
 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Bandar 

Lampung 

Dari sepuluh indikator dalam menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan 

bahwa terdapat 4 indikator yang sudah dipenuhi oleh Inspektorat Kota Bandar 

Lampung dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Indikator tersebut yakni 

obyektif dan komprehensif, pengawasan dipusatkan pada tempat strategis, 

pengawasan di koordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi dan pengawasan 

diterima anggota organisasi. Sedangkan, 6 indikator yang belum dipenuhi oleh 

Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan fungsi pengawasan yakni 

akurat, tepat waktu, ekonomi realistik, organisasi realistik, fleksibel. Sehingga 

peneliti menyimpulkan bahwa secara keseluruhan pengawasan yang dilakukan 

oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung belum efektif, hal ini dapat dilihat dari 

belum tercapainya 10 indikator pengawasan yang efektif oleh Siswanto yang 

digunakan peneliti sebagai tolak ukur untuk menilai pelaksanaan pengawasan 

yang efektif oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung. 
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2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan 

Inspektorat Kota Bandar Lampung  

Hal yang berkaitan dengan tugas Inspektorat yakni mengawasi serta mengontrol 

jalannya pemerintahan ialah jumlah aparatur pengawas yang terlibat langsung 

dalam melakukan pemeriksaan. Hingga saat ini, Inspektorat Kota Bandar 

Lampung memiliki 59 pegawai, sebagian dari pegawai tersebut lebih sering 

bekerja lapangan, sehingga Inspektorat masih kekurangan pegawai. Kekurangan 

pegawai ini juga disebabkan kinerja pegawai Inspektorat yang belum maksimal. 

Selain itu, faktor anggaran yang merujuk pada sarana dan prasarana juga 

merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan. Selain jumlah 

pegawai dan sarana prasarana, faktor lain yang juga berpengaruh pada proses 

pengawasan yaitu obyek pengawasan yang belum dapat bekerjasama dengan 

baik hal ini terlihat dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat 

pemeriksaan seringkali terlambat diberikan oleh SKPD atau instansi terkait yang 

diperiksa. Selain itu, pejabat pemerintah yang diperiksa seringkali tidak sedang 

berada dilokasi saat aparat melakukan pemeriksaan. 

 

B. Saran 

 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perlunya sikap tegas dari Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam 

melakukan pemeriksaan, dalam hal ini ialah terhadap SKPD atau pihak-

pihak yang terkait diperiksa khususnya dalam hal pengumpulan data. Sikap 

tegas tersebut dapat ditujukan dengan memberikan teguran kepada SKPD 

yang menghambat pemeriksaan. Hal ini bertujuan untuk dapat menunjang 
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kecepatan dalam memperoleh data karena penyajian data atau informasi 

yang akurat akan menunjang pelaporan terhadap penyimpangan yang 

terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pelayanan 

publik; 

2. Sebaiknya Inspektorat Kota Bandar Lampung harus bertindak lebih dalam 

lagi dalam menangani temuan-temuan negatif dalam pemeriksaan, 

bertindak lebih dalam hal ini dapat ditujukan dengan terus memantau dan 

menindaklanjuti temuan negatif yang sebelumnya sudah diberikan surat 

rekomendasi. Hal ini dilakukan guna menuntaskan temuan-temuan negatif 

sehingga tidak muncul lagi ke permukaan; 

3. Sebaiknya Inspektorat Kota Bandar Lampung lebih memaksimalkan 

potensi pegawai dengan memberikan pelatihan-pelatihan guna menambah 

wawasan dan kompetensi pegawai sehingga kinerjanya bertambah baik 

dan mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sekunder. 

 

 

 

 

 

 


