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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  Simpulan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) pada pelaksanaan bantuan sosial covid-19. Penelitian ini 

dilakukan di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang merupakan pelaksana 

kegiatan. Peneliti telah telah melakukan penelitian dengan pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi, serta telah 

melalui proses uji triangulasi sehingga mendapatkan kesimpulan: 

1. Secara umum penerapan SPIP pada pelaksanaan bantuan sosial covid-19 

telah berjalan dengan efektif dan sudah memadai, karena tercapainya 

tujuan program bantuan sosial yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar 

masyarakat yang terdampai atas covid-19. 

2. Penerapan unsur lingkungan pengendalian SPIP pada pelaksanaan 

bantuan sosial covid-19 telah berjalan cukup baik, dan sudah cukup 

memadai, namun masih perlu ada penambahan penerapan pada sub 

unsur penegakkan integritas dan nilai etika dan evaluasi terkait 

penerapan sub unsur pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang 

tepat. 

3. Penerapan unsur penilaian risiko SPIP pada pelaksanaan bantuan sosial 

covid-19 belum berjalan dengan baik dan kurang memadai, karena 

adanya permasalahan jadwal pendistribusian yang tidak teridentifikasi 

dan tidak ditemukannya solusi atas masalah tersebut.  

4. Penerapan unsur kegiatan pengendalian SPIP pada pelaksanaan bantuan 

sosial covid-19 telah berjalan dengan baik dan memadai, karena semua 

sub unsurnya sudah dilaksanakan dengan baik. 

5. Penerapan unsur informasi dan komunikasi SPIP pada pelaksanaan 

bantuan sosial covid-19 telah berjalan dengan baik dan memadai, karena 

menerapkan semua sub unsur informasi dan komunikasi dengan baik. 
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6. Penerapan unsur monitoring SPIP pada pelaksanaan bantuan sosial 

covid-19 telah berjalan dengan baik dan memadai, karena semua sub 

unsurnya telah dilaksanakan dengan baik. 

 

6.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil dan temuan yang telah diuraikan diatas, peneliti 

menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam melakukan peneltian ini antara 

lain: 

1. Peneliti memiliki keterbatasan waktu untuk pengumpulan data, karena 

adanya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di lokasi 

penelitian. 

2. Keterbatasan narasumber, karena adanya virus wabah covid-19 yang 

membatasi akses untuk dilakukannya pertemuan dengan banyak orang. 

3. Keterbatasan dokumen yang didapatkan oleh peneliti. Karena tidak 

semua dokumen pelaksanaan program bantuan sosial itu bersifat publik. 

4. Terdapat informan yang kurang detail dalam memberikan informasi pada 

saat wawancara . 

 

6.3 Saran 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan serta kesimpulan dan 

keterbatasan peneliti. Maka peneliti memberikan saran-saran yang diberikan 

kebeberapa pihak: 

a.  Saran Teoritis 

Bagi peneliti selanjutnya agar  mempelajari secara lebih penerapan 

SPIP terhadap program bantuan sosial tunai covid-19. Karena sebagai 

perbandingan bentuk mana yang lebih efektif untuk bantuan sosial. 

b. Saran Praktis 

Dinas sosial sebaiknya menambahkan penerapan SPIP untuk unsur 

lingkungan pengendalian melalui sub unsur penegakkan integritas dan 

nilai etika berupa pembahasan etika pelaksanaan bantuan sosial dan 

pelatihan etika dan mengevaluasi unsur penilaian risiko
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