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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari  sistem informasi 

akuntansi manajemen secara parsial maupun secara simultan terhadap kinerja 

manajerial pada perusahaan perusahaan perbankan dipekanbaru. Kesimpulan 

yang dapat ditarik dari hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Secara parsial (uji T) variabel sistem informasi akuntansi manajemen 

memiliki tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, nilai T 

hitung 4,251 > T tabel 2,040 dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan  terhadap kinerja manajerial. Hal ini mendukung H1 yang 

menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi manajemen berpengaruh 

positif terhadap kinerja manajerial. 

2. Secara parsial (uji T) variabel teknologi informasi memiliki tingkat 

signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,001, nilai T hitung 3,624 > T tabel 

2,040 dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja manajerial. Hal ini mendukung H2 yang menyatakan 

bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial.. 

3. Secara parsial (uji T) interaksi antara variabel sistem informasi akuntansi 

manajemen dengan teknologi informasi memiliki tingkat signifikan 

dibawah 0,05 sebesar 0,045 nilai T hitung 2,088 > T tabel 2,040 dan 
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berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

manajerial..Hal ini mendukung H3 yang menyatakan bahwa Interaksi antara 

Sistem informasi akuntansi Manajemen dengan Teknologi Informasi berpengaruh 

secara positif terhadap kinerja manajerial. 

4. Secara simultan (uji F) interaksi antara sistem informasi akuntansi 

manajemen dengan teknologi informasi memiliki tingkat signifikan 

dibawah 0,05 sebesar 0,000
b dan berhasil membuktikan adanya pengaruh 

yang signifikan teradap kinerja manajerial.  

5. Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) diperoleh nilai R Square 0,652 atau 

65,2%. Hasil ini berarti menunjukkan hanya kontribusi 65,2% dari variabel 

Sistem informasi akuntansi Manajemen dengan Teknologi Informasi berpengaruh 

secara positif terhadap kinerja manajerial. Sedangkan sisanya 34,8% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

B. Saran  

Peneltian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan praktek akuntansi manajemen dan sistem informasi pada 

perusahaan-perusahaan perbankan di indonesia, khusunya dalam hubungannya 

dengan penyediaan informasi dan pengguna informasi tersebut. Bagaimanapun 

informasi dengann karakteristik tertentu akan sangat bermanfaat bila digunaka 

oleh pemakai informasi yang tepat. Dengan meningkatnya teknomologi 

informasi sekarang ini informasi dapat diperoleh dengan mudah cepat. 

Bagi peneliti yang selanjutnya diharapkan agar dapat menguji beberapa 

variabel atau menambah variabel lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap 
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kinerja manajerial, seperti: komitmen organisasi, budaya organisasi, dan 

keterlibatan kerja, strategi, ketidakpastian lingkungan, atau menjadikan 

variabel tersebut sebagai variabel pemoderasi maupun variabel intervening 

dalam penelitian yang akan dilakukan. 

 


