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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif antara variabel budaya organisasi terhadap 

komitmen organisasi yang berarti semakin kuat budaya organisasi dalam 

KAP maka semakin tinggi pula komitmen organisasi auditor di dalam 

KAP tersebut. 

2. Kepuasan kerja tidak dapat memediasi pengaruh komitmen organisasi 

terhadap turnover intention, hal ini berarti kepuasan kerja yang tinggi 

tidak dapat menurunkan tingkat turnover intention di dalam lingkungan 

Kantor Akuntan Publik. 

3. Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap turnover intention, 

yang berarti bahwa semakin tinggi komitmen organisasi para auditor 

dalam Kantor Akuntan Publik, maka akan meminimalkan tingkat turnover 

intention dalam Kantor Akuntan Publik tersebut. 
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5.2 Keterbatasan penelitian 

 Keterbtasan penelitian ini adalah: 

1. Subyek penelitian ini hanya terbatas pada auditor di KAP di Semarang 

saja sehingga hasil penelitian ini hanya dapat diterapkan di Kantor 

Akuntan Publik Semarang. 

2. Peneliti tidak mempertimbangkan efek tiap dimensi dari variabel 

komitmen organisasi yaitu komitmen afektif, komitmen normatif dan 

komitmen kontinyu dengan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja. 

Peneliti selanjutnya diharapkan meperhatikan efel dari setiap dimensi 

komitmen organisasi untuk mengetahu dimensi komitmen organisasi 

mana saja yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. 

3. Peneliti tidak memperhatikan efek dari kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasi, karena responden bisa saja melihat kepuasan 

sebagai alasan timbulnya komitmen organisasi, sehingga kepuasan kerja 

dalam penelitian ini tidak terbukti dapat memediasi pengaruh komitmen 

organisasi terhadap turnover intention. 

4. Variabel intervening dalam penelitian ini tidak dapat dijadikan pemediasi 

hubungan komitmen organisasi dengan turnover intention terbukti dengan 

rendahnya koefisien determinasi kedua variabel independen yaitu 
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komitmen organisasi dan kepuasan kerja, yang hanya mamapu 

menjelaskan varian turnover intention sebesar 13,7% yang sisanya 86,3% 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

5.3 Saran 

Saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain adalah: 

1. Sebaiknya KAP menerapkan budaya organisasi yang baik terkait dengan 

inovasi dan pengambilan resiko, perhatian terhadap detail, orientasi hasil, 

orientasi tim, keagresifan, dan stabilitas karena terbukti dapat 

meningkatkan komitmen organisasi auditor dan dari komitmen organisasi 

itu dapat meminimalkan tingkat keinginan berpindah. 

2. Pada penelitian ini keinginan berpindah tidak dapat diprediksi dengan 

kepuasan kerja. KAP dapat mempertimbangkan faktor lain yang dapat 

meminimalkan tingkat keinginan berpindah seperti gaji, atau 

pengangkatan jabatan. 

3. Peneliti selanjtnya dapat melakukan pray survey untuk untuk 

mendapatkan prediktor apa saja yang menjadi pertimbangan bagi auditor 

dalam berpindah kerja sehingga didapatkan hasil yang signifikan. 
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