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BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh penerapan akuntansi manajemen lingkungan

dan strategi dengan research and development effort dan ukuran perusahaan

sebagai variabel kontrol. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek pajak adalah

bagian keuangan pada Rumah Sakit (RS) di DKI Jakarta yang terdaftar pada

Badan Penglolaan Lingkungan Hidup (BPLHD) DKI Jakarta. Berdasarkan hasil

pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan penelitian,

kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebaga berikut:

1. Terdapat pengaruh penerapan akuntansi manajemen lingkungan terhadap

inovasi produk. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa penerapan

akuntansi manajemen lingkungan terhadap inovasi produk memiliki

pengaruh positif. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan akun-akun biaya

lingkungan yang didukung dengan adanya research and developmnet

effort yang diadakan oleh instansi terkait dan juga dilihat dari besar

kecilnya ukuran instansi yang bersangkutan sehingga memberikan

motivasi kepada instansi untuk melakukan dan memberikan inovasi

produk atau jasa baru dalam bidang pelayanan kesehatan.

2. Terdapat pengaruh penerapan akuntansi manajemen lingkungan terhadap

inovasi proses. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa penerapan

akuntansi manajemen lingkungan terhadap inovasi proses memiliki
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pengaruh positif. Hal ini dapat dilihat dari adanya efektifitas kegiatan

proses pada suatu instansi yang didasarkan pada penggunaan akun-akun

biaya lingkungan yang didukung dengan adanya research and

developmnet effort yang diadakan oleh instansi terkait dan juga dilihat dari

besar kecilnya ukuran instansi yang bersangkutan sehingga mendorong

invasi dan menjadikan kegiatan proses pelayanan kesehatan pada Rumah

Sakit semakin efektif dan efisien.

3. Terdapat pengaruh penerapan strategi terhadap inovasi produk. Hal ini

dinilai bahwa strategi prospector memiliki peran penting dalam terjadinya

inovasi produk dalam suatu pelayanan kesehatan. Berdasarkan penelitian

ini, penerapan strategi yang didukung dengan research and developmnet

effort juga menunjukan pengaruh positif dikarenakan adanya

penyembangan dan penelitian dalam bidang terkait memberikan suatu

dorongan sebagai motivasi untuk berinovasi, begitu pula dengan ukuran

perusahaan. Semakin besar perusahaan tersebut maka semakin banyaj pula

SDM yang mebantu proses inovasi pada instansi yang bersangkutan.

4. Terdapat pengaruh penerapan strategi terhadap inovasi proses. Semakin

banyak suatu instansi melakukan research and developmnet effort maka

akan semakin mendukung berlangsungnya penerapan strategi prospector

untuk melakukan inovasi proses pada suatu instansi yang didukung pula

dengan besar kecilnya ukuran perusahaan, sehingga akan adanya inovasi

proses yang membuat kegiatan proses suatu instansi lebih efisien dan

efektif.
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B. Implikasi

Hasil temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan

akuntansi manajemen lingkungan dan strategi mempengaruhi inovasi pada suatu

perusahaan didukung juga dengan adanya hubungan dengan variabel control yaitu

research and developmnet effort dan ukuran perusahaan yang memberikan

pengaruh positif juga pada inovasi perusahaan.

Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan akuntansi manajemen

lingkungan dan strategi memiliki pengaruh yang positif terhadap inovasi

perusahaan. Akan tetapi, masih banyak instansi pelayanan kesehatan di DKI

Jakarta yang belum melakukan penerapan akuntansi manajemen lingkungan

sehingga masih kurangnya kesadaran instansi akan pentingnya penggunaan akun-

akun lingkungan terhadap inovasi bagi perusahaan yang berkelanjutan.

Dalam penerapan strategi terhadap inovasi perusahaan. Pelaku inovasi dinilai

masih memilki pengetahuan yang kurang mengenai pentingnya perencaan strategi

dalam menciptakan atau mengembangkan suatu produk baru untuk melakukan

inovasi di pasar yang telah ada maupun pasar baru. Sehingga arahahan dan

pelatihan masih sangat dibutuhkan oleh pelaku inovasi untuk meningkatkan

inovasi perusahaan pada instansi bersangkutan.

Melalui penelitian ini, telah dibuktikan bahwa peran akuntansi manajemen

lingkungan dan strategi yang didukung dengan research and developmnet effort

dan dilihat dari ukuran perusahaan memberikan suatu pengaruh terhadap inovasi

perusahaan. Adanya pelatihan yang diadakan oleh instasi dan penambahan jumlah

karyawan dinilai dapat mempengaruhi berkembangnya inovasi. Budaya inovasi
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yang berkelanjutan diyakini dapat mempertahankan kedudukan instansi di pasar

baru maupun dipasar lama dan memberikan motivasi untuk melakukan dan

memberikan pelayanan terbaik khususnya dalam pelayanan jasa kesehatan pada

rumah sakit.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kali ini, peneliti memiliki beberapa

keterbatasan, dan saran yang peneliti sarankan antara lain:

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel dari 5 responden bagian

keuangan pada Rumah Sakit (RS) di DKI Jakarta yang terdaftar pada

Badan Pengelolaan Lingkungan Daerah (BPLHD) DKI Jakarta. Sehingga,

sampel pada penelitian ini terbatas dan belum dapat mewakili seluruh

Rumah Sakit (RS) di wilayah DKI Jakarta. Bagi peneliti selanjutnya

diharapkan untuk menambah ukuran sampel yang lebih besar seperti

Rumah Sakit (RS) yang berada di DKI Jakarta ataupun daerah lainnya,

sehingga hasil penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih tinggi.

2. Jangka waktu penelitian yang singkat, hal ini cukup menyulitkan peneliti

mendapatkan data yang dibutuhkan. Proses penyebaran dan pengumpulan

kuisioner dalam waktu yang singkat membuat peneliti sulit mendapatkan

responden. Maka peneliti menyarankan, agar mempersiapkan bahan untuk

penelitian dengan baik dan benar dan sudah memperkirakan waktu yang

tepat untuk melakukan penyebaran kuisioner untuk peneliti yang akan

melakukan penelitian menggunakan data primer. Sehingga data yang
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didapatkan akan sesuai hasil dan target yang menjadikan hasil penelitian

menjadi lebih baik dan lebih akurat.

3. Penelitian ini  hendaknya meneliti perusahaan atau instansi dalam bidang

lainnya yang memiliki kinerja pada akuntansi manajemen lingkungan.

Sehingga peneliti dapat membandingkan hasil penelitian dari berbagai

jenis bidang pada berbagai instansi. Selain itu, peneliti dapat mencoba

menambahkan atau mengganti variabel atau faktor-faktor lain yang dapat

mempengaruhi penerapan akuntansi manajemen lingkungan, strategi dan

inovasi perusahaan.

4. Saran lain bagi peneliti selanjutnya, peneliti hendaknya dapat

menggunakan jenis software lainnya untuk menguji analisis statistik

deskriptif seperti SPSS, AMOS, SmartPLS yang telah digunakan oleh

peneliti sebelumnya. Sehingga peneliti dapat membandingkan karakter alat

analisis yang berbeda-beda dengan peneliti sebelumnya dan peneliti dapat

menentukan alat analisis mana yang lebih efektif untuk penelitian

selanjutnya.




