
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, 

maka dalam skripsi ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa kinerja dari Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya secara umum telah mencapai tingkat yang baik, 

dan dengan demikian berarti kebijaksanaan sistem pengawasan yang 

diterapkan Inspektorat Kota Bandar Lampung berlaku efektif bagi Pegawai 

Negeri Sipil dalam lingkungannya. 

2. Meskipun secara umum kinerja dari Inspektorat Kota Bandar Lampung sudah 

berjalan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang dapat menjadi 

penghambat bagi peningkatan kinerja tersebut, yaitu antara lain : 

a. Kurangnya tenaga berkeahlian di bidangnya (auditor). 

b. Koordinasi antara Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) masih lemah. 

c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan 

fungsi Inspektorat Kota Bandar Lampung. 

d. Terbatasnya anggaran yang tersedia. 
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e. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman untuk menindaklanjuti 

temuan yang dimaksudkan untuk perbaikan terhadap kekurangan dan 

kekeliruan yang terjadi. 

 

B. SARAN 

Dengan adanya kesimpulan tersebut di atas, terhadap kekurangan dan kelemahan 

yang dapat menghambat kinerja bagi Inspektorat Kota Bandar Lampung 

hendaknya dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Sebaiknya kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya secara umum telah mencapai tingkat yang baik 

dimasa yang akan datang dan diteruskan dengan sistem pengawasan yang 

lebih ketat guna mencapai kinerja pelayanan public yang efektif dan efisien. 

2. Sebaiknya hal-hal yang menghambat pada kinerja Inspektorat Kota Bandar 

Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dimasa yang akan 

datang dilakukan pembenahan atau penambahan, yaitu antara lain : 

a. Penambahan terhadap keahlian dibidang auditor. 

b. Dilakukan koordinasi antara satuan kerja dengan melakukan rapat-rapat 

rutin sehingga dapat berjalan dengan efektif. 

c. Meningkatkan anggaran, sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas-

tugas di jajaran Inspektorat Kota Bandar Lampung. 

d. Penambahan anggaran guna menunjang tupoksi yang lebih baik dan 

berjalan secara lancer. 

e. Menambah kesadaran dan pemahaman untuk melakukan perbaikan 

terhadap kekurangan, kekeliruan atau kesalahan yang ada selama ini. 

 


