
V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan interpretasi pada bab terdahulu, terutama hasil

analisa data dan uji hipotesis maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai

berikut :

1. Pengawasan fungsional mempunyai hubungan yang positif dan signifikan

dengan efektivitas pelaksanaan APBD sebesar 0,742, berada pada tingkat

keeratan dalam kriteria kuat. Besarnya nilai koefisien determinasi R2 =

(0,742)2 = 0,551 atau 55,1%, mengandung arti bahwa variabel pengawasan

fungsional menjelaskan perubahan efektivitas pelaksanaan APBD sebesar

55,1% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

2. Pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas

pelaksanaan APBD, dimana koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,744

dengan konstanta sebesar 0,848. Hal ini mengandung arti bahwa apabila

pengawasan fungsional ditingkatkan satu unit, maka akan mengakibatkan

efektivitas pelaksanaan APBD pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Lampung meningkat sebesar 0,744 unit pada konstanta 0,848. Begitu juga

dengan hasil pengujian student t, didapat harga thitung sebesar 6,736, jika

dibandingkan dengan ttabel = 2,042, maka thitung (6,736) > ttabel (2,042). Untuk

melihat signifikan dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (Sig. 0,000) ternyata
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lebih kecil dari Sign. α = 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan

pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Lampung, dapat diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil analisis data secara kualitatif dan kuantitatif terdapat

beberapa hal yang kondisinya belum baik sehingga perlu direkomendasikan untuk

perbaikan kebijakan khususnya kebijakan dalam efektivitas pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut :

1. Dalam hal variabel pengawasan fungsional setelah dilakukan penelusuran

instrumen variabel yang mengukur pengawasan fungsional ditemukan item

yang skornya paling rendah dibandingkan dengan skor yang lainnya, yaitu

pada item nomor 4, tentang setiap pengawasan dilakukan sesuai dengan

pengumpulan informasi dari objek yang dipantau, untuk itu segenap

pengambil kebijakan maupun pimpinan dari aparat pengawas fungsional,

dalam hal ini Inspektorat Provinsi Lampung hendaknya memberikan

pengarahan secara intensif kepada aparat pengawas fungsional untuk benar-

benar memperhatikan informasi, data dan bukti-bukti otentik dari objek yang

dipantau dalam proses pengawasan di lapangan.

2. Dalam hal variabel efektivitas pelaksanaan APBD setelah dilakukan

penelusuran instrumen variabel yang mengukur efektivitas pelaksanaan APBD

ditemukan item yang skornya paling rendah dibandingkan dengan skor yang
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lainnya, yaitu pada item nomor 1, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung sudah sesuai

dengan tanggung jawab masing-masing pengguna anggaran, untuk itu

pimpinan melalui bagian tata usaha keuangan hendaknya memberikan

bimbingan dan pembinaan mengenai prosedur penggunaan anggaran sesuai

dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing SKPD, sehingga

masing-masing pengguna anggaran mampu mempertanggungjawabkan apa

yang diembannya.


