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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan, maka penulis memberikan simpulan atas penelitian mengenai pengaruh 

partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran, serta pengaruh komitmen 

organisasi dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi di lingkungan 

SKPD Pemerintah Kabupaten Serang, sebagai berikut: 

1. Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. Hal ini 

dapat diartikan bahwa partisipasi anggaran akan meningkatkan tingkat 

senjangan anggaran di lingkungan SKPD Kabupaten Serang. 

2. Komitmen organisasi tidak memperkuat proses partisipasi dalam menciptakan 

senjangan anggaran. Jadi dengan kata lain pengaruh partisipasi anggaran 

terhadap senjangan anggaran tidak dimoderasi oleh komitmen organisasi. 

3. Ketidakpastian lingkungan tidak memperkuat proses partisipasi yang akan 

menimbulkan adanya senjangan anggaran. Dengan kata lain pengaruh 

partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran tidak dimoderasi oleh 

ketidakpastian lingkungan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan simpulan yang 

diperoleh, maka terdapat beberapa saran penulis yang dapat disampaikan 

mengenai penelitian ini, yaitu: 
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5.2.1 Bagi Pemerintah Kabupaten Serang 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif 

terhdap senjangan anggaran yang berarti terjadi senjangan anggaran dalam 

lingkungan SKPD Kabupaten Serang disebabkan oleh adanya partisipasi 

anggaran, hal ini hendaklah dihindari dengan selalu mengontrol dan 

mengawasi setiap pejabat agar dapat melaksanakan setiap tugas pokok sesuai 

kinerja bukan hanya pencapaian target anggaran semata.  

2. Mengenai komitmen organisasi, meskipun hasil penelitian menunjukan 

komitmen organisasi bukan sebagai variabel moderasi dan menunjukkan 

komitmen organisasi pada SKPD Kabupaten Serang tinggi, namun 

seharusnya komitmen ini tetap dijaga dan selalu diarahkan kepada pencapaian 

sasaran organisasi, dan hendaknya komitmen ini selalu dijunjung tinggi oleh 

setiap individu agar individu senang untuk lebih memilih organisasi/instansi 

ini dari pada organisasi/instansi yang lain. 

3. Mengenai ketidakpastian lingkungan, hasil penelitian menunjukan bahwa 

ketidakpastian lingkungan ini tidak memoderasi pengaruh proses partisipasi 

anggaran terhadap senjangan anggaran, akan tetapi pemerintah Kabupaten 

Serang hendaknya mengevaluasi dan mengkaji lebih mendalam mengenai 

metode kerja, efektivitas metode, informasi, dan hasil kerja dari berbagai 

perubahan lingkungan yang terjadi dalam organisasi/instansi tersebut agar 

harapan-harapan yang diinginkan pihak di dalam organisasi dapat terpenuhi.  

 

 

 



134 

 

 

Ifat Fatmawati, 2013 
Moderasi Komitmen Organisasi Dan Ketidakpastian Lingkungan Dalam Pengaruh Partipasi Anggaran 
Terhadap Senjangan Anggaran Pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Serang 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

5.2.2  Bagi Penelitian Selanjutnya 

1. Penelitian ini hasilnya kurang menunjukan pengaruh yang tidak terlalu besar 

dan kurang signifikan, sehingga hendaknya untuk penelitian selanjutnya lebih 

memperluas kajian dari aspek organisasi yang menjadi faktor penyebab 

adanya senjangan anggaran. 

2. Objek penelitian ini hanya mencakup Kabupaten, sehingga hendaklah untuk 

penelitian selanjutnya memperluas objek penelitian ke tingkat yang lebih 

tinggi. 

3. Metode dan instrument masih perlu untuk dimodifikasi terkait dengan 

karakteristik organisasi sektor publik agar penelitian lebih akurat. Selain itu 

cobalah meneliti objek penelitian organisasi sektor publik yang lainnya. 

 

 

 

 


