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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pengaruh karakteristik 

pemerinta daerah, kompleksitas pemerintah daerah, dan temuan audit 

kepatuhan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah 

daerah yang sudah di audit oleh BPK dan website BPS. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling. Dengan demikian sampel 

perusahaan telah memenuhi kriteria dengan periode penelitian 3 tahun (2012-

2014) sebanyak  27 provinsi. Dan total observasi sebanyak 81 observasi. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta 

tujuan penelitian, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kekayaan daerah berpengaruh terhadap tingkat pegungkapan wajib 

LKPD, ini memberikan pemahaman bahwa semakin tinggi kekayaan 

daerah maka semakin tinggi tingkat pengungkapan wajib laporan 

keuangan pemerintah daerah. Kekayaan suatu pemerintah daerah 

diproksikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) dapat menunjukkan 

tingkat kemakmuran suatu daerah tersebut. 

2. Ketergantungan daerah berpengaruh terhadap tingkat pegungkapan wajib 

LKPD, artinya bahwa semakin tinggi ketergantungan daerah maka 
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semakin tinggi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah 

daerah. Tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari 

pemerintah pusat di Indonesia tercermin dari besarnya dana perimbangan 

yang diberikan 

3. Total aset tidak berpengaruh terhadap tingkat pegungkapan wajib LKPD, 

bahwa tingginya total asset tidak berpengaruh pada tingginya tingkat 

pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah 

daerah yang memiliki ukuran total aset yang tinggi tidak memiliki 

tekanan yang lebih besar dari publik untuk melakukan pengungkapan 

karena principal beranggapan bahwa dengan besarnya total aset yang 

sudah dimiliki oleh daerahnya tentu dapat dikelola dengan baik oleh 

pemda. 

4. Jumlah skpd tidak berpengaruh terhadap tingkat pegungkapan wajib 

LKPD, bahwa banyak atau sedikitnya jumlah SKPD tidak berpengaruh 

pada besarnya tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah 

daerah,b esarnya potensi pencatatan yang tidak akurat dan besarnya 

peluang untuk memanfaatkan dana yang tidak semestinya bagi para 

apparat sehingga jumlah SKPD tidak dapat menjadi jaminan bahwa 

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengungkapan secara lengkap pada 

laporan keuangannya.  
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5. Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat pegungkapan wajib 

LKPD, bahwa banyaknya jumlah penduduk tidak berpengaruh pada 

besarnya tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah 

daerah dengan jumlah penduduk yang meningkat namun kebutuhan 

informasi akan kinerja pemerintah daerah selama ini dianggap tidak 

menjadi prioritas bagi penduduk 

6. Temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pegungkapan wajib 

LKPD, besarnya jumlah temuan audit tidak mempengaruhi tingkat 

pengungkapannya, hasil temuan audit berupa saran, kritik atau pun 

perbaikan dari BPK hanya sebatas pemenuhan kewajiban saja tanpa 

adanya dampak langsung terhadap tingkat pengungkapan 

 

B. Implikasi 

Atas hasil pengujian yang telah dilakukan maka peneliti akan memberikan 

implikasi terhadap pihak-pihak terkait. Implikasi tersebut diantaranya adalah: 

1. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk 

mengetahui seberapa jau tingkat kepatuhan pengungkapan laporan keuangan 

terhadap SAP. Diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pemerintah daerah 

selaku steward dalam mengungkapkan informasi keuangan dalam rangka 

transparansi dan akuntabilita 
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2. Bagi pemerintah pusat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, 

masukan dan pertimbangan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja 

pemerintah daerah berkaitan. Dengan demikian, pemerintah pusat bahkan dapat 

menerapkan punishment maupun reward terhadap hal tersebut sesuai dengan SAP  

3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat 

bahwa tidak seharusnya masyarakat acuh terhadap pengelolaan keuangan dan 

kinerja pemerintah daerah. Selaku principal, masyarakat seharusnya ikut 

mengawasi kinerja pemerintah daerah.  

 

C. Saran 

Bersasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memberikan beberapa saran 

untuk menyempurnakan penelitian berikutnya. Saran-saran tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data LKPD dalam 

pengamatan yang lebih panjang, pada penelitian ini hanya menggunakan 

periode selama transisi perubahan metode kas ke metode actual yaitu selama 3 

tahun 2012-2014 dan penelitian-penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

sampel yang lebih luas. 

2. Pada  hasil  adjusted  R2    dalam  penelitian  ini  hanya  13.35%  yang  berarti 

bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam 
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penelitian  ini.  Diharapkan  penelitian selanjutnya,  penelitian  dengan  variabel 

dependen  tingkat pengungkapan wajib dapat  menggunakan  variabel-variabel  

lain yang berpengaruh lainnya seperti  total pembiayaan, opini audit dan 

nominal penyimpangan, total kewajiban pemda, ukuran legislative, umur 

pemerintah, latar belakang kepala daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


