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5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 

Jawa Barat dengan menyebarkan 30 kuesioner kepada responden dan didukung oleh 

teori yang telah dipelajari, maka dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan 

untuk menjawab identifikasi masalah pada bab I. Berikut ini adalah kesimpulan yang 

penulis jelaskan: 

1. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen pada Dinas Pendapatan Daerah 

Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan dengan efektif. Dimana setiap bagian atau 

unit dari dinas pendatapatan daerah provinsi Jawa Barat mampu merumuskan 

strategi, melakukan perencanaan stratejik, melakukan penyusunan program, 

melakukan penyusunan anggaran, implementasinya dan pemantauan. Dinas 

pendapatan daerah provinsi Jawa Barat sendiri telah melakukan prosedur sistem 

pengendalian yang efektif dan memiliki laporan hasil kinerja. 

2. Berdasarkan analisis data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa sistem 

pengendalian manajemen di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sangat 

memadai hal ini sesuai dengan perhitungan data analisis kuesioner sebesar 

90,33%. Begitu juga dengan kinerja instansi pemerintahan yang berjalan dengan 

sangat efektif, hal ini sesuai dengan hasil perhitungan data analisis kuesioner 

sebesar 82%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat Pengaruh Sistem 
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Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan adalah sebesar 

87,55% berdasarkan analisis data yang diperoleh. 

5.2 Saran  

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dan setelah menyimpulkan hasil 

penelitian, pada bagian ini penulis bermaksud mengajukan saran kepada pihak-pihak 

yang terkait, yaitu : 

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Sistem pengendalian manajemen dapat memberikan manfaat dan pengaruh yang 

efektif terhadap kinerja instansi pemerintah, maka dari itu diharapkan pelaksanaan 

sistem pengendalian manajemen selalu dapat dilaksanakan secara memadai dan 

berjalan dengan terus – menerus  karena sistem pengendalian manajemen 

merupakan alat kontrol kinerja instansi pemerintahan. Agar sistem pengendalian 

manajemen berjalan terus secara efektif maka instansi pemerintahan harus terus 

merumuskan strategi, melakukan perencanaan stratejik, melakukan penyusunan 

program, melakukan penyusunan anggaran, implementasinya dan pemantauan 

untuk mampu terus meningkatkan kinerja instansinya. 

2. Bagi Peneliti Lain dan Masyarakat Umum 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran dan 

masukan bagi para akademisi dan masyarakat umum tentang sistem pengendalian 

manajemen. Dan diharapkan peneliti lain atau masyarakat umum mampu 

mengukur operasional variabel lain dari dari sistem pengendalian manajemen 

sehingga mampu memberikan perbedaan dan gambaran lain dari sistem 

pengendalian manajemen. 


