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V.  SIMPULAN,  SARAN DAN KETERBATASAN 

5.1.  Simpulan 

Pengujian data efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta sistem 

pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan  yang dilakukan dengan 

menggunakan model regresi berganda degan metode Fixed  Effect (FE) 

berdasarkan  hasil Uji Chow dan Uji Hausman yang menunjukkan hasil bahwa 

efektivitas  dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta sistem pengendalian 

intern berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah dapat 

disimpulkan :  

1. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif 

terhadap keandalan laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang tinggi memiliki kecenderungan 

memperoleh opini atas audit laporan keuangan pemerintah daerah lebih baik. 

2. Efisiensi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan  negatif 

terhadap keandalan laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi rasio efisiensi berarti semakin tidak efisiensi maka keandalan laporan 

keuangan kurang baik. Hal ini menguatkan dalam teori dalam sistem 

pemeriksaan keuangan negara sesuai dengan Peraturan BPKRI Nomor 1 Tahun 

2007 yang melihat adanya keterkaitan antaran tingkat efisiensi keuangan 
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daerah dengan keandalan laporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung 

hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan efisiensi antara lain Wahyuni 

(2008) dan penelitian Sumarjo (2010). 

3. Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap keandalan 

laporan keuangan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kelemahan 

sistem pengendalian intern pemerintah daerah maka semakin menurun 

perolehan opini LKPD. Hasil ini  mendukung penelitian terdahulu sebagaimana 

diteliti oleh Sipatuhar dan Khairani (2012), Rosalin (2011),  Ekasari (2012), 

Agindawati (2012) dan  Akbar (2013). 

 

5.2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut :  

1. Pentingnya  pemerintah kabupaten/kota untuk  meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pengelolaan keuangan. Hal ini terlihat dari adanya pengaruh 

efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan   terhadap   keandalan laporan 

keuangan. Prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah 

sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang harus dipatuhi, sehingga tujuan 

dari pembangunan daerah dapat tercapai.  

2. Pemerintah kabupaten/kota harus mengimplementasi sistem pengendalian intern 

pemerintah sebagaimana amanat PP 60/2008 yang dimaksudkan untuk mencegah 

penyimpangan laporan keuangan dan untuk memperoleh opini yang baik. 
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5.3. Keterbatasan  

Keterbatasan penelitian ini antara lain :  

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan 

keuangan pemerintah kabupaten /kota yang sudah diaudit oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang digunakan untuk menguji 

keandalan laporan keuangan. Namun penelitian ini tidak meneliti secara 

empiris factor-faktor seperti kompetensi sumber daya manusia, teknologi dan 

lain-lain yang berpengaruh langsung terhadap opini laporan keuangan.  

 
 

2. Penelitian ini hanya terbatas hanya menguji pada variabel efektivitas dan 

efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern yang 

diukur dengan kelemahan sistem pengendalian intern terhadap keandalan 

laporan keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan opini laporan 

keuangan. Sedangkan variabel-variabel lain seperti  variabel ekonomis, 

efektivitas biaya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 
  

3. Variabel efektivitas dan efisiensi  pengelolaan keuangan daerah dalam 

penelitian ini bukan merupakan indikator utama dalam hal auditor memberikan 

opini. Variabel efektivitas dan efisiensi pengelolaan merupakan indikator 

pendukung saja. Variabel efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan 

merupakan ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah.  

 


