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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ukuran pemerintahan daerah, 

rasio kemandirian daerah, dan indeks pembangunan manusia dapat mempengaruhi 

pengungkapan informasi akuntansi pada website pemerintah kabupaten/kota. Dari 

69 Pemerintahan kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara, Aceh, dan Riau, 

hanya 27 website yang memenuhi kriteria pada waktu penelitian. Sebanyak  7 

pemerintahan kabupaten/kota belum memiliki website/tidak dapat diakses dan 34 

pemerintahan kabupaten/kota memiliki website namun tidak menyediakan menu 

konten transparansi pengelolaan anggaran.  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan 

dalam Bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

Pertama,, Ukuran Pemerintahan Daerah tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan informasi akuntansi pada website pemerintah kabupaten/kota. Hal 

ini berarti bahwa besarnya ukuran pemerintahan daerah tidak cukup 

mempengaruhi keputusan pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi 

akuntansi pada websitenya. 

Kedua, Rasio Kemandirian daerah berpengaruh postitif terhadap 

pengungkapan informasi akuntansi pada website pemerintahan kabupaten/kota. 

Hal ini berarti bahwa Kemandirian daerah yang tinggi menunjukkan kinerja 

pemerintahan yang semakin baik, sehingga mendorong pemerintah untuk 

mengungkapkan informasi akuntansi pada websitenya. 
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Ketiga,, Indeks pembangunan manusia berpengaruh postitif terhadap 

pengungkapan informasi akuntansi pada website pemerintahan kabupaten/kota. 

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pembangunan manusia, maka semakin 

beragam keinginan yang ingin terpenuhi termasuk akses terhadap informasi 

pengelolaan keuangan oleh pemerintah. 

5.2 Keterbatasan penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan 

pengembangan dalam penelitian berikutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya data untuk 2 (dua) tahun 

pengamatan yakni data  dari tahun 2014 – 2015 sehingga 

menyebabkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas. 

2. Dalam model regresi yang digunakan kemampunan variabel independen 

dalam  menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen masih rendah 

yaitu hanya sebesar 12,2% , sehingga 87,8 % dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain di luar model penelitian. 

5.3 Saran 

 Dengan memperhatikan keterbatasan yang ada, diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat mempertimbangkan saran-saran berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengambil sampel pemerintah 

daerah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi lainnya di Indonesia. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan penelitian dengan 

periode waktu yang lebih panjang sehingga diharapkan dapat 
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menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari pengaruh variabel-variabel 

yang digunakan dengan lebih baik dan konsisten.  

3. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan variabel baru yang bisa 

menjelaskan faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi 

akuntansi pada website pemerintah daerah karena kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam penelitian ini 

masih rendah. 

4. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan peraturan terbaru tentang 

keterbukaan informasi publik, diantaranya Instruksi presiden no.7 tahun 

2015. 


