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BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  ditarik  simpulan

sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh

akuntansi  manajemen  lingkungan  terhadap  kinerja  dikarenakan  tingkat

kesadaran karyawan pada perusahaan manufaktur di Bandung akan lingkungan

sekitarnya masih sangat kurang. Hal ini berarti membuktikan bahwa H1 ditolak.  
2. Berdasarkan  hasil  uji  t,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh

perencanaan strategi terhadap kinerja. Hal ini berarti membuktikan bahwa H2

diterima. 
3. Berdasarkan hasil Uji F dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh akuntansi

manajemen lingkungan dan perencanaan strategi terhadap kinerja. Hal ini berarti

membuktikan bahwa H3  diterima,  yang mana pengaruh akuntansi  manajemen

lingkungan dan perencanaan strategi dapat dilihat dari hasil uji R2 yaitu sebesar

32,8329%  dan  sisanya  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  seperti  motivasi,

organisasi, imbalan, gaya kepemimpinan, dan faktor lingkungan kerja. 

5.2. Keterbatasan Penelitian
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Selama  melakukan  penelitian,  peneliti  memiliki  beberapa  kendala  atau

keterbatasan-keterbatasan diantaranya yaitu:

1. Sampel
Sampel yang diambil terlalu sedikit dibandingkan dengan populasinya. Sehingga

kurang bisa mewakili  tujuan penelitian. Sampel hanya diambil sebanyak 58 buah

dikarenakan adanya keterbatasan waktu, seperti kesibukan bekerja para karyawan

perusahaan membuat peneliti hanya mendapatkan sedikit kuesioner yang dapat diisi

oleh  responden.  Selain  itu  sedikitnya  jumlah  perusahaan  yang  memberikan  izin

untuk peneliti meneliti di perusahaannya juga menjadi keterbatasan peneliti dalam

menyebarkan kuesioner.

5.3. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai

berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  menambahkan  variabel  independen

lainnya atau menambahkan variabel moderating guna mengetahui variabel-variabel

lain  yang  dapat  mempengaruhi  dan  memperkuat  atau  memperlemah  variabel

dependen.  Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  menambah  jumlah  sampel

penelitian serta memperluas  wilayah sampel  penelitian,  sehingga dapat diperoleh

hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

 

2. Bagi Perusahaan Manufaktur di Bandung

Harus dapat lebih memperhatikan dan lebih peduli lagi akan lingkungan sekitar

perusahaan  yang  dapat  terkena  dampak  buruk  yang  ditimbulkan  oleh  proses
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kegiatan  di  perusahaannya,  sehubungan  dengan  kebersihan  dan  kesehatan

lingkungan sekitar.
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