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cukup mendukung dengan adanya rasa saling percaya antar rekan sekerja, 

atasan dengan auditor sehingga mempengaruhi komitmen mereka. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Aktami (2006), 

Fahmi (2010) dan Mumtaza (2009). 

   Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis keempat pada penelitian ini 

terbukti secara empiris bahwa karakteristik pekerjaan berpengaruh positif 

terhadap komitmen organisasi. Hal ini dapat diketahui dari hasil koefisien 

regresi yang positif serta nilai signifikansi di bawah 0,05 sehingga hipotesis 

diterima. Artinya semakin baik karakteristik pekerjaan yang dirasakan auditor 

maka komitmen organisasinya akan semakin meningkat. Maka apabila 

memiliki berbagai macam tugas, adanya kebebasan dalam mengatur pekerjaan 

sesuai dengan wewenang , diberi kesempatan untuk melaksanakan audit dan 

menyusun laporan hasil audit menggunakan kemahiran professional dengan 

cermat dan seksama, maka akan meningkatkan komitmen organisasi seorang 

auditor (merasa terikat secara emosional dengan KAP yang bersangkutan). 

Dilihat dari statistik deskriptifnya, menurut responden pada penelitian ini 

auditor dengan merasa memiliki berbagai macam tugas ragam tanggung jawab 

tidak monoton, keterlibatan dalam pekerjaan tinggi (dilibatkan dalam setiap 

pekerjaan yang ada) karena termasuk pekerjaan lapangan dan diberikan 

metode kebebasan dalam bekerja sehingga mempengaruhi komitmen mereka. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Luca (2006), 

Nelwan (2008), dan Djastuti (2011).  

BAB V 
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PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Semakin tinggi konflik peran yang dialami auditor, maka 

komitmen terhadap organisasinya rendah. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mulyati (2009), 

Assegaf (2006) serta Lee dan Jamil (2004). 

2. Semakin tinggi stress kerja yang dialami auditor, maka 

komitmen terhadap organisasinya rendah. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Andaryani (2008), 

Mathiew dan Zajac (1990) dalam Assegaf  (2002), Lee dan 

Jamil (2004). 

3. Semakin tinggi iklim organisasi yang dirasakan auditor, maka 

komitmen terhadap organisasinya tinggi. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Aktami (2006), 

Fahmi (2010) dan Mumtaza (2009). 

4. Semakin baik karakteristik pekerjaan, maka komitmen terhadap 

organisasinya tinggi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Luca (2006), Nelwan (2008), dan Djastuti 

(2011). 

5.2. Saran 

60



 61

Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini 

antara lain adalah: 

1. Sebaiknya pihak KAP dapat memperhatikan konflik peran, 

stress kerja, iklim organisasi dan karakteristik pekerjaan 

auditornya karena terbukti signifikan mempengaruhi komitmen 

organisasionalnya. Hal ini dapat dilakukan dengan : 

a. Melakukan pembagian tugas kepada auditor senior dan 

yunior sesuai dengan tingkat kemampuan masing-

masing.sesekali memberikan tantangan pekerjaan yang 

tingkatannya lebih sulit bagi auditor yunior agar auditor 

yunior merasa tertantang dan terlatih dalam menerima 

dan melaksanakan berbagai penugasan yang kemudian 

dapat meminimalisir rasa tertekan atau stress. 

b. Menciptakan iklim kondusif yaitu dengan suasana 

mendukung dalam bekerja, saling membantu. 

c. Memberikan petunjuk kepada auditor terutama auditor 

yunior supaya mengetahui kondisi pekerjaannya jika 

karakteristik pekerjaannya berbeda-beda. 

2. Pada penelitian selanjutnya dengan topik serupa dapat 

ditambahkan variabel lain yang mempengaruhi komitmen 

organisasional, seperti self esteem (harga diri), self efficacy 

(kepercayaan diri). Alasannya adalah karena dengan adanya 

harga diri dan kepercayaan diri yang tinggi maka akan 
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mendorong seorang auditor untuk bekerja lebih baik sehingga 

akan mempengaruhi komitmen mereka dalam sebuah KAP 
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