
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

5.1. Simpulan  

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai Pengaruh Efektifitas 

Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Bandung. Dengan ini penulis menyimpulkan hal- hal berikut : 

1. Pelaksanaan Efektifitas Pengendalian Intern di Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Bandung 

 

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV bahwa Efektifitas Pengedalian 

Intern dapat dikatakan baik, Hal ini menunjukan bahwa tingkat Pengaruh 

efektifitas pengendalian intern terhadap kinerja instansi di Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bandung sudah baik. Dengan adanya kegiatan 

pengawasan yang dilakukan secara rutin serta kegiatan pembinaan dan 

pengarahan-pengarahan yang dilakukan oleh bidang pengendalian di 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dapat memberikan pengaruh 

yang cukup baik bagi tingkat disiplin karyawan yang semakin baik 

sehingga tingkat penyimpangan-penyimpangan dapat di kurangi. 

2. Kinerja Instansi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung 

 

  Kinerja pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung 

dapat dikatakan baik, Hal ini menunjukan bahwa kinerja para pegawai di 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung telah sesuai dengan prosedur 

dan peraturan serta tugas pokok pegawai yang ada di dalam instansi 



sesuai dengan kedudukan dan bidang nya, sehingga tingkat pelayanan 

terhadap masyarakat khususnya wajib pajak yang akan membayar 

kewajibannya yaitu membayar pajak sehingga pendapatan asli daerah 

yang diperoleh meningkat daripada tahun sebelumnya, dan hal ini 

mengindikasikan bahwa kinerja yang dilakukan di Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Bandung semakin membaik. 

3. Pengaruh Efektifitas Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi di 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. 

 

Berdasarkan hasil penelitian studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Bandung, maka dapat dibuktikan bahwa pelaksanaan Efektifitas 

Pengendalian Intern berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi di Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bandung, seperti telah diketahui bahwa 

pendapatan asli daerah di tahun ini realisasi nya lebih besar dari pada 

tahun- tahun sebelum nya, dan hal ini mengindikasikan bahwa dengan 

semakin baiknya pengawasan, pembinaan, serta pengendalian yang 

dilakukan oleh dinas berpengaruh baik terhadap kinerja instansi itu 

sendiri dengan lebih meminimalisasikan penyimpangan-penyimpangan 

dan tindakan yang tidak sesuai dengan tugas pokok pegawai itu sendiri. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang 

telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang 

dapat dijadikan bahan masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, 



yang mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Adapun beberapa saran yang 

dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Semakin luas nya ruang lingkup dan keterbatasan dinas dalam mengontrol 

setiap kegiatan pegawainya hal ini mengakibatkan pihak dinas 

melimpahkan tanggung jawab dan wewenangnya kepada bawahannya. 

Oleh karena itu diharapkan dinas lebih memperhatikan dan juga 

melakukan pendekatan secara langsung dalam mangawasi segala kegiatan 

pegawainya.  

2. Dinas diharapkan dapat terus memotivasi pegawainya agar lebih 

meningkatkan kinerja dan kemampuannya serta dapat lebih 

memperhatikan keluhan-keluhan yang disampaikan agar pegawai lebih 

berusaha serta memberikan arahan kepada pegawai agar kinerjanya dapat 

meningkat serta target dapat tercapai. 

3. Untuk penelitian selanjutnya agar lebih ditunjang dan dilengkapi dengan 

teori-teori serta menggunakan lebih banyak lagi data-data baik data primer 

maupun data sekunder agar hasil daripada penelitian dapat lebih akurat 

dan memberikan informasi yang lebih lengkap dan lebih baik.      


