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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis regresi yang pertama membuktikan bahwa asimetri 

informasi berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan anggaran, yang 

berarti H1 yang dikemukakan diterima. Hal ini mengindikasikan 

kesenjangan anggaran akan menjadi lebih besar dalam kondisi asimetri 

informasi. 

2. Hasil analisis regresi kedua membuktikan bahwa job relevant information 

berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan anggaran, yang berarti H2 

yang dikemukakan diterima. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi job 

relevant information maka semakin mengurangi terjadinya kesenjangan 

anggaran. 

3. Hasil analisis regresi ketiga membuktikan bahwa efektivitas pengendalian 

anggaran berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan anggaran, yang 

berarti H3 yang dikemukakan diterima.  Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin efektif suatu pengendalian anggaran dalam organisasi maka 

kecenderungan untuk terjadinya kesenjangan anggaran semakin 

berkurang. 
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4. Hasil dari koefisien determinasi menunjukkan bahwa kesenjangan 

anggaran yang dipengaruhi oleh asimetri informasi, job relevant 

information dan efektivitas pengendalian anggaran sebesar 51,9%. 

Sedangkan sisanya 48,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

dimasukkan dalam model regresi ini. Misalnya faktor partisipasi anggaran, 

motivasi kerja, audit internal, total quality management, disiplin kerja, dan 

lain sebagainya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran-saran yang dapat 

diberikan berkaitan dengan judul adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya mengambil variabel asimetri informasi, job relevant 

information, efektivitas pengendalian anggaran sebagai variabel 

independent/bebas dan hanya membatasi pengaruh variabel asimetri 

informasi, job relevant information dan efektivitas pengendalian anggaran 

terhadap kesenjangan anggaran saja. Oleh karena itu perlu dikembangkan 

untuk penelitian selanjutnya dengan memasukkan variabel lain yang 

mempengaruhi kesenjangan anggaran. 

2. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan pada BPKAD Kota Pekanbaru. 

Oleh sebab itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya dilakukan pada 

instansi lain selain BPKAD yang lebih kompleks dan ruang lingkupnya 

lebih luas. Apabila sampel dan populasinya diperbanyak maka akan 

menghasilkan hasil yang lebih baik. 


