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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran 

terhadap motivasi pada manager di perusahaan dengan lima dimensi kepribadian 

(Opennes to Experience, Conscientiousness,Extraversion, Agreebleness, dan 

Neouroticism) sebagai moderating variabel. Persamaan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Stearns adalah empat dari lima dimensi 

kepribadian dalam penelitian ini tidak mendukung hipotesis. Namun hasil dalam 

penelitian ini berbeda dengan yang didapati oleh Stearns, bukan dimensi 

kepribadian Neouroticismyang memiliki pengaruh terhadap hubungan antara 

partisipasi anggaran dengan motivasi, melainkan dimensi kepribadian 

Extraversionyang berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi anggaran 

dengan motivasi. Menurut Barrick dan Mount (1991) dalam Stearns (2012), 

dimensi kepribadian Extraversion memiliki ekspektasi bahwa seseorang dengan 

level Extraversionyang tinggi akan memiliki level motivasi yang tinggi pula.  

 Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi 

manajemen perusahaan untuk mengidentifikasi manajer yang mana yang akan 

memiliki motivasi tinggi dalam berpartisipasi menyusun anggaran perusahaan. 

Mengidentifikasi kepribadian manajer sebelum dilibatkan dalam partisipasi 

penyusunan anggaran dapat membantu perusahaan dari budgetary slack. 
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Kemudian kegunaan tambahan dari hasil analisa penelitian ini adalah dapat 

membantu membedakan persepsi antar partisipan berdasarkan karakter 

kepribadian masing-masing sehingga dapat menjadi mediasi dalam penyusunan 

anggaran perusahaan. 

 Untuk kajian lebih lanjut dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan 

bahwa kepribadian memang memiliki andil yang cukup berpengaruh dari 

seseorang untuk menggambarkan bagaimana sifat individu mencerminkan cara 

mereka bekerja dan menilai bagaimana motivasi dari masing-masing individu. 

Kajian selain dari penilaian sifat individu mempengaruhi partisipasi anggaran dan 

motivasi adalah menarik untuk menguji seseorang dari dimensi kepribadian 

masing-masing untuk mengetahui posisi apa yang tepat dari seorang individu 

untuk penentuan posisi yang tepat di suatu perusahaan. Hal tersebut diharapkan 

terjadi harmoni kerja yang posistif bagi pekerja dan bagi perusahaan. 

5.2 Saran 

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan identifikasi kepribadian 

manajer sebelum dilibatkan dalam penyusunan anggaran demi 

terwujudnya tujuan anggaran perusahaan. 

2. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa manager yang memiliki 

kepribadian Extraversion disarankan untuk dilibatkan dalam partisipasi 

anggaran. 

 

 

 


