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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara parsial Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur di Inspektorat 

Provinsi Jawa Barat dengan pengaruh parsial yang diberikan sebesar 

21,60%. 

2. Secara parsial penerapan good governance berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja aparatur di Inspektorat Provinsi Jawa Barat 

dengan pengaruh parsial yang diberikan sebesar 34,10%. 

3. Secara simultan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan 

penerapan good governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

aparatur di Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan pengaruh yang 

diberikan sebesar 55,70%, sedangkan sebanyak 44,30% sisanya 

merupakan besarnya pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak 

diteliti. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian dan 

kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut : 

a. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya 

Saran yang dapat penulis kemukakan setelah melakukan penelitian atas 

pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penerapan good 

governance terhadap kinerja aparatur di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa 

Barat untuk penelitian selanjutnya adalah : 

1. Meningkatkan pengetahuan mengenai fenomena sosial yang terjadi di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar lebih menguatkan 

landasan pemikiran atas dilakukannya suatu penelitian. 

2. Mengevaluasi kembali pertanyaan - pertanyaan yang digunakan untuk 

kuesioner penelitian ini. 

3. Penelitian juga harus diperkuat dengan melakukan seleksi responden yang 

lebih baik. Misalnya kuisioner ditujukan kepada aparatur yang memiliki 

pengetahuan lebih mengenai Sistem Pengendalian Intern (SPI). 

 

b. Saran Untuk Instansi 

1. Dengan fenomena perkembangan kualitas laporan keuangan atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum sesuai dengan sebagaimana 

yang diharapkan, yang terlihat dari opini atas LKPD yang diberikan oleh 

BPK RI masih ada yang memberikan opini disclaimer atau tidak 
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memberikan pendapat, maka dibutuhkan peran serta pihak-pihak terkait 

termasuk Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kembali 

kinerja nya dalam membantu Pemerintah Daerah mendapatkan hasil opini 

atau LKPD sebagaimana yang diharapkan yaitu Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP). 

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Inspektorat Provinsi 

Jawa Barat sudah berjalan baik, namun akan lebih baik apabila semua 

aspek yang terkandung dalam SPIP tersebut lebih ditingkatkan kembali, 

misalnya aspek penilaian risiko yang nilai % skor nya lebih rendah di 

bandingkan aspek yang lainnya. 

3. Penerapan good governance di Inspektorat Provinsi Jawa Barat sudah 

berjalan baik, namun akan lebih baik apabila semua aspek yang 

terkandung dalam good governance tersebut lebih ditingkatkan kembali, 

misalnya aspek transparansi yang nilai % skor nya lebih rendah di 

bandingkan aspek yang lainnya. 

4. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, nilai yang muncul 

menunjukkan bahwa SPIP dan penerapan good governance sudah baik 

dilakukan di Inspektorat Provinsi Jawa Barat, namun akan lebih baik 

apabila seluruh aparatur lebih meningkatkan lagi kinerjanya agar 

penerapannya  lebih maksimal. 

5. Untuk memaksimalkan kinerja aparatur, ada baiknya setiap aparatur 

memiliki sertifikasi Certified Internal Auditor (CIA). 

 


