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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja 

manajerial pada beberapa Badan Usaha Milik Negara yang terletak di kota Bandung 

diantaranya adalah PT.Pindad, PT.Perkebunan Nusantara VIII dan PT.Indah Karya 

dengan cara menyebarkan kuesioner kepada manajer atau kepala 

bagian/departemen setingkat manajer. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab 

IV dengan menggunakan beberapa uji yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang positif antara akuntansi 

pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial. Positif memiliki pengertian 

bahwa perubahan kinerja manajerial tersebut searah dengan perubahan penerapan 

akuntansi pertanggungjawaban, semakin tinggi penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban maka kinerja manajerial semakin meningkat, demikian juga 

sebaliknya semakin menurunnya penerapan akuntansi pertanggungjawaban maka 

kinerja manajerial semakin menurun.  

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan saat ini masih memiliki banyak kekurangan dan 

keterbatasan, diantaranya: 
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1. Perizinan yang sulit untuk melakukan penelitian sehingga peneliti hanya dapat 

meneliti di beberapa BUMN yang terletak di kota Bandung. 

2. Masih terdapat beberapa jawaban kuesioner yang kurang konsisten. Hal ini 

mungkin terjadi karena responden yang cenderung kurang teliti terhadap 

pernyataan yang ada sehingga terjadi tidak konsisten dalam menjawab 

kuesioner. 

 

5.3. Saran 

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran 

sebagai masukan dan bahan pertimbangan. Adapun saran yang dapat diberikan 

peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Pihak perusahaan diharapkan untuk terus memperhatikan kesejahteraan 

karyawan khususnya pada manajer sehingga mereka akan lebih termotivasi 

dalam bekerja dan memiliki loyalitas yang tinggi serta ada rasa ingin 

memberikan yang terbaik bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

2. Bagi Penelitian Mendatang 

Penelitian mendatang hendaknya menambahkan variabel lain yang diduga 

berpengaruh terdahap kinerja manajerial. Penelitian selanjutnya juga dapat 

menganalisis topik penelitian yang sama di perusahaan-perusahaan lain 

misalnya perusahaan manufaktur yang ada di kota Bandung maupun diluar kota 

Bandung agar data penelitian lebih variatif dan kemampuan generalisasi menjadi 

lebih baik serta dapat memberikan kontribusi yang lebih dalam bidang akuntansi 

pertanggungjawaban. 


