
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV 

mengenai pengaruh implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) terhadap peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

LAKIP pada Dinas kehutanan dan Perkebunan telah dijalankan dengan baik. 

Hal ini dilihat dari skor jawaban responden secara keseluruhan sebesar 3906 dari skor 

maksimum 4650 atau mencapai 84% yang menunjukan bahwa LAKIP berada dalam 

kategori baik. Hal ini membuktikan bahwa LAKIP pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

telah dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 

tanggal 25 maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tetapi masih terdapat beberapa komponen pada 

LAKIP yang belum optimal yang dilihat dari skor jawaban responden dari kuesioner yang 

telah dibagikan, yaitu : 

a. Pada indikator mekanisme LAKIP, rencana kinerja pada Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan yang ditetapkan untuk periode 1 tahun sebagai implementasi 

strategi belum dilaksanakan secara optimal. 

b. Pada indikator isi LAKIP, sasaran pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

belum dapat dicapai secara maksimal. 



2. Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 

Pengukuran kinerja pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan telah berjalan 

dengan baik. Berdasarkan pengukuran kinerja yang menggunakan indikator efisiensi 

penggunaan sumberdaya, kualitas barang/jasa/pelayanan, hasil kegiatan dan efektivitas 

menunjukan bahwa kinerja pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai salah satu 

instansi daerah di Kabupaten Cianjur  berada dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari 

skor jawaban responden sebesar 2778 dari skor maksimum 3450 atau sebesar 80,52%. 

Tetapi masih terdapat komponen kinerja instansi pemerintah daerah yang belum 

dilaksanakan secara optimal yaitu pada indikator hasil kegiatan, yang menyatakan bahwa 

Dinas kehutanan dan Perkebunan telah dapat mengurangi ketergantungan pada dana 

(subsidi) pemerintah. Hal tersebut dilihat dari skor jawaban responden dari kuesioner yang 

telah dibagikan, dimana indikator tersebut memiliki skor jawaban yang terendah 

3. Pengaruh Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

terhadap Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 

dapat disimpulkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah 

daerah. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan korelasi rank spearman yaitu 0,782 (t-hitung 

6,637) dan perhitungan t-tabel yaitu 1,70, sehingga diketahui bahwa  t-hitung  > t-tabel. 

Selain itu, perhitungan  koefisien determinasi menunjukan bahwa LAKIP berpengaruh 

terhadap kinerja instansi pemerintah daerah sebesar 61,14%, sedangkan 38,86% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. 

 



5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran yang diharapkan 

dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak kepentingan sebagai berikut : 

1. Bagi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur 

a. Rencana Kinerja hendaknya dilaksanakan oleh seluruh pegawai Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan dengan lebih optimal, misalnya dengan mengadakan 

seminar-seminar atau pelatihan kerja yang dapat meningkatkan kinerja pegawai, 

sehingga rencana kinerja yang telah ditetapkan untuk periode 1 tahun dapat 

mencapai kebutuhan organisasi dan memenuhi harapan pihak yang 

berkepentingan (stakeholder). 

b. Sasaran pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan hendaknya ditetapkan lebih 

spesifik, lebih mencerminkan hal apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan. Oleh karena itu produktivitas pegawai harus 

ditingkatkan, salah satu caranya dengan menerapkan reward and punishment. 

Sehingga dengan meningkatnya produktivitas pegawai diharapkan sasaran 

organisasi yang belum tercapai pada tahun anggaran diharapkan dapat terwujud 

di tahun mendatang.  

c. Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebaiknya lebih meningkatkan kemandirian 

dalam segi keuangan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada dana 

(subsidi) pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan penerimaan 

dari non pemerintah, misalnya dengan membuat inovasi baru dalam hal 

penjualan bibit tanaman dengan pihak-pihak atau instansi-instansi tertentu 

dengan mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga, dalam 



jangka panjang peningkatan dari penerimaan non pemerintah bermanfaat dalam 

meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian ini dilakukan hanya pada salah satu dinas (instansi) pemerintah yaitu 

pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur, oleh karena itu akan 

diperoleh gambaran yang lebih luas lagi mengenai pengaruh LAKIP terhadap 

peningkatan kinerja bila penelitian dilakukan terhadap beberapa dinas sekaligus 

atau pemerintah daerah, karena tingkat pengaruh LAKIP pada salah satu dinas 

belum tentu sama dengan tingkat pengaruh LAKIP pada dinas lainnya. 

b. Peneliti selanjutnya dapat memperluas pembahasan mengenai pengaruh LAKIP 

dengan mencantumkan evaluasi atas hasil implementasi LAKIP yang telah 

berjalan selama tahun anggaran, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang 

penting guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi pada tahun 

selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


