
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan setelah dilakukannya analisis data dan 

pengujian mengenai Kekayaan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan 

Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD), maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian secara parsial Kekayaan Daerah terhadap Tingkat 

Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

dengan tingkat signifikansi untuk variabel Kekayaan Daerah sebesar 0,645 

lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05 hal ini menunjukan bahwa 

variabel Kekayaan Daerah tidak  berpengaruh signifikan terhadap Tingkat 

Pengungkapan  Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 

b. Hasil penelitian secara parsial Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib  Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD) dengan tingkat signifikansi untuk variabel Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,637 lebih besar dari taraf 

signifikansi yaitu 0,05 hal ini menunjukan bahwa variabel Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Tingkat Pengungkapan Wajib  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD). 

c. Sedangkan hasil penelitian secara parsial Temuan Audit terhadap Tingkat 

Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

dengan tingkat signifikansi untuk variabel Temuan Audit sebesar 0,150 lebih 

besar dari  taraf  signifikansi yaitu 0,05 hal ini menunjukan bahwa variabel 

Temuan Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan 

Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 
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V.2  Saran 

Dalam penelitian ini telah diperoleh kesimpulan dan memiliki beberapa 

keterbatasan, sehingga untuk mendapatkan hasil penelitian yang terbaik, maka 

terdapat saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan memiliki data yang lengkap pada setiap 

provinsi di Indonesia, agar dapat mengetahui hasil yang sebenarnya. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih teliti dalam mempersiapkan surat 

pengajuan atas permintaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain 

yang mungkin memiliki pengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

d. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data primer, seperti 

kuesioner maupun interview ke kantor pemerintah atau institusi pemerintah 

lain untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai Tingkat 

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan 

dapat memberikan manfaat berbagai pihak antara lain: 

a. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa referensi 

dalam pengembangan ilmu akuntansi dan tambahan pengetahuan secara 

empiris kepada penulis mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah 

terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

b. 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. 
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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 

pelaporan lebih baik. 

3) Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

Masyarakat sebagai informasi untuk mengetahui tingkat pengungkapan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

4) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 
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