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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Setelah penulis mengikuti dan mengamati pelaksanaan pengadaan 

barang dan jasa pemerintah yaitu proyek peningkatan jalan dan jembatan Kota 

Bandung, penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan 

tersebut telah mengacu dan memperhatikan unsur-unsur sistem pengendalian 

intern pemerintah. Kegiatan ini juga telah dijalankan sesuai dengan Peraturan 

Presiden No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 

Hal ini dapat dilihat dari proses pengadaan barang dan jasa diadakan 

untuk penyedia barang dan jasa menggunakan pelelangan umum 

pascakualifikasi dengan evaluasi sistem gugur. 

Di dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan 

Kota Bandung penulis menganalisis kegiatan ini berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No 60 Tahun 2008 dan memberi kesimpulan bahwa kegiatan 

yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hal ini terlihat dari terpenuhinya kelima 

unsur sistem pengendalian intern pemerintah. 

1. Lingkungan pengendalian yang dilaksanakan dalam pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan adanya kedelapan 

unsur lingkungan pengendalian. Dengan terpenuhi semua subunsur 

dan penilaian maka dapat dikatakan bahwa lingkungan 

pengendalian sudah berjalan dengan baik. 

2. Penilaian risiko yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pengadaan 

barang dan jasa telah sesuai dengan adanya identifikasi risiko dan 

analisis risiko telah dijalankan. Dengan terpenuhi semua subunsur 

dan penilaian maka dapat dikatakan bahwa penilaian risiko sudah 

berjalan dengan baik. 

3. Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan dalam pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan kesebelas unsur 
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kegiatan pengendalian. Dengan terpenuhi semua subunsur dan 

penilaian maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pengendalian 

sudah berjalan dengan baik. 

4. Informasi dan komunikasi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan adanya pengumuman 

pelaksanaan pemilihan langsung informasi dan adanya rapat 

persiapan pelaksanaan kontrak. Dengan terpenuhi semua subunsur 

dan penilaian maka dapat dikatakan bahwa informasi dan 

komunikasi sudah berjalan dengan baik. 

5. Pemantauan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pengadaan barang 

dan jasa telah sesuai dengan adanya pemantauan dan peninjauan 

kembali hasil pekerjaan dilapangan. Dengan terpenuhi semua 

subunsur dan penilaian maka dapat dikatakan bahwa pemantauan 

sudah berjalan dengan baik. 

6. Secara umum, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah 

dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan kegiatan 

operasional Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung telah 

berjalan dengan baik dengan terpenuhinya kelima unsur sistem 

pengendaian intern pemerintah. 

 

5.2. Saran 

Sebagai penutup dari karya ilmiah ini, penulis memiliki beberapa saran 

yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan yaitu: 

1. Bagi objek yang diteliti disarankan agar meningkatan kualitas sumber 

daya manusia yang merupakan modal utama dan penggerak dalam 

penerapan sistem pengendalian intern ini. Sumber daya manusia 

memberikan peranan yang vital dalam mencapai tujuan organisasi 

sehingga sumber daya manusia yang berkualitas dapat menerapkan 

integritas kerja dan memahami nilai-nilai etika dalam bekerja pada 

suatu organisasi, salah satu contoh melalui pendidikan dan pelatihan 
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serta perlunya pemahaman terhadap Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah oleh masing-masing pegawai pada instansi pemerintah. 

2. Peneliti selanjutnya disarankan agar mengambil objek penelitian 

kabupaten/ kota selain Kota Bandung atau di luar Provinsi Jawa Barat. 

Ini dimaksudkan agar dapat membandingkan apakah hasil penelitian 

ini berlaku untuk kabupaten/ kota selain Kota Bandung atau di luar 

Provinsi Jawa Barat. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan 

agar menambah deskripsi teorinya, memilih bahasan dan 

cakupan sistem pengendalian intern yang lebih luas sehingga benar-

benar memahami sistem pengendalian intern pemerintah. 

 


