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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat persaingan yang 

terjadi dalam lingkungan bisnis, frekuensi perubahan strategi, intensitas 

penggunaan informasi sistem akuntansi manajemen sebagai variabel mediasi 

berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Hasil yang diperoleh dari pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan yaitu : 

1. Hasil pengujian pertama menunjukkan bahwa makin tinggi tingkat 

Persaingan yang terjadi maka semakin sering organisasi melakukan 

perubahan Strategi.  

2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa makin tinggi tingkat Persaingan 

yang terjadi maka semakin sering organisasi menggunakan informasi 

broadscope sistem akuntansi manajemen.  

3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa makin sering melakukan perubahan 

strategi maka semakin sering pula organisasi menggunakan informasi 

broadscope.  



58 

 

 

 

4. Hasil pengujian menunjukkan bahwa makin sering melakukan perubahan 

strategi maka semakin tinggi kinerja organisasi dengan dimediasi oleh 

penggunaan informasi sistem akuntansi manejemen.  

5. Hasil pengujian menunjukkan bahwa makin sering menggunakan 

informasi broadscope maka semakin tinggi kinerja organisasi.  

6. Hasil pengujian menunjukkan bahwa makin tinggi tingkat persaingan 

yang terjadi maka semakin tinggi kinerja organisasi dengan dimediasi oleh 

informasi sistem akuntansi manajemen.  

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi para manajer di perusahaan jasa perhotelan lebih memperluas 

cakupan informasi yang digunakan dengan sering memakai informasi 

terkaitdengan informasi non-keuangan yang berhubungan dengan 

produktivitas seperti jam kerusakan komputer, absensi karyawan, jasa 

pelanggan dll. dalam menghadapi kondisi tingkat persaingan yang tinggi , 

karena dari hasil pengujian model terlihat bahwa tingkat persaingan yang 

tinggi dalam lingkungan bisnis akan berpengaruh  padafrekuensi 

penggunaaninformasi SAM broadscope. 

2. Bagi para manajer di perusahaan jasa perhotelan sering melakukan 

perubahan strategi yang dipakai sesuai dengan tingkat persaingan yang 

terjadi pada lingkungan bisnis saat ini, karena dari hasil pengujian model 
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terlihat bahwa tingkat persaingan yang tinggi dalam lingkungan bisnis 

akan berpengaruh  pada strategi. 

3. Bagi perusahaan jasa perhotelan, dapat menyesuaikan strateginya dengan 

memperluas cakupan informasi yang diperlukan sesuai dengan kondisi 

tingkat persaingan yang cukup tinggi  untuk meningkatkan kinerja 

organisasi, karena dari hasil pengujian model terlihat bahwa strategi 

berpengaruh  pada informasi SAM broadscope. 

a. Keterbatasan 

Adapun keterbatasan yang mungkin akan mengganggu hasil-hasil yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Kemungkinan terjadi bias dalam hal responden mengukur kinerjanya karena 

teknik yang dipakai dalam mengukur kinerja adalah self-rating scale. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan jasa pelayanan yaitu hotel 

sebagai sampel. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

perusahaan jasa berjenis lainnya. Hal ini bertujuan untuk menambah 

validitas eksternalnya atau keterwakilan  populasi dan generalisasi hasil 

penelitian. 

3. Penelitian dilakukan pada subyek yang terbatas yaitu manajer perhotelan Kota 

Semarang, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk wilayah 

yang lebih luas dan pada setting yang berbeda. Penelitian selanjutnya 
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disarankan untuk mengambil sampel yang lebih luas dan setting yang 

berbeda dan mungkin akan memberikan hasil yang berbeda pula. 
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