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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

 Hasil penelitian mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Manajerial Dalam Penyusunan Anggaran di PT. Perkebunan Nusantara V, dapat 

dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial variabel partispasi anggaran, motivasi dan pelimpahan 

wewenang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

manjerial karena t hitung partisipasi anggaran  4,317, motivasi 3,125 dan 

pelimpahan wewenang 7,645 > t tabel 1,9917. Dan variabel locus of 

control dan pengetahuan tentang penyusunan anggaran tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial karena t hitung locus 

of control  -0,403 dan pengetahuan tentang penyusunan anggaran 0,377  < 

t tabel 1,9917. 

2. Secara simultan nilai F hitung 176,867 > F tabel 2,3349 dengan signifikan 

0,000 < 0,05. Ini menunjukan bahwa variabel partisipasi anggaran, 

motivasi, locus of control, pengetahuan tentang penyusunan anggaran dan 

pelimpahan wewenang secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial. 

3. Nilai adjusted R² 0,921, hal ini berarti 92,1% variasi kinerja dapat 

dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel independen partisipasi 

anggaran, motivasi, locus of control, pengetahuan tentang penyusunan 

anggaran dan pelimpahan wewenang. Sedangkan sisanya (100% - 92,1% = 
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7,9%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain yang tidak diteliti pada 

penelitian ini yaitu kepuasan kerja, budaya organisasi, dan gaya 

kepemimpinan. 

4. Hasil pengujian variabel pertama, kedua, dan kelima yaitu partisipasi 

anggaran, motivasi dan pelimpahan wewenang menunjukkan bahwa 

partisipasi anggaran, motivasi dan pelimpahan wewenang berpengaruh 

terhadap kinerja manjerial. Artinya hipotesis pertama, kedua dan kelima 

ini diterima. 

5. Hasil pengujian hipotesis ketiga dan keempat yaitu locus of control dan 

pengetahuan tentang penyusunan anggaran menunjukkan bahwa locus of 

control dan pengetahuan tentang penyusunan anggaran tidak berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial. Artinya hipotesis ketiga dan keempat dalam 

penelitian ini ditolak. 

 

6.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini menyadari adanya beberpa keterbatasan yang dimiliki dalam 

penelitian ini, diantaranya: 

1. Sampel yang diambil jumlahnya sedikit yaitu hanya berjumlah 82 orang. 

2. Variabel ini hanya meneliti partisipasi anggaran, motivasi, locus of control 

pengetahuan tentang penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang 

terhadap kinerja manajerial. 

3. Susah untuk mengendalikan responden sehingga kuesioner kembali tidak 

tepat waktu. 
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6.3 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan hasil 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. PT. Perkebunan Nusantara V diharapkan untuk bisa selalu melakukan 

peningkatan kinerja dengan selalu memberikan motivasi kepada seluruh 

karyawan untuk pencapaian tujuan perusahaan yang lebih baik, karena 

terbukti dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara V 

Pekanbaru saja dan sampelnya hanya terdiri dari 82 responden saja. Oleh 

karena itu, diharapkan dalam penelitian selanjutnya dilakukan dengan 

objek penelitian selain PT. Perkebunan Nusantara V dan menambah 

jumlah sampel. Apabila diganti objek dan diperbanyak sampelnya 

kemungkinan akan mendapatkan hasil yang berbeda.  

 


