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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh efektifitas 

Pengendalian intern Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik pada Dinas Bina 

Marga dan Pengairan Kota Bandung di jl. Cianjur No. 34 Bandung, Jawa Barat. 

Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengendalian Intern pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung 

Telah berjalan dengan sangat memadai. Hal ini dapat terlihat dari masing-

masing indikator yang berada dalam kriteria sangat memadai, terdapat 

dalam 5 (lima) komponen Pengendalian Intern yaitu Lingkugan 

Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan 

Komunikasi dan Pemantauan. masing-masing komponen tersebut telah 

dilaksanakan secara optimal yang terbukti dalam Tabel 4.8 yaitu hasil dari 

jawaban kuesioner tersebut menunjukkan presentase 87% yang termasuk 

pada kriteria sangat efektif dalam rentang 76% - 100%. 

2. Kinerja Organisasi Sektor Publik pada Dinas Bina Marga dan Pengairan 

Kota Bandung Telah berjalan dengan sangat efektif. Hal ini dapat terlihat 

dari masing-maisng komponen yang berada dalam kriteria sanga tefektif, 

terdapat dalam 5 (lima) komponen yaitu, input, output, outcomes, benefit 

dan impact, masing-masing komponen tersebut telah dilaksanakan secara 

optimal yang terbukti dalam Tabel 4.9 yaitu hasil jawaban kuesioner 
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tersebut menunjukkan presentase 82% yang termasuk pada kirteria sangat 

baik dalam rentang 76%-100%. 

3. Pengendalian Intern pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung 

Mempunyai pengaruh dalam kinerja organisasi sektor publik. Hal ini dapat 

terlihat dari masing-masing karakteristik yang berada dalam kriteria sangat 

berpengaruh dalam 4 (empat) karakteristik pengendalian intern yaitu, tepat 

waktu, cukup hemat, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat 

ditempatkan, masing-masing karakteristik tersebut telah dilaksanakan 

secara optimal yang terbukti dalam Tabel 4.10 yaitu hasil jawaban 

kuesioner tersebut menunjukkan presentase 72% yang termasuk pada 

kriteria cukup berpengaruh dalam rentang 51% - 75%. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di atas, berikut ini adalah saran-

saran yang dimaksudkan sebagai masukan, yaitu: 

1. Dalam pelaksanaan penilaian kinerja dan kompensasi di Dinas Bina 

Marga dan Pengairan Kota Bandung, sebaiknya dilaksanakan secara 

kontinyu. Pelaksanaan penilaian dilakukan secara netral dan dilakukan 

oleh bagian audit internal. 

2. Pegawai sebagai sumber daya manusia perlu dilakukan audit dalam 

menjalankan program kerjanya. Kemampuan SDM yang baik dan tepat 

diharapkan meningkatkan kinerja organisasi.  
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3. Sebaiknya perlu dibuat peraturan yang lebih tegas tentang kewajiban di 

mana seluruh satuan kerja harus menyerahkan dan melaporkan semua 

dokumen dan datanya secara lengkap dari awal hingga akhir. 

4. Bagi peneliti selanjutnya agar mencari pengaruh lain selain efektifitas 

pengendalian intern, sehingga dapat diketahui faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik. 

 

 


