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BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh sistem informasi 

akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial pada PT. Dua Satu Dua Cipta 

Lestari Kota Tangerang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen pada PT. 

Dua Satu Dua Cipta Lestari berada dalam kategori baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen 

memiliki lingkup (scope) yang luas mampu merespon secara cepat 

informasi yang diterima, mampu memberikan informasi dalam berbagai 

bentuk agregasi, serta informasi yang terintegrasi. 

2. Pelaksanaan kinerja manajerial pada PT. Dua Satu Dua Cipta Lestari 

berada dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa manajer 

mampu untuk menentukan tujuan dan arah kebijakannya, memiliki 

kemampuan untuk mencatat, melaporkan, mengukur hasil serta 

menganalisis pekerjaan, memiliki kemampuan dalam mengkoordinasikan 

bawahan, memiliki kemampuan dalam mengevaluasi pekerjaan, memiliki 

kemampuan dalam memberikan pengarahan, pengawasan serta 

membimbing bawahan, mampu memberikan contoh yang baik untuk 

menumbuhkan semangat kerja karyawan, mampu bernegoisasi serta 

memiliki kemampuan dalam mempresentasikan perusahaannya. 
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3. Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara dimensi 

intregration terhadap kinerja manajerial, sedangkan dimensi broadscope, 

timeliness, dan agretration tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja 

manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan karakteristik sistem 

informasi akuntansi manajemen seluruh dimensi tidak dapat dipisah untuk 

memperoleh informasi yang memiliki cakupan luas sebagai salah satu 

inplikasi atas meningkatnya otoritas, tanggung jawab serta fungsi kontrol, 

sehingga dapat mendorong setiap manajer untuk mengembangkan 

kompetensinya dalam perusahaan. 

 
5.2 Saran 

 Saran-saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

a. Sistem informasi akuntansi manajemen memberikan informasi yang 

bermanfaat. Maka dari itu, perusahaan harus mempertahankan 

informasi yang diterima sehingga dapat menghasilkan keputusan yang 

dapat mengurangi terjadinya konflik. 

b. Sistem informasi akuntansi manajemen di PT. Dua Satu Dua Cipta 

Lestari sudah tersedia. Sebaiknya perusahaan juga harus menyediakan 

petunjuk atau pedoman pelaksanaan atas sistem tersebut, sehingga 

memudahkan user dalam menggunakan sistem tersebut. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi pihak-pihak lain yang tertarik meneliti topik ini secara mendalam, 

maka penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya untuk menambahkan 

dan mengembangkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi 

kinerja manajerial seperti menggunakan variabel moderating atau variabel 

interving. 

 




