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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian atas data dalam penelitian, tujuan 

diadakannya penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh 

kekayaan daerah dan kompleksitas pemerintah daerah terhadap tingkat 

pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah pada periode 2015 

sampai dengan 2017. Data diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia (BPK RI) berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah selama periode penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang 

telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian secara parsial menunjukan bahwa Kekayaan Daerah 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

b. Hasil penelitian secara parsial menunjukan bahwa Kompleksitas 

Pemerintah Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat 

Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

c. Uji koefisien determinasi Adjusted R Square sesebar 0.096 atau sebesar 

9.6% artinya, 9,6% untuk besarnya pengaruh dari variabel Kekayaan 

Daerah dan Kompleksitas Pemerintah Daerah sedangkan 90.4% lainnya 

dijelaskan oleh variabel lain seperti opini audit, tingkat ketergantungan 

pemerintah, jumlah SKPD , total asset, ukuran legislatif (DPRD) dan lain-lain. 
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5.3  Saran 

 Berdasarkan keterbatasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, untuk 

menambah refrensi selanjutnya, ada beberapa saran yang dapat disampaikan, 

antara lain: 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan memiliki data yang lengkap pada 

setiap provinsi di Indonesia, agar dapat mengetahui hasil yang 

sebenarnya. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel 

lain yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap Tingkat 

Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya 

diharapkan dapat  memberikan manfaat berbagai pihak antara lain: 

c. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

refrensi dalam pengembangan ilmu akuntansi dan tambahan pengetahuan 

secara empiris kepada penulis mengenai pengaruh karakteristik 

pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

d. Manfaat praktis 

1) Bagi pemerintah pusat 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

Pemerintah Pusat selaku regulator dalam pembuatan Standar 

Akuntansi Pemerintahan, hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak 

ukur penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam LKPD. 

2) Bagi Pemerintah Daerah  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

Pemerintah Daerah sebagai pengguna Akuntansi Pemerintahan, 

penelitian ini diharapkan sebagai suatu dorongan untuk meningkatkan 

pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah agar kualitas 

laporannya menjadi lebih baik. 
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3) Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

masyarakat sebagai informasi untuk mengetahui tingkat 

pengugnkapan laporan keuangan pemerintah daerah. 

4) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 
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