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BABBABBABBAB VVVV

KESIMPULANKESIMPULANKESIMPULANKESIMPULANDANDANDANDAN SARANSARANSARANSARAN

5.15.15.15.1 KesimpulanKesimpulanKesimpulanKesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan

dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a.a.a.a. PenerapanPenerapanPenerapanPenerapan PengendalianPengendalianPengendalianPengendalian InternInternInternIntern padapadapadapada BappedaBappedaBappedaBappeda KotaKotaKotaKota BandungBandungBandungBandung

Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh menyimpulkan secara

keseluruhan penerapan pengendalian pada Bappeda Kota Bandung telah

dilaksanakan sangat memadai, adapun indikasi lain yang dapat

disimpulkan :

1) Penerapan pengendalian intern yang sangat memadai adalah pada

indikator lingkungan pengendalian, hal ini dapat dilihat berdasarkan

penerapan Bappeda pada struktur organisasi yang jelas dan tegas

memberikan wewenang berdasarkan posisinya serta memiliki sumber

daya manusia yang berintegritas pada tanggung jawabnya, sedangkan

indikator lain yang menyimpulkan sangat memadai adalah kegiatan

pengendalian itu sendiri.

2) Indikator penilaian risiko dan monitoring mengindikasikan memadai

dan yang menunjukkan kelemahan pada penerapan pengendalian intern

didapat yaitu indikasi pengawasan atau monitoring di mana Bappeda

melakukan penilaian terhadap kualitas dan efektifitas pengendalian

intern terlihat belum optimal.
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b.b.b.b. PeningkatanPeningkatanPeningkatanPeningkatan KepercayaanKepercayaanKepercayaanKepercayaan MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat

Berdasarkan analisa pembahasan didapat bahwa kepercayaan masyarakat

disimpulkan signifikan. Ini terlihat berdasarkan indikator yang dominan

pada variabel kepercayaan masyarakat yaitu amanah dan yang

menunjukan skor terendah yang menunjukan yaitu transparan, ini

mengindikasikan Bappeda perlu melakukan peningkatan transparan untuk

meningkatkan kepercayaan masyarakat.

c.c.c.c. PengaruhPengaruhPengaruhPengaruh antaraantaraantaraantara PenerapanPenerapanPenerapanPenerapan PengendalianPengendalianPengendalianPengendalian InternInternInternIntern terhadapterhadapterhadapterhadap

PeningkatanPeningkatanPeningkatanPeningkatan KepercayaanKepercayaanKepercayaanKepercayaan MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat

1) Berdasarkan analisis korelasi Spearman, maka diperoleh angka sebesar

0,636. Hal ini menunjukkan bahwa antara pengendalian intern dan

kepercayaan masyarakat memiliki hubungan yang kuat. Tanda positif

yang ada menunjukan bahwa terdapat hubungan yang searah antara

penerapan pengendalian intern dengan peningkatan kepercayaan

masyarakat, yang berarti bahwa semakin baiknya penerapan

pengendalian intern, maka kepercayaan masyarakat pun akan

meningkat.

2) Berdasarkan analisis koefisien determinasi, maka besarnya pengaruh

penerapan pengendalian intern terhadap peningkatan kepercayaan

masyarakat pada Bappeda adalah hanya sebesar 40,44% sedangkan

sisanya 59,56% dipengaruhi faktor lain yang tidak dibahas dalam

penelitian ini.
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Berdasarkan analisis uji hipotesa t, maka diperoleh bahwa thitung > ttabel

(3,952 > 2,500), dengan kriteria uji maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya

hipotesis “Penerapan pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap

peningkatan kepercayaan masyarakat”, hipotesis dapat diterima.

5.25.25.25.2 SaranSaranSaranSaran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengajukan saran yang

diharapkan jadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan

sebagai berikut :

1) Pada pengendalian intern perlu ditingkatkannya pada monitoring atau

pengawasan, misalnya dengan adanya kartu kontrol kemajuan kinerja

karyawan pada Bappeda Kota Bandung.

2) Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satu faktor yang

harus diperhatikan yaitu transparan, sebab transparan terhadap laporan

keuangan merupakan hal yang mudah dilihat dan dibaca masyarakat luas

untuk mengetahui apakah kepercayaan yang mereka berikan dapat

dipertanggungjawabkan, misalkan perlunya audit eksternal dan

terpublikasi setiap semester.

3) Bappeda Kota Bandung sebaiknya secara periodik melakukan evaluasi

terhadap dampak pengendalian intern yang telah dilakukan Bappeda Kota

Bandung selama ini serta memperhatikan jalannya kepercayaan

masyarakat yang mungkin terjadi di dalam Bappeda Kota Bandung.***


