
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja 

manajerial  pada organisasi  sektor publik melalui komitmen  organisasi  

dan persepsi inovasi sebagai variabel intervening. Simpulan dari hasil penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi  anggaran  berpengaruh  langsung  terhadap  kinerja  

manajerial. Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi anggaran

berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Semakin tinggi tingkat

partisipasi manajer dalam proses penyusunan anggaran maka semakin

baik kinerjanya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ahmad

dan Fatima (2008) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran manajer

pada organisasi sektor publik mempunyai pengaruh positif terhadap

kinerja manajerial.

2. Partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial

melalui komitmen organisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa

partisipasi anggaran berpengaruh terhadap komitmen organisasi. 

Namun, komitmen organisasi tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  

manajerial. Hal  ini   berarti  bahwa komitmen organisasi tidak 

memediasi hubungan partisipasi anggaran dan kinerja manajerial.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

Ahmad dan Fatima (2008) yang menyatakan bahwa partisipasi



anggaran berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja 

manajerial melalui komitmen organisasi.

3. Partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial

melalui persepsi inovasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi

anggaran berpengaruh terhadap persepsi inovasi. Namun, persepsi inovasi

tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini berarti 

bahwa persepsi inovasi tidak memediasi hubungan partisipasi 

anggaran dan  kinerja manajerial. Hasil penelitian ini konsisten dengan

penelitian yang dilakukan Ahmad  dan   Fatima  (2008)  yang  

menyatakan  bahwa  persepsi  inovasi bukanlah variabel yang

memediasi hubungan partisipasi anggaran dan kinerja manajerial.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan yang 

telah diambil, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Pemerintahan Kabupaten Simalungun sebaiknya

mengoptimalkan  penerapan anggaran partisipatif bukan hanya sekedar

partisipasi semu karena hal ini berdampak pada meningkatnya kinerja

manajerial. Selain itu sebaiknya dilakukan evaluasi berkala terhadap 

tupoksi agar meningkatkan komitmen pegawai terhadap organisasi.



2. Bagi Pimpinan dalam hal ini Kepala dinas/kantor/badan sebaiknya 

memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melakukan inovasi 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya tanpa melanggar peraturan dan 

ketetapan yang berlaku. Pegawa dengan inovasi tinggi akan memiliki 

implikasi terhadap peningkatan kinerja mereka.

3. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dengan memperluas 

variabel interventing yang akan diteliti misalnya motivasi dan kepuasan 

kerja. Dapat juga memperluas lingkup penelitian agar dapat memberikan 

kontribusi yang lebih berarti dalam bidang anggaran pemerintah.


