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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan 

Bab IV mengenai Pengaruh Dorongan Akuntansi Manajemen Lingkungan 

Proaktif Terhadap Kinerja Lingkungan Perusahaan Pada Perusahaan Industri  di 

Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung yang Terdaftar di PROPER 

2012, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai 

masukan bagi perusahaan. 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dorongan Akuntansi 

Manajemen Lingkungan Proaktif Pada Perusahaan Industri  di Kota 

Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung yang Terdaftar di 

PROPER 2012 dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-

rata masing-masing dimensi dari jawaban responden yaitu dorongan 

manajemen lingkungan dengan nilai rata-rata 3,98, manajemen lingkungan 

proaktif dan Total Quality Environmental Management (TQEM) dengan 

nilai rata-rata 4,03 yang berada pada interval 3,40 – 4,19 yang berkategori 

baik. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Lingkungan Perusahaan 

Pada Perusahaan Industri  di Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten 
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Bandung yang Terdaftar di PROPER 2012  dapat dikatakan baik. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai rata-rata total dari jawaban responden sebesar 3,99 

seperti pada kriteria penilaian rata-rata dimana skor ini berada pada 

interval 3,40 – 4,19 yang berkategori baik.  

3. Berdasarkan hasil perhitungan uji regresi linear sederhana diperoleh 

persamaan regresi Y = 2,050 + 0,500X. Berdasarkan hasil perhitungan 

korelasi Pearson Product Moment, maka diperoleh nilai r sebesar 0,713. 

Karena nilai r berada diantara 0,600-0,799, maka hubungan antara 

Dorongan Akuntansi Manajemen Lingkungan Proaktif dengan Kinerja 

Lingkungan Perusahaan dapat dikatakan kuat. Besarnya Pengaruh (R 

Square) Dorongan Akuntansi Manajemen Lingkungan Proaktif Terhadap 

Kinerja Lingkungan Perusahaan Pada Perusahaan Industri  di Kota 

Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung yang Terdaftar di 

PROPER 2012 sebesar 50,80% dan sisanya 49,20% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. 

4. Dari perhitungan uji hipotesis, bahwa thitung = 4,315  lebih besar dari ttabel = 

2,101. Ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima, dengan demikian dorongan 

akuntansi manajemen lingkungan proaktif berpengaruh terhadap kinerja 

lingkungan Pada Perusahaan Industri  di Kota Bandung, Kota Cimahi dan 

Kabupaten Bandung yang Terdaftar di PROPER 2012. 

5. Dari hasil analisis perusahaan menyatakan bahwa kepedulian terhadap 

masalah lingkungan yang mendorong mereka untuk memperhatikan 

masalah lingkungan, serta adanya tuntutan dari stakeholders seperti : 
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konsumen, masyarakat, dan pemilik modal. Tuntutan terhadap peraturan 

pemerintah dan tuntutan persaingan belum sepenuhnya menjadi faktor 

pendorong bagi perusahaan untuk peduli terhadap masalah-masalah 

lingkungan. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

  Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatsan yang 

memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. 

Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini adalah : 

1. Keterbatasan dalam sampel responden perusahaan industri yang terbatas            

(hanya 24 perusahaan) Keterbatasan waktu dalam menyebarkan kuesioner. 

2. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya dua yaitu 

variabel akuntansi manajemen lingkungan proaktif dan kinerja lingkungan 

sehingga variabel-variabel tersebut kurang cukup menjelaskan mengenai 

kinerja lingkungan. 

5.3  Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas,  Penulis memberikan saran yang mungkin 

dapat berguna sebagai dasar pertimbangan atau masukan bagi manajemen Pada 

Perusahaan Industri  di Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung 

yang Terdaftar di PROPER 2012 dan untuk peneliti selanjutnya. 

5.3.1 Aspek Teoritis 

  Saran bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut : 
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1. Memilih subjek penelitian yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar 

diperoleh kesimpulan dan fenomena yang berbeda sehingga dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa merinci faktor-faktor lain atau 

memilih variabel yang berbeda yang telah penulis teliti yang bisa 

meningkatkan kinerja lingkungan dalam suatu organisasi. Hal ini 

dimaksudkan agar diperoleh gambaran lain tentang hal-hal yang dapat 

meningkatkan Kinerja Lingkungan dengan menambah jenis variabel bebas 

seperti menghubungkan akuntansi manajemen lingkungan dengan strategi 

perusahaan, inovasi perusahaan, dan lebih menjelaskan pengaruh biaya-

biaya lingkungan bagi kinerja perusahaan. Serta menggunakan sampel 

yang lebih banyak sehingga generalisasi kesimpulannya dapat lebih baik. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk tidak membatasi daerah 

pengambilan sampel hanya pada satu daerah saja, sehingga dapat mewakili 

populasi yang lebih luas dan untuk perusahaan tidak hanya terpacu pada 

perusahaan yang terdaftar di PROPER saja. Penelitian selanjutnya 

hendaknya meneliti jenis industri lain seperti konstruksi, pertambangan, 

kesehatan, transportasi dan lain sebagainya yang mempunyai kinerja 

lingkungan. Dan membandingkan hasil penelitian antara jenis perusahaan 

tersebut. Selain itu, penelitian selanjutnya hendaknya dapat  menggunakan 

sampel perusahaan yang lebih luas dengan tidak membatasi ukuran 

perusahaan. 
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4. Bagi para akademisi, diharapkan dapat memberikan tambahan referensi 

dan literatur lain yang berkaitan dengan Akuntansi Manajemen 

Lingkungan Proaktif. 

5.3.2  Aspek Praktis 

  Saran bagi manajemen Pada Perusahaan Industri  di Kota Bandung, Kota 

Cimahi dan Kabupaten Bandung yang Terdaftar di PROPER 2012 adalah sebagai 

berikut : 

1. Aspek praktis yang dapat disumbangkan penelitian ini yaitu  pada saat 

ini atau masa yang akan datang organisasi perlu untuk 

mempertimbangkan seluruh potensi-potensi terkait dengan lingkungan 

karena akan berpengaruh bagi kinerja perusahaan dan penting untuk 

mempengaruhi return on investment perusahaan, seperti arus bahan-

bahan biaya, biaya-biaya pemulihan lokasi dan setiap biaya-biaya 

berhubungan dengan peraturan-peraturan masa depan.  

2. Badan Usaha perlu memperhatikan regulasi pemerintah yang sesuai 

dengan UU RI no 32 tahun 2009 (Tentang Lingkungan Hidup dan 

AMDAL (Analisis dampak lingkungan), UKL-UPL yang dilakukan  

untuk menghindari kerugian (sanksi hukum)  masa sekarang dan masa 

depan. 

3. Perusahaan perlu melakukan Audit Lingkungan terhadap sistem 

manajemen lingkungan, Perusahaan perlu melakukan perbaikan 

proses, jasa dan perbaikan produk/ jasa  untuk mengurangi dampak 

lingkungan dan Perusahaan perlu memperbaiki kualitas lingkungan 
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dengan menghilangkan limbah dan mengurangi dampaknya karena 

jika perusahaan bersikap proaktif dalam pengelolaan lingkungan, di 

samping mengurangi dampak lingkungan, juga dapat menyebabkan 

keberhasilan ekonomi yang berkelanjutan. 

4. Dalam meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, sebaiknya 

Perusahaan perlu melakukan pemantauan kualitas air limbah. Limbah 

atau polusi dapat dilihat sebagai inefisiensi atau kecacatan di dalam 

proses yang berakibat rendahnya kinerja lingkungan perusahaan. 

Perangkat yang dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja 

lingkungan dengan menghilangkan limbah atau mengurangi 

dampaknya adalah dengan Total Quality Environmental Management 

(TQEM), karena pada dasarnya TQEM merupakan manajemen 

kuliatas yang berfokus pada berbaikan terus menerus. 

5. Perusahaan dapat melakukan sertifikasi ISO 14000 yaitu standar 

internasional mengenai manajemen lingkungan, karena dengan 

diterpakannya ISO maka perusahaan telah benar-benar melakukan 

pemeliharaan, perawatan lingkungan hidup dan limbah yang 

dihasilkan dapat berkurang serta mengurangi biaya kegagalan internal. 

Dan juga dapat memberikan dampak positif pada perusahaan apabila 

ingin menambah pangsa pasar di luar negeri karena telah menerapkan 

standarisasi Internasional. 


