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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

1. Dari hasil penelitian terhadap 224 situs resmi pemerintah kabupaten dan 

kota di Indonesia, pengujian hipotesis menunjukan bahwa opini audit 

berpengaruh positif signifikan terhadap penyajian informasi keuangan 

pada situs resmi pemerintah daerah. Artinya semakin baik opini audit atas 

laporan keuangan pemerintah daerah maka semakin banyak informasi 

keuangan yang disajikan dalam situs resmi pemerintah daerah. 

2. Dari hasil penelitian terhadap 224 situs resmi pemerintah kabupaten dan 

kota di Indonesia, pengujian hipotesis menunjukan bahwa rasio 

kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap penyajian informasi 

keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Artinya semakin tinggi 

rasio kemandirian pemerintah daerah maka semakin banyak informasi 

keuangan yang disajikan dalam situs resmi pemerintah daerah. 

3. Dari hasil penelitian terhadap 224 situs resmi pemerintah kabupaten dan 

kota di Indonesia, pengujian hipotesis menunjukan bahwa rasio 

pembiayaan utang tidak berpengaruh terhadap penyajian informasi 

keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan pengujian variabel penelitian, memperoleh hasil 

penelitian, serta menarik kesimpulan dari pengaruh opini audit, rasio kemandirian, 

dan rasio pembiayaan utang terhadap penyajian informasi keuangan pada situs 
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resmi pemerintah daerah, penulis mengemukakan beberapa saran diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah daerah, berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa 

penyajian informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah masih 

terbilang rendah. Sedangkan akses informasi keuangan melalui media 

yang mudah dan murah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi 

daerah merupakan hak masyarakat. Oleh karena itu hasil penelitian ini 

dapat 
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menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penyajian 

informasi keuangan pada situs resminya.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, pengembangan indeks skoring seperti 

penambahan item atau kelompok informasi keuangan diperlukan agar 

lebih menggambarkan item informasi keuangan yang disajikan di situs 

resmi pemerintah daerah secara lebih rinci. Kemudian diperlukan analisis 

lebih mendalam terhadap situs resmi pemerintah daerah untuk 

memperoleh penilaian yang lebih akurat dan menghindari unsur 

subjektifitas. Selain itu penambahan faktor lain seperti tingkat akses 

internet dapat dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.  


