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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada penelitian ini penguji meniliti pengaruh partisipasi anggaran terhadap 

kinerja manajerial melalui komitmen organisasi sebagai variabel moderating. 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Pupuk 

Iskandar Muda memiliki tingkat hubungan yang rendah mengenai pengaruh 

partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Hal ini berarti partisipasi 

anggaran tidak dapat dijadikan pertimbangan bagi para manajemen untuk 

mengetahui perubahan peningkatan kinerja manajerial. Komitmen organisasi 

dalam penelitian ini berpengaruh sebesar 10,6% artinya tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial, sehingga para manajemen 

perlu mencari faktor-faktor lain yang diperlukan dalam meningkatkan kinerja  

manajerial perusahaan. 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa partisipasi 

anggaran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja 

manajerial pada PT Pupuk Iskandar Muda. Data presentase yang diperoleh 

dari tanggapan responden mengenai tingkat pengaruh partisipsasi 
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penyusunan anggaran hasilnya sangat rendah, hasil tersebut 

mengindikasikan pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja 

manajerial pada perusahaan dalam katergori rendah. 

2. Tingkat komitmen organisasi karyawan di PT. Pupuk Iskandar Muda 

berada dalam kategori cukup. Dilihat dari kriteria persentase tanggapan 

responden menunjukan tidak terdapat permasalahan berarti bagi 

perusahaan terkait tingkat komitmen. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

komitmen mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial pada PT. 

Pupuk Iskandar Muda. 

3. Berdasarkan hasil penelitian bahwa secara simultan partisipasi anggaran, 

komitmen organisasi dan variabel moderasi secara bersama-sama tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial pada 

PT Pupuk Iskandar Muda. 

4. Pengujian secara parsial memperoleh hasil bahwa tidak ada satupun dari 

seluruh variabel bebas baik partisipasi anggaran dan komitmen organisasi 

yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pada 

PT Pupuk Iskandar Muda. 
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5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat penulis sampaikan didasarkan hasil kesimpulan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan kedepan PT Pupuk Iskandar Muda mampu lebih selektif dan 

ketat dalam kegiatan partisipasi penyusunan. Disarankan kedepannya para 

manajer baik manajer level bawah sampai manajer level atas agar lebih 

efektif dan selektif dalam pengumpulan informasi terkait kegiatan 

penyusunan anggaran. Dan disarankan kedepan pihak manajer mampu 

lebih cakap, cermat, dan teliti ketika melakukan pengambilan keputusan 

akhir dalam kegiatan penyusunan anggaran. Karena keberhasilan 

penerapan partisipasi anggaran dan komitmen organisasi sangat 

bergantung kepada manajemen. 

2. Komitmen organisasi merupakan salah satu faktor yang mampu 

mendorong kinerja perusahaan. Diharapkan kedepan PT Pupuk Iskandar 

Muda dapat merencanakan program-program yang dapat menyatukan dan 

menciptakan suasana yang baik dalam upaya meningkatkan komitmen 

karayawan dalam perusahaan, baik dalam bentuk evaluasi berkala dan atau 

diadakannya kegiatan-kegiatan positif diluar perusahaan. 

3. Terkait hubungan yang dimiliki organisasi terhadap permasalahan yang 

terjadi terutama mengenai komitmen organisasi, partisipasi penyusunan 

anggaran dan kinerja manajerial, pihak manajemen harus mampu 

mengendalikan tingkat konflik dan mengevaluasi tugas setiap bagian, hal 

tersebut dapat dilakukan sejak dini sebelum permasalahan timbul dan 
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dapat menurunkan tingkat kinerja manajerial. Sedangkan peningkatan 

komitmen karyawan dalam organisasi harus terus ditingkatkan karena 

memiliki hubungan yang positif terhadap peningkatan kinerja manajerial 

4. Kepada penelitian selanjutnya agar dapat memperluas variabel yang akan 

diteliti dalam mengukur pengaruhnya terhadap kinerja manajerial. 

Misalnya motivasi, TQM, senjangan anggara, kepuasan kerja, reward, dan 

sebagainya baik sebagai variabel indpenden, moderating maupun 

intervening. 

5. Diharapkan juga penilitian ini mampu menjadi salah satu referensi untuk 

penelitian lebih lanjut, terutama bagi peniliti yang melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan komitmen organisasi, partisipasi anggaran dan 

kinerja manajerial yang lebih sempurna dan komprehensif. 


