian kebijakan oleh pihak-pihak terkait. Hal 

tersebut bertujuan agar terjadinya peningkatan khususnya dalam pelayanan 

masyarakat serta penilaian oleh lembaga atau pihak terkait.  


