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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, serta analisis data yang telah dilakukan, 

maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan 

bahwa transparansi berpengaruh positif dan signfikan terhadap 

ekonomis SKPD Kabupaten Kebumen, dengan demikian H1 diterima. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa 

akuntabilitas tidak berpengaruh signfikan terhadap ekonomis SKPD 

Kabupaten Kebumen, dengan demikian H2 ditolak.  

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa 

aturan hukum berpengaruh positif dan signfikan terhadap ekonomis 

SKPD Kabupaten Kebumen, dengan demikian H3 diterima. 

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat (H4) menunjukkan 

bahwa transparansi berpengaruh positif dan signfikan terhadap 

efisiensi SKPD Kabupaten Kebumen, dengan demikian H4 diterima. 

5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima (H5) menunjukkan 

bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signfikan terhadap efisiensi 

SKPD Kabupaten Kebumen, dengan demikian H5 ditolak. 

6. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keenam (H6) menunjukkan 

bahwa aturan hukum berpengaruh positif dan signfikan terhadap 

efisiensi SKPD Kabupaten Kebumen, dengan demikian H6 diterima. 
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7. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketujuh (H7) menunjukkan 

bahwa transparansi berpengaruh positif dan signfikan terhadap 

efektivitas SKPD Kabupaten Kebumen, dengan demikian H7 diterima. 

8. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedelapan (H8) menunjukkan 

bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signfikan terhadap efektivitas 

SKPD Kabupaten Kebumen, dengan demikian H8 ditolak. 

9. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kesembilan (H9) menunjukkan 

bahwa aturan hukum berpengaruh positif dan signfikan terhadap 

efektivitas SKPD Kabupaten Kebumen, dengan demikian H9 diterima. 

B. Saran  

Berkaitan dengan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat 

diberikan guna perbaikan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen 

a. Bagi Pemerintah Daerah Kebumen dalam rangka meningkatkan 

hasil kinerja maka perlu adanya peningkatan terhadap mutu 

pegawai, seperti memberikan pemahaman terhadap setiap 

pekerjaan sesuai dengan prinsip Good Government Governance, 

terutama mengenai tanggungjawab dalam melakukan pekerjaan 

sesuai dengan harapan. 

b. Diharapkan dengan memahami dan menerapkan prinsip Good 

Government Governance dengan baik, maka akan tercipta suatu 

kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen 

sesuai dengan prinsip-prinsip kinerja berkonsep Value for Money. 
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2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah prinsip-

prinsip lainnya dari Good Government Governance yang dapat 

mempengaruhi kinerja Value for Money, seperti partisipasi 

masyarakat, kesetaraan, dan lainnya. 

b. Bagi penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian 

yang mulanya satu kabupaten menjadi dua atau lebih kabupaten 

yang ada di Provinsi Jawa Tengah atau provinsi lainnya. 

C. Keterbatasan 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada SKPD di Kabupaten Kebumen 

sehingga hasil penelitian yang diperoleh tidak dapat digeneralisasi ke 

semua objek. 

2. Penelitian ini hanya mengambil tiga prinsip prinsip Good Government 

Governance dari sembilan prinsip lainnya yang ada. 

3. Penelitian ini dalam mengumpulkan data hanya menggunakan metode 

keusioner sehingga selalu ada faktor subyektifitas. Oleh karena itu, 

dihimbau untuk penelitian selanjutnya menambah metode lain yang 

dapat menambah keakuratan informasi. 

D. Implikasi  

1. Implikasi Ekonomi 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta 

pertimbangan kepada SKPD Kabupeten Kebumen untuk menerapkan 

prinsip Good Government Governance sebagai upaya untuk 
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meningkatkan perekonomian Kabupaten Kebumen melalui terciptanya 

kinerja berkonsep Value for Money. 

2. Impikasi Sosial 

Bagi pemerintah Kabupaten Kebumen diharpkan dengan adanya hasil 

penelitian ini mampu membenahi masalah-masalah sosial yang 

terdapat di Kabupaten Kebumen melalui penerapan prinsip Good 

Government Governance, sehingga terciptanya masyarakat Kebumen 

yang lebih sejahtera. 

3. Implikasi Lingkungan 

Bagi pegawai atau staff di Kabupaten Kebumen diharapkan dengan 

adanya penelitian ini mampu menciptakan lingkungan kinerja yang 

sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku, sehingga 

terciptanya lingkungan kerja yang nyaman. 

 


