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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh profesionalisme, komitmen organisasi, role 

stress dan burnout terhadap kinerja dan kepuasan kerja. Penelitian dilakukan 

dengan responden auditor yang bekerja pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa 

Tengah di Semarang. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Semakin tinggi profesionalisme dimensi afilasi komunitas, semakin tinggi 

pula kinerja auditor. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian dari 

Fogarty (1995), Purwoko (1996), Sumardi (2001) dan juga Kurniawan 

(2006) yang juga menyatakan profesionalisme dimensi afiliasi komunitas 

berhubungan positif dengan kinerja. 

2. Semakin tinggi profesionalisme dimensi kebutuhan otonomi, semakin 

tinggi pula kinerja auditor. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian dari 

Fogarty (1995), Purwoko (1996), Sumardi (2001) dan Fatah (2002) juga 

menyatakan menyatakan profesionalisme dimensi kebutuhan otonomi 

berhubungan positif dengan kinerja. 

3. Profesionalisme dimensi kewajiban sosial tidak berpengaruh terhadap 

kinerja auditor. Pernyataan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

Fogarty (1995) yang menyatakan profesionalisme dimensi kewajiban 

sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.  



115 
 

 
 

4. Profesionalisme dimensi dedikasi pada profesi tidak berpengaruh terhadap 

kinerja auditor. Ditolaknya hipotesis ini mendukung hasil penelitian dari 

Fogarty (1995) yang menyatakan profesionalisme dimensi dedikasi pada 

profesi tidak berpengaruh terhadap kinerja 

5. Semakin tinggi profesionalisme dimensi afiliasi komunitas semakin tinggi 

pula kepuasan kerja auditor. Pernyataan ini konsisiten dengan hasil dari 

Sumardi (2001), Fatah (2002), Guntur (2002), Lestari (2003) dan Ompu 

(2004) di mana mereka menyatakan profesionalisme dimensi afiliasi 

komunitas berpenagruh positif terhadap kepuasan kerja. 

6. Profesionalisme dimensi kebutuhan otonomi tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja. Ditolaknya hipotesis ini konsisten dengan hasil penelitian 

dari Ompu (2004) dan Fatah (2002) yang menyatakan profesionalisme 

dimensi kebutuhan otonomi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

7. Profesionalisme dimensi kewajiban sosial tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja auditor. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian 

Fatah (2002) yang menyatakan profesionalisme dimensi kewajiban sosial 

tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

8. Semakin tinggi profesionalisme dimensi dedikasi pada profesi semakin 

tinggi pula kepuasan kerja. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian dari Sumardi (2001), Fatah (2002), dan Guntur (2002) yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi profesionalisme dimensi dedikasi pada 

profesi, semakin tinggi pula kepuasan kerja. 
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9. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hasil penelitian 

ini konsisten dengan hasil penelitian Cahyasumirat (2006) yang 

menyatakan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja. 

10. Komiten organisasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Namun 

hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Cahyasumirat 

(2006) dan Hendra (2008) yang menyatakan komitmen organisasi tidak 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 

11. Role stress tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini sesuai dengan teori 

Jackson dan Schuler 1985 dan Maslach 1982 dalam Rahmiati, 2004 

negatif outcome dari tekanan peran (role stress) cenderung dialami oleh 

karyawan muda (yunior) yaitu individu yang bekerja pada tahun-tahun 

awal, dibanding karyawan yang sudah senior. Sedangkan dalam penelitian 

ini mayoritas responden adalah auditor yang sudah senior. 

12. Role stress berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Hasil penelitian 

ini konsisten dengan hasil penelitian dari Luthfi (2001), Puspaningsih 

(2004) dan Vina (2011) yang juga menyatakan bahwa role stress 

berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. 

13. Burnout tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini dikarenakan apa bila 

role stress tidak mempengaruhi kinerja, maka tidaklah mungkin burnout 

bisa mempengaruhi kinerja. Karena Burnout muncul dikarenakan stress 

yang berkepanjangan, termasuk role stress. Namun responden hanya 

merasa sedikit terbebani dengan adanya role stress dan tidak berdampak 
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pada kinerja mereka, sehingga burnout pun tidak akan mempengaruhi 

kinerja.  

14. Burnout tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Walaupun responden 

merasa role stress berpengaruh terhadap kepuasan kerja mereka, namun 

hasil penelitian menyatakan burnout tidak berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja. Karena responden menganggap kerja sebagai rutinitas sehingga 

kondisi kerja di mana mereka merasakan role stress yang berpengaruh 

negatif terhadap kepuasan kerja mereka pun menjadi sebuah hal yang 

sudah biasa, sehingga responden yang sedikit merasakan burnout, 

menganggap burnout yang ada ini menjadi hal biasa yang tidak 

mempengaruhi kepuasan kerja mereka.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperbaiki dalam penelitian-

penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut berupa masalah dalam pengisian 

kuesioner. Peneliti harus membuang 57 kuesioner dikarenakan tidak lengkapnya 

jawaban atas para responden, baik jawaban pada bagian pertanyaan umum dan 

bagian pernyataan. Juga  dalam penelitian ini ada 1 dari 3 item pernyataan untuk 

variabel profesionalisme dimensi afiliasi komunitasi dan dimensi kebutuhan 

otonomi yang tidak valid sehingga harus dikeluarkan yang menyebab kan jumlah 

pernyataan untuk mengukur variabel itu tinggal 2 saja. Variabel profesionalisme 

dimensi keyakinan padap profesi terpaksa dikeluarkan dari penelitian ini 

dikarenakan tidak reliabel di mana nilai Cronbach Alpha nya 0,456. Dan Variabel 
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profesionalisme dimensi dedikasi pada profesi sebenarnya nilai Cronbach Alpha 

lebih kecil dari 0,6 yaitu 0,592; namun karena nilai cronbach alpha nya diatas 0,5 

dan mendekati 0,6 maka peneliti  menganggapnya reliabel dan tetap memakai 

variabel ini. Item pernyataan untuk variabel profesionalisme dimensi kewajiban 

sosial dalam penelitian ini berfungsi untuk mengukur kesadaran responden bahwa 

profesi nya memiliki kewajiban sosial dan bukan untuk mengukur rasa kewajiban 

sosial yang dimiliki oleh responden sehingga variabel ini menjadi tidak bisa 

dikaitkan dengan variabel kinerja maupun kepuasan kerja karena kedua variabel 

dependen ini digunakan untuk mengukur kinerja dan kepuasan kerja dalam diri 

responden. 

 

5.3 Implikas dan Saran 

1. Bagi pemimpin atau pembuat kebijakan di BPKP perwakilan propinsi 

Jawa Tengah di Semarang: 

a. Berdasar kan analisis statistik deskriptif diketahui kinerja auditor di 

BPKP ternyata rendah, oleh sebab itu perlu diadakan seminar-seminar 

yang di dalamnya berisi mengenai materi-materi yang berguna bagi 

auditor dalam bekerja juga  acara bersama guna untuk saling berbagi 

pengalaman antar auditor di BPKP sehingga bisa  menambah 

membantu auditornya untuk menambah wawasan dan ilmu-ilmu yang 

berguna dalam bekerja. Juga memastikan auditornya tidak 

mendapatkan intervensi dari luar sehingga auditor bisa bekerja dengan 

leluasa, serta meminta auditor-auditor yang lebih senior untuk 
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memberikan intervensi yang bersifat membangun bagi auditor yang di 

bawahnya. 

b. Berkaitan dengan kepuasan kerja auditornya, ternyata auditor di BPKP 

perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang bisa merasakan 

kepuasan kerja disaat mereka bisa aktif dalam komunitas profesi, 

karena dari sana mereka bisa menambah wawasan yang berguna bagi 

pengembangan diri mereka sehingga sebaiknya pembuat kebjikan 

untuk menggalakan acara-acara komunitas profesi sehingga auditornya 

bisa terlibat. Auditor di BPKP juga bisa merasakan kepuasan kerja 

disaat mereka bisa mendedikasi kan dirinya pada profesi, sehingga 

sebaiknya pembuat kebijakan dapat membantu mereka untuk 

mendedikasikan dirinya pada profesi auditor. 

c. Pemimpin atau pembuat kebijakan bisa lebih memperjelas peran dan 

ekspektasi-ekpsektasi yang diharapakan kepada auditornya, karena 

terbukti role stress ini berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja 

auditor.  

d. Sebaiknya kepala BPKP membuat suatu sistem untuk meningkatkan 

kecintaan auditor nya terhadap BPKP, dengan tingginya tingkat 

kecintaan auditor terhadap BPKP akan membuat para auditor memiliki 

dedikasi yang tinggi terhadap profesi dan juga akan memiliki 

komitmen yang tinggi terhadap BPKP. Dengan tinggi nya tingkat 

dedikasi dan komitmen organisasi auditor akan membuat mereka 

bekerja semaksimal mungkin guna menyokong BPKP ini dan bila 



120 
 

 
 

mereka telah berhasil dalam membantu BPKP dalam mencapai 

tujuannya, niscaya mereka akan memperoleh kepuasan dalam bekerja, 

karena mereka akan merasakan bahwa kerja keras mereka sangat 

berguna bagi kelangsungan BPKP. 

2. Bagi peneliti selanjutnya: 

a. Agar menambahkan item pernyataan untuk variabel dimensi-dimensi 

profesionalisme, untuk mengantisipasi item pernyataan  yang tidak 

valid, serta saat pengisiian kuesioner sebaiknya peneliti ikut 

mendampingi proses pengisian kuesioner dan  atau kemudian 

mengecek kembali kuesioner yang telah diisi sebelum kuesioner 

tersebut dibawa pulang, sehingga data yang didapatkan bisa lebih 

lengkap.  

b. Memperbaiki item pernyataan pada variabel profesionalisme dimensi 

keyakinan pada peraturan sendiri sehingga data yang di dapat bisa 

menjadi reliabel. 

c. Mengubah atau menambahkan isi dari pernyataan dalam kuesioner 

mengenai variabel profesionalisme dimensi kewajiban sosial sehingga 

kewajiban sosial ini bisa mengukur kewajiban sosial dalam diri 

responden, karena item pernyataan untuk variabel profesionalisme 

dimensi kewajiban sosial dalam penelitian ini ternyata mengukur 

kesadaran responden akan adanya kewajiban sosial dalam profesinya, 

bukan mengukur kewajiban sosial pada diri responden. 
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