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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh implementasi TQM dan 

partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan motivasi 

kerja dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. Dari hasil penelitian 

ini, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel TQM 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Pengujian ini berhasil membuktikan 

hipotesis pertama yang menyatakan bahwa TQM berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial.  

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan 

anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial, artinya hipotesis kedua 

dalam penelitian ini diterima. Pengujian ini berhasil membuktikan hipotesis 

pertama yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa motivasi kerja 

berpengaruh terhadap hubungan antara TQM dengan kinerja manajerial. 

artinya hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Ini menunjukkan bahwa 

motivasi kerja merupakan variabel moderating yang dapat mempengaruhi 

hubungan antara TQM dengan kinerja manajerial. 

4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel motivasi 

kerja berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran 
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dengan kinerja manajerial. Artinya hipotesis keempat dalam penelitian ini 

diterima. Ini menunjukkan bahwa motivasi kerja merupakan variabel 

moderating yang dapat mempengaruhi hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial.  

5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa variabel komitmen 

organisasi tidak signifikan berpengaruh terhadap hubungan antara TQM 

dengan kinerja manajerial. Artinya hipotesis kelima dalam penelitian ini 

ditolak. Ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi bukan variabel 

moderating yang dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara 

TQM dengan kinerja manajerial.  

6. Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa variabel komitmen 

organisasi tidak signifikan berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Artinya hipotesis keenam 

dalam penelitian ini ditolak. Ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi 

bukan variabel moderating yang dapat memperkuat ataupun memperlemah 

hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial.  

7. Hasil pengujian selanjutnya menunjukkan bahwa secara simultan variabel 

variabel variabel independen dan moderat berpengaruh terhadap variabel 

kinerja manajerial. Berdasarkan perhitungan nilai koefesien Adjusted R 

Square diperoleh nilai sebesar 0.775. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

TQM dan partsipasi penyusunan anggaran dengan motivasi kerja dan 

komitmen organisasi sebagai variabel moderatingnya memberikan pengaruh 

sebesar 77,5% terhadap kinerja manajerial.  
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6.1. Saran 

1. Penelitian ini hanya mengambil variabel motivasi kerja dan komitmen sebagai 

variabel pemoderasi dan hanya membatasi pengaruh TQM dan partisipasi 

penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial saja. Oleh karena itu, perlu 

dikembangkan untuk penelitian selanjutnya dengan memasukkan variabel 

lainnya yang mempengaruhi kinerja manajerial pada suatu instansi perbankan 

untuk menciptakan kinerja yang lebih baik. 

2. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan pada bank BUMN. Oleh karena itu, 

diharapkan pada penelitian  selanjutnya dilakukan pada bank selain BUMN 

yang lebih kompleks dengan lingkup wilayah yang lebih luas. Apabila 

diperbanyak populasi dan sampelnya kemungkinan akan mendapatkan hasil 

yang berbeda.  

3. Berhasilnya beberapa hipotesis yang disusun bisa menjadi masukan bagi 

perbankan untuk mengevaluasi sistem penganggaran yang telah ada guna 

meningkatkan efektivitas anggaran. Dengan dimasukkannya variabel motivasi 

kerja dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating, dapat dijadikan 

pertimbangan bagi perbankan. 

 
 


