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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pengujian atas data dalam penelitian, tujuan 

diadakannya penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh 

kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pemerintah, dan jumlah SKPD terhadap 

tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Kekayaan daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah karena, 

kekayaan daerah yang tidak signifikan sebagai akibat masih kurangnya 

tingkat rasa kepedulian masyarakat mengenai pajak dan retribusi yang 

menjadi hal kewajiban yang harus dibayarkan, masyarakat lebih 

cenderung hanya menjalankan suatu kewajiban tanpa menuntut terhadap 

haknya. Selain itu, tingkat ketergantungan pemerintah daerah mengenai 

dana transfer yang dianggap lebih tinggi, sehingga dapat berdampak 

kepada pengungkapan pendapatan asli daerah menjadi hal yang tidak 

diprioritaskan oleh pemerintah daerah.  

b. Tingkat ketergantungan pemerintah berpengaruh signifikan positif 

terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah 

daerah. Karena, dengan adanya saling ketergantungan satu sama lain 

yang besar akan dapat memungkinkan Pemerintah Pusat untuk 

melakukan pembatasan atas kegiatan dan meminta adanya tingkat 

pengungkapan wajib yang lebih  besar agar dapat memantau di dalam 

kinerja pemerintah daerah, guna dapat mencapai kualitas tingkat 

pengungkapan wajib yang semakin meningkat.  

c. Jumlah SKPD berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Karena, 

walaupun jumlah SKPD banyak namun kegiatan di dalam lingkup antar 

SKPD lebih cenderung generik sehingga tidak memerlukan tingkat 

pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih 
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banyak. Dan kemudian dengan sedikitnya jumlah SKPD maka 

kompleksitas semakin menurun namun menyebabkan peningkatan 

terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah 

daerah (pengungkapan akan menjadi lebih baik). 

 

V.2  Saran 

Manfaat Praktis 

1) Secara Umum 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengintegrasikan 

pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh kekayaan daerah, 

tingkat ketergantungan pemerintah, dan jumlah SKPD terhadap 

tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD). Dan dapat memberikan informasi terkait dengan topik 

penelitian ini kepada pihak yang membutuhkan.  

2) Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kepada 

pemerintah daerah akan pentingnya Tingkat Pengungkapan Wajib 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sehingga diharapkan 

masing-masing pemerintah daerah mampu menyajikan laporan 

keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. Rata-rata tingkat pengungkapan wajib laporan 

keuangan pemerintah daerah untuk seluruh provinsi di Indonesia 

masih rendah sekali, sebab masih banyak provinsi yang tidak 

mengungkapkan sesuai dengan item berdasarkan Standar Akuntansi 

Pemerintahan.   

3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

lebih lanjut, khususnya mengenai penelitian yang berkaitan dengan 

pengaruh Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah, dan 

Jumlah SKPD Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Serta disarankan untuk 

menguji variabel lain diluar dari variabel yang digunakan dalam 
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penelitian ini seperti temuan audit, ukuran legislatif, opini audit dan 

lain sebagainya. Sehingga, lebih menguatkan penelitian yang diduga 

dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan 

pemerintah daerah.  
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