
 

 

BAB V 

KESIMPULAN, KELEMAHAN DAN SARAN 

 

5. 1 Kesimpulan 

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui pengaruh antara partisipasi anggaran 

dan asimetri informasi terhadap senjangan anggaran baik secara langsung 

maupun dengan job relevant information sebagai variable pemediasi. 

Partisipasi anggaran diduga memiliki pengaruh langsung terhadap senjangan 

anggaran, Semakin tinggi keterlibatan partisipasi anggaran maka akan 

menurunkan tingkat senjangan anggaran. Variabel lain yang dianggap 

mempengaruhi senjangan anggaran adalah informasi asimetri dan job 

relevant information. 

Terdapat enam hipotesis dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini didapat 

kesimpulan yaitu : 

1. Partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

asimetri informasi. 

2. Partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Job 

Relevant Information. 

3. Informasi asimetri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Job Relevant Information. 
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4. Job Relevant Information memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap senjangan anggaran 

5. Partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

senjangan anggaran 

6. Informasi asimetri tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran. 

Dari hasil pengujian keenam hipotesis dalam penelitian ini, dibuat analisis 

jalur untuk menguji hubungan secara langsung dan melalui variabel 

pemediasi. Maka dapat disimpulkan dua hal, pertama bahwa partisipasi 

anggaran memiliki pengaruh baik secara langsung maupun melalui job 

relevant information sebagai pemediasi terhadap senjangan anggaran. Namun 

dari keduanya diketahui bahwa pengaruh lebih kuat nilainya apabila melalui 

job relevant information sebagai variabel pemediasi dibandingkan pengaruh 

secara langsung dari variabel partisipasi anggaran terhadap senjangan 

anggaran. Kedua, tidak terdapat pengaruh secara langsung dari informasi 

asimetri terhadap senjangan anggaran. Akan tetapi dengan adanya job 

relevant information sebagai variable intervening (pemediasi) maka ada 

hubungan secara tidak langsung dimana informasi asimetri berpengaruh 

signifikan terhadap job relevant information yang memiliki pengaruh sangat 

signifikan terhadap senjangan anggaran. 
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5.2. KelemahanPenelitian 

Penelitian ini memiliki banyak kelemahan dikarenakan adanya keterbatasan 

pada penulis. Kelemahan tersebut diantaranya adalah : 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya dilakukan pada 

Institusi Pendidikan Negeri yang berstatus BLU di Bandar Lampung. 

Sehingga hasil yang didapat mungkin akan menimbulkan perbedaan 

apabila dilakukan pada jenis organisasi yang berbeda seperti pada 

perusahaan dan juga organisasi sektor publik lainnya. 

2. Metode pengumpulan data hanya menggunakan data kuesioner.. 

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini belum mewakili semua 

factor-faktor yang mempengaruhi timbulnya senjangan anggaran. 

5.3.  Saran 

Dikarenakan adanya keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian ini 

sehingga hasil yang didapatkan belum mewakili teori secara 

keseluruhan.Utnuk itu penulis menyarankan kepada penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan pasrtisipasi anggaran, informasi asimetri, job 

relevant information serta senjangan anggaran untuk dapat melakukan 

penelitian disektor lainnya sehingga dapat membandingkan hasil penelitian 

dengan sebelumnya. Selain itu pengembangan variabel juga perlu dilakukan 

untuk mengetahui faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi senjangan 

anggaran. 
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Peneliti juga menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat melakukan 

teknik interview atau observasi sehingga data yang didapat dapat lebih 

menggambarkan keadaan sebenarnya pada populasi dan sampel yang 

diteliti. 

 

 


