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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Audit internal pada Pemerintah Kota Bandung sudah memadai hal ini 

karena  pelaksanaan audit internal oleh terdapat tim audit yang terdiri dari 

internal auditor yang yang terpisah dan tidak terlibat langsung dengan divisi-

divisi pada struktur organisasi instansi. kepala internal auditor sebagai 

pelaksana audit internal memiliki latar belakang pendidikan sarjana 

ekonomi jurusan akuntansi dan Qualified Internal Auditor yang 

mempunyai pengalaman kerja cukup lama di instansi. Audit Internal 

melakukan beberapa kegiatan yaitu :  

a. Pengamatan fisik terhadap divisi-divisi dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Mencari data tertulis yang berhubungan dengan sasaran audit. 

c. Wawancara dan berkoordinasi dengan pejabat objek yang diperiksa. 

d. Kegiatan analisa terhadap laporan internal dan laporan berkala tiap 

divisi pada instansi. 

2. Pendapatan retribusi daerah di Pemerintahan Kota Bandung mengalami 

kenaikan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2007 mengalami 

penurunan disebabkan karena penetapan target realisasi retribusi yang 

terlalu besar dan dalam menentukan target realisasi retribusi tidak 

berdasarkan potensi yang ada tetapi berdasarkan prediksi atau 
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perkiraan, sehingga hal tersebut berdampak pada penurunan perolehan 

retribusi pada Pemerintah Kota Bandung. 

3. Audit internal berperan terhadap peningkatkan pendapatan retribusi 

daerah berdasarkan persentase yang diperoleh dan dihubungkan dengan 

kriteria yang telah penulis tentukan, dapat disimpulkan bahwa audit 

internal pada Pemerintah Kota Bandung sangat berperan dalam 

meningkatkan peningkatan retribusi daerah, karena telah diperoleh 

persentase antara 72,72%. Dengan demikian hipotesis yang penulis 

kemukakan yaitu “Audit internal berperan positif terhadap peningkatan 

pendapatan retribusi daerah pada Pemerintahan Kota Bandung”, dapat 

diterima. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan antara lain: 

1. Pelaksanaan audit internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota 

Bandung secara umum sudah sangat memadai dengan demikian instansi 

perlu pelaksanaan audit internal yang sudah baik dapat dipertahankan. 

Selain itu audit internal yang memadai, tidak akan berjalan dengan baik 

apabila petugas pelaksanaannya tidak memiliki komitmen terhadap 

kompetensi yaitu kemampuan serta kejujuran yang tinggi untuk 

melaksanakan prosedur, mengingat jumlah auditee yang banyak 

sehingga sangatlah diperlukan pelatihan pegawai untuk meningkatkan 
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keterampilannya dan mutasi antar bagian untuk menghilangkan 

kejenuhan. 

2. Untuk peneliti selanjutnya dapat mencoba memperluas objek penelitian 

agar dapat membandingkan 2 variabel tersebut dengan sumber-sumber 

pendapatan lain yaitu Pajak Daerah, Laba Perusahaan Daerah yang 

Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah. 

 

 

 


