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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1   Kesimpulan  

 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai pengaruh 

partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan asimetri informasi 

sebagai variabel moderating, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan total nilai persentase jawaban dari responden, diketahui 

bahwa Partiasipasi anggaran pada  PT. Jamsostek di Kota Bandung 

dinilai dalam keadaan baik atau sangat berpartisipatif. 

2. Asimetri informasi pada PT. Jamsostek di Kota Bandung memiliki 

tingkat asimetri informasi yang tinggi. 

3. Berdasarkan pengujian hipotesis, diketahui bahwa partisipasi anggaran 

mampu menjelaskan variasi senjangan anggaran secara negatif pada  

PT. Jamsostek di Kota Bandung. 

4. Berdasarkan pengujian hipotesis, diketahui informasi asimetri mampu 

menjelaskan variasi senjangan anggaran secara positif pada  PT. 

Jamsostek di Kota Bandung. 

5. Berdasarkan pengujian hipotesis, diketahui bahwa moderasi interaksi 

antara partisipasi anggaran dengan asimetri informasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran pada  PT.Jamsostek 

di kota Bandung. Sehingga dapat dikatakan bahwa asimetri informasi 

merupakan variabel pemoderasi yang memperkuat hubungan antara 

partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran atau meningkatkan 
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kemungkinan terjadinya senjangan anggaran pada saat partisipasi 

dilakukan dalam keadaan asimetri infomasi yang tinggi. 

 

5.2 Keterbatasan  

   Sebagaimana lazimnya suatu penelitian empiris, hasil penelitian ini juga 

mengandung beberapa keterbatasan, antara lain:  

1. Hanya dilakukan di satu perusahaan saja. 

2. Sulitnya memperoleh informasi dari PT.jamsostek ,di karenakan adanya 

 ketertutupan dari pihak PT. Jamsostek dalam memberikan informasi. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan satu varaibel independen yaitu 

 partisipasi anggaran dan satu variabel moderasi yaitu asimetri 

 informasi (sebagai predictor dan moderasi interaksi) terhadap variabel 

 dependen yaitu senjangan anggaran. 

4. Kurangnya landasan teori yang menjelaskan hubungan variabel 

 partisipasi anggaran, asimetri informasi, dan moderaksi interaksi 

 terhadap senjangan anggaran. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba 

memberikan saran untuk dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan: 

1. Bagi perusahaan 

Penulis mencoba memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 
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a. Sebaiknya PT. Jamsostek di Kota Bandung  lebih menjaga proses 

partisipasi anggaran pegawainya guna mencegah terjadinya 

senjangan anggaran. Hal tersebut dalam dilakukan dengan 

mengeluarkan kebijakan saat penyusunan anggaran dan 

mempersiapkan informasi - informasi yang relevan dengan 

anggaran.  

b. Sebaiknya PT. Jamsostek di Kota Bandung mengkaji lebih lanjut 

mengenai asimetri Informasi para manajernya karena asimetri 

informasi mampu memperkuat hubungan  antara partisipasi 

anggaran dengan senjangan anggaran. PT. Jamsostek diharapkan 

mampu membuat sistem transparansi yang lebih baik mengenai 

informasi-informasi yang dimiliki para karyawannya saat menyusun 

anggaran.   

2. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

a. Bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk meneliti topic ini secara 

lebih mendalam, maka penulis akan menyarankan agar peneliti 

selanjutnya dapat meneliti lebih jauh mengenai faktor-faktor dan 

interaksi lain yang mempengaruhi senjangan anggaran selain 

Partisipasi anggaran, Asimetri Informasi dan interaksi antara 

Partisipasi Anggaran dengan Asimetri Informasi mengingat hasil 

hasil uji determinasi adalah sebesar 42,7% sedangkan sisanya 

sebesar 58,3%  adalah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 
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senjangan anggaran. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

senjangan anggaran diantaranya adalah : 

- Etika Profesi  

- Budaya Organisasi 

- Kepuasan kerja 

- Job Relevant Information 

- Kejelasan Anggaran 

- SistemPenghargaan 

b. Berdasarkan hasil penelitian pada H3, asimetri informasi sebagai 

variabel moderasi memperkuat hubungan antara partisipasi 

anggaran dengan senjangan anggaran dikarenakan pada PT. 

Jamsostek di Kota Bandung, apabila partisipasi anggaran dilakukan 

dengan asimetri informasi yang tinggi dapat meningkatkan 

kemungkinan terjadinya senjangan anggaran.  Sehingga untuk 

peneliti selanjutnya yang  ingin mengetahui hubungan interaksi 

antara anggaran partisipatif dengan informasi  asimetri terhadap 

budgetary slack dapat dilakukan di perusahaan atau lembaga 

pemerintahan  yang belum termasuk dalam penelitian ini sebagai 

studi pembanding atas hasil penelitian ini. 


