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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh tekanan institusional yang 

terdiri dari isomorfisma koersif, tekanan normatif dan proses mimetik terhadap 

adopsi akuntansi manajemen lingkungan pada perusahaan manufaktur yang listing 

di Bursa Efek Indonesia periode 2016, berdasarkan temuan dan pembahasan yang 

telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang diharapkan 

dapat menjawab rumusan masalah penelitian serta sesuai dengan tujuan 

dilakukannya penelitian ini sebagai berikut: 

1. Isomorfisma koersif berpengaruh terhadap adopsi akuntansi manajemen 

lingkungan pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 

semakin tinggi  isomorfisma koersif, akan semakin tinggi pula adopsi 

akuntansi manajemen lingkungannya. 

2. Tekanan normatif berpengaruh terhadap adopsi akuntansi manajemen 

lingkungan pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 

semakin tinggi  tekanan normatif, akan semakin tinggi pula adopsi 

akuntansi manajemen lingkungannya. 

3. Proses mimetik berpengaruh terhadap adopsi akuntansi manajemen 

lingkungan perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia 

periode 2016. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin 

tinggi  proses mimetik, akan semakin tinggi pula adopsi akuntansi 

manajemen lingkungannya. 
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5.2 Implikasi dan Saran 

Setelah melakukan pengujian, mendapatkan hasil penelitian, serta menarik 

kesimpulan dari pengaruh tekanan institusional terhadap adopsi akuntansi 

manajemen lingkungan berikut ini adalah beberapa saran yang diharapkan dapat 

menjadi masukan dan bahan pertimbangan: 

1. Penelitian ini menunjukan isomorfisma koersif merupakan tekanan 

yang berpengaruh untuk membuat perusahaan mengadopsi akuntansi 

manajemen lingkungan pada perusahaannya, hal ini menunjukan 

besarnya dampak tekanan yang berasal dari pemerintah, tuntutan 

masyarakat, perhatian dari lembaga swadaya masyarakat, dan 

pemberitaan media massa, untuk itu penting bagi pemerintah untuk 

menambah peraturan/Undang-undang yang berkaitan dengan akuntansi 

manajemen lingkungan, juga masyarakat, lembaga swadaya masyarakat 

dan media massa bersama-sama lebih meningkatkan lagi kepedulian dan 

pengawasan terhadap perusahaan. 

2. Penelitian ini menunjukan tekanan normatif merupakan tekanan yang 

berpengaruh untuk membuat perusahaan mengadopsi akuntansi 

manajemen lingkungan pada perusahaannya, hal ini menunjukan 

semakin baik latar belakang pendidikan dan semakin besarnya pengaruh 

lembaga profesional pada akuntan dapat meningkatkan adopsi akuntansi 

manajemen lingkungan pada perusahaannya, disarankan perusahaan 

memperhatikan latar belakang pendidikan dan juga mengirimkan 

akuntannya untuk mengikuti pelatihan terkait dengan adopsi akuntansi 

manajemen lingkungan. 

3. Penelitian ini menunjukan proses mimetik merupakan tekanan yang 

berpengaruh untuk membuat perusahaan mengadopsi akuntansi 

manajemen lingkungan pada perusahaannya, hal ini menunjukan 

pentingnya peran sesama organisasi, kompetitor, maupun pemimpin 

lain dalam industri untuk menjadi figure yang dapat ditiru oleh 

perusahaan lain yang belum mengadopsi akuntansi manajemen 

lingkungan untuk mengadopsi akuntansi manajemen lingkungan. 



99 
 

 
Herlina, 2018 
PENGARUH TEKANAN INSTITUSIONAL TERHADAP ADOPSI AKUNTANSI MANAJEMEN LINGKUNGAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

4. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur, pada penelitian selanjutnya disarankan agar meneliti 

sektor-sektor lainnya seperti meneliti perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa. 

5. Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah akuntan,  

pada penelitian selanjutnya disarankan untuk  memperluas responden 

tidak hanya akuntan perusahaan yang dilibatkan dalam berpartisipasi 

pada penelitian, tetapi juga melibatkan top management atau key person 

yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dalam 

perusahaan. 

6. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu 

berupa kuesioner, pada penelitian selanjutnya disarankan untuk 

mencoba menggunakan alternatif data lain yaitu data sekunder dalam 

melakukan penelitiannya.  

                                                                                                                                                           


