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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1      Simpulan  

Berdasarkan hasil peneitian menggunakan metode analisis linear sederhana 

dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

akuntabilitas ditinjau dari konsep good governance pada Dinas Kesehatan 

Pemerintah Kota Bandung sudah berjalan dengan baik, terlihat dari 

dimensi yang membentuk variabel akuntabilitas ditinjau dari konsep good 

governance yaitu dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran termasuk 

kedalam kategori sangat baik, dimensi akuntabilitas manajerial termasuk 

kedalam kategori cukup baik, dimensi akuntabilitas program termasuk 

kedalam kategori baik, dimensi akuntabilitas kebijakan termasuk kedalam 

kategori cukup baik, dan dimensi akuntabilitas finansial termasuk kedalam 

kategori baik. 

2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja yang 

ditunjukan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bandung pada Dinas 

Kesehatan Pemerintah Kota Bandung sudah baik, terlihat dari dimensi 

yang membentuk variabel kinerja Dinas Kesehatan Pemerintah Kota 

Bandung yaitu dimensi produktivitas termasuk kedalam kategori baik, 

dimensi kualitas layanan termasuk kedalam kategori baik, dimensi 

responsivitas termasuk kedalam kategori baik, dimensi responsibilitas 
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termasuk kedalam kategori sangat baik, dan dimensi akuntabilitas 

termasuk kedalam kategori baik 

3. Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukan bahwa akuntabilitas ditinjau 

dari konsep good governance berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel kinerja Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bandung. Jadi semakin 

tinggi pelaksanaan akuntabilitas ditinjau dari konsep good governance 

maka akan meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Pemerintah Kota 

Bandung. 

5.2 Saran 

1. Untuk Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bandung  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas ditinjau 

dari konsep good governance berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bandung. Terlepas dari hasil 

tersebut, disarankan untuk Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bandung 

untuk meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas ditinjau dari konsep good 

governance dengan memperbaiki kekuarangan dalam pelaksanaan 

akuntabilitas ditinjau dari konsep good governance seperti halnya pada 

pelaksanaan akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kebijakan. beberapa 

cara yang mungkin bisa dijadikan sebagai pertimbangan oleh Dinas 

Kesehatan Pemerintah Kota Bandung diantaranya dengan meningkatkan 

evaluasi atas pengoelolaan organisasi dan memeperbaiki kekuarangan 

dalam pengeloalaan organsisasi tersebut agar pengelolaan organisasi 

selanjutnya dapat berjalan dengan efektif dan efesien. Selain itu Dinas 
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Kesehatan Pemerintah Kota Bandung juga perlu mempertimbangkan 

terlebih dahulu setiap kebijakan-kebijakan yang diambil dan akan 

diterapkan dengan tujuan atau sasaran, serta dampaknya baik dampak 

positif atau dampak negatif atas pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga 

kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku hanya 

menggunakan satu faktor saja yaitu akuntabilitas ditinjau dari konsep 

good governance seperti dalam penelitian ini, namun dapat menambah 

faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja Dinas 

Kesehatan Pemerintah Kota Bandung seperti halnya faktor auditor 

interntransparansi , independensi, dan faktor lainnya. 

 Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk 

peneliti berikutnya diharapkan untuk peneliti selanjutnya subjek 

penelitian tidak hanya terpaku pada satu dinas saja, namun dapat 

menggunakan beberapa dinas yang berada di Kota Bandung. 

 


