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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengendalian internal dan 

karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja 

manajerial,serta bagaimana bila kedua hubungan tersebut saat dipengaruhi 

teknologi informasi. Responden penelitian ini berjumlah 37 orang pegawai level 

manajerial  yang terdiri dari 7 perbankan syariah yang ada di Pekanbaru. Dari 

pengujian dan analisis terhadap data, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

manajerial. Semakin baik pelaksanaan pengendalian internal maka 

semakin baik pula kinerja manajerial. Kenyataan ini sejalan dengan tujuan 

dari pengendalian internal sendiri yakni untuk memberikan keyakinan 

memadai tentang pencapaian tujuan perusahaan, keandalaan pelaporan 

keuangan, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. 

Apabila manajemen telah mampu melakukan ini dengan baik maka 

dengan sendirinya akan memberikan jaminan kepada manajemen untuk 

mencapai tujuan dan sasaran organisasinya. Apabila tujuan dan sasaran 

organisasi telah dicapai maka dengan demikian akan meningkatkan 

kinerja manajer itu sendiri.  



87 
 

2. Karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. Semakin tersedianya sistem informasi akuntansi 

manajemen dengan karakteristik broadscope, timeliness, agregation dan 

integration maka akan semakin membantu dalam kinerja manajerial dan 

meningkatkannya. 

3. Interaksi antara pengendalian internal dengan teknologi informasi 

mempunyai hasil positif. Artinya interaksi antara teknologi informasi dan 

pengendalian internal memperkuat pengaruh pengendalian internal 

terhadap kinerja manajerial. Semakin baik teknologi informasi yang 

digunakan maka semakin baik pengendalian internalnya. 

4. Interaksi karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen dengan 

teknologi informasi memperoleh hasil positif. Artinya interaksi antara 

teknologi informasi dan karakteristik sistem informasi akuntansi 

manajemen memperkuat pengaruh karakteristik sistem informasi 

akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial. Semakin tinggi aplikasi 

teknologi informasi akan semakin meningkatkan kemapuan suatu sistem 

untuk menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan manajer sehingga 

membantu dalam pengambilan keputusan dengan demikian kinerja 

manajerial dapat ditingkatkan. 

5.2 Keterbatasan  

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang membatasi 

kesempurnannya. Oleh karena itu, keterbatasan itu perlu diperhatikan untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya, yaitu:  
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1. Variabel yang digunakan dalam penelitian hanya menggunakan 

pengendalian internal dan karakteristik sistem informasi akuntansi 

manajemen sebagai variabel independennya. Dari hasil pengujian 

diperoleh hasil bahwa masih ada variabel penelitian yang dapat dijadikan 

referensi penelitian selanjutnya diluar variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yang berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Misalnya 

seperti komitmen organisasi, budaya organisasi, sistem pengukuran kinerja 

dan lain-lain. 

2. Dalam penelitian ini digunakan variabel moderating, yaitu teknologi 

informasi. Banyak variabel lain yang bisa diteliti dan dijadikan variabel 

moderating atau intervening untuk penelitian selanjutnya 

3. Jumlah sampel yang sedikit membuat hasil penelitian tidak maksimal 

sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan 

sampel dengan angka lebih besar. 

4. Objek peneltian adalah perusahaan jasa, perbankan syariah dan dilakukan 

di Pekanbaru. Sehingga hasil dari penelitian ini tidak bisa digeneralisasi 

baik dari sisi jenis perusahaannya ataupun lokasi penelitiannya. 

5.3 Saran  

Berdasarkan penelitian ini maka peneliti mengajukan beberapa saran yang 

dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi peneliti-peneliti berikutnya, antara lain:  

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan populasi yang lebih besar 

sehingga hasilnya dapat digeneralisasi dan dapat membantu dalam 

pengambilan keputusan. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel baru yang 

menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial demi meningkatkan 

kinerja manajerial itu sendiri. 


