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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi data, pengujian hipotesis 

dan pembahasan tentang penelitian yang dilakukan.  Pengujian dalam penelitian 

ini menggunakan model analisis regression menggunakan SPSS 22.  

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah 

yang memiliki website resmi pada periode penggunaan 2015 serta laporan 

keuangan yang telah diaudit. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan metode purposive sampling,  jumah sampel 

yang memenuhi kreteria diperoleh 313 pemerintah daerah dari 502 

pemerintah daerah. Berikut prosedur pemilihan sampel adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Prosedur Pemilihan Sampel 

NO KETERANGAN JUMLAH PERSENTASE 

1 

Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD) tahun 2013 di 

Indonesia 

502 100% 

2 

Pemda yang yang tidak memiliki 

website atau website tidak dapat 

diakses di internet 

(150) 29,88% 

3 

Laporan Keuangan Pemda untuk 

Tahun 2013 Tidak Mendapatkan 

WTP dan WDP 

(39) 7,76% 

 Jumlah sampel dan data yang akan 

di olah  
313 62,35% 

Data Outlier 148 29,48% 

Jumlah data yang dapat diolah  165 32,87% 
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Berdasarkan klasifikasi tabel 4.1, jumlah pemerintah daerah 

kabupaten/kota untuk tahun 2013 sebanyak 502 kabupaten/kota. Akan tetapi 

setelah dipilih yang memenuhi kriteria sampel yang dapat diolah sebanyak 

313 kabupaten/kota. Akan tetapi setelah melakuan pengujian analisis data 

terdeteksi 148 sampel yang bias sehingga sampel tersebut harus dibuang. 

Oleh karena itu, data yang diolah dengan menggunakan model regresi dalam 

penelitian ini menjadi berjumlah 165 data. 

B. Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menghasilkan gambaran dari 

data yang telah terkumpul. Analisis deskriptif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum, dan 

standar deviasi. Tampak pada tabel 4.2 

Tabel 4.2 

Uji Statistik deskriptif 

                                     Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean 

Std. 

Deviation 

Varian

ce 

DWEB 165 0 1 ,47 ,500 ,250 

RasioKemandirian 165 ,01 ,13 ,0638 ,027 ,001 

LN_UkuranPemda 165 27,64 28,87 28,28 ,30 ,091 

LN_JumlahPenduduk 165 11,20 14,30 12,83 ,72 ,530 

LN_TingkatInvestasi 165 27,59 28,85 28,20 ,29 ,087 

LN_PendapatanPerka

pikata 
165 8,73 10,34 9,58 ,37 ,137 

Valid N (listwise) 165      

          Sumber:Hasil pengelolaan data melalui SPSS 22, 2015 

Tabel 4.2 memberikan gambaran statistik deskriptif dari setiap 

variabel khususnya minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, dan 

jumlah pengamatan. Jumlah pengamatan dalam penelitian yaitu 165 

sampel. Rasio Kemandirian  memiliki nilai minimum terkecil dari variabel 
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lainnya yaitu sebesar 0.01, nilai maksimum 0,13,  rata-rata 0,06  dengan 

standar deviation 0,027.  

Variabel Ukuran Pemerintah memiliki nilai minimum 227,64. Nilai 

maksimum 28,87 dimana ukuran pemerintah yang memiliki nilai 

maksimum tertinggi dari variabel lainnya, rata-rata 28,28, standar 

deviation 0,30. Variabel Jumlah Penduduk memiliki nilai minimum 11,20, 

nilai maksimum 14,30, nilai rata-rata 12,83 dengan standar deviation 0,72. 

Variabel Tingkat Investasi memiliki  nilai rata- rata tertinggi yaitu 

sebesar 28,20, nilai minimum 27,59, nilai maksimum 28,85, dan standar 

deviation 0,29. Variabel Pendapatan Perkapita memiliki nilai minimum 

8,73,  nilai maksimum 10,34, nilai rata-rata 9,58 dan standar deviation  

0,37. Variabel Publikasi informasi keuangan pemerintah daerah di website 

(DWEB) memiliki nilai minimum 0, nilai maksimum 1, nilai rata-rata 

0,49, dan standar deviation 0,501. 

C. Uji Multikolinieritas 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terdapat 

korelasi antar variabel independennya. Untuk menguji hal tersebut maka 

dilakukan uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen dalam suatu model regres 
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Tabel 4.3 

Uji Multikolienieritas 

                                     Correlation Matrix 

 Constant RK UK JP TI PP 

Step 

1 

Constant 1,000 ,014 -,104 ,299 -,144 -,081 

RK ,014 1,000 -,155 -,335 ,161 ,073 

LN_UK -,104 -,155 1,000 -,198 -,965 -,226 

LN_JP ,299 -,335 -,198 1,000 ,064 ,235 

LN_TI -,144 ,161 -,965 ,064 1,000 ,172 

LN_PP -,081 ,073 -,226 ,235 ,172 1,000 

Sumber: Hasil pengelolaan data melalui SPSS 22, 2015 

Hasil dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada 

korelasi antar variabel independen, karena tidak ada nilai yang melebihi 

0,90 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi 

mulitikolinieritas antara variabel independen dalam penelitian ini. 

D. Uji Kualitas Data  

1. Uji Nilai -2 Log Likelihood 

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengujian 

regresi logistik adalah melakukkan pengujian untuk menilai kelayakan 

model regresi. penelitian terhadap model regresi logistik dapat 

menggunkan pengujian Hosmer and Lemeshow Test.  Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit menguji hipotesis  nol bahwa  data 

empiris cocok atau  sesuai  dengan  model  (tidak  ada  perbedaan 

antara model dengan data sehingga model dikatakan fit). Jika nilai 

Hosmer and Lemeshow kurang  dari  atau sama  dengan  0,05 maka 

hipotesis nol ditolak. Berikut hasil uji Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of Fit yang disajikan dalam tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.4 

Pengujian Kalayakan Model 

     Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 7,855 8 ,448 

Sumber: Data diolah melalui SPSS 22, 2015 

Berdasarkan dari hasil pengujian Hosmer and Lemeshow Test 

ditemukan hasil bahwa Chi-square sebesar 7,855 dengan nilai sig 

0,448. Dari hasil tersebut didapat bahwa nilai sig sebesar 0,448 > α 

0,05, maka dapat disimpulkan model regresi layak digunakan untuk 

melanjutkan pengujian penelitian ini. 

2. Menilai Overall Model Fit 

Log Likehood Value (nilai-LL) ditujukan untuk menilai 

keseluruhan model (Overall Model Fit). Cara untuk menilai 

keseluruhan model tersebut adalah dengan membandingkan antara 

nilai-2LL pada awal (block number = 0), dimana model hanya 

memasukan konstanta dengan nilai-2LL pada saat block number= , 

dimana model memasukkan konstanta dengan variabel bebas. Model 

menunjukkan model regresi yang baik apabila nilai-2LL block nuber 

= 0 > nilai-2LL block  number = 1. Adanya pengurangan nilai antara -

2LL awal dengan -2LL pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa 

model fit dengan data. Berikut tabel yang menunjukkan hasil 

pengujian keseluruhan model baik sebelum maupun sesudah. 

Tabel 4.5 

Pengujian Keseluruhan Model 

-2LL awal (Block Number = 0) 228,005 

-2LL akhir (Block Number =1) 216,309 

      Sumber: Data diolah melalui SPSS 22, 2015 
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Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukan bahwa nilai -2LL 

awal sebesar 288,005 sedangkan nilai -2LL akhir memiliki nilai 

sebesar 216,309. penurunan ini menunjukkan bahwa model regresi 

baik, artinya model fit dengan data. 

3. Menguji koefisien Determinan  

Koefisien determinan adalah pengujian yang dilakukan untuk 

melihat bagaimana kemampuan variabel independent dalam 

menjelaskan variasi perubahan dari variabel dependen (Ghozali, 

2006). Nilai koefesien determinasi ini adalah diantara nilai nol dan 

satu. Berikut hasil pengujian koefesien determinan.  

Tabel 4.6 

Uji Koefisien Determinan 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 
Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 216,309
a
 ,068 ,091 

Sumber : Data diolah melalui SPSS 22, 2015 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai nilai 

Nagelkerke R Square sebesar 0,091 atau 9,1%. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel publikasi informasi keuangan melalui internet dapat 

dijelaskan sebesar 9,1% 0leh variabel-variabel independen yaitu rasio 

kemandirian, ukuran pemerintah, jumlah penduduk, tingkat investasi, 

dan pendapatan perkapita sedangkan sisanya sebesar 90,9% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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4. Tabel Klasifikasi 

Tabel klasifikasi menunjukkan kemampuan model 

memprediksi pelaporan keuangan di website oleh pemerintah daerah. 

Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.7 

Tabel Klasifikasi 

Classification Table
a
 

Observed 

Predicted 

DWEB 

Percenta

ge 

Correct 

Tidak 

Mengungka

pkan di 

Website 

Mengungkapk

an di Website 

S

t

e

p

 

1 

DWEB Tidak 

Mengungkapkan 

di Website 

61 27 69,3 

Mengungkapkan 

di Website 
37 40 51,9 

Overall Percentage   61,2 

a. The cut value is ,500 

      Sumber : Data diolah melalui SPSS 22, 2015 

 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, kekuatan model untuk 

memprediksi kemungkinan adanya informasi keuangan pemerintah 

daerah di website adalah  51,9%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan regresi ini terdapat 40 pemerintah daerah yang 

diprediksi menyajikkan informasi keuangan di website pemerintah 

dari total 77 pemerintah daerah yang menyajikan informasi keuangan 

di website. Sedangkan kekuatan model untuk memprediksi tidak 

adanya informasi keuangan pemerintah daerah di website adalah 

sebesar 69,3% yang berarti bahwa dengan model regresi ini terdapat 
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61 pemerintah daerah yang diprediksi tidak melaporakan informasi 

keuangan di website dari total 88 pemerintah daerah yang tidak 

menyajikan laporan keuangan di website. 

E. Hasil Analisis Data 

1. Persamaan Regresi Logistik 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Hipotetsis 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.8 maka diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut :  

DWEB = 12.075 + 16,229 (RK) + 0,394 (UP) – 0,227 (JP) – 0,232 (TI) + 

0,963 (PP) + e 

 

 

 

                                        Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1
a
 

RasioKemandirian 
16,229 6,649 5,958 1 ,015 

1117501

4,784 

LN_UkuranPemda ,394 2,539 ,024 1 ,877 1,482 

LN_JumlahPenduduk -,227 ,292 ,608 1 ,436 ,797 

LN_TingkatInvestasi -,232 2,506 ,009 1 ,926 ,793 

LN_PendapatanPerka

pikata 
,963 ,474 4,134 1 ,042 2,619 

Constant -

12,075 

16,86

3 
,513 1 ,474 ,000 

a. Variable(s) entered on step 1: RasioKemandirian, LN_UkuranPemda,  

LN_JumlahPemda, LN_TingkatInvestasi, LN_PendapatanPerkapikata. 

Sumber: Data diolah melalui SPSS 22, 2015 
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2. Hasil Pengujian Hipotesis (H1) 

Dari hasil pengujian Terlihat bahwa variabel rasio kemandirian 

terhadap publikasi informasi keuangan di website oleh pemerintah 

daerah  yang diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

memiliki nilai signifikansi (0,015) < α (0,05) dengan nilai koefisien 

positif sebesar16,229. Dengan demikian rasio kemandirian suatu 

daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap publikasi 

informasi keuangan daerah di website. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa H1 diterima.   

3. Hasil Pengujian Hipotesis (H2) 

Variabel ukuran pemerintah terhadap publikasi informasi 

keuangan pemerintah daerah di website menggunkan perhitungan 

Natural Logaritma  memiliki nilai koefisien  positif sebesar 0.394 

dengan nilai signifikansi (0,877) > α (0,05). Hal ini menunjukkan 

variabel ukuran pemerintah berpengaruh positif akan tetapi tidak 

signifikan terhadap publikasi informasi keuangan pemerintah daerah di 

website, maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak.    

4. Hasil Pengujian Hipotesis (H3) 

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk 

terhadap publikasi informasi keuangan pemerintah daerah di website 

yang menggunakan perhitungan Natural Logaritma memiliki nilai 

koefisien negatif (-0,227) dengan nilai signifikansi (0,793) > α (0,05) 

Hal tersebut menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh 
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negatif dan tidak signifikan  terhadap publikasi informasi keuangan di 

website oleh pemerintah daerah,  sehingga dapat disimpulkan bahwa 

H3 ditolak. 

5. Hasil Pengujian Hipotesis (H4) 

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel Tingkat Investasi 

terhadap publikasi informasi keuangan di website oleh pemerintah 

daerah   yang menggunakan perhitungan Natural Logaritma memiliki 

nilai koefisien negatif (-0,232) dengan nilai signifikansi (0,436) > α 

(0,05). Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat investasi  

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap publikasi informasi 

keuangan di website oleh pemerintah daerah. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H4 ditolak. 

6. Hasil Pengujian Hipotesis (H5) 

Dari hasil pengujian Terlihat bahwa variabel Pendapatan 

Perkapita terhadap publikasi informasi keuangan di website oleh 

pemerintah daerah yang diproksikan dengan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) memiliki nilai signifikansi (0,042) > α (0,05) 

dengan niali koefisien positif (12,075). Dengan demikian pendapatan 

perkapita suatu daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

publikasi informasi keuangan daerah di website. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H5 diterima. 
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F. Pembahasan  

Penelitian ini menguji pengaruh ukuran pemerintah, jumlah 

penduduk, tingkat investasi, rasio kemandirian, pendapatan perkapita 

berpengaruh terhadap publikasi informasi keuangan pemerintah di 

internet. Berdasarkan pada pengujian empiris yang telah dilakukan 

terhadap beberapa hipotesis dalam penelitian, hasilnya menunjukkan 

bahwa tidak semua variabel independen di atas berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Variabel ukuran pemerinta, jumlah penduduk, tingkat 

investasi tidak berpengaruh terhadap publikasi informasi keuangan di 

internet. Sedangkan variabel rasio kemandirian dan pendapatan perkapita 

berpengaruh positif terhadap publikasi informasi keuangan di website. 

1. Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Publikasi Informasi 

Keuangan Pemerinta Daerah di Website 

Berdasarkan hasil pengujian variabel rasio kemandirian 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap publikasi informasi 

keuangan pemerintah di website dengan arah koefisien yang 

menunjukkan nilai positif. Hasil ini sejalan dengan penelitian Medina 

(2012) yang menyatakan bahwa tingkat rasio kemandirian 

berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan pada 

situs pemerintah daerah. Hasil penelitian Sari (2014) juga menyatakan 

bahwa rasio kemandirian daerah memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan arah 

koefisien yang menunjukkan nilai positif.  
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Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

tingak rasio kemandirian maka semakin tinggi pula kinerja pemerintah 

dalam mengelola keuangan daerahnya (Median, 2012). Pada dasarnya 

rasio kemandirian suatu daerah yang baik itu menunjukkan bahwa 

daerah tersebut telah mampu membiayai setiap pengeluaran daerah 

dari pendapatan asli daerah tersebut tanpa meminta bantuan dari 

pemerintah pusat. Sesuai dengan teori stewardship pemerintah daerah 

melakukan pengungkapan untuk membuktikan bahwa pemerintah 

melakukan tangungjawabnya dengan baik dan agar masyarakat dapat 

menilai kinerja pemerintah disuatu daerah tersebut.  

Berbeda dengan hasil dari penelitian Puspita dan Martani 

(2010) yang menunjukkan bahwa rasio PAD tidak berpengaruh 

terhadap pelaporan keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.  

Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum 

dan Syafitri (2012) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian 

keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan wajib laporan keuangan Pemda kabupaten/kota di 

Indonesia. 

2. Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Publikasi Informasi 

Keuangan Pemerinta Daerah di Website 

Hasil pengujian variabel ukuran pemerintah daerah pada pada 

penelitian ini ditolak, yang berarti bahwa ukuran pemerintah daerah   

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap publikasi 
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informasi keuangan di website. Hal ini dikarenakan sumber daya 

manusia dipemerintah yang belum terlalu famaliar terhadap internet 

sehingga mereka belum bisa melakukan publikasi informasi diwebsite. 

Alasan lainnya yang dihadapi oleh pemerintah daerah khususnya 

pemerintah daerah di luar Jawa adalah kualitas sumber daya manusia, 

sehingga pemerintah daerah dengan jumlah aset yang besar tetapi 

mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas rendah tidak 

menjamin bahwa pemerintah daerah tersebut memanfaatkan teknologi 

informasi (internet) dalam pelaporan akuntabilitas dan transparansi 

informasi keuangan (Rahman dkk, 2013) 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) dan Lesmana (2010)  yang 

menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh 

positif terhadap publikasi informasi keuangan pemerintah daerah di 

internet. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sinaga 

(2011) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintahan daerah tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keuangan di 

internet secara sukarela oleh pemerintah daerah. Namun hasil 

pengujian ini berbeda dengan penelitian Trisnawati dan Achmad 

(2014), ukuran pemerintah terbukti berpengaruh terhadap publikasi 

laporan keuangan pemda melalui internet. 
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3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap publikasi Informasi 

Keuangan Pemerinta Daerah di Website 

Berdasarkan hasil pengujian variabel jumlah penduduk daerah 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap publiksi informasi 

keuangan pemerintah daerah di website.  hal ini menunujukan bahwa  

jumlah penduduk ditolak. Hasil pengujian ini sejalan dengan 

penelitian yag dilakukan oleh Andriani (2015) yang diketahui bahwa 

variabel Jumlah Penduduk (Size of the Public) tidak terbukti 

signifikan mempengaruhi tingkat Pengungkaan informasi non 

keuangan dalam website Pemda.  Jumlah penduduk yang banyak tidak 

mampu mendorong pemerintah daerah untuk melakukan publikasi 

keuangan di website, karena jumlah penduduk yang banyak namun 

tidak memiliki daya pikir yang baik dan kritis terhadap kinerja 

pemerintah maka permintaan atas laporan keuangan akan rendah. 

Biasanya ini terjadi pada pemerintah kabupaten yang masyarakatnya 

banyak dan kompleks mulai dari masyarakat kabupaten hingga 

masyarakat desa yang mayoritas tingkat kelahirannya lebih tinggi 

dibandingkan masyarakat kota. Maka dari itu banyak ataupun sedikit 

jumlah penduduk disuatu daerah tidak dapat membuktikan  untuk 

mendorong suatu pemerintah melakukan pempublikasian informasi 

keuangan di website.  

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilmi 

dan Martani (2009) bahwa Jumlah penduduk berhubungan positif dan 
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signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan 

pemerintah provinsi. Jumlah penduduk merupakan proksi dari 

kompleksitas pemerintahan. Daerah dengan penduduk besar 

didominasi dengan daerah perkotaan. Kompleksitas ini tidak 

menghambat tingkat pengungkapan tetapi bahkan meningkatkan 

tingkat pengungkapan. 

4. Pengaruh Tingkat Investasi terhadap Publikasi Informasi 

Keuangan Pemerinta Daerah di Website 

Berdasarkan hasil pengujian variabel tingkat investasi 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap publikasi informasi 

keuangan di website. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Afryansyah (2013) yang menyatakan bahwa 

tingkat investasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 

informasi akuntansi di internet oleh pemerintah daerah. Dengan 

melihat anggaran setiap kota pada tahun pemilihan sudah cukup untuk 

menunjukkan bahwa politisi memiliki kepentingan dalam memulai 

investasi proyeknya yang ambisius dengan harapan dapat menangkap 

pemilih sebanyak-banyaknya. Namun pemerintah masih kurang dalam 

melakukan transparasi laporan keuangan tentang proyek-proyek 

pemerintah akan mendorong masyarakat untuk melakukan investasi 

terhadap proyek tersebut, sehingga masyarakat tidak bisa melakukan 

investasi terhadap proyek-proyek pemerintah.  Pemerintah hanya 

melakukan transparan informasi kepada pihak investot yang 
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bersangkutan secara langsung agar pemerintah dapat secara langsung 

mempertanggung jelaskan dan mempertanggung jawabkan hasil 

proyek yang dijalankan.      

5. Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap publikasi Informasi 

Keuangan Pemerinta Daerah di Website 

Berdasarkan hasil pengujian variabel pendapatan perkapita 

menunjukkan pendapatan perkapika berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap publikasi informasi keuangan pemerintah di 

website. Hasil penelitian ini sejalan dengan Hudoyo dan Mahmud 

(2014) yang menyatakan bahwa Pendapatan perkapita berpengaruh 

positif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah 

daerah di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah yang 

memiliki pendapatan per kapita yang tinggi akan lebih dapat tekanan 

dalam melakukan pelaporan keuangan karena semakin tinggi tingkat 

kebutuhan dan pendidikan masyarakat yang menuntut transparan dari 

pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah yang mampu meningkatkan 

pendapatan per kapita didaerahnya maka pemerintah tersebut mampu 

mensejahterakan masyrakatnya sehingga pemerintah akan lebih 

terdorong untuk melakukan publikasi informasi keuangan di website. 

Hasil ini mengindikasikan bahwa daerah yang memiliki 

pendapatan perkapita yang tinggi akan menambah jumlah 

pengungkapan laporan keuanngannya di internet (Hudoyo dan 

Mahmud, 2014). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pelitian 
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yang dilakukan oleh Medina (2012) yang menunjukkan bahwa 

pendapatan perkapita berpengaruh negatif terhadap aksesibilitas 

informasi keuangan pada situs pemerintah daerah.  


