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98,3% sedangkan sisanya dipengaruhi  oleh  faktor  yang tidak  diamati.  Hal  ini  ini

didukung oleh penelitian yang dilakukan Nazaruddin (1998)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  Pengaruh

Karakteristik  Informasi  Akuntansi  Manajemen  terhadap  kinerja  Manajerial  pada

Puskesmas  di  kota Bandung,  maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  sebagai

berikut :

1. Karakteristik  Informasi  Akuntansi  Manajemen  berdasarkan  broadscope,

timeliness,  aggregation,  dan integration yang  diukur  melalui  19  indikator

pernyataan pada responden masuk dalam kategori baik. . Hal ini berarti bahwa

pelaksanaan Informasi Akuntansi Manajemen yang dijalankan pada puskesmas

di kota Bandung wilayah tengah sudah baik. 
2. Kinerja manajerial yang diukur melalui 8 indikator pernyataan pada responden

masuk dalam kategori  baik. Hal ini  berarti  bahwa perencanan, penyelidikan,

koordinasi,  evaluasi,  pengawasan,  pemilihan  staff,  negosiasi  dan  perwakilan

yang dirangkumkan menjadi sebuah kinerja manajerial pada puskesmas di kota

Bandung wilayah tengah sudah baik. 
3. Karakteristik  Informasi  Akuntansi  Manajemen   dapat  mempengaruhi  kinerja

manajerial. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi berganda
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yang dilakukan pada puskesmas yang berkaitan dengan BPJS di Kota Bandung

maka diperoleh hasil sebagai berikut:
a. Karakteristik Informasi Akuntansi Manajemen  berdasarkan broadscope (X1)

tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  manajerial  pada  puskesmas  di  Kota

Bandung wilayah tengah. 
  b.  Karakteristik Informasi Akuntansi Manajemen berdasarkan  timeliness (X2)

berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada puskesmas di Kota Bandung

wilayah tengah. 
c. Karakteristik Informasi Akuntansi Manajemen berdasarkan aggregation (X3)

berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada puskesmas di Kota Bandung

wilayah tengah.
d. Karakteristik Informasi Akuntansi Manajemen berdasarkan aggregation (X3)

tidak  berpengaruh terhadap  kinerja  manajerial  pada  puskesmas  di  Kota

Bandung wilayah tengah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis

akan mengajukan saran-saran dengan harapan dapat  bermanfaat bagi  semua pihak

yang  berkepentingan.  Ada  pun  saran-saran  yang  akan  penulis  kemukakan  adalah

sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
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a. Saran bagi peneliti selanjutnya agar mengembangkan lebih lanjut penelitian

mengenai  Pengaruh  Karakteristik  informasi  Akuntansi  Manajemen

terhadap  kinerja  manajerial  pada  puskesmas  dengan  kaitannya  dengan

BPJS  tetapi mengunakan sampel wilayah yang berbeda dimana Informasi

akuntansi  manajemen  puskesmas  terhadap  kaitannya  dengan  BPJS  di

wilayah tersebut belum ditunjang dengan teknologi informasi yang bagus

seperti media internet .

b.  Menggunakan faktor-faktor lain yang memungkinkan mempengaruhi kinerja

manajerial puskesmas selain karakteristik informasi akuntansi manajemen

(broadscope,  timeliness,  aggregation,  integration) seperti  budaya  ,

ketidakpastian lingkungan, dan faktor lainnya.

2. Bagi Emiten

Hasil  penelitian  mengindikasikan bahwa  Karakteristik  Informasi  Akuntansi

Manajemen   brodscope,  timeliness,  Aggregation,  dan Integration dan  kinerja

manajerial  di puskesmas kota Bandung berada pada katagori baik kondisi ini perlu

dipertahankan dengan salah satunya melakukan peningkatan dalam hal pelaksanaan

Informasi Akuntansi Manajemen tersebut pada puskesmas yaitu dengan pemberian

informasi yang berkaitan dengan kejadian di masa yang akan datang kepada BPJS

yang  lebih  baik  dan  Kinerja  Manajerial  juga  perlu  ditingkatkan  khususnya  pada

dimensi penyelidikan. 
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