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BAB V 

SARAN DAN KESIMPULAN 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis dari hasil pengujian hipotesis penelitian ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1) Hasil pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini bahwa 

procedural justice dan interactional justice menggunakan aplikasi 

SPSS menunjukan adanya perbedaan yang signifikan dari 2 

treatment yang diberikan peneliti. Rerata nilai budget slack 

cenderung lebih rendah pada subjek penelitian yang menerima 

treatment procedural justice dan interactional justice jika 

dibandingkan dengan subjek penelitian yang hanya menerima 

treatment procedural justice saja. 

2) Hasil pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini bahwa 

distributive justice dan interactional justice menggunakan aplikasi 

SPSS menunjukan adanya perbedaan yang signifikan dari 2 

treatment yang diberikan peneliti. Rerata nilai budget slack 

cenderung lebih rendah pada subjek penelitian yang menerima 

treatment distributive justice dan interactional justice jika 

dibandingkan dengan subjek penelitian yang hanya menerima 

treatment distributive justice saja. 
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5.2 Saran 

  Kesimpulan dari penelitian ini adalah aspek organizational justice 

yaitu interactional justice yang diperoleh individu dari kelompok 

berpengaruh terhadap procedural justice yang pada akhirnya 

mempengaruhi keputusan perilaku individu untuk melakukan budget slack 

atau tidak. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk memperhatikan 

aspek procedural justice, distributive justice dan interactional justice yang 

diterima oleh karyawan dari top management. Hal tersebut dikarenakan 

aspek ini dapat mempengaruhi keputusan individu dalam perusahaan untuk 

melakukan tindakan yang menguntungkan maupun merugikan perusahaan 

seperti budget slack. Dengan perusahaan semakin memperhatikan karyawan 

dan memberikan aspek keadilan baik secara prosedural, jumlah outcome 

yang mereka terima maupun interactional maka akan semakin baik pula 

tindakan yang karyawan berikan untuk perusahaan. Dengan tindakan baik 

karyawan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa munculnya budget slack 

dalam perusahaan dapat semakin berkurang sehingga sumber daya 

perusahaan dapat teralokasikan se-efektif mungkin. 

5.3 Keterbatasan dan Saran Penelitian 

  Dengan penggunaan sistem insentif slack inducing dalam 

eksperimen ini membuat partisipan penelitian tidak menerima punishment 

saat mereka tidak memenuhi target yang ditetapkan dan tetap menerima gaji 

tetap. Apabila dalam pemberian treatment menggunakan sistem insentif 
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truth inducing tentu ada kemungkinan bahwa hasil dari budget slack pada 

kondisi adanya interactional justice berbeda dan mungkin berpengaruh 

signifikan. Keterbatasan yang timbul dalam penelitian ini ada pada bagian 

pemberian sistem insentif yang hanya menggunakan slack-inducing. Oleh 

sebab itu dengan ditambahkannya perhitungan sistem insentif truth inducing 

maka akan membuat penelitian ini menjadil lebih lengkap dalam menguji 

pengaruh interactional justice sebagai variabel moderasi terhadap budget 

slack. Penelitian ini memberikan peluang bagi penelitian selanjutnya untuk 

dapat menggunakan tidak hanya sistem insentif slack inducing saja tetapi 

juga truth inducing dalam menguji pengaruhnya terhadap budget slack dan 

dapat dilakukan perbandingan apakah lebih efektif peran interactional 

justice pada sistem insentif slack inducing atau truth inducing. 

 


