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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan regresi linear berganda dengan metode

Moderating Regression Analysis (MRA) dalam penelitian ini, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa variasi sistem informasi

akuntansi manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Jadi

semakin tinggi sistem informasi akuntansi manajemen, maka akan semakin

tinggi pula kinerja manajerial.

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa variasi ketidakpastian

lingkungan berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial. Jadi semakin

tinggi ketidakpastian lingkungan, maka akan semakin rendah kinerja

manajerial.

3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa variasi moderasi interaksi

berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Artinya, ketidakpastian

lingkungan dapat memoderasi yaitu memperkuat hubungan sistem informasi

akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial. Jadi semakin tinggi

ketidakpastian lingkungan, maka akan meningkatkan hubungan antara sistem

informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial.
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5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang mungkin dapat

berguna sebagai dasar penimbangan atau masukan bagi perusahaan yaitu sebagai

berikut :

1. Untuk PT.Astra International Tbk

Berdasarkan hasil penilitian menunjukan bahwa adanya pengaruh sistem

informasi akuntansi manajemen, ketidakpastian lingkungan, dan moderasi

interaksi terhadap kinerja manajerial. Namun berdasarkan hasil rekapitulasi

jawaban responden menunjukan masih terdapat kelemahan pada masing-

masing variabel. Maka terkait hal tersebut, peneliti bermaksud mengajukan

beberapa saran kepada PT.Astra International Tbk, yaitu sebagai berikut :

1) Untuk meminimalisir kesalahan pada penyampaian informasi pada

perusahaan penting untuk membangun sebuah sistem informasi akuntansi

yang terintegrasi. SIA yang terintegrasi akan meningkatkan efektivitas

dan efesiensi penggunaan sistem informasi akuntansi manajemen agar

dapat menghasilkan infromasi secara tepat waktu.

2) Meningkatkan kinerja manajerial karyawan PT.Astra International Tbk,

dengan mengadakan pelatihan karyawan atau mengikut sertakan

karyawan-karyawannya kedalam seminar-seminar yang dapat membantu

pengetahuannya akan kinerja dan memperoleh kemajuan sebagai

kekuatan yang produktif dalam perusahaan dengan jalan

mengembangkan kebutuhan ketrampilan, pengetahuan dan sikap.
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2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya disarankan sebagai berikut :

1) Diharapkan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku hanya faktor-faktor

dalam penelitian ini yaitu sistem informais akuntansi manajemen dan

ketidakpastian lingkungan, namun dapat menambah faktor-faktor lain

yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja manjerial konsumen seperti

halnya faktor komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia,

dan faktor lainnya.

2) Agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, maka untuk peneliti

selanjutnya diharapkan subjek penelitian tidak hanya terpaku pada

PT.Astra International Tbk, namun dapat menggunakan perusahaan

lainnya sebagai bahan perbandingan.


