
 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, penelitian ini 

memperoleh kesimpulan sebagai berikut 

1. Hasil pengujian variabel pengawasan APBD terhadap tercapainya good 

governance menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tercapainya good governance pada SKPD kota 

Pangkalpinang. 

2. Hasil pengujian variabel transparansi APBD terhadap tercapainya good 

governance menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tercapainya good governance pada SKPD kota 

Pangkalpinang. 

3. Hasil pengujian variabel pengendalian APBD terhadap tercapainya good 

governance menunjukkan bahwa pengendalian berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tercapainya good governance pada SKPD kota 

Pangkalpinang. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

  Evaluasi dari penelitian ini harus memperhatikan dan mempertimbangkan 

keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian 

 



 
 

 
 

 ini, peneliti mengakui bahwa dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan 

antara lain sebagai berikut:  

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) Kota Pangkalpinang saja. Padaha mengingat sudah banyaknya 

penelitian yang dilakukan pada SKPD Kota Pangkalpinang, seharusnya 

peneliti juga melakukan penelitian ini pada SKPD Provinsi Kep.Bangka 

Belitung yang cakupannya lebih luas aga hasil penelitian menjadi lebih 

terukur. Namun peneliti belum melakukannya karena keterbatasan waktu 

dan kemampuan peneliti. 

2. Data dari responden dalam penelitian ini hanya disampaikan dalam bentuk 

tertulis yaitu berupa kuesioner, sehingga mempengaruhi hasil dari 

penelitian ini. Karena persepsi responden belum tentu menggambarkan 

keadaan sebenarnya dan akan berbeda dengan data apabila diperoleh 

dengan wawancara. 

3. Waktu atau masa perizinan penelitian yang masih relatif singkat, sehingga 

kuesioner disebar tidak semuanya dikembalikan. Hal ini dikarenakan 

pejabat pada dinas-dinas yang sibuk dengan kegiatan yang dilakukan pada 

saat penelitian dilakukan. 

 

 

5.3. Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti yang diharapkan dapat 

dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut: 



 
 

 
 

1. Agar good governance dapat terlaksana dengan lebih baik sebaiknya perlu 

adanya peningkatan transparansi APBD kepada publik dan pengawasan 

APBD terhadap pemegang otoritas dalam pelaksanaan maupun pada saat 

pertanggungjawabannya. Dengan adanya transparansi APBD kepada 

publik, maka pengelolaan APBD dapat dilaksanakan dan digunakan sesuai 

dengan kebutuhan yang bermanfaat untuk publik. Selain itu dengan 

peningkatan pengawasan diharapkan proses dari pengelolaan APBD 

tersebut dapat terlaksana sesuai dengan prosedur dan peraturan, sehingga 

dapat mengurangi tindak kecurangan yang dilakukan oleh pejabat SKPD 

sehingga penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik bisa tercapai. 

2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dapat memperbanyak sampel 

penelitian, sehingga data yang dihasilkan lebih banyak. Selain itu, 

sebaiknya penelitian selanjutnya dilakukan di daerah/kota lainnya. Hal ini 

dilakukan untuk melihat keadaan dalam pengelolaan APBD. 

3. Penelitian selanjutnya dapat menambah faktor lain selain pengawasan 

transparansi, dan pengendalian APBD yang mungkin mempengaruhi 

tercapainya good governance, seperti variabel Partisipasi Masyarakat. 

 

 

 

 

 

 


