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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran, 

akuntansi pertanggungjawaban dan motivasi terhadap kinerja manajerial. 

Pengujian dalam penelitian ini menggungnakan analisis regresi berganda dengan 

menggunakan bantuan pemrograman SPSS version 24.00. berdasarkan hasil 

pengujian dan analisis terhadap data, dapat diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menerima hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa 

partisipasi anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

manajerial. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hafis (2007) yang 

menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja manajerial.  

2. Penelitian ini menerima hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa 

akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja manajerial. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Maimunah (2014) yang menyatakan bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban tidak berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial 

3. Penelitian ini menerima hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa 

motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian Soetrisno (2014) yang menyatakan 
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bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial namun tidak 

signifikan. 

4. Penelitian ini menerima hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa 

partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan motivasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial secara bersamaan, 

dimana hal ini dapat terlihat pada hasil uji F. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Maimunah (2014) yang menyatakan bahwa partisipasi 

anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan motivasi berpengaruh secara 

bersamaan terhadap kinerja manajerial. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran 

sebagai berikut: 

1. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Pekanbaru harus 

mampu memaksimalkan proses partisipasi anggaran, akuntansi 

pertanggungjawaban dan motivasi seperti melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi sesuai dengan standar operasional prosedur, membuat analisis beban 

kerja secara rutin sehingga dapat meningkatkan kinerja manajerial.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas variabel yang 

digunakan dalam mengukur pengaruhnya terhadap kinerja manajerial. 

Misalnya komitmen organisasi, motivasi, gaya kepemimpinan, dan 

sebagainya baik sebagai variabel independen, moderating, maupun 

intervening. 


