
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 

1. Penganggaran secara partisipatif yang diterapkan oleh Perusahaan 

Umum Pegadaian itu sangat efektif sehingga bermanfaat dalam 

peningkatkan kinerja manajer yang dapat dilihat hasilnya dari 

pengukuran hasil kuesioner yang bisa di kuantifikasikan hasilnya ke 

dalam rasio sebesar 80.51% kemudian hasil tersebut dapat 

diklasifikasikan oleh peneliti ke dalam kelas range interval 76% - 

100% yang berarti penyusunan anggaran secara partisipatif sangat 

efektif untuk diterapkan di dalam Perum Pegadaian. 

2. Kemudian penelitian ini dapat membuktikan bahwa unsur komitmen 

yang terkandung dalam penganggaran partisipatif tersebut dapat 

meningkatkan kinerja manajer dikarenakan adanya efektifitas dan 

efisiensi di dalam perusahaan tersebut. Hal ini dapat terlihat dari hasil 

pengukuran yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

kuesioner yang dibagikan kepada beberapa Kantor Cabang 

Perusahaan Umum Pegadaian yang berada di wilayah Bandung. Hasil 

pengukuran tersebut menunjukan angka rasio sebesar 80% kemudian 

hasil tersebut dapat diklasifikasikan oleh peneliti kedalam kelas range 

interval 76% - 100% yang dapat berarti bahwa penganggaran secara 

partisipatif itu sangat bermanfaat terhadap komitmen di dalam 

peningkatan kinerja manajer. Dikarenakan di dalam penganggaran 

partisipatif yang diterapkan itu terkandung juga unsur efek 

motivasional yang sangat tinggi di dalam perancangan anggaran. 



3. Hasil penelitian ini untuk beberapa variabel sama dengan penelitian 

yang sebelumnya yaitu bahwa penganggaran secara partisipatif dapat 

meningkatkan kinerja manajer tetapi ada beberapa hal yang bisa 

dikatakan berbeda dengan penelitan sebelumnya dikarenakan 

penelitian ini menggunakan alat ukur yang berbeda dengan penelitian 

yang sebelumnya dilakukan oleh Pamungkas (2009) dan ruang 

lingkup dari penelitian ini lebih diperkecil dengan hanya mengambil 2 

jenis variabel yang sama dengan penelitian yang sebelumnya. Yaitu 

variabel penganggaran partisipatif dan komitmen pada peningkatkan 

kinerja manajer. sedangkan penelitian yang sebelum nya mempunyai 

judul penelitian “Pengaruh Penganggaran Partisipatif Dan Keadilan 

Prosedural Terhadap Komitmen Pada Tujuan Anggaran Dan Kinerja 

Manajer.” penelitian yang peneliti lakukan ini hanya mengambil 10 

Kantor Cabang dan 1 Kantor Wilayah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Saran  

 

1. Bagi Perusahaan Umum Pegadaian sarannya adalah bagaimana cara 

mempertahankan agar efektifitas dan efisiensi yang telah baik ini agar 

kinerja para manajer tetap dipertahankan dan terus menjadi lebih baik 

lagi. 

2. Kemudian tingkat pelayanan kepada nasabah terus ditingkatkan agar 

menjaga tingkat Customer Satisfaction atau kepuasan pelanggan tetap 

terjaga 

3. Dari tingkat prosedur dalam permintaan otorisasi anggaran bisa lebih 

diminimalisasikan dari segi efisiensi waktu guna penghematan waktu 

dan peningkatan efisiensi kerja. 

4. Kemudian untuk peneliti yang selanjutnya diharapkan bisa 

memperluas ruang lingkup penelitian (wilayah penelitian), dengan 

memperbanyak sampel penelitian, sehingga hasil penelitian dapat di 

generalisasikan dan dapat memberi kontribusi dalam meningkatkan 

hasil penelitian. 

5. Sebaiknya penelitian yang selanjutnya menambahkan variabel lain 

sebagai variabel independen, variabel moderating, maupun variabel 

intervening. Dikarenakan kinerja manajer tidak hanya diukur dengan 

partisipasi dalam penyusunan anggaran saja. 

 

Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan 

mendorong  pengembangan  sistem  penyusunan  anggaran  pada  masa  yang  

akan datang, dan saya sebagai peneliti mengakui bahwa penelitian ini belum 

sempurna serta masih juga keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini 

dan peneliti sangat mengharapkan agar dapat diperbaiki pada penelitian 

yang akan datang oleh peneliti yang selanjutnya. 

 

 

 


