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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengaruh partisipasi penyusunan 

anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran dengan 

komitmen organisasi dan asimetri informasi yang sebagai variabel moderating 

adalah sebagai berikut: 

1. Secara parsial variabel partisipasi penyusunan anggaran memiliki tingkat 

signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000 dan berhasil menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan terhadap senjangan anggaran. Hal ini 

mendukung H1 yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran 

berpengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran. Artinya semakin 

tinggi partisipasi penyusunan anggaran pada tiap SKPD maka semakin 

tinggi terjadinya senjangan anggaran. 

2. Secara parsial variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki tingkat 

signifikan dibawah 0.05 yaitu sebesar 0,000 dan berhasil menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan terhadap senjangan anggaran. Hal ini 

mendukung H2 yang menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh 

signifikan terhadap senjangan anggaran. Artinya dengan semakin jelasnya 

sasaran anggaran maka akan semakin rendah terjadinya senjangan 

anggaran, namun dengan tidak adanya kejelasan sasaran anggaran atau 

rancunya target anggaran maka akan terjadi kesalahan-kesalahan yang 

akan menbuat terjadinya senjangan anggaran. 
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3. Secara parsial variabel komitmen organisasi memiliki tingkat signifikan 

dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,032 dan berhasil menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap senjangan anggaran. Hal ini 

mendukung H3 yang menyatakan bahwa komitmen organisasi dapat 

memoderasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

senjangan anggaran. Artinya semakin tinggi rasa komitmen didalam 

individu seseorang maka akan mengakibatkan seseorang berusaha keras 

mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Sebaliknya semkain rendah 

tingkat komitmen organisasi pada seseorang maka apabila terlibat dalam 

penyusunan anggaran maka memungkinkan untuk menciptakan senjangan 

anggaran. 

4. Secara parsial variabel komitmen organisasi memiliki tingkat signifikan 

dibawah 0,05 yaitu 0,013 dan berhasil menunjukkan pengaruh yang 

signifikan terhadap senjangan anggaran. Hal ini mendukung H4 yang 

menyatakn bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan 

kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran. Artinya semakin 

tinggi rasa komitmen organisasi dalam diri seorang individu dan dengan 

adanya kejelasan sasaran anggaran maka akan mengurangi terjadinya 

senjangan anggaran. Sebaliknya semakin rendah rasa komitmen organisasi 

pada diri seseorang dan adanya ketidakjelasan sasaran anggaran, 

memungkinkan seseorang akan menciptakan senjangan anggaran. 

5. Secara parsial variabel asimetri informasi memiliki tingkat signifikan 

dibawah 0.05 yaitu 0,026 dan berhasil menunjukkan pengaruh yang 
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signifikan  terhadap senjangan anggaran. Hal ini mendukung H5 yang 

menyatakan bahwa asimetri informasi dapat memoderasi hubungan 

partisipasi penyusunan anggaran terhadap senjangan anggaran. Artinya 

semakin tinggi tingkat asimetri informasi dalam penyusunan anggaran 

maka akan semakin tinggi pula terjadinya senjangan anggaran. 

6. Secara parsial Secara parsial variabel asimetri informasi memiliki tingkat 

signifikan dibawah 0.05 yaitu 0,045 dan berhasil menunjukkan pengaruh 

yang signifikan  terhadap senjangan anggaran. Hal ini mendukung H6 

yang menyatakan bahwa asimetri informasi dapat memoderasi hubungan 

kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran. Artinya asimetri 

informasi sangat mempengaruhi kejelasan sasaran anggaran, karena 

semakin tinggi asimetri informasi yang dilakukan oleh bawahan atau 

pembuat anggaran maka kemungkinan terjadinya senjangan anggaran akan 

tinggi pula, begitu pun sebaliknya. 

 

5.2 Saran 

 Penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan oleh karena itu: 

1. Perlu dilakukan wawancara yang mungkin dapat membantu dalam 

mengendalikan jawaban tiap responden. 

2. Untuk penelitian selanjutnya agar ruang lingkup diperluas sehingga 

mungkin saja hasilnya berbeda. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, perlu menambahkan variabel independen 

dan moderating lainnya untuk melihat pengaruhnya terhadap senjangan 
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anggaran sehingga dapat diketahui bagaimana menciptakan system yang 

efektif bagi pemerintah. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian dan tidak 

hanya pada SKPD Kota Batam saja, tetapi dapat dilakukan pada kinerja 

instansi di seluruh SKPD kota atau Provinsi. 

5. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan metode wawancara langsung 

pada masing-masing responden dalam upaya mengumpulkan data, 

sehingga dapat menghindari kemungkinan responden tidak objektif 

dalam mengisi kuesioner. 

 


