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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini menjelaskan kesimpulan, saran, serta keterbatasan atas penelitian 

yang telah dilakukan.  

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan dan 59 data yang telah 

diperoleh, serta diuji. Maka, kesimpulan pada penelitian ini yaitu: 

1. Perilaku budgetary slack akan lebih rendah pada kondisi iklim kerja etis 

kuat tanpa adanya peer monitoring control system daripada pada kondisi 

iklim kerja etis kuat dengan keberadaan peer monitoring control system.  

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah  

1. Eksperimen dilakukan lebih dari 1 kali karena kurangnya pengetahuan 

subjek mengenai skema insentif yang diberikan, sehingga menyebabkan 

banyaknya subjek yang tidak lolos cek manipulasi. 

5.3. Saran  

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi pemimpin perusahaan  
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Dalam praktiknya, pemimpin perusahaan sebaiknya melakukan seleksi 

sebelum menentukan sistem pengendalian yang akan digunakan, salah 

satunya yaitu menentukan sistem pengendalian dalam proses penyusunan 

anggaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari timbulnya peluang 

bagi bawahan untuk berperilaku disfungsional, salah satunya akibat 

penerapan peer monitoring control system. Perusahaan dapat menggunakan 

metode Top-down dimana pengambilan keputusan dilakukan oleh atasan 

secara langsung dan bawahan hanya bertugas sebagai pelaksana. Metode 

Top-down ini dapat mendorong atasan untuk mengawasi dan mengetahui  

kinerja bawahannya secara langsung, sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan.  Oleh karena itu, metode Top-down ini dapat menjadi sistem 

pengendalian yang tepat.  

Selain itu, pemimpin perusahaan juga harus membangun iklim kerja 

etis yang kuat dengan memberikan peraturan dan kode etik, membangun 

nilai keadilan, serta memberikan nilai bagi karyawannya untuk 

mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.  Kedua 

hal ini penting dilakukan untuk menghindari terjadinya perilaku 

disfungsional, seperti perilaku budgetary slack dalam proses penyusunan 

anggaran, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai 

tujuannya.   

2. Bagi penelitian selanjutnya  

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan memberikan penjelasan 

kepada subjek dengan jelas pada setiap tahap eksperimen selama 
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eksperimen berlangsung, salah satunya mengenai skema insentif untuk 

mengurangi resiko tidak lolos cek manipulasi. 

 

 


