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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah dengan menggunakan 

SPSS 16.0 yang berkaitan dengan Pengaruh Informasi Akuntansi 

Pertanggungjawaban dan Penetapan Anggaran sebagai penilaian Kinerja 

Manajerial di Pabrik Gula Modjopanggoong Tulungagung, maka di peroleh 

kesimpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial, infomasi akuntansi 

pertanggungjawaban (X1) berpengaruh positif dan signifikan pada penilaian 

kinerja manajerial (Y) pada Pabrik Gula Modjopanggoong Tulungagung. 

Dalam hal ini informasi akuntansi pertanggungjawaban berperan dalam 

memberikan kemudahan kepada manajer puncak dalam mengontrol serta 

mengkoordinasi setiap aktivitas yang dilakukan setiap unit organisasi. Dan 

dengan semakin tingginya  informasi akuntansi pertanggungjawaban yang 

dilaksanakan perusahaan, maka semakin tinggi pula kinerja manajerial di 

Pabrik Gula Modjopanggoong Tulungagung. 

2. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial, penetapan anggaran (X2) 

tidak berpengaruh dan tidak signifikan pada penilaian kinerja manajerial (Y) 

pada Pabrik Gula Modjopanggoong Tulungagung. Dalam hal ini 

menunjukkan bahwa penetapan anggaran tidak akan menurunkan kinerja 

manajerial.Perusahaan yang melakukan penetapan anggaran dan perusahaan 
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yang tidak melakukan penetapan anggaran tidak akan berdampak pada 

kinerja manajerial dikarenakan disetiap periode antara realisasi dengan 

anggaran yang telah ditetapkan bisa di bawah anggaran yang telah 

ditetapkan dan bisa diatas anggaran yang telah ditetapkan karena kondisi 

yang terjadi tidak selalu seratus persen sama dengan apa yang telah di 

rencanakan atau telah di tetapkan sebelumnya. 

3. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan, informasi akuntansi 

pertanggungjawaban (X1) dan penetapan anggaran (X2) secara bersama-

sama berpengaruh positif dan signifikan pada penilaian kinerja manajerial 

(Y) pada Pabrik Gula Modjopanggoong Tulungagung. Dalam hal ini 

menunjukkan bahwa setiap manajer dituntut untuk selalu meningkatkan 

kinerjanya, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik yang 

didukung oleh informasi akuntansi pertanggungjawaban dan penetapan 

anggaran yang telah diterapkan oleh perusahaan. 

 

B. Saran  

Dari hasil kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti memberi 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi IAIN Tulungagung 

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi tambahan khazanah 

keilmuan di bidang ekonomi yang berkaitan dengan informasi akuntansi 

pertanggungjawaban, penetapan anggaran dan kinerja manajerial. Selain itu 

juga dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan khususnya pada jurusan 
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Akuntansi syariah dan Topik penelitian ini kedepannya memperkaya skripsi 

yang ada di IAIN Tulungagung. Namun peneliti menyadari masih banyak 

kekurangan dalam hal kajian maupun teori –teori yang mendukung 

penelitian, oleh karena itu perlu adanya penguatan teori mengenai topik 

yang dibahas dalam penelitian ini. IAIN Tulungagung harus menyediakan 

referensi baik berupa jurnal atau buku-buku yang terkait dengan penelitian 

ini sehingga dapat mendukung dilaksanakannya penelitian yang sejenis. 

2. Bagi Pihak Pabrik Gula Modjopanggong 

Dari hasil penelitian ini hendaknya bisa membantu Pihak Pabrik 

Gula Modjopanggoong Tulungagung dalam menilai kinerja manajerial 

melalui informasi akuntansi pertanggungjawaban maupun penetapan 

anggaran atau bahkan dengan cara-cara yang lain untuk menambah 

semangat kerja bagi para manajer dan asisten manajernya. Selain itu untuk 

mendorong kinerja bagi manajer dan asisten manajernya dapat diberi reward 

bagi para manajer dan asisten manajernya. Dengan menambah semangat 

para manajer dalam melakukan pekerjaan di perusahaan maka hasil produk 

yang dihasilkan juga akan meningkat sesuai dengan tujuan yang telah di 

tetapkan perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Hasil dari penelitian ini diharapakan menjadi bahan rujukan bagi 

peneliti selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya diharapakan menggunakan 

variabel-variabel yang belum di sebutkan dalam penelitian ini, seperti 

komitmen organisasi, partisipasi anggaran, biaya standar ataupun variabel 
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lainnya. Sehingga dengan banyaknya variabel yang diteliti akan diketahui 

faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi kinerja manajerial. 

 




