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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan dan Implikasi 

 

5.1.1 Kesimpulan 

 

Penelitian ini menguji pengaruh kondisi Self esteem dan perlakuan tekanan 

ketaatan terhadap tingkat budgetary slack. Dari hasil pengujian  Analysis of 

Variance (ANOVA) dengan menggunakan alat bantu SPSS, maka dapat diperoleh 

simpulan sebagai berikut : 

 

1. Penelitian ini menemukan adanya pengaruh tekanan ketaatan dan self esteem 

yang tinggi terhadap budgetary slack. Semakin tinggi kondisi self esteem dan 

tekanan ketaatan yang diberikan, maka tingkat rekomendasi anggaran biaya 

akan tinggi atau terjadi slack dalam anggaran biaya.  

2. Self esteem berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack. Hasil ini 

mengindikasikan bahwa terdapat kecenderungan dari bawahan jika diberikan 

self respect tinggi dari atasan dan lingkungannya, maka akan membuat 

bawahan cenderung mengikuti dan patuh terhadap perintah atasannya untuk 

menaikan rekomendasi anggaran biaya awal.  
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3. Tekanan ketaatan berpengaruh signifikan terhadap budgetary slack. Hasil ini 

mengindikasikan pengaruh tekanan ketaatan dari atasan akan mempengaruhi 

justifikasi dari bawahan itu sendiri. Temuan ini sesuai dengan prediksi teori 

atribusi dan obedience pressure theory. 

 

5.1.2 Implikasi 

 

Studi ini setidaknya diharapkan dapat memberi masukan kepada akuntan 

manajemen serta perusahaan yang menjadi pengakomodasinya agar lebih 

memperhatikan aspek perilaku yang dalam hal ini dapat mempengaruhi 

rekomendasi anggaran yang pada dasarnya menjadi alat perencanaan utama dalam 

keuangan dan operasionalisasi perusahaan. Hal ini guna mendorong tercapainya 

tujuan yang tergambar dalam visi dan misi perusahaan dengan kinerja yang 

optimal. Untuk mencapai hal tersebut, maka dapat dimulai dengan perencanaan 

yang independen dari adanya kepentingan-kepentingan seseorang untuk 

keuntungan dirinya sendiri seperti yang menjadi bahasan utama dalam penelitian 

ini. Hasil penelitian ini setidaknya dapat memotivasi penelitian selanjutnya di 

masa yang akan datang terutama yang berkaitan dengan penelitian eksperimen 

serta penelitian yang mengeksplor permasalahan keperilakuan dalam akuntansi itu 

sendiri. 

 

5.2 Keterbatasan 

 

Meskipun penelitian ini telah dirancang dengan baik, namun masih terdapat 

beberapa keterbatasan yang kemungkinan memengaruhi hasil penelitian. 

Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Metode eksperimen dalam penelitian ini hanya melibatkan mahasiswa PIA 

dan PPA dalam lingkungan FEB Universitas Lampung. Sehingga penelitian 

ini memiliki nilai validitas eksternal yang rendah atau tidak bisa 

digeneralisasi secara keseluruhan. 

2. Instrumen yang digunakan sebagai narasi treatment hanya berdasar beberapa 

kondisi saja. Hanya beberapa indikator perlakuan yang diberikan terhadap 

kondisi di setiap variabel. 

3. Pengukuran kinerja akuntan manajemen dalam menciptakan budgetary slack 

dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada perilaku dan faktor yang 

mempengaruhinya secara kualitatif, yaitu hanya berdasarkan persepsi yang 

muncul yang diakibatkan adanya perlakuan atau treatment. 

 

5.3 Saran 

 

Dari keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan maka dapat diberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel self esteem dan tekanan ketaatan 

berpengaruh terhadap terciptanya budgetary slack. Oleh karena itu, untuk 

mengantisipasi terjadinya slack atau yang sering disebut dengan istilah mark up 

maka perusahaan harus melakukan pengawasan yang optimal terhadap 

terbentuknya perencanaan perusahaan, khusunya dalam perencanaan akuntansi 

dari adanya kepentingan pribadi yang menghilangkan nilai optimalisasi yang 

seharusnya dapat tercapai. 
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2. Dapat lebih mengembangkan penelitian eksperimen guna memperbanyak 

referensi dari penelitian eksperimen ini sendiri. Hal ini terkait masih minimnya 

jumlah penelitian eksperimen yang ada. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat  lebih luas dalam mengungkap 

pengukuran aspek perilaku yang mempengaruhi kinerja dan akuntansi itu 

sendiri.  serta diharapkan mempertimbangkan penemuan ukuran variabel yang 

lebih objektif agar tidak menghasilkan hasil pengukuranvariabel yang lebih 

tinggi dari yang sebenarnya. 

4. Di samping itu juga penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan 

eksperimen dengan objek penelitian yang lebih merepresentasikan main objek 

penelitian itu sendiri, seperti halnya dengan melakukan eksperimen terhadap 

objek asli. Hal ini guna menjadikan penelitian selanjutnya memiliki nilai 

validitas eksternal yang lebih tinggi atau dapat digeneralisasikan. 

 


