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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

mengenai pengaruh sistem pengendalian manajemen dan pengendalian internal 

terhadap kinerja perusahaan pada PT. Sigma Steel Bandung, maka penulis 

menyimpulkan bahwa: 

1. Sistem pengendalian manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja perusahaan pada PT. Sigma Steel Bandung. Hal ini ditunjukkan oleh 

koefisien regresi bertanda positif dan nilai signifikansi variabel sistem 

pengendalian manajemen sebesar 0.000 lebih kecil dari 0,05. Tingkat 

pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja perusahaan adalah 

sebesar 61,15%. 

2. Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

perusahaan pada PT. Sigma Steel Bandung. Hal ini ditunjukkan oleh 

koefisien regresi bertanda positif dan nilai signifikansi variabel pengendalian 

internal sebesar 0,017 lebih kecil dari 0.05. Tingkat pengaruh pengendalian 

internal terhadap kinerja perusahaan adalah sebesar 50,69%. 

3. Sistem pengendalian manajemen dan pengendalian internal secara bersama-

sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan pada 

PT. Sigma Steel Bandung. Hal ini ditunjukkan oleh nilai sig. F sebesar 0,000 

lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian yang ditetapkan sebesar 0,05. 

Tingkat pengaruh yang dihasilkan adalah sebesar 68% sedangkan sisanya 

sebesar 32% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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5.2  Keterbatasan 

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya: 

1. Penelitian ini tidak membandingkan hasil tanggapan responden dengan hasil 

wawancara dengan manajemen perusahaan, sehingga tidak terlihat perbedaan 

antara tanggapan responden dengan keadaan sebenarnya yang sedang terjadi 

di perusahaan. 

2. Responden penelitian ini tidak difokuskan pada manajemen tingkat menengah 

dan atas tetapi mencakup keseluruhan karyawan, sehingga bisa menyebabkan 

hasil penelitian menjadi kurang akurat. 

5.3  Saran 

Adapun saran atas hasil penelitian ini antara lain:  

1. Bagi PT. Sigma Steel Bandung disarankan untuk mempertahankan sistem 

pengendalian manajemen dan pengendalian internal di perusahaannya agar 

terus berjalan efektif dan efisien. Dengan begitu, strategi dan kebijakan yang 

diputuskan mampu meningkatkan produktivitas sehingga berdampak pada 

meningkatnya kinerja perusahaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengumpulkan informasi yang 

berkaitan langsung dengan sistem pengendalian manajemen dan pengendalian 

internal perusahaan, sehingga bisa membandingkan dengan kondisi di 

perusahaan yang bersangkutan. 

3. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mengukur kinerja perusahaan 

dengan menggunakan sistem pengendalian manajemen dan pengendalian 

internal sebagai variabel moderasi, untuk melihat variabel kendali yang 

paling berpengaruh dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 


