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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN DAN IMPLIKASI 

A. KESIMPULAN 

Penelitian ini menguji sistem pengendalian intern pemerintah, budaya 

organisasi, komitmen organisasi dan penerapan prinsip good corporate 

governance terhadap kinerja manajerial. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Uji Validitas menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan seluruh variabel 

memperoleh nilai component > 0,4 yang menandakan bahwa seluruh butir 

pertanyaan dari semua variabel dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan seluruh 

variabel memperoleh nilai Cronbanch’s Alpha > 0,60 yang menandakan 

bahwa seluruh pertanyaan dari semua variabel dinyatakan reliabel. 

3. Dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat ditarik 

kesimpulan seperti berikut: 

a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap 

Kinerja Manajerial dengan memperoleh nilai koefisien 0,172 dan 

tingkat signifikansi 0,000 < α 0,05.  

b. Budaya Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial 

dengan memperoleh nilai koefisien 0,083 dan tingkat signifikansi 0,136 

> α 0,05. 
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c. Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhdap Kinerja Manajerial 

dengan memperoleh nilai koefisien 0,151 dan tingkat signifikansi 0,047 

< α 0,05. 

d. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance berpengaruh positif 

terhadap Kinerja Manajerial dengan memperoleh nilai koefisien 0,116 

dan tingkat signifikansi 0,022 < α 0,05. 

 

B. KETERBATASAN 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yang diduga dapat berpengaruh 

pada hasil penelitian. Keterbatasan itu sendiri sebagai berikut: 

1. Penulis melakukan penelitian ini hanya pada Rumah Sakit pada satu 

Kabupaten Pemalang saja  bukan seluruh Rumah Sakit pada satu provinsi. 

2. Sampel dalam penelitian ini hanya para Pegawai yang berstatus PNS 

dalam bagian Non Medis saja sehingga kurang mewakili pegawai PNS 

pada rumah sakit yang ada didaerah lainnya. Peneliti membatasi daerah 

pengambilan sample karena keterbatasan waktu dan tenaga. 

3. Penelitian ini dalam pengukurannya menggunakan kuesioner sehingga 

hasil penelitian akan bergantung pada kualitas kuesioner. Apabila terdapat 

perbedaan presepsi dari setiap responden akan menghasilkan penafsiran 

berbeda-beda. 
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C. SARAN 

Dari keterbatasan-keterbatasan tersebut maka peneliti dapat memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya, selain melakukan penelitian di rumah sakit 

Kabupaten Pemalang sebaiknya juga dapat melakukan penelitian di 

seluruh rumah sakit yang ada pada beberapa daerah atau dilakukan di 

rumah sakit pada satu provinsi sehingga diharapkan dapat menghasilkan 

hasil yang maksimal. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, selain mengambil sampel pegawai PNS juga 

sebaiknya pengambilan sampel dilakukan pada seluruh pegawai pada 

rumah sakit baik non PNS atau PNS.  

3. Bagi penelitian selanjutnya, selain melakukan pengisian kuesioner 

sebaiknya juga dapat melakukan wawancara secara langsung terhadap 

responden sehingga hasilnya akan dapat lebih sempurna. 

 

D. IMPLIKASI  

Implikasi dari temuan penelitian mencakup 3 dampak yaitu Dampak 

Lingkungan, Dampak Ekonomi dan Dampak Sosial sebagai berikut:   

1. Dampak Lingkungan 

Temuan pada penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan lingkungan 

kinerja yang meningkat dan baik pada Rumah Sakit Kabupaten Pemalang 

melalui bagaimana organisasi memperhatikan lingkungan sekitar 

organisasi dengan meningkatkan kinerja manajerial yang baik. Dengan 
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penelitian ini organisasi akan memperhatikan bagaimana lingkungan 

disekitar.  Walaupun dari semua hasil penelitian terdapat satu variabel 

yang ditolak yaitu Budaya Organisasi dan yang diterima ada 3 variabel 

yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Komitmen Organisasi dan 

Penerapan Prinsip Good Corporate Governance. 

2. Dampak Ekonomi 

Temuan pada penelitian ini diharapkan akan mampu meningkatkan 

ekonomi pada Rumah Sakit Kabupaten Pemalang sehingga mampu 

melakukan peningkatan kinerja manajerialnya dan pelayanannya melalui 

pendapatan yang diperoleh organisasi itu sendiri. Walaupun terdapat satu 

variabel yang ditolak yaitu Budaya Organisasi dan yang diterima ada 3 

variabel yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Komitmen 

Organisasi dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance. 

3. Dampak Sosial 

Temuan pada penelitian ini diharapkan akan dapat menimbulkan nilai 

norma yang baru, struktur hubungan sosial yang baru, berkembangnya 

diferensiasi struktural serta terbukanya peluang mobilitas pada lingkungan 

kinerja Rumah Sakit Kabupaten Pemalang walaupun tidak semua hasil 

pada penelitian ini diterima. Terdapat satu variabel yang ditolak yaitu 

Budaya Organisasi dan yang diterima ada 3 variabel yaitu Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, Komitmen Organisasi dan Penerapan 

Prinsip Good Corporate Governance. 


