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BAB V 

  KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja sektor publik Pemerintah 

Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada perspektif 

keuangan secara umum hampir seluruh SKPD yang ada memahami dengan 

baik strategi suatu organisasi, baik penerapan maupun pelaksanaannya dan 

perspektif keuanganberpengaruh positif dan signifikanterhadap kinerja sektor 

publik. Hal ini dapat dilihat pada hasil pengujian hasil pengujian hipotesis, 

dimana nilai t hitung > nilai t tabel pada signifikansi αlpa 5%. 

2. Penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada perspektif 

pelanggan/layanan secara umum SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Lampung Selatan telah mampu menterjemahkan misi organisasi publik secara 

baik mengenai pelayanan pada masyarakat secara umum dan perspektif 

pelanggan/layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sektor 

publik.Hal ini dapat dilihat pada hasil pengujian hasil pengujian hipotesis, 

dimana nilai t hitung > nilai t tabel pada signifikansi αlpa 5%. 

3. Penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada perspektif 

binis internalmenunjukkan bahwa SKPD di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lampung Selatanbelum semuanya mampu melakukan proses 

perancangan dan pengembangan produk layanan kepada masyarakat dan 
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perspektif binis internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

sektor publik.Hal ini dapat dilihat pada hasil pengujian hasil pengujian 

hipotesis, dimana nilai t hitung > nilai t tabel pada signifikansi αlpa 5%. 

4. Penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan menunjukkan bahwa belum semuanya aparat, 

sistem, dan prosedur organisasi pada SKPD di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lampung Selatan berjalan dengan baik dan perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Sektor Publik. Hal ini dapat dilihat pada hasil pengujian hasil 

pengujian hipotesis, dimana nilai t hitung > nilai t tabel pada signifikansi α 

alpa 5%. 

 

5.2.  Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penelitian ini mempunyai 

implikasi secara teoritis dan praktis.Secara teoritis, temuan ini memberikan bukti 

empiris bahwa perspektif keuangan, perspektif pelanggan/layanan, perspektif 

binis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja pemerintah. Sedangkan secara praktis, temuan ini 

dapat dijadikan referensi bagi pemerintah kabupaten lampung selatan untuk 

memperbaiki kinerjanya. 

 

5.3     Keterbatasan dan saran penelitian 

Kelemahan yang dikandung di dalam penelitian ini adalah penelitian ini 

hanya menggunakan responden yang ada di Kabupaten Lampung Selatan 

sehingga  masih perlu diperluas. Hal  ini menyebabkan hasil penelitian ini 
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memiliki kelemahan di dalam mengeneralisasi hasilnya. Penelitian selanjutnya 

disarankan untuk menggunakan responden yang lebih luas, sehingga dapat 

digeneralisasi hasilnya. 

Penelitian ini hanya menggunakan data primer, diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat juga melakukan penelitian menggunakan data 

kuantitatif/sekunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


