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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Ketidakpastian 

Lingkungan, Desentralisai dan Sistem Akuntansi Manajemen terhadap 

Kinerja Manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah 

Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan, kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel Ketidakpastian Lingkungan memiliki tingkat 

signifikan, dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja manajerial. hal ini dapat mendukung H1 

yang menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh 

positif terhadap kinerja manajerial. 

2. Secara parsial vaeriabel Desentralisasi memiliki tingkat signifikan dan 

berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja manajerial. . hal ini dapat mendukung H2 yang menyatakan 

bahwa desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. 

3. Secara parsial variabel Sistem Akuntansi Manajemen memiliki tingkat 

signifikan dan berhasil membuktikan bahwa adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja manajerial. hal ini dapat mendukung H3 
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yang menyatakan bahwa desentralisasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja manajerial. 

4. Secara simultan Ketidakpastian Lingkungan, Desentralisasi dan 

Sistem Akuntansi Manajemen memiliki tingkat signifikan yang 

berhasil membutikan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

Kinerja Manajerial. Hal ini mendukung H4 yang menyatakan bahwa 

Ketidakpastian Lingkungan, Desentralisasi dan Sistem Akuntansi 

Manajemen berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial. 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagian berikut : 

1. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan juga dapat menguji 

beberapa variabel atau menambah variabel yang diduga memiliki 

pengaruh terhadap tindakan kinerja, seperti strategi organisasi, 

perubahan teknologi, intensitas kompetensi pasar dan budaya 

organisasi. 

2. Metode yang digunakan adalah regresi berganda, namun dapat 

metode lain yang dapat digunakan dengan menggunakan metode 

regresi logistik (logit). Sebaiknya dalam penelitian selanjutnya 

dilanjutkan dengan olahan data dengan kedua metode (akrual 

deskresioner dan indeks Eckel) sehingga dapat dibandingkan 

hasilnya. 
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3. Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal sesuai dengan 

yang diharapkan, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan 

sampel yang lebih besar dari penelitian sekarang. 


