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lSI RINGKASAN 
Masalah Penelt,ian 

Peneji~~an ini merupakan penelitian empiris tentang faktor
faktor yang ffiempengaruhi tingkat penerap03n dan efektivitas 
penerapanteknik a~.ljntansi mana]emen pads perus,ahaan man4faktur 
di Surab~lya. 

Ma~alah dalam ~enelitian ini adalah 1.Sampai seberapa 
tinggi frekwensi tingkat penerapan tehnik akuntansi manajemen 
dan sampai seberapa jauh efektivitas penerap~n tehnik akun
tansi manajemen pad~ perusahaan manufaktur.2. Adakah, hlJbungan 
an tara tingkat dan efektivitas penerapan tehnik akuntansi 
manajemen d~nqan pendidikan, masa kerja, dan bentuk kepemili 
ken p@rwsahaan. 3. Seberapa be~ar pengaruh pendidikan, masa 
kerja, dan b~ntuk kepemilikan perusahaan terhadap tingkat dan 
efektivitas penerapan tehnik akuntansi -manajemen. 

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di muka. maka 
tujuan penelitian ini adalah 
1. Untwk mengetahlJi frekuensi tingkat penerapdn tehnik 

akuntar'si man a i ems-n dan un t.u k e t e k ti f i tas peo e r a p a n tehni k 
akuntarisi mana.Semen secara empirik. 

2.	 Menentw~:ar, ada tidaknya l'ubLlngan an tara pendidikan dan masa 
kerJa dkutan Inanajer serta bentwk kepemilikan pe~wsahaan 
d&ngan tingkat dan efektivitas penerapan tehnik akuntansi 
manajemen. 

3.	 Mengetahui besarnya pengarLLh pendidikan, masa kerja, dan 
bentuk ~,epemilikan perusahaan t&rhadap tingkat dan efekti 
vitas IJ~11e~dpan tehnik akuntansi manajemen. 
Peneliti~n ini mempunyai populasi selwruh perusahaan manu

faktur di SllralJaya, yangtermasuk klasifikasi bes~~ dan sedang. 
B~rhUbung jumlah populas~ sangat banyak. maka penelitian akan 
d~lakukan den~an sampeldengan tehnik judgement sampling karena, 
t~dak tersed~anya sampling frame. Salnple akan ditentukan 
sebanyak 50 perusahaan. Adapun yang menjadi responOen peruc'a

i. 
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haan ini adalah akuntarl mana.jer atau yang setara. 
"ha':iil oenel i t aeo menun j u kkan b etrwa t r-e k uer.e i peric rcp cn 

teknik akuntansi manajemen pad a perusahaan industri pengolahar, 
di Sur-abaya mancapal labh dari SO 'l. TAM.Sedangkan TAM yang 
paling bany~~ diterapkar. ada!am ~perating bUdget yang te1ah 
diterapkan oleh selur-uh responden. Decision Tre~ m~rupakan TAM 
yang paling sedikit diterapkan yaitu oleh 7 perusahaan. Hasil 
pengujuajian menunjukkan bahwa pendidikan dan mesa kerja 
akuntan manajer- memiliki hubungan dengan tingkat penier-apan 
TAM pada tara1 51gn11ik8nsi 0,05. . ! 

5ec8r-d keseluruhan pe.ndidiken, malSa keorja dan bentuk I k eoe-' 
milikan perusahaan mempunyai pengaruh secara positi1 t~rha'dap 
e t ek t Lv i t e'e oene r e per- TAM aebes e r 0,7771 pada tingkat 5>ignifi
kansi 0,05. Pengaruh positi1 ters~but tercermin dalam nilai Xl 
~ + 0,9939 X2 = + 4,0537 dan X3 ~ + 2,6744, masing-masing 
dengan standard error untukXl ~ 0,2095, X2 = 3,6801, dan X3 ~ 
1,4758. Secara parsial, pendidikan akuntan manajer memberi 
sumbangan pengaruh sebesar 44,51 terhadap efektivitas penera
pan TAM, dan pengalaman akuntan manajer serta bentuk k~pemili
kan, perusahaan memiliki pengaruh sebesar 4,15% dan 
10.5%.Kendala penerapan TAM yang paling banyak dial ami oleh 
respondeG adalah kendala tidak tahu, belum perlu dan tida~ 

punya ahli dalam TAM. Hal ini menguatkan hasil perhi'tungan 
statistilr. yang menunjukkan bahwa faktor pendidi~.an mempunyai 
pengarun yang cukup signifikan. 

Dari hasil penelitian tersebut diajukan saran ~epada 

pemimpin perusahaan, ~ntuk sering mengikuti seminar-s,eminar 
ten tang akuntansi man~jemen da1am wawasan yang ,Iuas terutama 
yang tidak be~latar b~lakang akuntansi I keuangan.Selain itu 
untuk meningkatkan kem~mpuan tehnis karyawan bagian akuntansi, 
melalu1 kursus-kursus singkat ten tang akuntansi manajeffien atau 
~enF-mpuh pendidikan khusus di luar jam kerja. 

Disaran~,an pula kepada Jembaga pendidikan / penyaJafnall 
perlu menyebar luaskan bidang 'akuntansi kepada peri;s2~aal" 

dengan Qlengklasifikasi sasaran menjadi dua bagian, yaKni 
sasaran pemimpin dan sasaran karyawan bagian akuntansi 
Penyebarluasan ini dapat ce~at tercapai apabila lembag'a pe r,
didikan membuka kesempatan kepada p~aktisi untuk mengikuti 
Dp.ndidikan di sore hari.Lembaga pendidikan akuntansi mansjemen 
m@rubat, orientasi dari akuntansi finansial kepada akuntansi 
manajerial atau perlu ada keseimbangan di an tara keduanya. 

Kepada lembaga manaje~en profeslonal perlu meningkatkan 
pelayanannya kepada masyarakat pengLJsaha. Lembaga manajemen 
dianjurkan untuk memberikan pendidikan/pengalaman lewat seml
nar yang membawa acara lebih spesifik dengan kegiatan peserta. 
Demikian pula dengan kegiatan-kegiatan pengkajian data ri~l. 

penelitian empiris perlu dilakukan aleh lembaga manajemen, 
untuk kemudian dialihkan kepada para pengusaha lewat seminar 
atau semacamnya. 

Untuk penelitian lebih lanjut d~sarankan Ya~iabel bebasnya 
diperluas dengan penambahan pada jenis TAM yang diteliti. 
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