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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengaruh partisipasi

penyusunan anggaran dan motivasi kinerja terhadap kinerja manajerial

dengan locus of control sebagai variabel moderating adalah sebagai berikut :

1. Secara parsial variabel partisipasi anggaran memiliki tingkat signifikan

dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, nilai t hitung 5,969 > nilai t tabel 2,048

dan nilai  β 0,704 , Hipotesis ini berhasil menunjukkan adanya pengaruh

yang signifikan terhadap kinerja manajerial. Hal ini  mendukung H1 yang

menyatakan bahwa patisipasi anggaran berpengaruh terhadap Kinerja

Manajerial. artinya kinerja manajerial akan meningkat apabila partisipasi

dalam kegiatan penyusunan anggaran juga meningkat. Partisipasi dapat

memberikan ruang kepada bawahan untuk menyampaikan aspirasinya

dalam penyusunan anggaran. selain itu, Partisipasi anggaran dapat

membangun kesolidaritasan antara bawahan dan atasan sehingga mampu

membuat kinerja manajerial meningkat dan kinerja perusahaan semakin

baik.

2. Secara parsial variabel motivasi kerja memiliki tingkat signifikan dibawah

0,05 yaitu sebesar 0,000, nilai t hitung 4,320 > nilai t tabel 2,048 dan nilai  β

0,576 hipotesis ini berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan
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terhadap kinerja manajerial. Hal ini  mendukung H2 yang menyatakan

bahwa  motivasi kerja berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial. artinya

motivasi kerja juga penting terhadap kinerja manajerial, Dengan motivasi

kerja yang tinggi, maka pekerjaan yang dihasilkan juga akan lebih baik

seperti peningkatan laba perusahaan.

3. Secara parsial variabel partisipasi anggaran dan locus of control memiliki

tingkat signifikan diatas 0,05 yaitu sebesar 0,267, nilai t hitung -1,132 <

nilai t tabel -2,048 dan nilai  β 1,203 Hipotesis ini berhasil menunjukkan

tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial. Hal ini

mendukung H3 yang menyatakan bahwa locus of  control tidak dapat

mempengaruhi partisipasi anggaran  terhadap Kinerja Manajerial. Artinya

responden cendrung memiliki locus of control ekternal dibandingkan

dengan locus of control internal dalam penyusunan anggaran, mereka

memandang bahwa kejadian disekitarnya tidak dapat dikontrol, dan

menganggap bahwa partisipasi tidak memberikan kontribusi terhadap

anggaran sehingga mempengaruhi kinerjanya.

4. Secara parsial variabel motivasi kerja dan locus of control memiliki tingkat

signifikan diatas 0,05 yaitu sebesar 0,366, nilai t hitung 0,919 < nilai t tabel

2,048 dan nilai  β 1,002 Hipotesis ini berhasil menunjukkan tidak adanya

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial. Hal ini  mendukung

H4 yang menyatakan bahwa locus of  control tidak dapat mempengaruhi

motivasi kerja terhadap Kinerja Manajerial. Artinya responden cendrung
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memiliki locus of control ekternal dibandingkan dengan locus of control

internal. Mereka menganggap bahwa motivasi kerja yang tinggipun tidak

mampu mempengaruhi kinerja manajerial. karena orang yang meiliki locus

of conrol ekternal lebih cendrung berpikir bahwa semua yang mereka

lakukan tidak akan mempengaruhi kejadian apapun disekitarnya.

5. Secara simultan partisipasi anggaran, motivasi kerja dan locus of control,

memiliki tingkat signifikan dibawah 0,05 sebesar 0,000, F hitung = 13,482

lebih besar dari F tabel = 2,558. berhasil membuktikan adanya pengaruh

yang signifikan teradap kinerja manajerial. Hal ini  menyatakan bahwa

partisipasi anggaran, motivasi kerja dan locus of control berpengaruh

terhadap  kinerja manajerial

6. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,707 atau 70,7 %.

Hasil ini berarti menunjukkan besarnya kontribusi 70,7%  dari  partisipasi

angaran, motivasi kerja dan locus of control terhadap kinerja manajerial.

Sedangkan sisanya 29,3 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti

dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran

yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak yaitu :

1. Untuk pihak penyusun anggaran sebaiknya lebih transparansi terhadap

penyusunan anggaran dan estimasi biaya yang ditetapkan agar dapat
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diterima pihak pengesahan anggaran, serta diharapan memiliki inisiatif

untuk memberikan pendapat dan saran dalam penyusunan anggaran.

2. Untuk pihak manajer tingkat atas dapat mempertimbangkan masukan dari

manajer tingkat menengah  dan bawahan agar komunikasi dalam

perusahaan dan permasalahan yang dikeluhkan bawahan dapat diselesaikan

serta dapat meningkatkan motivasi kerja bawahan.

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang

berpengaruh kuat terhadap kinerja manajerial serta menggunakan populasi

dan sampel yang lebih besar dan wilayah cakupannya lebih luas agar dapat

meningkatkan hasil penelitian.

4. Untuk penelitian selanjutnya juga dapat disertai dengan penelitian kualitatif

agar hasil penelitian lebih baik.


