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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran 

pemerintah, jumlah penduduk, tingkat investasi, rasio kemandirian dan 

pendapatan perkapita terhadap publikasi informasi keuangan 

pemerintah daerah melalui internet. Penelitian ini menggunakan sampel 

berupa pemerintah daerah kabupaten dan kota yang melakukan 

publikasi laporan keuangan di website pemerintah untuk tahun 2013 

yang telah memenuhi kriteria dalam melakukan penelitian ini, sehingga 

jumlah sampel yang didapat adalah sebanyak 165 kabupaten/kota.  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan 

regresi logistik, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Rasio kemandirian terbuki memiliki pengaruh terhadap publikasi 

informasi keuangan di website.  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. 

2. Ukuran pemerintah tidak terbuki memiliki pengaruh terhadap 

publikasi informasi keuangan di website.  Hal ini dikarenakan 

sumber daya manusia dipemerintah yang belum terlalu famaliar 



58 
 

terhadap internet sehingga mereka belum bisa melakukan publikasi 

informasi diwebsite. 

3. Jumlah penduduk tidak terbuki memiliki pengaruh terhadap 

publikasi informasi keuangan di website. 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 peminrintah maka permintaan atas laporan 

keuangan akan rendah. 

4. Tingkat investasi tidak terbuki memiliki pengaruh terhadap 

publikasi informasi keuangan di website. Namun pemerintah masih 

kurang dalam melakukan transparasi laporan keuangan dan 

memberikan informasi di website pemda  tentang proyek-proyek 

pemerintah akan mendorong masyarakat untuk melakukan investasi 

terhadap proyek tersebut, sehingga masyarakat tidak bisa 

melakukan investasi terhadap proyek-proyek pemerintah.        

5. Pendapatan perkapita terbuki memiliki pengaruh terhadap publikasi 

informasi keuangan di website. 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. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pemerintah Daerah  

Diharapkan pemerintah untuk memperhatikan dan 

menigkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah yang disajikan 

di dalam situs resmi pemerintah. Informasi keuangan pemerintah 

dirahapkan selalu mengupdate sehingga dapat memperlihatkan 

kinerja yang baik kepada masyarakat dan membuktikan bahwa 

prinsip transparasi dan akuntabilitas telah dilakukan. 

2. Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel 

lainnya yang lebih meliki pengaruh terhadap publikasi informasi 

keuangan di internet, seperti tipe pemerintah, tingkat pendidikkan. 

Dapat juga mempertimbangkan untuk mengembangkan indeks 

pengungkapan informasi keuangan untuk pelaporan keuangan di 

internet dengan memberi scoring sesuai benyaknya informasi 

keuangan untuk menilai pelaporan keuangan di internet. 

 

3. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan penelitian 

yang dengan keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil 
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penelitian. Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pelaporan keuangan di internet diukur menggunakan dummy tanpa 

memperhatikan seberapa banyak informasi keuangan yang 

disajikan, sehingga belum menggambarkan tinggi rendahnya 

tingkat pelaporan keuangan di internet. 

2. Kemampuan variabel yang diteliti dalam menjelaskan publikasi 

laporan keuangan pemda melalui internet dalam penelitian ini 

masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor 

lain yang dapat menjelaskan publikasi laporan keuangan pemda 

melalui internet. 

3. Jangka waktu penelitian yang hanya mengambil periode observasi 

selama 1 tahun. Dikarenakan data terlalu banyak yang bias 

sehingga sampel yang dapat digunakan 165, sehingga hasilnya 

tidak dapat digeneralisasikan. 

 

 

 

 


