
 75

BAB V 

P E N U T U P 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, 

maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat diketahui 

bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif sifnifikan 

terhadap kinerja manajerial di Kantor Pemerintah Kota Surakarta 

2. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka 

dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat kesesuaian antara partisipasi 

penyusunan anggaran dengan desentralisasi, tidak berpengaruh terhadap 

semakin tinggi kinerja manajerial di Kantor Pemerintah Kota Surakarta 

dan sebaliknya semakin rendah tingkat kesesuaian antara partisipasi 

penyusunan anggaran dengan desentralisasi, tidak berpengaruh terhadap 

rendahnya kinerja manajerial di Kantor Pemerintah Kota Surakarta. 

3. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam peneltiain ini, maka 

dapat diketahi bahwa semakin tinggi (rendah) tingkat kesesuaian antara 

partisipasi penyusunan anggaran dengan gaya kepemimpinan, 

berpengaruh terhadap semakin tinggi (rendah) kinerja manajerial di 

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta. 
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B. Saran  

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini penulis 

ingin memberikan saran berkaitan dengan masalah partisipasi penyusunan 

anggaran, gaya kepemimpinan dan kinerja manajerial sebagai berikut : 

1. Untuk dapat meningkatkan kinerja manajerial yang ada di Kantor 

Pemerintah Daerah Kota Surakarta perlu untuk meningkatkan partisipasi 

pegawai khususnya yang mempunyai posisi manajerial di kantor dinas 

masing-masing dalam penyusunan anggaran.   

2. Perlu adanya kebijakan desentralisasi yang lebih baik dalam rangka 

meningkatkan kinerja manajerial para pegawai di Kantor Pemerintah Kota 

Surakarta.  

3. Perlu adanya gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi yang ada 

baik organisasi maupun pegawai yang ada di Kantor Pemerintah Daerah 

Kota Surakarta dalam rangka menngkatkan kinerja manajerialnya.  

4. Mmengingat selama ini gaya kepemimpinan yang ada cenderung 

mengunggulkan senioritas. Sehingga pegawai manajerial yang ada di 

Kantor Pemerintah Kota Surakarta lebih banyak tergantung pada pimpinan 

yang ada di dinas masing-masing, perlu adanya kesempatan bagi para 

pegawai yang memang mempunyai kinerja yang baik untuk dapat 

menduduki posisi atau jabatan yang strategis. 

  

 
 

 


