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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan perencanaan anggaran, 

kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap penyerapan 

anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta dengan menggunakan uji regresi berganda yang diolah dengan software 

IBM SPSS 25. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang 

telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Penyerapan Anggaran.  

b. Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap 

Penyerapan Anggaran. 

c. Komitmen Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan 

Anggaran. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan yang diharapkan dapat 

di atasi pada peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Adanya keterbatasan waktu saat menyebarkan kuesioner sehingga tidak 

dapat memberikan hasil yang maksimal. 

b. Penelitian ini hanya fokus pada satu SKPD dan jumlah sampel yang 

terbatas, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat dikembangkan 

pada keseluruhan SKPD pada suatu pemerintahan daerah untuk 

mendapatkan data yang lebih lengkap. 

c. Penggunaan instrument kuesioner yang terdiri atas pertanyaan tertutup 

tidak memberikan ruang bagi responden untuk memberi pendapat di luar 
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pertanyaan yang telah diajukan sehingga peneliti dihadapkan pada 

keterbatasan penjelasan atas penelitian yang diperoleh. 

 

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat 

bermanfaat, antara lain: 

a. Disarankan peneliti selanjutnya dapat memperkaya instrument penelitian 

yang digunakan (selain kuesioner) sehingga dapat memperoleh 

penjelasan lebih detail terkait fenomena pada topik anggaran dan 

memperluas jangkauan penelitian dengan subjek instansi pemerintah 

lainnya. 

b. Disarankan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel penelitian 

lainnya yang belum digunakan dalam penelitian ini sehingga penelitian 

selanjutnya dapat mewakili seluruh faktor yang dapat mempengaruhi 

penyerapan anggaran. 

c. Disarankan kepada pemerintah untuk senantiasa memaksimalkan 

perencanaan anggaran yang dilakukan serta berupaya meningkatkan 

kompetensi/kualitas para pengelola anggaran dengan mengacu kepada 

prinsip-prinsip anggaran sektor publik, sehingga penyerapan anggaran 

terus mengalami peningkatan. 

d. Selanjutnya, disarankan kepada pemerintah agar menumbuhkan 

komitmen bagi pengelola anggaran terhadap tujuan-tujuan organisasi 

pemerintah sesuai dengan karakteristik anggaran sektor publik yang 

menuntut adanya komitmen dalam mengelola keuangan publik. 
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