
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat apakah sudah berjalan baik 

penerapan akuntansi sosial ekonomi dan pertangggungjawaban sosial pada 

perusahaan-perusahaan manufaktur di kota palembang. Dari analisis deskriptif 

data penelitian yang telah diteliti oleh peneliti didapatkan hasil dari 20 kuesioner 

yang disebar pada perusahaan-perusahaan manufaktur di kota palembang yaitu 

sangat jarangnya perusahaan menerapkan akuntansi sosial ekonomi  dan 

pertanggungjawaban sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan-

perusahaan manufaktur yang ada di kota palembang belum bisa menerapkan 

akuntansi sosial ekonomi dan pertanggungjawaban sosialnya dengan baik.  

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang memungkinkan 

dapat menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitan. Adapun keterbatasan-

keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah menggunakan instrument 

berdasarkan pada persepsi jawaban dari masing-masing responden. Oleh 

karena itu, hal ini dapat menimbulkan masalah persepsi yang berbeda dari 

jawaban responden dengan keadaan yang terjadi sebenarnya. 



 
 

2.  Objek yang menjadi penelitian ini masih taraf dalam satu wilayah yaitu 

hanya di perusahaan manufaktur wilayah kota palembang saja. Oleh 

karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi yang lebih luas. 

C. Saran 

berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penelitian 

dapat memberikan saran yang mungkin dapat berguna bagi perusahaan-

perusahaan manufaktur di kota palembang  yaitu: 

1.       Penelitian ini memberikan masukan yang penting bagi pimpinan 

maupun karyawan perusahaan-perusahaan manufaktur di kota 

palembang bahwa, akuntansi sosial ekonomi dan tanggung jawab 

sosial dalam penerapannya harus berjalan dengan baik, karena ini 

bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi (menciptakan profit demi 

kelangsungan usaha) melainkan juga tanggung jawab terhadap sosial 

dan lingkungan. Sehingga memberikan kompensasi dalam memotivasi 

karyawan bekerja lebih giat lagi.  

2.       Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan literatur-

literatur untuk mendapatkan suatu informasi yang banyak. Disarankan 

pula, untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah sampel 

dari populasi pada berbagai jenis sektor perusahaan yang ada. 

Sehingga dapat membangun model penelitian yang lebih baik 

3.  

 




