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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh partisipasi 

anggaran , komitmen organisasi , persepsi inovasi , teknologi informasi terhadap 

kinerja manajerial pada perusahaan manufaktur di Bandar Lampung . Perusahaan 

manufaktur di Bandar Lampung menjadi sampel penelitian ini adalah lima belas 

perusahaan manufaktur . Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan , 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

Bahwasannya Partisipasi anggaran , Komitmen Organisasi , Persepsi Inovasi , 

Teknologi Informasi  berpengaruh terhadap kinerja manajerial .  

 

5.2 Saran dan Keterbatasan Penelitian  

Dari hasil penelitian serta demi kesempurnaan penelitian yang akan datang maka 

penulis memberikan saran dan keterbatasan penelitian sebagai berikut : 

 

5.2.1 Saran  

1. Penyusunan anggaran dengan melibatkan partisipasi atau keikutsertaan 

pegawai pada masing – masing pertanggungjawaban untuk menghindari  

timbulnya kesenjangan anggaran dan untuk memaksimalkan anggaran 

yang dialokasikan untuk setiap kegiatan harus dijalankan dengan 

persamaan persepsi bahwa tujuan organisasi juga merupakan tujuan 

pribadi sehingga pencapaian anggaran bukan hanya kepentingan organisasi 

. Rasa tanggungjawab terhadap pencapaian anggaran akan dirasakan oleh 

seluruh pihak . Keikutsertaan pegawai dalam penyusunan anggaran harus 

tetap diawasi dan dievaluasi agar penyusunan anggaran efektif dan efisien. 

2. Keikutsertaan pegawai dalam pembuatan anggaran yang diharapkan dapat 

memaksimalkan kemampuan organisasi dalam meningkatkan pencapaian 

dan kinerja harus diikuti dengan rasa tanggungjawab dan kejujuran seerta 
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sejalan dengan visi dan misi orgnisasi agar perbedaan informasi yang 

dimiliki tidak menjadikan kepentingan pribadi .  

3. Penelitian ini dapat diperluas dengan kemungkinan adanya variabel – 

variabel lain yang berkaitan erat dengan partisipasi anggaran , komitmen 

organisasi , persepsi inovasi dan teknologi informasi. 

 

5.2.2 Keterbatasan Penelitian 

1. Hasil penelitian belum mampu memberikan gambaran mengenai pengaruh 

kinerja manajerial dengan baik karena , hasil penelitian ini belum 

mencerminkan seluruh karakteristik maupun faktor – faktor yang 

menimbulkan pengaruh kinerja manajerial. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan lima belas perusahaan di Bandar 

Lampung, hasil penelitian belum mencerminkan secara keseluruh 

pengaruh partisipasi anggaran , komitmen organisasi , persepsi inovasi , 

teknologi informasi pada seluruh kinerja manajerial pada persuhaan 

manufaktur di Bandar Lampung .     

 


