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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil analisa dan pengolahan data pada penelitian tentang 

“Pengaruh Carbon Accounting dan Strategi terhadap Kinerja Manajerial”, maka 

peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:  

- Terdapat pengaruh yang signifikan antara antara carbon accounting 

terhadap Kinerja Manajerial pada perusahaan perusahaan yang ditelit..  

- Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara strategi dengan kinerja 

manajerial pada perusahaan-perusahaan yang diteliti. 

- Terdapat pengaruh yang signifikan antara antara carbon accounting dan 

strategi terhadap kinerja manajerial pada perusahaan-perusahaan yang 

diteliti. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

- Dalam penelitian ini, masih sedikitnya penelitian terdahulu sehingga 

peneliti sulit dalam menemukan referensi – referensi teori, serta referensi 

lainnya untuk penelitian ini. 

- Dalam penelitian ini, peneliti memiliki jumlah responden yang terbatas, 

yaitu hanya 33 orang responden.  Untuk itu, peneliti menyarankan pada 

para peneliti lain  untuk dapat mendapatkan responden dengan jumlah 

yang lebih besar. 

- Ketika mengajukan proposal riset kepada perushaaan, kebanyakan 

perusahaan masih belum memahami pentingnya carbon accounting bagi 
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perushaaan, sehingga banyak perusahaan memberikan penolakan kepada 

peneliti.   

- Masih minimnya ilmu carbon accounting yang penulis ketahui karena 

masih jarangnya yang membahas konsep ini di Indonesia. 

5.3. Saran 

- Untuk perusahaan-perusahaan yang diteliti 

Menyarankan untuk tetap meningkatkan carbon accounting yang telah 

dilaksanakan agar kinerja manajerial pada perusahaan dapat terus 

meningkat juga, lalu untuk memperbaiki strategi-strategi yang kurang 

tepat sasaran agar dapat lebih bersinergi dengan carbon accounting untuk 

meningkatkan kinerja manajerial, karena dengan strategi yang tepat bukan 

tidak mungkin dapat mendukung kinerja manajerial perusahaan, tidak 

hanya didukung oleh carbon accounting, tetapi strateginya sendiri harus 

lebih tepat lagi. 

- Untuk peneliti selanjutnya 

Peneliti menyarankan untuk tetap concern terhadap kasus carbon 

accounting ini di Indonesia  agar setiap perusahaan dapat menjalankan 

konsep tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut dapat berkembang 

lebih baik, dan juga untuk peneliti berikutnya untuk lebih luas lagi 

menggali ilmu carbon accounting ini. Lalu untuk peneliti selanjutnya agar 

dapat memperbaiki kekurangan peneliti yakni pada pengaruh strategi 

terhadap kinerja manajerial, mungkin ada kesalahan pada penulis atau 

kurangnya sosialisasi terhadap kedua variabel tersebut sehinggga 

mengakibatkan tidak adanya pengaruh diantara keduanya, penulis 
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berharap untuk peneliti selanjutnya dapat memperbaiki kekurangan 

penulis tersebut agar kelak penelitian ini ke depannya menjadi lebih baik. 

- Untuk Masyarakat 

Semoga dengan adanya penelitian ini, masyarakat luas lebih ikut andil lagi 

untuk menjaga dan peduli terhdapap lingkungan sekitar tujuan nya tidak 

lain tidak bukan hanya untuk keberlangsungan manusia di masa yang akan 

datang. Dan juga masyarakat luas lebih mengerti bahwa dengan adanya 

carbon accounting dan strategi yang baik pada suatu perusahaan dapat 

meningkatkan kinerja manajerial pada perusahaan tersebut. 

- Peneliti menyarankan pada para peneliti lain untuk dapat mendapatkan 

responden dengan jumlah yang lebih besar agar data yang didapatkan lebih 

besar pula guna untuk keakuratan penelitian ini ke depan nya, karena 

dalam penelitian ini masih banyak kekurangan terutama dari hasil variabel 

strategi terhadap kinerja manajerial, mungkin di karenakan oleh kurangnya 

responden pada penelitian ini. 

- Diharapkan peneliti lain dapat memberikan informasi yang lebih edukatif 

kepada pihak perushaaan mengenai isu-isu carbon accounting, strategi, 

dan kinerja manajerial sebelum melakukan penelitian lebih lanjut. 


