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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Secara garis besar, setelah dilakukan pengujian, didapatkan hasil penelitian 

sebagai berikut : 

1. Sektor publik di Kota Semarang ( Indonesia ) lebih umum menggunakan 

praktik akuntansi manajemen tradisional karena sifat dari sektor publik itu sendiri 

yang kaku dan tidak fleksibel terhadap perubahan sehingga asalkan tujuan birokrasi 

tercapai saja maka sudah cukup, tetapi kurang memerhatikan kualitas pelayanannya, 

seperti yang tertuang dalam penelitian oleh ( Antwi et al, 2008 ). 

2. Praktik akuntansi manajemen kontemporer memiliki hubungan yang 

positif dengan perubahan organisasi dan kinerja organisasi karena praktik itu mampu 

memfasilitasi sektor publik dalam melakukan perubahan dan meningkatkan kinerja 

dengan memudahkan organisasi tersebut dalam pengambilan keputusan dan 

menjadikannya efektif dan efisien. 

3. Praktik akuntansi manajemen tradisional tidak berhubungan dengan 

perubahan organisasi dan kinerja organisasi karena praktik tersebut tidak difungsikan 

untuk memfasilitasi sektor publik dalam melakukan perubahan maupun perbaikan 

kinerja, melainkan hanya sebatas kontrol agar standard dan tujuan dari birokrasi 

tersebut terpenuhi. 
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5.2 Saran 

Sejalan dengan kontribusi penelitian ini yang diharapkan dapat bermanfaat 

bagi sektor publik, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut dengan 

berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan : 

1. Melihat adanya potensi dari praktik akuntansi manajemen kontemporer, 

akan lebih baik jika kepala keuangan sektor publik mulai mempertimbangkan praktik 

tersebut jika ingin meningkatkan pelayanannya pada masyarakat, sehingga sektor 

publik tidak lagi di stereotype kan sebagai lembaga yang lamban, tidak efektif dan 

efisien dalam memberikan layanannya pada masyarakat. Hal tersebut dapat dimulai 

dari dipromosikannya manfaat dari praktik kontemporer itu sendiri, lalu dilanjutkan 

dengan memberikan training atau edukasi pada staff-staff, terutama staff keuangan 

tentang praktik akuntansi manajemen kontemporer, kemudian yang terakhir dengan 

membenahi budaya dalam organisasi sektor publik agar lebih fleksibel dan terbuka 

dalam menerima praktik baru. 

2. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk meninjau 

kembali indicator kinerja organisasi, karena pada penelitian ini, bahasa yang 

digunakan tidak tepat dan kurang komunikatif sehingga dikhawatirkan menimbulkan 

mispersepsi pada responden yang dapat berefek pada hasil penelitian. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini terletak pada instrument kuesioner yang 

digunakan, yang kurang komunikatif dan pemakaian bahasa yang susah dimengerti 
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atau kurang tepat, terutama pada indikator variabel kinerja, sehingga menghasilkan 

hasil penelitian yang bias. Hal ini terbukti dengan terbuangnya beberapa variabel 

pada penelitian ini karena tidak valid atau reliabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


