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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Dari penelitian ini dapat di ketahui bahwa benar adanya hubungan 

resiprokal antara LOC dan stres kerja yang dapat dilihat dari nilai beta 

0,946. Beta positif menunjukkan semakin rendah skor LOC (LOC 

internal) maka stres kerja semakin rendah sebaliknya semakin tinggi skor 

LOC (LOC eksternal) maka semakin tinggi stres kerja. Begitu pula stres 

kerja, semakin tinggi stres kerja maka semakin tinggi skor LOC (LOC 

eksternal), sedangkan semakin rendah stres kerja maka semakin rendah 

skor LOC (LOC Internal). Dalam penelitian ini dapat dillihat pula bahwa 

usia 20-29 tahun, jenis kelamin, pendidikan S1, posisi kerja junior auditor 

serta auditor yang memiliki lama bekerja 1-2 tahun memiliki pengaruh 

dalam hubungan resiprokal antara stres kerja dan LOC hal ini dapat dilhat 

dari hasil uji beda yang menumjukan bahwa stres kerja yang dimiliki LOC 

internal lebih rendah dibanding LOC eksternal.  

5.2. Keterbatasan 

Penelitian ini hanya dilakukan di Kantor Akuntan Publik yang memiliki 

eksternal validitas rendah.  
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5.3. Saran dan Kontribusi 

5.3.1. Bagi KAP 

 Kantor akuntan publik sebaiknya dalam memilih karyawan baru 

juga dilakukan tes kepribadian dengan cara wawancara atau 

pertanyaan tertulis untuk mengetahui kepribadian karyawan dan 

disarankan untuk memilih karyawan dengan LOC internal karena 

karyawan dengan LOC internal lebih dapat mengontrol diri sendiri 

dengan baik dan lebih responsif dalam menghadapi masalah. KAP 

dapat mengurangi stres kerja karyawan dengan memperjelas job 

description untuk mengurangi ambiguitas kerja, konflik, beban 

kerja dan melengkapi perlengkapan kantor sehingga memperlancar 

auditor untuk melakukan pekerjaannya. 

5.3.2. Bagi Peneliti Selanjutnya   

 Riset selanjutnya dapat diperluas ke berbagai jenis perusahaan, 

yaitu perusahaan yang memiliki sampel dengan eksternal dan 

internal validitas yang tinggi.  

5.3.3. Kontribusi Teori 

Penelitian hubungan resiprokal antara LOC dan stres kerja 

memperkuat teori atribusi yang menyatakan atribusi merupakan 

proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakterisik orang lain 

dengan melihat pada perilakunya yang tampak (Gibson et al., 

2008). Dalam penelitian ini karyawan dinilai stres kerjanya dan 

bila karyawan menunjukkan stres kerja yang tinggi maka dapat 
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disimpulkan karyawan memiliki LOC eksternal dan sebaliknya, 

dapat dilihat pula bahwa bila seseorang dengan LOC eksternal 

maka dapat diketahui bahwa karyawan tersebut cenderung 

memiliki tingkat stres yang tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


