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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Penelitian ini menguji apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan 

mengenai variabel X1 Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan variabel X2 

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap variabel Y Penggunaan 

Informasi Keuangan Daerah. Penulis dapat simpulkan : 

1. Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, maka hasil yang 

diperoleh adalah Ha1 (hipotesis pertama diterima).  Penelitian ini 

menunjukan bahwa dengan meningkatnya penyajian laporan keuangan 

daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan penggunaan 

informasi keuangan daerah oleh para pengguna laporan keuangan. Ketika 

informasi keuangan pemerintah telah dipergunakan oleh para pengguna 

laporan keuangan maka laporan keuangan tersebut bisa dinilai transparansi 

dan akuntabilitasnya oleh para pengguna laporan keuangan. Berarti 

laporan keuangan pemerintah telah mampu dipertanggung jawabkan 

kepada para pengguna laporan keuangan. 

2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, maka hasil yang 

diperoleh adalah Ha2 diterima (hipotesis kedua diterima).  Ini berarti 

makin baik aksesibilitas laporan keuangan, makin baik penggunaan 
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informasi keuangan daerah tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa 

aksesibilitas laporan keuangan mempunyai peranan penting dalam 

meningkatkan penggunaan informasi keuangan daerah. 

3. Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan 

Daerah secara simultan mempengaruhi variabel Penggunaan Informasi 

Keuangan Daerah. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah 

penulis bahas, maka penulis dapat menyarankan hal-hal berikut : 

1. Bagi Pemerintah Daerah agar lebih dan terus meningkatkan akuntabilitas 

dan transparansi laporan keuangannya sebagai bentuk 

pertanggungjawabannya kepada publik bahwa publik mengharapkan 

pemerintah yang menjaga amanah, jujur dan terbuka akan informasi-

informasi kondisi keuangan pemerintah untuk berbagai kepentingan. 

2. Bagi DPRD Kota Sukabumi agar lebih berhati-hati dalam hal mengawasi 

dan menilai pengelolaan sumber daya dan kinerja pemerintah secara lebih 

baik.  

3. Bagi masyarakat sebagai stakeholder eksternal agar membantu mendeteksi 

tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan 

mendorong agar lebih berpartisipasi dalam mengawasi serta mendorong 

peningkatan kinerja pemerintah daerah. 
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4. Pada penelitian ini, sampel yang diambil hanya dari 3 instansi pemerintah 

yang terdiri dari BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah), Inspektorat 

Daerah dan DPRD. Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat 

memperbanyak sampel penelitian seperti SKPD sebagai penyaji laporan 

keuangan atau sampel yang diambil lebih sedikit untuk mendapatkan data 

yang lebih refresentatif dan dapat dipertanggungjawabkan. 

5. Penelitian selanjutnya dapat memperluas variabel yang akan diteliti, tidak 

hanya 3 variabel, tetapi dapat 4 sampai 5 variabel yang dapat diteliti. 

Karena dalam penelitian ini hanya 61,2 % variabel dependen mampu 

dijelaskan oleh variabel independen dan sisanya sebesar 38,8 % dapat 

dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini. 

6. Penelitian selanjutnya dalam teknik analisa data selain kuesioner, dapat 

menggunakan metode wawancara/ interview untuk mendapatkan data yang 

lebih kredibel. 

 

 


