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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

didapat kesimpulan dan saran penelitian sebagai berikut. 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis 

pengaruh budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap efektivitas Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Studi pada PPPPTK -

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Prov. Jawa Barat dan Prov. DKI 

Jakarta). Berikut ini adalah kesimpulan hasil penelitian : 

1. Budaya organisasi yang dilaksanakan pada PPPPTK termasuk dalam 

kategori kuat, komitmen organisasi yang dilaksanakan pada PPPPTK tinggi, 

dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

yang dilaksanakan pada PPPPTK cukup efektif; 

2. Budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap 

efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa semakin kuat budaya organisasi maka Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan pada 

PPPPTK akan semakin efektif;  

3. Komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif 

terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi maka 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang 

dilaksanakan pada PPPPTK akan semakin efektif;  

4. Budaya Organisasi dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP).  

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan sebelumnya, 

maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :  
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5.2.1 Bagi Instansi Pemerintahan 

Bagi instansi pemerintahan dalam hal ini PPPPTK yaitu PPPPTK Bahasa, 

PPPPTK IPA, PPPPTK Penjas dan BK dan PPPPTK TK PLB hal ini sebagai bagian 

dari unit pelayanan teknis dari instansi pemerintahan di bawah Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Prov. Jawa Barat dan Prov. DKI Jakarta 

adalah :  

1. Diperlukan upaya perbaikan yaitu dengan memperhatikan keselarasan antar 

dokumen perencanaan, melakukan keterkaitan program/kegiatan dengan 

dokumen Renstra, melakukan penyusunan indikator kinerja yang terukur, 

melakukan pengukuran kinerja berjenjang, dan pemanfaatan informasi 

melalui aplikasi SAKIP.  

2. Dalam penguatan budaya organisasi adalah pimpinan harus menjalin 

kedekatan komunikasi dan koordinasi antar unit, menetapkan tata nilai (core 

values) yang merupakan arah bagi sikap dan perilaku pegawai, melakukan 

pengembangan pegawai dengan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan, 

untuk melakukan perubahan paradigma berpikir dan budaya (mind set dan 

culture set).  

3. Dalam hal peningkatan komitmen organisasi yaitu memberikan apresiasi 

terhadap pegawai yang berkinerja tinggi, pimpinan memberikan motivasi 

kepada para pegawai dalam hal perbaikan kinerja, serta memberikan 

dukungan bagi pegawai untuk berinovasi di bidang manajemen, tata kelola 

dan layanan publik dengan berbagai media.  

5.2.2 Bagi Pegawai 

Bagi pegawai dalam hal ini untuk meningkatkan hal-hal positif dari budaya 

dan komitmen organisasional agar dapat mendorong efektivitas Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Beberapa yaitu : 

1. Terkait dengan budaya organisasi, pentingnya pegawai PPPPTK untuk 

selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme, 

menunjukkan integritas diri, kewibawaan dan amanah. 
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2. Terkait dengan komitmen organisasi, pentingnya bagi pegawai untuk 

mampu bekerja tulus, ikhlas, serta penuh dedikasi. 

5.2.3 Bagi Pengembangan Ilmu 

Pengembangan penelitian selanjutnya adalah bagi peneliti berikutnya untuk 

dapat mengembangkan penelitian ini dengan lebih komprehensif dengan 

menambah variabel lain yang disesuaikan dengan tata-kelola pemerintahan yang 

baik atau perilaku kewarganegaraan.  

 

 
 

 

 


