BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Dari hasil penelitian mengenai Akuntabilitas Pemerintah dipengaruhi oleh

Sistem Pengendalian Intern dan Audit Kinerja studi kasus pada Kelompok Jabatan
Fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Subang, maka peneliti dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut :
1). Pada variabel akuntabilitas pemerintah dipengaruhi oleh sistem pengendalian
intern terdapat pengaruh yang cukup besar serta hubungan yang searah, dimana
setiap ada peningkatan sistem pengendalian intern maka akuntabilitas
pemerintah akan meningkat juga. Pada penelitian ini tanggapan responden
terhadap variabel sistem pengendalian intern berada dalam kriteria sangat baik
namun masih terdapat gap yang menunjukan adanya kekurangan atau
kelemahan dalam sistem pengendalian intern, ditandai dengan indikator
kegiatan pengendalian.
2). Terkait variabel akuntabiltas pemerintah dapat dipengaruhi oleh audit kinerja
namun pada tingkat pengaruh yang bersifat kecil dengan hubungan yang
searah, bilamana audit kinerja mengalami peningkatan maka akuntabilitas
pemerintah akan meningkat pula. Pada penelitian ini tanggapan responden
terhadap variabel audit kinerja berada dalam kriteria sangat baik namun masih
terdapat gap yang menunjukan adanya kekurangan atau kelemahan dalam audit
kinerja, ditandai dengan indikator aspek ekonomi.
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5.2

Saran
Setelah peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang

Akuntabilitas Pemerintah dipengaruhi Sistem Pengendalian Intern dan Audit
Kinerja studi kasus pada Kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat Daerah
Kabupaten Subang, maka peneliti akan mengajukan beberapa saran sebagai berikut:
1) Bagi pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Subang, tempat penelitian mengenai
Sistem Pengendalian Intern diharapkan lebih meningkatkan kegiatan
pengendalian, yaitu dengan cara penggunaan file induk dan laporan keuangan
khusus untuk memastikan bahwa seluruh data maupun transaksi yang diproses
telah di verifikasi oleh bagian verifikator. Hal tersebut diharapkan dapat
meningkatkan sistem pengendalian intern yang akan berpengaruh terhadap
akuntabilitas pemerintah.
2) Terkait Audit Kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Subang diharapkan
dapat memastikan terpenuhinya aspek ekonomi dengan melakukan review atas
penggunaan sumber daya yaitu melihat perbandingan antara temuan yang
berada di lapangan dengan kriteria yang telah ditetapkan agar penggunaan
sumber daya yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang
sesui dengan kriteria atau ketetntuan yang telah ditetapkan. Hal ini diharapkan
dapat meningkatkan audit kinerja yang akan berpengaruh terhadap
akuntabilitas pemerintah.

