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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan 

       Berdasarkan hasil penelitan pada SKPD Kabupaten Belitung Timur 

mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap  senjangan anggaran 

dengan ambiguitas peran dan penekanan anggaran sebagai variabel 

pemoderasi, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengujian hipotesis pertama (H1) menghasilkan pernyataan bahwa 

partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. 

2. Pengujian hipotesis kedua (H2) menghasilkan pernyataan bahwa 

ambiguitas peran tidak mampu bertindak sebagai pemoderasi 

hubungan partisipasi anggaran dan senjangan anggaran. 

3. Pengujian hipotesis ketiga (H3) menghasilkan pernyataan bahwa 

penekanan anggaran tidak mampu bertindak sebagai pemoderasi 

hubungan partisipasi anggaran dan senjangan anggaran. 

B. Saran 

       Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan dan kesimpulan tersebut, 

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut agar mendapatkan hasil 

yang lebih baik yaitu: 

1. Perlunya melakukan wawancara secara langsung dengan responden 

dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban kuesioner lebih akurat 

dan mencerminkan jawaban yang sebenarnya. 
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2. Bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut penelitian ini sebaiknya 

menambahkan variabel lain agar hasil yang diteliti lebih bervariati. 

Misalnya penambahan variabel komitmen organisasi, budaya 

organisasi, gaya kepemimpinan, locus of control dan lain-lain. 

3. Berdasarkan hasil partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap 

senjangan anggaran, didalam suatu organisasi hendaknya menerapkan 

keterbukaan infomasi yang berkitan dengan penganggaran sehingga 

informasi dapat dengan maksimal dan dapat di pertanggungjawabkan 

sehingga tidak terjadi informasi yang bias. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

       Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna 

dan tidak terlepas dari keterbatasan, oleh karena itu ada beberapa 

keterbatasan yang perlu dikemukakan sebagai masukan pada penelitian 

selanjutnya, antara lain: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan metode survey melalui kuesioner 

tanpa terlibat langsung dalam wawancara sehingga kemungkin besar 

informasi yang disampaikan responden rentan terhadap informasi 

yang bias. 

2. Sampel penelitian ini hanya dilakukan di wilayah kabupaten Belitung 

Timur, sebaiknya penelitian selanjutnya memperluas wilayah sampel 

penelitian seperti dengan menambah kabupaten atau dengan 

menggunakan sampel di manufaktur sehingga bisa di lakukan 

pembandingan. 


