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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan 

Bab IV mengenai Pengaruh Pengawasan Intern Pemerintah terhadap Kinerja 

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, maka peneliti dapat menarik beberapa 

kesimpulan dan memberikan beberapa saran sebagai masukan bagi Pemerintah 

Kota Bandung. 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode analisis linear sedehana  

dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengawasan Intern pada Pemerintah daerah Kota Bandung telah 

dilaksanakan dengan baik. Dimensi audit mendapat rata-rata skor tertinggi 

dan dimensi yang mendapatkan rata-rata skor terendah yakni dimensi 

pemantauan. Hal ini terjadi karena Pemerintah daerah Kota Bandung telah 

melakukan proses Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan peraturan-

peraturan yang berlaku yaitu dengan dijadikannya PP Nomor 60 Tahun 

2008 sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pengawasan intern. 

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah yang ditunjukan oleh SKPD Pemerintah Kota 

Bandung termasuk ke dalam kategori baik. Dari hasil rekapitulasi jawaban 

responden menunjukan bahwa indikator ekonomi dan efektivitas 

memperoleh skor rata-rata tertinggi dan dimensi efisien menunjukan nilai 
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mean skor terkecil dibandingkan dengan indikator lainnya. Hal ini terjadi 

karena tuntutan yang mendesak pemerintah daerah dalam memperbaiki 

kinerja termasuk dalam pengelolaan keuangan. 

3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan intern 

pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah. Sedangkan besarnya pengaruh pengawasan 

intern pemerintah dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap kinerja 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah sebesar 86,0%. Jadi semakin 

tinggi pengawasan intern pemerintah, maka semakin tinggi pula kinerja 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang mungkin 

dapat berguna sebagai dasar pertimbangan atau masukan bagi pihak lain yaitu 

sebagai berikut : 

1. Untuk SKPD Pemerintah Kota Bandung 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengaruh 

pengawasan intern pemerintah terhadap kinerja pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah. Namun dari data individual jawaban responden 

menunjukan masih terdapat kelemahan pada pengawasan intern 

pemerintah dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Maka 

untuk SKPD Pemerintah Kota Bandung disarankan sebagai berikut : 
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1) Meningkatkan pengawasan intern pemerintah dengan cara melakukan 

pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi yang diberikan apakah 

sudah dilaksanakan atau belum. 

2) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi secara 

berkala. 

3) Meningkatkan kinerja pengeloaan keuangan pemerintah daerah 

dengan cara meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan 

adanya kewajiban jenjang pendidikan berkelanjutan, adanya pelatihan 

dan seminar terkait akuntansi keuangan, penempatan pegawai sesuai 

dengan latar belakang pendidikan. 

 

2. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya disarankan sebagai berikut : 

1) Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku hanya faktor-

faktor dalam penelitian ini yaitu pengawasan intern pemerintah, 

namun dapat menambah faktor-faktor lain yang mungkin dapat 

mempengaruhi kinerja pengeloaan keuangan pemerintah daerah 

seperti halnya faktor kompetensi sumber daya manusia, sistem 

pengendalian internal, dan faktor lainnya. 

2) Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk 

peneliti selanjutnya diharapkan subjek penelitian tidak hanya terpaku 

pada SKPD Pemerintah Kota Bandung, namun dapat menggunakan 

subjek penelitian lainnya baik di Pemerintah Kota/Kabupaten di 

Provinsi Jawa Barat. 


