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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh job-relevant 

information dan gaya kepemimpinan terhadap hubungan partisipasi anggaran 

dengan kinerja manajerial perusahaan otomotif di Palembang. Dari penelitian ini 

yang telah dilakukan terhadap 58 responden yang bergabung dalam posisi manajer 

pada perusahaan otomotif di kota Palembang. Berdasarkan hasil pengujian yang 

telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini 

menunjukkan ketika anggaran tidak diterapkan sesuai rencana, maka hasilnya 

tidak akan membuat kinerja suatu perusahaan otomotif menjadi meningkat 

malah sebaliknya akan membuat kinerja tidak mengalami perubahan secara 

meningkat maupun menurun. 

2. Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial melalui job-

relevant information sebagai variabel moderat. JRI memberikan informasi 

yang tepat mengenai sebuah pelaporan yang dibutuhkan oleh manajer di 

dalam penyusunan anggaran agar manajer dapat mengambil keputusan yang 

tepat. 

3. Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial melalui gaya 

kepemimpinan sebagai variabel moderat. Hal ini menunjukkan bahwa semua 
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perusahaan yang berpartisipasi anggaran dan memiliki gaya kepemimpinan 

yang  telah memadai akan memiliki tingkat kinerja manajer yang tinggi pula. 

 

C. Keterbatasan 

Hasil penelitian ini tidak luput dari keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah :  

1. Sampel dalam penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan otomotif saja, dan 

tidak semua perusahaan otomotif dijadikan sampel penelitian. 

2. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner sehingga 

memungkinkan informasi yang didapat bukan berasal dari sumber yang 

seharusnya yaitu mungkin saja adalah pihak lain yang diminta oleh manajer. 

 

D. Saran  

Berdasarkan keterbatasan penelitian terdapat beberapa saran yang dapat 

disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan para peneliti 

selanjutnya. Harapan dari saran ini adalah agar dapat membangun yang lebih baik 

dari segala kekurangan dan kesalahan dari penyusunan skripsi ini. 

1. Untuk penelitian selanjutnya sampel penelitiannya bisa lebih diperluas lagi, 

bisa diambil juga dari perusahaan otomotif lainnya (non otomotif mobil) 

misalnya otomotif motor, sehingga hasilnya bisa dijadikan sebagai 

pembanding. 
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2. Selain menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data, peneliti lain juga 

dapat melengkapi perolehan datanya dengan melakukan wawancara singkat 

untuk mengklarifikasi jawaban kuesioner pada responden. 

3. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel moderating 

yang lain karena masih ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi 

pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial seperti 

ketidakpastian lingkungan dan komitmen organisasi dan variabel-variabel 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




