
 

70 

 

Ulfa Ayu Wulandari, 2021 

PENGARUH INTERGOVERNMENTAL REVENUE, KEKAYAANDAERAH, OPINI AUDIT,  

DAN KEMANDIRIAN KEUANGANTERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1 
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id] 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Riset ini mempunyai tujuan dalam menguji tingkat disclosure wajib laporan 

keuangan pemerintah daerah dengan berbagai faktor yang mempengaruhi yakni 

Intergovernmental Revenue, kekayaan daerah, opini audit, dan kemandirian 

keuangan. Setelah penelitian ini dilakukan analisis dan pengujian hipotesis maka 

diperoleh hasil 81,2% tingkat disclosure wajib laporan keuangan pemerintah 

daerah kota/kabupaten di kepulauan Nusa Tenggara yang artinya sudah lebih baik 

dibanding penelitian sebelumnya.  

Setelah dilakukan serangkaian proses penelitian tersebut, maka analisis data 

dan pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwasanya Intergovernmental 

Revenue tidak mempunyai signifikansi pengaruhnya pada disclosure laporan 

keuangan, kurangnya kontrol pada pemakaian dana perimbangan sehingga 

pemerintah daerah tidak mempunyai dorongan untuk semakin melakukan 

peningkatan disclosure didalam LKPD. Selanjutnya kekayaan daerah berpengaruh 

negatif terhadap disclosure laporan keuangan, karena PAD hal tersebut dapat 

disebabkan oleh total Pendapatan Asli Daerah yang masih sangat rendah dengan 

melihat rerata PAD yang diperoleh tiap Kab/Kota di Kepulauan Nusa Tenggara 

ini hanya sebesar 25,6%, sehingga tingginya kekayaan daerah  akan menyebabkan 

tingginya tingkat penyalahgunaan laporan keuangan. 

Opini Audit tidak mempunyai pengaruh pada disclosure laporan keuangan. 

Hal tersebut berarti pemerintahan tersebut belum mencerminkan pelaksanaan dan 

pelaporan yang baik serta menunjukan kecenderungan yang menutupi informasi. 

Kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap disclosure pelaporan finansial, 

hal tersebut disebabkan pencatatan PAD yang belum sesuai SAP sehingga 

memengaruhi tingkat rasio kemandirian keuangan. 
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5.1  Keterbatasan Penelitian  

Riset ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan, yakni: 1) Riset ini hanya 

menggunakan objek penelitian di Kepulauan Nusa Tenggara sehingga hasil 

penelitian belum mampu digeneralisasikan untuk keseluruhan terkait disclosure 

LKPD 2) Terdapat laporan keuangan yang tidak terlihat jelas angkanya, sehingga 

butuh waktu untuk memahami angka yang tertera didalam laporan keuangan 

tersebut. 

 

5.2  Saran Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyarankan bagi pemerintah pusat 

diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi agar membuat kebijakan yang dapat 

memberikan dorongan untuk Pemda agar dapat meningkatkan disclosure LKPD 

serta dapat melaksanakan punishment dan juga  reward sesuai dengan SAP. Bagi 

pemerintah daerah agar lebih melakukan penguatan terkait fungsi pengawasan dan 

meningkatkan proses pencatatan ataupun pengelolaan asset agar lebih baik.  

Untuk riset berikutnya diharapkan untuk memperluas objek penelitian serta 

disarankan untuk menambah variabel lain seperti variabel kontrol  sehingga akan 

lebih menguatkan penelitian selanjutnya. 

 

 

 


