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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN 

PENELITIAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa 

desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa sistem 

pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa komitmen 

organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD). 

B. Saran 

Berkaitan dengan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang 

dapat diberikan guna perbaikan di masa yang akan datang adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo 

a. Dalam rangka meningkatkan kinerja dibutuhkan peningkatan 

pelaksanaan desentralisasi dalam pekerjaan. Hal ini dapat 
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dilakukan dengan memberikan kewenangan atau tanggung 

jawab kepada bawahan dalam urusan-urusan tertentu yang 

dapat diurusi oleh bawahan. Dalam hal ini pegawai yang 

mendapatkan tugas dan tanggung jawab tersebut juga harus 

yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan dalam 

pelaksanaan desentralisasi juga harus selalu mendapatkan 

pengawasan dari atasan. 

b. Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan 

tentang sistem pengendalian internal agar pelaksanaannya dapat 

terwujud sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian 

intern pemerintah sehingga peningkatan kinerja yang 

responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas dapat tercapai. 

Untuk itu perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan yang rutin 

demi terwujudnya sistem pengendalian intern yang optimal di 

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.  

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya dapat menambah faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi kinerja SKPD, seperti partisipasi 

anggaran, kejelasan anggaran, dan lain-lain sehingga dapat 

memperluas pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca. 

b. Penelitian selanjutnya mungkin bisa melakukan penelitian 

pada wilayah yang lebih luas lagi. 
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c. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan metode 

lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan 

melakukan wawancara secara langsung dengan responden 

sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban 

yang sebenarnya.  

C. Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan 

pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di 30 SKPD Kabupaten Wonosobo 

sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi ke semua objek. 

2. Ketidakkejelasan waktu pengembalian kuesioner dari pihak masing-

masing SKPD Kabupaten Wonosobo sehingga dibutuhkan waktu lebih 

lama untuk mengumpulkan kuesioner. 

3. Dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel 

independen penelitian yang digunakan hanya dapat memengaruhi 

variabel dependen sebesar 12,7 %. Sedangkan 87,3% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. Hal ini berarti kemampuan variabel 

independen dalam memengaruhi variabel dependen termasuk rendah.  


