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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

     Berdasarkan data-data eksperimen yang didapat oleh peneliti dalam 

penelitian ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa: 

1. Pada tim manajemen dengan kepakaran tinggi, konsultan cenderung 

merekomendasikan MCS benar-benar baru. 

2. Pada tim manajemen dengan kepakaran sedang, konsultan 

cenderung merekomendasikan MCS yang sudah banyak dipakai dan 

berhasil. 

3. Manajer yang memiliki Tim dengan kepakaran sedang cenderung 

mengganti MCS lama dengan MCS baru yang telah banyak dipakai 

dan terbukti berhasil dibanding Manajer yang memiliki Tim dengan 

kepakaran tinggi 

4. Keputusan tim manajemen dengan kepakaran tinggi tidak selalu 

mengikuti saran/rekomendasi dari konsultan terkait penggantian 

MCS. 

 

5.2 Saran 

1. Konsultan dalam memberikan rekomendasi terkait penggantian 

sistem pengendalian manajemen sebaiknya disesuaikan dengan 

tingkat kepakaran tim manajemennya supaya sistem pengendalian 



83 

 

 
  

manajemen yang diterapkan dapat sesuai dengan kemampuan tim 

manajemen tersebut. 

2. Manajer yang memiliki tim kepakaran sedang dalam menentukan 

penggantian sistem pengendalian manajemen sebaiknya 

menggunakan sistem pengendalian manajemen yang baru tetapi 

sudah banyak perusahaan pesaing yang menggunakan karena lebih 

mapan dan tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi. 

3. Manajer dengan kepakaran tim sedang sebaiknya dalam mengambil 

keputusan penggantian sistem pengendalian manajemen tetap 

menggunakan saran/rekomendasi konsultan supaya sistem 

pengendalian manajemen yang diterapkan tepat dan efektif. 

5.3  Keterbatasan Penelitian 

     Pada penugasan eksperimen penelitian ini memiliki keterbatasan di 

antaranya: 

1. Kriteria subjek yang digunakan pada penelitian ini belum 

menggunakan subjek yang sudah mengambil mata kuliah sistem 

pengendalian manajemen (SPM) karena mata kuliah SPM menjadi 

mata kuliah pilihan sehingga tidak semua mahasiswa pernah 

mengambil mata kuliah tersebut. Mengingat pentingnya pemahaman 

subjek mengenai sistem pengendalian manajemen maka untuk 

penelitian selanjutnya lebih baik dilakukan terhadap subjek yang 

pernah mengambil mata kuliah sistem pengendalian manajemen. 
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2. Penggantian sistem pengendalian didasarkan pada gejala-gejala 

yang terjadi sehingga tidak membandingkan secara detail kelebihan 

maupun kekurangan dari masing-masing sistem pengendalian. Maka 

untuk penelitian selanjutnya dapat lebih dijelaskan secara detail 

mengenai masing-masing sistem pengendalian supaya dapat 

dibandingkan secara lebih detail dan mendalam. 
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