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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasi pengujian menggunkan regresi linier berganda dengan Path

Analyss sebagai metode yang digunakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut :

1. Berdasaran hasil penelitian variabel Persepsi Ketidakpatian Lingkungan

dapat mempengaruhi Kinerja Manajerial. Ketika tidak adanya variabel

Persepsi Ketidakpatian Lingkungan maka variabel kinerja manajerial akan

baik.

2. Berdasarkan hasil penelitian variabel Persepsi Ketidakpastian Lingkungan

dapat mempengaruhi Variabel Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi

Manajemen. Ketika tingginya membutuhkan  Sistem Informasi Akuntansi

Manajemen yang tinggi.

3. Berdasarkan hasil penelitian variabel Karakteristik Sistem Informasi

Akuntansi Manajemen dapat membantu Kinerja Manajerial dalam

pengambilan keputusan dengan manfaat dari adanya informasi.

4. Berdsarkan hasil penelitian karakteristik Informasi Sistem Akuntasni

Manajemen dibutuhkan manajer untuk pengambilan keputusan disebabkan

oleh adanya ketidakpastian lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan.

Dimana ketidakpastian lingkungan memberikan dampak yang tidak baik bagi

perusahaan untuk masa yang kan datang. Sehingga adanya hubungan antara
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Persepsi Ketidakpastian Lingkungan dengan Kinerja yang di bantu oleh

Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen

5.2 Saran

1. Untuk PT PLN (Persero) di Kota Bandung

Adanya ketidakpastian lingkungan memberikan manfaat ataupun

memberiakan dampak bagi kinerja manajerial. Kinerja manajerial di PT PLN

(persero) sudah baik, dilihat dari mengetahui adanya ketidakpastian

lingkungan yang dialami oleh perusahaan, tetapi masih ada yang harus

dibenahi oleh PT PLN (Persero) guna meningkatkan kinerja manajerial.

Maka disarankan untuk lebih mengetahui secara lebih dini ketidakpatian

ligkungan yang dihapai perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja

manajerialnya, untuk meminimalisir kesalahan pada penyampaian informasi

pada perusaahn 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 dan untuk karyawan

dilakukakan nya pelatihan atau mengikut sertaka karyawan-karyawan dalam

seminar sehingga meningkatkan kualitas karyawan.

2. Untuk peneliti selanjutnya

Bagi peneliti mendatang sebaiknya penelitian tidak di lakukan hanya sebatas

PT PLN (Persero) sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luat

tidak terpatok pada satu perusahaan saja, dan juga untuk peneliti selanjutya
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disarankan agar pengumpulan data lebih banyak dibandingkan sampel

sehingga hasilnya pun akan lebih akurat.


