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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

1. Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran, artinya 

semakin tinggi pastisipasi dalam penyusunan anggaran maka semakin tinggi 

kemungkinan terjadinya senjangan anggaran. Karena dengan tingginya 

partisipasi aparatur pemerintah dalam penyusunan anggaran akan memberikan 

kesempatan yang lebih besar kepada mereka untuk melakukan senjangan dan 

sebaliknya. 

2. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran, artinya 

komitmen organisasi tersebut tidak dapat memperlemah hubungan karyawan 

yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran untuk melakukan senjangan 

anggaran, walaupun karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi tidak 

dapat menurunkan kemungkinan terjadinya senjangan anggaran. 

3. Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran, artinya 

semakin tinggi asimetri informasi dalam penyusunan anggaran maka semakin 

tinggi kemungkinan terjadinya senjangan anggaran. Karena dengan tingginya 

asimetri informasi aparatur pemerintah dalam penyusunan anggaran akan 

memberikan kesempatan yang lebih besar kepada mereka untuk melakukan 

senjangan dan sebaliknya.  
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B.  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, namun 

demikian diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam praktek dan 

pengembangan berikutnya. Beberapa keterbatasan penelitian ini antara lain: 

1. Koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 0,248 atau 24,8%. Hal ini 

menjelaskan bahwa 24,8% senjangan anggaran dipengaruhi oleh variabel 

partisipasi anggaran, asimetri informasi dan komitmen organisasi sisanya 

sebesar 75,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

2. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diisi oleh responden tanpa 

didampingi peneliti secara langsung, sehingga jika ada pertanyaan yang 

kurang dipahami oleh responden, responden tidak dapat mengkonfirmasi 

kepada peneliti, dikhawatirkan hal tersebut akan mengakibatkan  informasi 

yang diperoleh kurang tepat. 

 

C. Saran 

Dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang ada, maka 

disarankan untuk penelitian yang akan datang memperhatikan hal-hal berikut : 

1. Variabel lain yang mungkin untuk diteliti pada penelitian yang akan datang 

antara lain: kecukupan anggaran, ketidakpastian lingkungan dan locus of 

control.  
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2. Untuk masa yang akan datang dalam mengisi kuisioner sebaiknya responden 

di dampingi langsung oleh peneliti agar informasi yang didapatkan responden 

lebih tepat.  

3. Untuk masa yang akan datang sebaiknya tidak hanya meneliti pada dinas dan 

badan saja, bisa diperluas dengan menambahkan kantor, inspektorat, 

sekretariat, biro dan rumah sakit daerah. 

 

D. Implikasi Penelitian 

Hasil temuan penelitian ini dapat dipertimbangkan oleh praktisi maupun 

akademisi sebagai masukan karena budgetary slack adalah suatu bentuk 

disfungsional dalam perencanaan anggaran yang mengarah pada kerugian 

keuangan daerah. Budgetary slack harus dicegah dengan cara menyusun system 

terintegrasi dalam proses anggaran mulai dari perenanaan sampai pengevaluasian 

anggaran untuk mendapatkan efektivitas anggaran organisasi. Langkah-langkah 

yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah antara lain membuka ruang 

keterlibatan publik atau masyarakat seluas-luasnya, merusmuskan mekanisme 

proses anggaran yang transparan, akuntabel, dan jelas kepada publik. Oleh karena 

itu, aparatur pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan suatu program 

yang direnanakan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan ekonomis 

sehingga tercipta suatu tata pemerintahan yang baik (good governance). 


