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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan setelah dilakukannya analisis data dan 

pengujian mengenai Pengaruh Jumlah Penduduk, Kekayaan Daerah dan 

Intergovernmental revenue terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi di Jawa Barat periode 

2015-2017, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Hasil lpenelitian lsecara lparsial lKompleksitas lPemerintah lDaerah lterhadap 

lTingkat lPengungkapan lLaporan lKeuangan lPemerintah lDaerah ldengan 

ltingkat lsignifikansi luntuk lvariabel lUkuran lKekayaan lDaerah lsebesar l0,302 

llebih ltinggi ldari ltaraf lsignifikansi lyaitu l0,05 lhal lini lmenunjukan lbahwa 

lvariabel lKompleksitas lPemerintah lDaerah ltidak lberpengaruh lsignifikan l 

lterhadap lTingkat lPengungkapan lLaporan lKeuangan lPemerintah lDaerah. 

lDengan ldemikian ldapat ldilihat lbahwa ltingginya langka lKompleksitas 

lPemerintah lDaerah ltidak lmenjamin llebih lbaiknya lTingkat lPengungkapan 

lLaporan lKeuangan lPemerintah lDaerah 

b. Hasil lpenelitian lsecara lparsial lKekayaan lDaerah lterhadap lTingkat 

lPengungkapan lLaporan lKeuangan lPemerintah lDaerah ldengan ltingkat 

lsignifikansi luntuk lvariabel lUkuran lPemerintah lDaerah lsebesar l0,007 llebih 

ltinggi ldari ltaraf lsignifikansi lyaitu l0,05 lhal lini lmenunjukan lbahwa lvariabel 

lKekayaan lDaerah lberpengaruh lsignifikan lnegatif l lterhadap lTingkat 

lPengungkapan lLaporan lKeuangan lPemerintah lDaerah. lDapat ldilihat 

lbahwa ltingginya lUkuran lPemerintah lDaerah ltidak lmenjamin llebih lbaiknya 

ltingkat lKinerja lPemerintah lDaerah 

c. Hasil lpenelitian lsecara lparsial lIntergovernmental lrevenue lterhadap lKinerja 

lPemerintah lDaerah ldengan ltingkat lsignifikansi luntuk lvariabel 

lIntergovernmental lrevenue lsebesar l0,032 llebih lrendah ldari ltaraf 

lsignifikansi lyaitu l0,05 hal ini menunjukan bahwa variable 
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Intergovernmental revenue berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

PemerintahDaerah. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Dalam lpenelitian lini lmenganalisis lpengaruh ldari lJumlah lPenduduk, lKekayaan 

lDaerah ldan lIntergovernmental lrevenue lterhadap lTingkat lPengungkapan lLaporan 

lKeuangan lPemerintah lDaerah. lPeneliti lmenyadari lbahwa lada lketerbatasan ldalam 

lmelakukan lpenelitian lyang ltelah ldilakukan, adapun keterbatasan penelitian ini 

adalah: 

a. Ada beberapa ldaerah lyang lLaporan lHasil lPemeriksaan l(LHP) latas 

lLaporan lKeuangan lPemerintah lDaerah l(LKPD) ldisajikan ldalam bentuk 

scan yang hasilnya tidak mudah untuk dibaca sehingga untuk melihat 

Laporan Operasional (LO) yang digunakan dalam penelitian ini harus 

memeriksa Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 

b. Sampel lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini lhanya lseluruh 

lKabupaten/Kota lyang lad ldi lProvinsi lJawa Barat saja sehingga belum 

dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai Kinerja 

Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota pada Provinsi lain yang ada di 

Indonesia. 

 

5.3  Saran 

Terdapat saran lyang ldidasarkan lpada lbeberapa lketerbatasan lsebagaimana 

ltelah ldisebutkan lsebelumnya lyaitu lpenelitian lselanjutnya ldiharapkan ldapat lmenguji 

lvariabel-variabel llain lyang lmungkin lberpengaruh ljuga lterhadap lTingkat 

lPengungkapan lLKPD lseperti Belanja Modal, Kemakmuran, Karakteristik, Opini 

Audit BPK dan lain-lain. 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, 

diharapkan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak antara lain bagi manfaat 

praktis: 
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a. Pemerintah Daerah  

Hasil lpenelitian ldiharapkan ldapat lmemberikan llmanfaat llkepada 

lPemerintah lDaerah lsebagai lpengguna lAkuntansi lPemerintahan, lpenelitian 

lini ldiharapkan lsebagai lsuatu ldorongan luntuk lmeningkatkan lpengungkapan 

lpada llaporan lkeuangan lpemerintah ldaerah lagar lkualitas llaporannya 

lmenjadi llebih baik. 

b. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

masyarakat sebagai informasi untuk mengetahui tingkat pengugnkapan 

laporan keuangan pemerintah daerah. 
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