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BAB V 

 SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Penelitian ini dilakukan guna melakukan pengujian pengaruh Belanja 

Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Opini Audit serta Temuan Audit kepada 

Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan sampel pemda 

Kabupaten/Kota di Indonesia periode tahun 2017. Kinerja Pemerintah Daerah 

diukur dengan memakai nilai skor EKPPD.  

Bersumber atas hasil penelitiain yang sudah dipaparkan dalam pembahasan 

ebelumnya, sehingga bisa ditarik kesimpulan seperti dibawah ini: 

a. Belanja Daerah yang dilakukan pengukuran menggunakan total Belanja 

Daerah yang di transformasi normal. Dalam hal ini, hasil penelitian 

memperlihatkan mengenai belanja daerah punya pengaruh signifikan 

positif kepada kinerja pemerintah daerah. Pada variabel ini memiliki 

kontribusi penelitian yang berasal dari (Aswar, 2019). 

b. Tingkat Kekayaan Daerah yang dilakukan pengukuran menggunakan 

total PAD dilakukan perbandingan kepada total pendapatan yang terdapat 

dalam laporan operasional. Dalam hal ini, hasil penelitian 

memperlihatkan mengenai tingkat kekayaan daerah punya pengaruh 

signifikan positif kepada kinerja pemerintah daerah. 

c. Opini Audit yang dilakukan pengukuran memakai skala nominal melalui 

pengukuran memberikan skor masing-masing seperti WTP:5 WTP-

DPP:4 WDP:3 TW:2 TMP:1. Dalam hal ini, hasil penelitian 

memperlihatkan mengenai opini audit punya pengaruh signifikan positif 

kepada kinerja pemerintah daerah. 

d. Temuan Audit yang dilakukan pengukuran menggunakan total temuan 

yang mencakup atas lemahnya sistem pengelolaan internal serta 

ketidakpatuhan regulasi perundang-undangan. Dalam hal ini, hasil 

penelitian memperlihatkan mengenai temuan audit tidak punya pengaruh 

signifikan kepada kinerja pemerintah daerah. 
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V.2  Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penelitian ini masih terdapat 

berbagai macam keterbatasan dalam  penelitian. Berikut adalah keterbeatasan 

yang ditemukan selama melakukan penelitian: 

a. Analisis kinerja pemerintah daerah pada riset ini hanya berdasarkan data 

sekunder yang didapatkan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan 

masih ditemukan laporan keuangan pemda yang belum lengkap.  

b. Laporan EKPPD yang tercantum adalah pada tahun 2017, dikarenakan 

laporan EKPPD yang terbaru dari website kemendagri.otda.go.id masih 

terlampir pada periode 2017. 

 

V.3  Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan, maka 

penelitian memiliki beberapa saran yang dapat diberikan ke beberapa pihak 

untuk menambahh referensi selanjutnya yang diharapkan dapat bermanfaat, 

antara lain: 

a. Untuk pemerintah daerah Kabupaten/Kota diharapkan hasil riset ini bisa 

memberikan informasi guna melakukan pengkajian sistem kinerja 

pemerintah daerah supaya bisa melakkan penekanan angka kecurangaan 

yang berlangsung, mengenai kinerja yang dilaksanakan dari pemerintah 

daerah di Indonesia.  

b. Untuk riset selanjutnya diinginkan bisa melakukan penambahan variabel 

yang tidak tercantum pada penelitian ini, seperti menggunakan ukuran 

pemerintahan, local standing's, dan intergovermental. Dalam pengukuran 

temuan audit disarankan untuk menggunakan total temuan audit yang 

memiliki nilai rupiah, agar dapat diketahui secara detail berapa kerugian 

yang telah tercantum. 

 


