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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana indeks 

pembangunan manusia, kewajiban, dana alokasi umum, dan pendapatan asli 

daerah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan di 

pemerintahan daerah. Sampel menggunakan 137 kabupaten/kota di Pulau 

Kalimantan dan Sulawesi. Setelah dilakukan pengujian, diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: Rata-rata skor pengungkapan laporan keuangan sebesar 71,12%. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan pengungkapan laporan 

keuangan belum mencapai tingkat yang diharapkan yaitu full disclosure, namun 

penelitian menunjukan bahwa terdapat tren peningkatan pengungkapan yang 

berarti pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan semakin sesuai 

dengan peraturan dan standar yang berlaku. 

Kemudian hasil menunjukan bahwa indeks pembangunan manusia tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Hal ini menunjukan 

adanya faktor penghambat lain dalam masyarakat yang menuntun kepada 

kurangnya kesadaran terhadap tuntutan akuntabilitas di pemerintahan. Kewajiban 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan. Kewajiban sendiri tidak memainkan 

peran yang signifikan sebagai sumber dana di pemerintah daerah. Dana alokasi 

umum berpengaruh terhadap pengungkapan. Dalam hal ini, dana dari pemerintah 

pusat berperan penting dalam pembangunan di daerah karena merupakan sumber 

dana dengan porsi paling besar sehingga pemerintah daerah cenderung merasa 

terdorong untuk mematuhi aturan yang berlaku. Pendapatan asli daerah tidak 

memiliki pengaruh, hal ini dimungkinkan karena masih kurangnya kesadaran 

masyarakat untuk patuh membayar pajak sehingga ketidakpastian ini cenderung 

tidak terlalu menekan pemerintah daerah. Dan faktor lainnya yaitu ukuran 

legislator tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan. Artinya masih belum 

maksimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas 

keuangan di pemerintahan oleh fungsi legislasi. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran 

 Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya : 1) sampel yang digunakan 

dalam penelitian hanya mencakup pulau Kalimantan dan Sulawesi, sehingga 

belum mampu merepresentasikan hasil penelitian yang dapat digeneralisasi ke 

seluruh pemerintah daerah dikarenakan karakteristik yang berbeda untuk setiap 

pulau. 2) dari 137 sampel hanya 82 sampel yang dapat digunakan untuk dianalisis.  

3) data yang digunakan dalam penelitian terbatas hanya pada tahun 2018. 

 Berdasarkan hasil penelitian, saran bagi pemerintah di Indonesia dalam 

meningkatkan kepatuhan terhadap aturan khususnya dari sisi pelaksanaan dan 

pelaporan informasi keuangan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang 

memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan pemerintah daerah 

dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya karena transparansi dan 

akuntabilitas merupakan salah satu aspek yang penting dalam mewujudkan good 

governance government. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan 

penelitian ulang dengan menggunakan objek penelitian yang lebih luas untuk 

meningkatkan daya generalisasi dan data lebih dari satu tahun untuk mengetahui 

tren peningkatan, melakukan penelitian terhadap pengungkapan yang bersifat 

nonkeuangan berdasarkan regulasi yang berlaku, serta mempertimbangkan faktor-

faktor lain yang mempengaruhi laporan keuangan dari segi karakteristik dan 

kompleksitas pemerintahan. 

 


