
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN   

5.1 Kesimpulan   

Berdasarkan penelitian mengenai peranan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi pemerintah (LAKIP) terhadap peningkatan Kinerja Satuan Kerja 

Pemerintah Daerah (SKPD) yang dilakukan pada Kejaksaan Tinggi Propinsi Jawa 

Barat, diperoleh simpulan sebagai berikut: 

4. Pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di 

Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) secara umum tujuan, 

sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Propinsi Jawa 

Barat dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh 

tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan 

masyarakat yang semakin tinggi. Hal ini didukung oleh hasil prosentase 

responden yang mayoritas memberikan jawaban sangat setuju dan setuju yaitu 

sebesar 69.75% terhadap pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). 

5. Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pada Kejaksaan Tinggi 

Propinsi Jawa Barat telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 

prosentase responden yang mayoritas menjawab sangat setuju dan setuju 

sebesar 69.07%. 

6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berperan secara 

signifikan terhadap peningkatan kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah 

(SKPD), dimana Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

berhubungan kuat dengan peningkatan kinerja Satuan Kerja Pemerintah 

Daerah (SKPD) sebesar 0.639, sedangkan pengaruhnya sebesar 40.80% dan 

sisanya sebesar 59.20% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP). Berdasarkan uji hipotesis, 

diperoleh hasil bahwa nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel yaitu 3.523 > 2.101, 

sehingga H0 ditolak. Artinya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 



pemerintah (LAKIP) memiliki peranan yang signifikan terhadap peningkatan 

Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).  

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang di uraikan di atas, penulis mencoba 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Adanya masalah atau hambatan dalam hal situasi keuangan Pemerintah yang 

masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan 

Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang 

maksimal belum terwujud, maka perlu adanya alokasi dana untuk kegiatan 

pokok harus sesuai  dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang 

diharapkan dapat terwujud. 

2. Terdapatnya permasalahan karena masih adanya Pagu Anggaran kegiatan 

operasional kantor program penerapan kepemerintahan yang baik dan 

penegakkan hukum dan HAM yang belum maksimal penggunaanya 

dikarenakan Pagu Anggaran kegiatan operasional kantor program penerapan 

kepemerintahan yang baik dan penegakkan hukum dan HAM yang diberikan 

sangat besar dibandingkan dengan realisasinya, maka Pagu Anggaran kegiatan 

operasional kantor program penerapan kepemerintahan yang baik dan 

penegakkan hukum dan HAM yang besar dapat dialihkan untuk Pagu 

Anggaran kegiatan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan 

prasarana yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan operasional 

kantor program penerapan kepemerintahan yang baik dan penegakkan hukum 

dan HAM dengan realisasinya dapat berimbang dan maksimal 

penggunaannya.        


