
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan        

sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan hasil         

penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Penyerapan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kepatuhan       

pengungkapan informasi keuangan di website Pemda yang menunjukkan        

bahwa semakin tinggi penyerapan belanja suatu daerah maka semakin         

tinggi tingkat kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di website        

Pemda. 

2. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap kepatuhan       

pengungkapan informasi keuangan di website Pemda. Hasil penelitian ini         

mengindikasikan bahwa ukuran pemerintah daerah bukan faktor yang        

signifikan untuk mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan      

informasi keuangan di website Pemda. 

3. Kapasitas Fiskal berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan       

informasi keuangan di website Pemda yang menunjukkan bahwa semakin         

tinggi kapasitas fiskal suatu daerah maka semakin tinggi tingkat kepatuhan          

pengungkapan informasi keuangan di website Pemda. 
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5.2 Saran 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta simpulan mengenai        

penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat dikemukakan          

sebagai berikut: 

1. Subjek yang diteliti hanya mencakup pemerintah daerah kota/kabupaten,        

untuk penelitian selanjutnya dapat membandingkan pada pemerintah       

daerah kota/kabupaten antar provinsi yang lebih banyak mengungkapkan        

dokumen. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan rentang waktu yang lebih        

panjang sehingga dapat memberikan gambaran lebih komprehensif dalam        

praktik pengungkapan informasi keuangan dan diharapkan dapat       

menambahkan variabel karakteristik pemda yang diduga lebih kuat        

mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi keuangan seperti      

kompetisi politik, tingkat penyimpangan, dan opini audit 
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