
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

penerapan e-government terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah di 

Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan e-Government pada sebagian besar Dinas, Badan, dan Kantor di 

Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah diterapkan dengan baik. Demikian juga 

bila dilihat berdasarkan butir pernyataan, terlihat bahwa rata-rata skor 

tanggapan responden pada umumnya masuk dalam kategori baik, kecuali 

mengenai penyediaan perangkat keras dan penggantian perangkat keras yang 

masuk dalam kategori sangat baik. 

2. Pelaksanaan Tata kelola pemerintah pada sebagian besar Dinas, Badan, dan 

Kantor di Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah dikelola dengan baik. 

Demikian juga bila dilihat berdasarkan butir pernyataan, terlihat bahwa rata-

rata skor tanggapan responden secara keseluruhan masuk dalam kategori baik. 

3. Penerapan e-government memiliki hubungan yang sangat kuat dengan 

pelaksanaan tata kelola pemerintah di Kota Tasikmalaya, semakin baik 

penerapan e-government maka pelaksanaan tata kelola pemerintah juga akan 

semakin membaik. Melalui hasil pengujian terbukti bahwa penerapan e- 

government memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pelaksanaan 

tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan e-government memberikan 
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pengaruh sebesar 61,9% terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah di Kota 

Tasikmalaya. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan yang 

didapat oleh peneliti terkait dengan penerapan e-government di Kota 

Tasikmalaya. Atas temuan tersebut saran yang dapat diajukan oleh peneliti, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Menyediakan software yang memberikan kemudahan dan mendukung dalam 

proses kegiatan instansi sangat dibutuhkan dalam proses pencapaian 

pelaksanaan penerapan sistem e-government. Bagi Pemerintah/Instansi sendiri 

maka disarankan untuk memperbaharui atau mengupgrade software secara 

rutin, sehingga penerapan e-government dapat terlaksana secara optimal. Jika 

seluruh penerapan e-government dapat dilaksanakan dengan baik oleh setiap 

OPD yang ada, maka tata kelola pemerintah yang baik akan terwujud. 

2. Memberikan informasi terkait aktivitas/kebijakan kepada publik melalui 

kerjasama dengan media masa dan lembaga non pemerintah perlu 

ditingkatkan lagi dalam proses pencapaian pelaksanaan penerapan sistem e-

government. Bagi Pemerintah/Instansi sendiri maka disarankan untuk lebih 

transparan kepada masyarakat terkait aktivitas/kebijakan yang sedang 

dilaksanakan oleh Pemerintah dengan cara menerbitkan di surat kabar ataupun 

media lokal lainnya mengenai perkembangan pelaksanaan Pemerintah di Kota 

Tasikmalaya, kemudian mengupdate web Pemerintah setiap tahunnya supaya 

perkembangan terakhir tentang Pemerintah Daerah diketahui masyarakat.  
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3. Melakukan penyempurnaan konsep dan strategi pelaksanaan e-government, 

kemudian mensosialisasikan ulang melalui diklat, kursus, dan workshop 

kepada penyelenggara situs web daerah supaya pelaksanaan e-government di 

Pemerintah Kota lebih optimal. 

 


