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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini menguji dampak komitmen organisasi, sistem pengendalian 

intern pemerintah, akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan kejelasan 

sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial. Adapun hasilnya, yaitu sebagai 

berikut:  

1.  Uji validitas menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki KMO > 0,5 dan 

semua pertanyaan memiliki loading factor > 0,4. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel dan semua pertanyaan dinyatakan valid.  

2.  Uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha dari tiap-tiap 

variabel telah memenuhi karakteristik. Jadi, dapat disimpulkan kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel dinyatakan reliabel  

3.  Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial 

pada satuan kerja perangkat daerah. 

b. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap 

kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat daerah. 

c. Akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

pada satuan kerja perangkat daerah. 
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d. Partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

satuan pada kerja perangkat daerah. 

e. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial satuan kerja perangkat daerah. 

B. Keterbatasan 

Ada beberapa keterbatasan yang diduga akan dapat berpengaruh pada hasil 

penelitian. Keterbatasan tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini alat penelitian menggunakan kuesioner, sehingga 

hasil penelitian akan tergantung pada kualitas dari kuesioner. Apabila 

terjadi perbedaan presepsi dari responden akan menyebabkan penafsiran 

yang berbeda-beda 

2. Sampel penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu hanya manajer yang 

bekerja di SKPD Kabupaten Sragen saja, sehingga hasil yang diperoleh 

kurang dapat mewakili SKPD dilingkungan pemerintah daerah lainnya. 

Peneliti membatasi daerah pengambilan sampel karena adanya 

keterbatasan waktu dan tenaga.  

C. Saran 

Dari keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka dapat diberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya, selain melakukan pengisian kuesioner 

sebaiknya juga melakukan wawancara secara langsung terhadap responden 

pada saat penyebaran kuesioner, sehingga pengisian kuesioner akan lebih 

sempurna. 
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2. Bagi penelitian selanjutnya,  sebaiknya menggunakan sampel yang lebih 

besar dengan cakupan yang lebih luas, sehingga akan dapat meningkatkan 

generalisasi kesimpulan hasil penelitian. 

D. Implikasi  

 Implikasi dari temuan penelitian mencakup pada dua hal, yaitu implikasi 

teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis berkaitan dengan 

kontribusinya bagi perkembangan teori-teori mengenai dampak komitmen 

organisasi, sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas publik, 

partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja 

manajerial pada satuan kerja perangkat daerah.  Implikasi praktis berkaitan 

dengan kontribusi penelitian terhadap dampak komitmen organisasi, sistem 

pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas publik, partisipasi anggaran  dan 

kejelasan sasaran anggaran guna meningkatkan kinerja manajerial pada satuan 

kerja perangkat daerah. 

1. Implikasi Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat  menambah pengetahuan mengenai 

dampak komitmen organisasi, sistem pengendalian intern pemerintah, 

akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran 

terhadap kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat daerah. Dalam 

penelitian ini walaupun tidak semuanya memiliki dampak terhadap kinerja 

manajerial pada satuan kerja perangkat daerah paling tidak terdapat 3 

variabel yang berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja 

perangkat daerah, yaitu komitmen organisasi, sistem pengendalian intern 
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pemerintah dan kejelasan sasaran anggaran, sedangkan ada 2 variabel yang 

tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat 

daerah, yaitu akuntabilitas publik dan partisipasi anggaran. 

2. Implikasi Praktis 

 Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan pertimbangan bagi 

pemerintah dalam meningkatkan kinerja manajerial pada satuan kerja 

perangkat daerah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

membantu manajer dalam mempertimbangkan berbagai hal untuk 

pengambilan keputusan yang akan membantu dalam meningkatkan kinerja 

manajerial. Meningkatnya kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat 

daerah dapat membantu dalam menilai kinerja pemerintah daerah. 

 


