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BAB VI 

PENUTUP 

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Kesimpulan yang diambil kemudian 

menjadi dasar penyusunan implikasi baik dari aspek teoritis 

maupun praktis.  

VI.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 

ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi, sentralisasi, 

ukuran organisasi dan budaya organisasi terhadap partisipasi 

penyusunan anggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran 

pada gereja-gereja lintas dedominasi di kota Ambon. Hipotesis 

yang dikembangkan dalam penelitian ini sebanyak delapan 

hipotesis dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil 

penelitian kualitatif kemudian dipemberian skor untuk 

melakukan uji chi square dalam rangka menguji hipotesis 

yang dikembangkan. 

Hasil pengujian pada hipotesis pertama untuk menguji 

pengaruh ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi 

terhadap partisipasi penyusunan anggaran, didapati bahwa 

ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi ternyata tidak 
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mempengaruhi partisipasi penyusunan anggaran. Hasil 

pengujian pada hipotesis kedua untuk menguji pengaruh 

ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi terhadap 

evaluasi pelaksanaan anggaran juga menunjukan hasil yang 

sama yaitu tidak terdapat pengaruh terhadap evaluasi 

pelaksanaan anggaran.  

Pengujian pada hipotesis ketiga untuk menguji pengaruh 

sentralisasi terhadap partisipasi penyusunan anggaran serta 

hipotesis keempat pengaruh sentralisasi terhadap evaluasi 

pelaksanaan ternyata menunjukan bahwa pada gereja-gereja 

lebih mengembangkan sistem sentralisasi ketimbang 

desentralisasi. Sehingga hipotesis yang menunjukan bahwa 

sentralisasi memiliki pengaruh negatif terhadap partisipasi 

penyusunan anggaran dan evaluasi anggaran ternyata ditolak. 

Hipotesis kelima yaitu menguji pengaruh ukuran 

organisasi terhadap partisipasi penyusunan anggaran dan 

evaluasi pelaksanaan anggaran menunjukan bahwa ukuran 

organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap partisipasi 

penyusunan anggaran. Hipotesis keenam untuk menguji 

pengaruh ukuran organisasi terhadap evaluasi pelaksanaan 

anggaran ternyata juga menunjukan hasil yang sama yaitu 
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tidak terdapat pengaruh ukuran organisasi terhadap evaluasi 

pelaksanaan anggaran.  

Variabel terakhir yang dikembangkan dalam penelitian ini 

adalah variabel budaya organisasi. Hipotesis ketujuh untuk 

menguji pengaruh budaya organisasi terhadap partisipasi 

penyusunan anggaran menunjukan bahwa tidak terdapat 

pengaruh budaya organisasi terhadap partisipasi penyusunan 

anggaran. Begitupun pada hipotesis yang terakhir atau yang 

kedelapan yang merupakan hipotesis untuk menguji pengaruh 

budaya organisasi terhadap evaluasi pelaksanaan anggaran 

menunjukan tidak terdapat pengaruh budaya organisasi 

terhadap evaluasi pelaksanaan anggaran.  

Secara umum, didapati bahwa partisipasi penyusunan 

anggaran dan evaluasi anggaran pada organisasi jasa yang 

bermotif non profit ternyata tidak dipengaruhi oleh 

ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi, ukuran 

organisasi dan budaya organisasi serta sistem gereja yang 

lebih cenderung kepada sistem sentralisasi ketimbang 

desentralisasi.  
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VI.2 Implikasi 

Dengan memperhatikan kesimpulan penelitian, dapat 

dikemukakan hal-hal yang merupakan implikasi teoritis dan 

implikasi terapan. Implikasi teoritis berkenan dengan 

sumbangan penelitian bagi khasanah ilmu pengetahuan, 

sedangkan implikasi terapan mencakup saran-saran yang 

bermanfaat bagi para praktisi.  

 

VI.2.1 Implikasi Teoritis 

Penelitian yang dilakukan oleh Zuriekat et al 

(2009) pada organisasi jasa yang bermotif profit yaitu 

industri perbankan di Yordania menunjukan bahwa 

ketidakpastian lingkungan eksternal organisasi, 

sentralisasi dan ukuran organisasi mempunyai pengaruh 

terhadap karakteristik sistem penganggaran.  

Penelitian lain juga dilakukan oleh Yuliati Anik 

(2009), Kartika Andi (2010), Coreia (2012), Alim (2006), 

Rinarti dkk (2007) dengan menggunakan sampel 

organisasi profit motif, organisasi jasa yang berprofit 

motif  maupun pemerintah. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa terdapat pengaruh ketidakpastian lingkungan 
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eksternal organisasi, sentralisasi, ukuran organisasi 

terhadap partisipasi penyusunan anggaran dan evaluasi 

pelaksanaan anggaran.   

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

dengan menggunakan organisasi jasa yang bermotif non 

profit ternyata menunjukan hal yang berlawanan. Bagi 

organisasi jasa yang bermotif non profit khususnya 

organisasi gereja menunjukan bahwa tidak terdapat 

pengaruh ketidakpastian lingkungan eksternal 

organisasi, dan ukuran organisasi terhadap partisipasi 

penyusunan anggaran dan evaluasi pelaksanaan 

anggaran. Sedangkan variabel sentralisasi memiliki 

pengaruh yang kuat terhadap partisipasi penyusunan 

anggaran maupun evaluasi pelaksanaan anggaran. 

Penelitian ini mengembangkan variabel tambahan 

yaitu budaya organisasi. Hasil penelitian pun ternyata 

menunjukan tidak terdapat pengaruh budaya organisasi 

terhadap partisipasi penyusunan anggaran maupun 

evaluasi pelaksanaan anggaran. Hal ini tentu berbeda 

dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Keunikan gereja 

yang merupakan organisasi jasa yang bermotif non profit 
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inilah yang menjadi hal menarik dan membedakan gereja 

dengan organisasi jasa lainnya.  

Penelitian ini memberikan warna baru dalam 

khasanah penelitian karakteristik sistem penganggaran 

khususnya partisipasi penyusunan anggaran dan 

evaluasi pelaksanaan anggaran. Warna baru yang 

dimaksudkan adalah tidak semua hal yang terjadi pada 

organisasi profit motif maupun jasa yang profit motif bisa 

berlaku secara umum pada organisasi gereja yang non 

profit dan berbasis pada ajaran agama (yang dibahas 

secara khusus dalam ilmu teologi). Sehingga dalam 

pengembangan ilmu manajemen, khususnya manajemen 

gereja sangat diperlukan ada sinergitas antara ilmu 

teologi dan ilmu manajemen. Dengan adanya sinergitas 

tersebut maka sangat dimungkinkan untuk terciptanya 

kolaborasi dua ilmu yang saling menopang dalam 

menjawab kebutuhan masyarakat.   

 

VI.2.2 Implikasi Terapan 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi teoritis 

yang telah dipaparkan, maka terkait dengan 
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karakteristik sistem penganggaran khususnya 

partisipasi penyusunan anggaran dan evaluasi 

pelaksanaan anggaran pada organisasi jasa yang 

bermotif non profit ditemukan bahwa tidak terdapat 

pengaruh ketidakpastian lingkungan eksternal 

organisasi, ukuran organisasi dan budaya organisasi 

terhadap partisipasi penyusunan anggaran dan evaluasi 

pelaksanaan anggaran. Sedangkan sistem yang 

dikembangkan dalam organisasi gereja terkait 

pengambilan keputusan lebih diarahkan kepada sistem 

sentralisasi. 

Oleh karena itu, gereja diharapkan untuk secara 

aktif menyikapi setiap perubahan yang bisa terjadi pada 

kondisi eksternal organisasi. Dalam penganggaran pun 

sangat diharapkan orientasi jangka panjang 

diperhatikan bukan saja orientasi jangka pendek. Hal ini 

menjadi penting mengingat gereja dalam seluruh 

aktivitas pelayanannya dibiayai oleh gereja sendiri.  

Terkait dengan sentralisasi, gereja dalam seluruh 

aktivitas pelayanannya mengacu pada visi dan misi yang 

ditetapkan oleh gereja pada level pusat atau sinode. 
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Sehingga, hal ini belum tentu menyentuh gereja-gereja 

pada level jemaat lokal. Sehingga, sangat diharapkan 

penyusunan visi dan misi serta program pusat tersebut 

tidak terlepas dari kondisi nyata yang dihadapi oleh 

gereja-gereja lokal.  

Kondisi jemaat lokal dalam kaitan dengan ukuran 

organisasi ditemukan ada kendala terkait data yang 

dibutuhkan. Oleh karena itu, besar kecilnya organisasi 

gereja sebaiknya tidak mempengaruhi seluruh aktivitas 

pelayanan dan peningkatan seluruh sarana penunjang 

pelayanan. Keberhasilan pelayanan bukan diukur dari 

jumlah warga gereja maupun jumlah finansial yang 

dimiliki, tetapi keberhasilan pelayanan lebih diukur 

pada bagaiman kepuasan warga gereja ketika dilayani 

oleh gereja.  

Budaya yang tercipta dalam organisasi gereja 

adalah berbeda dengan budaya yang tercipta pada 

organisasi lainnya. Orientasi utama organisasi gereja ini 

adalah pelayanan sehingga dalam seluruh aktivitas 

pelayanannya, gereja diharapkan mengutamakan 

pelayanan daripada birokrasi organisasi. Sekalipun, 
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birokrasi penting, tetapi jangan sampai hal ini 

menghalangi pelayanan yang seharusnya dilakukan oleh 

gereja. Dalam kaitan dengan penggunaan anggaran, 

gereja harus seefektif mungkin untuk mengelola akan 

setiap anggaran maupun aset yang dimiliki oleh gereja. 

     

VI.3 Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian 

Mendatang 

Dalam seluruh aktivitas penelitian dan penulisan, peneliti 

menyadari sungguh bahwa terdapat kekurangan-kekurangan 

yang perlu dilengkapi. Kekurangan tersebut antara lain 

terbatasnya data yang diperoleh secara khusus data untuk 

ukuran organisasi. Kesulitan memperoleh data tentu akan 

mempengaruhi seluruh proses penelitian bahkan hasil yang 

ingin dicapai dalam penelitian. Sehingga, diharapkan kepada 

peneliti selanjutnya dapat mengupayakan data-data yang 

memang tidak bisa diperoleh pada penelitian ini. 

 

Selain itu, peneliti akan datang diharapkan juga dapat 

meneliti pada tiga bagian dari karakteristik sistem 

penganggaran yang tidak dipakai oleh peneliti dalam 
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penelitian ini. Supaya hal tersebut dapat memperkuat 

penelitian yang telah dilakukan.  

Penelitian ini lebih diarahkan pada penelitian kualitatif, 

sehingga peneliti akan datang juga diharapakan dapat 

mengembangkan penelitian secara kuantitatif guna 

memperkuat apa yang telah ditemukan peneliti selama 

penelitian dan penulisan.  

Gambar model 1-3 dari hasil temuan terkait partisipasi 

penyusunan anggaran dan evaluasi anggaran menunjukan 

bahwa ada tiga model partisipasi dan evaluasi terhadap 

anggaran gereja. Penelitian yang dilakukan ini hanya 

mempunyai 9 sampel sehingga tidak memungkinkan 

dilakukan pengujian berdasarkan masing-masing model. Oleh 

karena itu, peneliti akan datang diharapkan menambah 

jumlah sampel untuk menguji variabel-variabel yang ada 

apakah hasilnya akan berpengaruh signifikan atau justru 

tidak berpengaruh signifikan. 

Keunikan gereja yang membuatnya berbeda dengan organisasi 

lain yang perlu dieksplor dalam penelitian selanjutnya adalah 

strategi pelayanan gereja, Strategi pengembangan gereja 

sebagai manivestasi dari wujud pelaksanaan anggaran dari 
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kondisi keuangan yang tidak dimiliki. Strategi peningkatan 

Sumber Daya Manusia (SDM) warga gereja agar lebih mampu 

berpartisipasi dalam partisipasi penyusunan anggaran dan 

evaluasi pelaksanaan anggaran dan lain-lain. Dalam 

penelitian ini karakteristik anggaran khususnya partisipasi 

penyusunan anggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran 

merupakan variabel dependen. Mengingat gereja sebagai 

organisasi non profit yang membiayai kegiatannya sendiri, 

maka partisipasi penyusunan anggaran dan evaluasi 

pelaksanaan anggaran sesungguhnya merupakan bagian dari 

budaya organisasi gereja. Dengan demikian diharapkan pada 

penelitian mendatang dapat meneliti partisipasi penyusunan 

anggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran sebagai bagian 

dari variabel budaya organisasi, tidak terpisah satu dengan 

lainnya. 


