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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan bukti  tentang 

pengaruh, penerapan akuntansi manajemen lingkungan dan strategi operasi 

terhadap inovasi perusahaan manufaktur khususnya pada bidang pengolahan 

kelapa sawit di kabupaten kuantan singingi. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Variabel akuntansi manajemen lingkungan secara parsial memilki 

pengaruh yang signifikan terhadap inovasi perusahaan. 

 Berdasarkan hipotesis pertama hasil regresi secara parsial 

menerangkan bahwa penerapan akuntansi manajemen lingkungan secara 

statistik menunjukkan bahwa penerapan akuntansi manajemen 

lingkungan berpengaruh positif terhadap inovasi perusahaan manufaktur 

di kabupaten kuantan singingi (H1 diterima).  

 Hasil penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis yang di 

ungkapkan oleh Adams dan Zutshi (2004) dalam Muchlish (2012) bahwa 

organisasi yang menghasilkan informasi sosial dan lingkungan dapat 

mengembangkan sistem pengendalian  internal yang lebih baik sehingga 

menghasilkan proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Informasi 

baru mendorong pengembangan produk baru, teknologi proses yang lebih 

maju, dan peningkatan struktur biaya (Ferreira et al., 2009). Dan hasil 
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penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rustika 

(2011) menemukan bahwa penerapan AML menjadi penggerak lahirnya 

inovasi. 

2. Variabel strategi operasi secara parsial memilki pengaruh yang signifikan 

terhadap inovasi perusahaan 

 Bedasarkan hipotesis kedua hasil regresi secara parsial 

menerangkan bahwa strategi operasi berpengaruh positif terhadap inovasi 

perusahaan manufaktur dikabupaten kuantan singingi (H2 diterima). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis yang di ungkapkan 

oleh Etlie (1983) dan  Hull et al. (1985) dalam Muchlish (2012) 

mengemukakan bahwa tipe strategi organisasi yang berbeda biasanya 

menunjukkan arah inovasi dalam mencapai keunggulan kompetitif 

perusahaan.  

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Gosselin (1997) dalam Ferreira at al (2009) menemukan bahwa 

strategi merupakan hal yang paling utama yang dikaitkan dengan inovasi 

perusahaan. Dan juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rustika 

(2011) yang menyatakan bahwa Strategi menjadi penggerak lahirnya 

inovasi. 

3. Akuntansi manajemen lingkungan dan strategi operasi secara bersama-

sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap inovasi perusahaan. 

 Berdasarkan hipotesis ketiga hasil regresi secara simultan 

menujukkan bahwa variabel independen yaitu akuntansi manajemen 
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lingkungan dan strategi operasi secara bersama-sama atau simultan 

berpengaruh signifikan terhadap inovasi perusahaan (variabel dependen). 

Mengacu pada hasil penelitian maka H3 diterima. 

 

5.2. Keterbatasan 

Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan 

dan masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang ada. Beberapa keterbatasan 

penelitian ini antara lain: 

1. Sampel penelitian terfokus pada 15 perusahaan manufaktur yang 

bergerak dibidang pengolahan kelapa sawit, sehingga tidak dapat 

ditemukan manfaat penerapan EMA dan strategi operasi dalam 

perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang lain yang juga memiliki 

kinerja lingkungan. 

2. Penelitian ini hanya meneliti variabel akuntansi manajemen lingkungan, 

strategi operasi terhadap inovasi perushaan. 

3. Seperti pada penelitian-penelitian lainnya yang menggunakan kuesioner 

dalam pengumpulan data, hasil penelitian ini juga hanya didasari dari 

persepsi responden sebagai jawaban, sehingga akan menimbulkan 

masalah apabila responden tidak jujur maka jawaban akan berbeda dari 

kenyataan. 

 

5.3. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 
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1. Penerapan akuntansi manajemen lingkungan  sangat mempunyai peran 

penting bagi perusahaan manufaktur, karena di dalam akuntansi 

manajemen lingkungan membahas tentang proses produksi atau sisa-sisa 

proses produksi yang berdampak kepada lingkungan masyarakat ataupun 

kesehatan masyarakat. Selain itu, AML juga dapat mengalokasikan biaya 

lingkungan secara tepat yaitu kedalam biaya variabel dan dapat  

menghitung biaya limbah yang sebenarnya dikeluarkan oleh perusahaan 

sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik 

lagi. 

2. Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal sesuaai dengan yang 

diharapkan, sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan sampel yang 

lebih besaar dari penelitian sekarang dan jenis perusahaan manufaktur 

yang bergerak dibidang lain.. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji faktor lain dari 

penggunaan AML seperti persyaratan hukum, tekanan stakeholders dan 

sikap organisasi terhadap isu lingkungan (Ferreira et al,. 2009) 

4. Penelitian berikutnya disarankan untuk menambahkan metode lain 

seperti wawancara secara langsung kepada masing-masing responden 

yang bersangkutan agar didapatnya jawaban dari para responden dengan 

kesungguhan dan keseriusan serta relevan dengan jawaban yang 

dituangkan responden dalam angket atau kuesionernya. Hal ini juga akan 

bermanfaat dalam meningkatkan keakuratan data yang dihasilkan dan 

kesesuaian dengan fakta yang ada. 


