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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kompetisi Politik, 

Kekayaan Pemerintah Daerah, Leverage, dan Opini Audit mempengaruhi 

Aksesibilitas Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia. 

Periode pengamatan pada penelitian ini adalah 1 tahun, yaitu tahun 2016. 

Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan pemerintah 

kabupaten/kota yang menjadi sampel melalui website Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan maupun website sampel pemerintah daerah terkait, 

jumlah partai politik pendukung kepala daerah yang sedang menjabat melalui 

website KPU, dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan melalui website BPK. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada pemerintah 

kabupaten/kota serta tujuan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan, di 

antaranya: 

1. Kompetisi Politik (POLCOM) yang diukur berdasarkan jumlah partai 

politik pendukung kepala daerah yang sedang menjabat tidak 

mempengaruhi Aksesibilitas Internet Financial Local Government 

Reporting. Hal ini disebabkan karena dalam persaingan politik tidak 

terbatas pada partai pendukung saja, tetapi ada keterlibatan dari partai 

oposisi juga. Kemudian, lebih spesifik lagi berarti dalam hal ini anggota
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dewan baik itu dari sisi pendukung pemerintah maupun oposisi menjadi 

titik berat yang perlu diperhitungkan karena fungsinya sebagai pengawas 

memicu terjadinya checks and balance antara ekseskutif dan legislatif 

dalam pemerintahan; 

2. Kekayaan Pemerintah Daerah (WEALTH) yang diukur berdasarkan logn 

dari total aset berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

Aksesibilitas Internet Financial Local Government Reporting. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu 

pemerintah, maka akan meningkatkan tingkat aksesibilitas internet 

financial local government reporting-nya; 

3. Leverage (LEV) yang diukur berdasarkan rasio total kewajiban dengan 

total ekuitas berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap 

Aksesibilitas Internet Financial Local Government Reporting. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar nilai leverage suatu pemerintah, 

maka akan menurunkan tingkat aksesibilitas internet financial local 

government reporting-nya; 

4. Opini Audit (AUDIT) yang diukur berdasarkan skala ordinal antara 1 

hingga 4 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Aksesibilitas 

Internet Financial Local Government Reporting. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin baik opini audit yang didapatkan oleh suatu pemerintah, 

maka akan meningkatkan tingkat aksesibilitas internet financial local 

government reporting-nya. 
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B. Implikasi 

Hasil temuan dalam penelitian ini membuktikan bahwa kekayaan 

pemerintah daerah dan opini audit berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap aksesibilitas internet financial local government reporting, leverage 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap aksesibilitas internet financial 

local government reporting, dan kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap 

aksesibilitas internet financial local government reporting. Hasil dari 

penelitian ini memberikan implikasi, yaitu: 

1. Akuntabilitas dan transparansi yang terjadi pada pemerintahan di 

Indonesia, salah satunya pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota 

masih tergolong rendah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan 

mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tersebut dengan 

memberikan kemudahan akses kepada masyarakat secara luas dan 

tentunya tetap berpegang teguh pada konstitusi yang berlaku. Hal 

tersebut dimaksudkan demi terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan 

akuntabel, serta terpercaya; 

2. Di era digitalisasi, setiap orang menggunakan teknologi informasi secara 

masif sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan yang besar pula bagi 

pemerintah untuk menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi guna 

mewujudkan reformasi birokrasi melalui penerapan e-government. 

Pelaksanaan internet financial local government reporting dengan 

fleksibel ini menjadi salah satu indikator keberhasilan tersebut; 
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3. Memberikan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi aksesibilitas internet financial local 

government reporting di Indonesia. 

     

C. Saran 

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih baik 

dan lebih kompleks lagi di masa mendatang dengan adanya beberapa saran, 

seperti: 

1. Variabel Kompetisi Politik pada penelitian ini diukur dengan hanya 

menunjukkan dari sisi pendukungnya saja, sehingga disarankan untuk 

penelitian selanjutnya menambahkan pengukuran dari sisi oposisinya 

sehingga memberikan keseimbangan dalam persaingan (kompetisi) 

politik yang terjadi. 

2. Nilai koefisien determinasi berada pada angka yang rendah sehingga 

masih belum menggambarkan secara jelas faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi tingkat aksesibilitas internet financial local government 

reporting. Penelitian berikutnya perlu menguji faktor-faktor lain yang 

mampu memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap aksesibilitas 

pelaporan keuangan pada website Pemda, seperti tingkat teknologi 

jaringan di daerah terkait, jumlah tenaga ahli yang mengurusi website, 

jumlah akuntan Pemda, dan literasi keuangan suatu daerah.  


