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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh

partisipasi anggaran, Sistem pengukuran kinerja dan akuntansi

pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial pada Dinas kesehatan kabupaten

Pelalawan.

Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi linier

berganda yang telah dijelaskan pada Bab V dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi anggaran berpengaruh positif tehadap kinerja manajerial , yaitu

terlihat dari nilai t hitung sebesar 2.184 dengan nilai t tabel 2,037 atau

(2.184> 2,037), maka H1 diterima, artinya secara parsial terdapat pengaruh

signifikan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial, dapat

disimpulkan hipotesis 1 diterima atau partisipasi anggaran berpengaruh

positif terhadap kinerja manajerial. Hal ini menunjukan bahwa dalam

penyusunan anggaran didalam SKPD sudah diterapkan dengan baik dan

efektif di instansi terkait. Atasan atau pemegang kuasa anggaran cendrung

mengambil keputusan dengan melalui pemberian pendapat semua kepala Sub

bidang dalam menetapkan anggaran

2. Sistem Pengukuran Kinerja tidak berpengaruh positif tehadap kinerja

manajerial , yaitu terlihat dari nilai t hitung sebesar 1.665 dengan nilai t tabel

2,037 atau (1.665< 2,037), maka H2 ditolak, artinya secara parsial tidak

terdapat pengaruh signifikan antara sistem pengukuran kinerja terhadap
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kinerja manajerial, dapat disimpulkan hipotesis 2 ditolak atau sistem

pengukuran kinerja tidak berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

3. Akuntansi pertanggungjawaban tidak berpengaruh positif terhadap kinerja

manajerial, yaitu terlihat dari nilai t hitung sebesar 0.388 dengan nilai t tabel

2,037 atau (0.388<2,037), maka H3 ditolak, artinya secara parsial tidak ada

pengaruh signifikan antara akuntansi pertanggungjawaban dengan kinerja

manajerial, dapat disimpulkan H3 ditolak terlihat bahwa akuntansi

pertanggungjawaban tidak berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial

pada Dinas kesehatan Kabupaten Pelalawan. Semakin kurang baik penerapan

akuntansi pertanggungjawaban didalam SKPD maka akan semakin kurang

baik juga kinerja manajerialnya dan implementasinya terhadap pelayanan

terhadap publik.

4. Hasil pengujian secara bersama-sama (uji F) menerima hipotesis ke 4, yaitu

terlihat dari F hitung 4,433 dan F table 2,901 atau (4.433 > 2,901 ), maka H4

diterima, dengan signifikan 0,010 yang lebih kecil dari ά=5%. Dapat

disimpulkan bahwa secara bersama sama antara partisipasi anggaran,sistem

pengukuran kinerja dan akuntansi pertanggungjawaban mempunyai pengaruh

signifikan terhadap kinerja manajerial.

1.2 Saran- saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran

sebagai berikut:

1. Untuk Dinas kesehatan kabupaten Pelalawan agar dapat lebih menigkatkan

partisipasi bawahan dalam proses penyusunan anggaran, sistem pengukuran
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kinerja dan penerapan akuntansi pertanggungjawaban supaya kinerja

manajerialnya lebih baik.

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan observasi

(pengamatan) langsung kepada objek untuk menghindari bias respon dan

lebih memperluas wilayah penelitian.

3. Sebaiknya peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain sebagai

variabel independen maupun moderating untuk mengukur kinerja manajerial.


