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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan  bahwa intensitas persaingan 

berpegaruh terhadap perubahan strategi dan terhadap ketersediaan karakteristik sistem 

akuntansi manajemen yaitu, broad scope, timeliness, aggregation, dan integration. 

Perubahan strategi berpengaruh terhadap ketersediaan sistem akuntansi manajemen 

timeliness dan sistem akuntansi manajemen integration. Dan sistem akuntansi 

manajemen timeliness berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.  

Intensitas persaingan melalui perubahan strategi tidak berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan, intensitas persaingan juga tidak berpengaruh terhadap ketersediaan 

karakteristik sistem akuntansi manajemen (broad scope, timeliness, aggregation, dan 

integration ) melalui perubahan strategi. Intensitas persaingan tidak berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. Perubahan strategi tidak berpengaruh terhadap 

ketersediaan sistem akuntansi manajemen broad scope dan sistem akuntansi 

manajemen integration. Perubahan strategi melalui karakteristik sistem akuntansi 

manajemen ( broad scope, timeliness, aggregation, dan integration ) tidak berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. Sistem akuntansi manajemen ( broad scope, timeliness, 

dan integration ) tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dan intensitas 

persaingan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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Manajer perusahaan harus lebih memperhatikan ketersediaan sistem akuntansi 

manajemen yang sesuai dengan strategi perusahaan guna meningkatkan kinerja 

perusahaan. Maka menjadi penting bagi perusahaan untuk mempersiapkan strategi 

yang sesuai dengan kondisi dan linkungan perusahaan seiring dengan meningkatnya 

intensitas persaingan pasar untuk tetap menjaga kinerja perusahaan yang kondusif. 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis perusahaan yang 

homogen, sehingga strategi yang digunakan cenderung sama yang berpengaruh pada 

penerimaan hipotesis. Akan tetapi penelitian ini telah memberikan kontribusi dengan 

menambahkan karakteristik sistem akuntansi manajemen timeliness, aggregation, dan 

integration untuk memperbaiki kelemahan riset sebelumnya.  

2. Penelitian dilakukan pada subyek yang terbatas yaitu manajer perusahaan 

manufaktur kayu di Kabupaten Jepara, sehingga hasilnya belum dapat 

digeneralisasikan untuk wilayah yang lebih luas. Penelitian selanjutnya disarankan 

untuk mengambil sampel yang lebih luas mungkin akan memberikan hasil yang 

berbeda pula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


