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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN 

5.4. Kesimpulan 

Penelitian ini menguji dampak budaya organisasi pada praktik akuntansi 

manajemen dan pengaruhnya terhadap perubahan organisasi dan kinerja organisasi 

pada sektor publik yang ada di Kota Semarang. Hasil penelitian yang didapatkan 

menunjukkan bahwa: 

1. Budaya organisasi suportif berpengaruh positif terhadap praktik akuntansi 

manajemen tradisional dan kontemporer. Dengan adanya budaya yang 

mendorong karyawan untuk mengungkapkan gagasannya, akan 

meningkatkan penggunaan praktik akuntansi manajemen tradisional maupun 

kontemporer sebagai salah satu alat sistem informasi dalam mengungkapan 

ide atau gagasannya tersebut. 

2. Budaya organisasi inovatif tidak berpengaruh terhadap praktik akuntansi 

manajemen tradisional dan berpengaruh positif terhadap praktik akuntansi 

manajemen kontemporer. Budaya yang mendorong inovasi produk, jasa 

maupun keterampilan karyawan dan terbuka pada perubahan, akan semakin 

sering menggunakan praktik akuntansi manajemen kontemporer karena dapat 

memberikan kontribusi pada pemenuhan strategi organisasi dengan budaya 

inovatif tersebut, seperti menekan biaya sekaligus meningkatkan kualitas dan 

kepuasan konsumen atau pengguna jasa. 
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3. Budaya organisasi berbasis aturan tidak berpengaruh terhadap praktik 

akuntansi manajemen tradisional dan berpengaruh positif terhadap praktik 

akuntansi manajemen kontemporer. Organisasi dimana aktivitas organisasi 

didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip ideal, 

akan semakin sering menggunakan praktik akuntansi manajemen 

kontemporer, karena dengan adanya tekanan pemerintah untuk menghemat 

biaya dan meningkatkan arus informasi, organisasi menggunakan teknik-

teknik akuntansi manajemen kontemporer dengan tujuan agar pelaporan biaya 

dapat lebih akurat, lengkap, dan dapat ditelusur. 

4. Budaya organisasi berorientasi pada tujuan berpengaruh positif terhadap 

praktik akuntansi manajemen tradisional dan tidak berpengaruh terhadap 

praktik akuntansi manajemen kontemporer. Organisasi yang menentukan, 

mengukur, dan mengevaluasi kriteria dan kinerja guna mencapai tujuan 

organisasinya, akan semakin sering menggunakan praktik akuntansi 

manajemen tradisional sebagai standar evaluasi kinerjanya. 

5. Praktik akuntansi manajemen tradisional tidak berpengaruh terhadap 

perubahan dan kinerja organisasi. 

6. Praktik akuntansi manajemen kontemporer berpengaruh positif terhadap 

perubahan dan kinerja organisasi. Praktik akuntansi manajemen kontemporer 

dapat memfasilitasi perbaikan secara terus menerus, sehingga perubahan 

organisasi menjadi sering dilakukan. Selain itu juga praktik akuntansi 

manajemen kontemporer dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan 

mempermudah pengambilan keputusan dan menjadikannya lebih akurat.  
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi kepala bagian keuangan organisasi sektor publik 

ataupun penelitian lain, antara lain: 

1. Disarankan agar organisasi sektor publik dapat semakin sering melakukan 

inovasi produk, jasa, maupun keterampilan karyawan dan terbuka pada 

perubahan. Selain itu juga organisasi disarankan semakin sering menjalankan 

aktivitas-aktivitasnya berdasarkan undang-undang dan prinsip-prinsip ideal 

pekerjaan. Maka dari itu, organisasi sektor publik dapat meningkatkan 

frekuensi penggunaan praktik akuntansi manajemen kontemporer yang 

terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap perubahan dan kinerja 

organisasi.  

2. Penulis juga menyarankan kepada peneliti yang akan meneliti penelitian 

dengan variabel yang sama, agar meninjau kembali pertanyaan kuesioner 

pada penelitian ini. Hal ini dikarenakan cukup banyaknya pertanyaan 

kuesioner yang tergolong tidak valid dan reliabel sehingga perlu dikeluarkan 

dari pengujian.  

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan yang ada pada penelitian ini adalah pada instrumen kuesioner 

yang digunakan. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya pertanyaan kuesioner dari 

beberapa variabel yang dibuang akibat tidak valid dan tidak reliabel.  


