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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 

 

1. Variabel Asimetri Informasi memberikan pengaruh positif terhadap 

variabel Partisipasi Anggaran. 

2. Variabel Partisipasi Anggaran, Kompleksitas Tugas, dan Locus Of 

Control secara parsial tidak memberikan pengaruh terhadap variabel 

Senjangan Anggaran. 

3. Variabel Budget Emphasis memiliki pengaruh negatif terhadap 

variabel Senjangan Anggaran. 

4. Variabel Komitmen Organisasi memiliki pengaruh negatif terhadap 

variabel Senjangan Anggaran. 

 
 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu mayoritas responden 

berpendidikan S1 maka pada penelitian selanjutnya dapat mengambil responden 

dengan tingkat pendidikan yang lebih beragam dan menggunakan rentang usia 

responden yang tidak terlalu besar. Selain itu dapat menggunakan sampel  

manajer dengan jenis kelamin yang proporsinya seimbang. 
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5.3 Saran 

 

Bedasarkan penelitian ini, maka perusahaan dianjurkan untuk 

memperhatikan hal-hal yang dapat mengurangi terciptanya senjangan anggaran 

seperti Budget emphasis, Komitmen Organisasi. Budget Emphasis bisa diciptakan 

dengan menjadikan anggaran sebagai sistem evaluasi kinerja dengan memberi 

sanksi jika target anggaan tidak tercapai. Untuk meningkatkan komitmen 

organisasi pada manajer, dapat dilakukan dengan cara membangun iklim kerja 

yang kondusif jadi manajer merasa nyaman dalam bekerja dan semakin terikat 

pada organisasi, mengadakan piknik bersama dan lebih melibatkan mereka dalam 

pengambilan keputusan. Bila anggota organisasi merasa terlibat dan semua idenya 

dipertimbangkan maka muncul perasaan kalau mereka ikut berkontribusi terhadap 

pencapaian hasil. Apalagi ditambah dengan kepercayaan kalau hasil yang 

diperoleh organisasi akan kembali pada kesejahteraan mereka pula. 

Perusahaan juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan metode 

penyusunan anggaran partisipatif untuk mengurangi asimetri (kesenjangan) 

informasi yang ada, sehingga hal tersebut tidak memberikan pengaruh yang buruk 

bagi perusahaan. 

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk bisa menambahkan variabel 

baru seperti keadilan distributif, tingkat stress pada karyawan, atau lama bekerja 

pada perusahaan tersebut, serta menggunakan responden yang berasal dari tingkat 

pendidikan yang lebih beragam dan menggunakan rentang usia responden yang 

tidak terlalu besar. Selain itu dapat menggunakan sampel manajer dengan jenis 

kelamin yang proporsinya seimbang. 


