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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 

dilakukan peneliti, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa pada 

anggaran penjualan, Teori Budget Ratcheting berlaku baik dalam kondisi 

varian yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan. 

 

5.2 Saran 

Penelitian ini memberikan bukti empiris untuk Teori Budget 

Ratcheting yang menyatakan bahwa asimetris informasi tentang 

kemampuan bawahan menyebabkan manajer untuk menggunakan kinerja 

sebelumnya untuk memperbaharui keyakinan mereka tentang kinerja masa 

depan bahkan dalam kondisi varian yang menguntungkan maupun tidak 

menguntungkan pada anggaran penjualan. Apabila karyawan mengetahui 

tentang Teori Budget Ratcheting, karyawan tersebut kemungkinan besar 

akan melakukan budgetary slack. Oleh sebab itu, sebaiknya para manajer 

dalam perusahaan waspada terhadap kemungkinan terjadinya budgetary 

slack tersebut. 
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5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang dimiliki. 

Walaupun demikian, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

bahan pertimbangan dalam praktek pembuatan anggaran. Berikut 

keterbatasan dan implikasi dalam penelitian ini: 

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas. 

Hal ini disebabkan sulitnya meminta data penjualan kepada perusahaan 

perdagangan besar di Semarang karena data penjualan merupakan data 

internal milik perusahaan yang tidak semua orang boleh 

mengetahuinya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan 

penelitian ini dengan sampel yang lebih besar, bisa dengan tidak hanya 

mengambil sampel perusahaan perdagangan besar di Semarang saja, 

tetapi juga di kota-kota lain, seperti Kudus, Solo, dll. 

2. Penelitian ini tidak mempertimbangkan sistem kompensasi yang 

diterapkan dalam perusahaan perdagangan besar di Semarang. Dari 

hasil analisis data dan pembahasan hipotesis kedua, sistem kompensasi 

tersebut juga berpengaruh terhadap perubahan realisasi. Penelitian 

selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan variabel sistem 

kompensasi yang diterapkan dalam perusahaan. 

3. Teori Budget Ratcheting sudah pernah diuji dalam anggaran laba dan 

anggaran jam audit sehingga peneliti memberikan saran untuk 

penelitian selanjutnya, pengujian Teori Budget Ratcheting dapat 
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dilakukan pada anggaran biaya yang juga merupakan anggaran yang 

cukup penting dalam perusahaan. 
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