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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini berdasarkan hasil dan analisis di atas adalah:  

1. Extraversion berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini (2013) dalam 

penelitiannya pada KAP di bali menemukan bahwa sifat kepribadian: 

Extraversion memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor. 

2. Conscientiousness berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor. Hal ini 

sejalan dengan Rustiarini (2013) dalam penelitian pada KAP di bali 

menemukan bahwa sifat kepribadian : Conscientiousness berpengaruh 

positif terhadap kinerja auditor. 

3. Openness to Experience tidak mempengaruhi Kinerja Auditor. Hal ini 

tidak sejalan dengan penelitian Dewi (2015) yang dalam penelitiannya 

Openness to Experience mempengaruhi kinerja karyawan jimbaran villa. 

4. Agreeableness berpengaruh positif terhadap Kinerja Auditor. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Dewi (2014) dalam penelitian terhadap KAP di 

provinsi Bali menemukan bahwa dimensi Agreeableness berpengaruh 

positif terhadap kinerja auditor. 

5. Neuroticism berpengaruh negatif terhadap Kinerja Auditor. Hal ini sejalan 
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dengan Wahyuprihati (2011) dalam penelitiannya terhadap kinerja pegawai 

  di pusat pembinaan mental markas besar tentara nasional indonesia jakarta 

  timur berpengaruh negatif oleh dimensi neuroticism. 

6. Konflik Peran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Auditor. Hal ini tidak 

sejalan dengan penelitian Rosally (2015) dalam penelitiannya pada KAP di 

surabaya yang menemukan konflik peran memiliki pengaruh negatif 

terhadap kinerja auditor. 

7. Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Auditor. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Rosally (2015) dalam penelitiannya pada KAP di 

Surabaya menyimpulkan Komitmen Organisasi memiliki persamaan 

positif. 

8. Ketidakjelasan peran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Auditor. Hal ini 

tidak sejalan dengan penelitian Rosally (2015) yang dalam penelitiannya 

pada KAP di Surabaya menyimpulkan ketidakjelasan peran berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja auditor. 

5.2. Keterbatasan 

Penelitian ini tidak dapat terlepas dari beberapa keterbatasan.  

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel Big Five Personality 

(Extraversion,Conscientiousness, Agreeableness,Neuroticism, Openness to 

Experience,) Koflik peran, Komitmen Organisasi, dan Ketidakjelasan 

Peran yang mempengaruhikinerja auditor. 
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5.3. Saran 

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan 

variabel-variabel lain seperti gender, pengetahuan auditor, Tipe Kepribadian, 

perilaku disfungsional auditor yang sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti 

sebelumnya. 

 

  


