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BAB V 

 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

  Setelah melakukan uji analisis regresi linier maka dapat diketahui 

hubungan anatara variabel pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan top 

management terhadap penggunaan Activity Based Costing dalam perencanaan 

produk dan manajemen biaya pada penerapan sistem pembebanan biaya. Uji 

simultan (Uji F) menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara 

pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan top management terhadap penggunaan 

Activity Based Costing dalam perencanaan produk dan manajemen biaya. 

Sedangkan uji individu (Uji t) menunjukkan bahwa hanya dukungan top 

management yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap perencanaan produk 

dan manajemen biaya. Sedangkan variabel lainnya yaitu pelatihan dan kejelasan 

tujuan tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan produk dan manajemen 

biaya. 

  Hal ini menunjukkan bahwa dukungan top management lebih dibutuhkan 

oleh karyawan yang berada pada bagian keuangan terhadap implementasi Activity 

Based Costing dalam perencanaan produk dan manajemen biaya. Hasil penelitian 

ini tidak konsisten karena ada beberapa hasil penelitian yang bertolak belakang 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu. Perbedaan sampel penelitian 

menurut peneliti merupakan salah satu faktor penyebab perbedaan tersebut. 
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  Sampel dengan latar belakang budaya yang berbeda menurut peneliti 

merupakan salah satu pemicu terjadinya perbedaan hasil penelitian. Hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat kita pada umumnya lebih membutuhkan 

dukungan seorang pemimpin yang dipandang mempunyai kharisma dan wibawa 

meskipun kemampuannya masih dipertanyakan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

  Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang kemungkinan 

dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian. Keterbatasan yang 

dihadapi peneliti selama proses penelitian adalah tidak adanya kontrol responden 

untuk mengetahui bahwa kuisioner terdistribusi pada responden yang tepat, 

sehingga tidak dapat diketahui apakah kuisioner benar-benar diisi oleh pihak yang 

tepat.  

 

5.3 Saran  

  Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan penelitian ini, maka saran yang 

dapat diberikan bagi peneliti berikutnya adalah : 

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan tidak hanya menggunakan sampel satu 

perusahaan saja yang diteliti sehingga responden penelitian dan kuisioner yang 

terdistribusi lebih banyak. Hal itu dapat dilakukan dengan cara mengkonfirmasi 

kesediaan perusahaan yang akan dilakukan sebagai objek penelitian terlebih 

dahulu sebelum melaksanakan survey. 
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2. Melakukan kontrol pengisian kuisioner dengan cara sebisa mungkin 

mendapatkan perjanjian langsung terhadap pihak yang bersangkutan atau pihak 

yang dijadikan responden langsung. 

3.  Metode yang digunakan hendaknya tidak hanya survey melalui kuisioner tetapi 

lebih bagus lagi jika menggunakan metode wawancara secara langsung dengan 

pihak yang bersangkutan, sehingga hal tersebut akan memberikan hasil yang 

berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. 

4.  Agar penelitian selanjutnya menambahkan variabel culture atau variabel bebas 

lainnya yang kemungkinan dapat mempengaruhi pandangan karyawan 

terhadap penggunaan Activity Based Costing dalam perencanaan produk dan 

manajemen biaya.   
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