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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Simpulan 

 Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, pertama, penelitian ini 

dapat membuktikan bahwa budaya organisasi dan gaya kepemimpinan 

berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen organisasi. Sedangkan imbalan 

moneter tidak berpengaruh terhadap komitmen organisasi. 

 Kedua, penelitian ini membuktikan bahwa tekanan anggaran waktu dan 

komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi auditor. 

Sedangkan kompleksitas tugas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

motivasi auditor. 

 Ketiga, penelitian ini mampu membuktikan bahwa komitmen organisasi, 

budaya organisasi, dan tekanan anggaran waktu berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja auditor. Sedangkan gaya kepemimpinan, imbalan moneter, dan 

self-efficacy tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor. Selain 

itu, motivasi auditor dan kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap kinerja 

auditor. 

 Berdasarkan simpulan-simpulan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

komitmen organisasi merupakan perantara dari hubungan budaya organisasi dan 

gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor. Selain itu kinerja auditor juga 

dipengaruhi secara langsung oleh budaya organisasi dan tekanan anggaran waktu. 

Variabel lainnya yaitu gaya kepemimpinan, imbalan moneter, dan self efficacy 
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tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor. Sedangkan variabel 

motivasi auditor dan kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap kinerja 

auditor. 

5.2. Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan implikasi baik secara teori maupun 

praktik. Implikasi secara teori dari penelitian ini adalah dapat membuktikan atau 

memperkuat hasil penelitian sebelumnya, maupun manyanggah hasil penelitian 

sebelumnya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Seluruh hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian yang akan 

datang khususnya berkaitan dengan kinerja auditor.   

Implikasi secara praktik dari penelitian ini yaitu dapat menjadi saran dan 

masukan kepada para pimpinan KAP untuk dapat menciptakan budaya organisasi 

yang kondusif dan gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan karakteristik 

bawahan agar kinerja auditor menjadi lebih baik. Selain itu, disarankan juga untuk 

memperhatikan anggaran waktu karena tekanan akibat anggaran waktu yang 

sedikit akan dapat berisiko menurunkan kinerja auditor.  

5.3. Keterbatasan Penelitian dan Saran 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, 

yaitu : 

   1.  Peneliti tidak mengetahui jumlah populasi penelitian yaitu jumlah auditor 

yang bekerja pada KAP di Indonesia sehingga dalam menentukan ukuran 

sampel peneliti hanya menggunakan metode dari Sekaran (2006) yang 

menyatakan bahwa ukuran sampel harus berjumlah di antara 30 sampai 
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500. Mengacu pada pendapat tersebut peneliti hanya mampu 

menggunakan sampel sebanyak 49 dan jumlah tersebut sangat kecil untuk 

penelitian yang bertujuan generalisasi. Hal tersebut dikarenakan tidak 

tersedianya data mengenai jumlah auditor di setiap KAP yang ada di 

Indonesia. Peneliti menyarankan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat 

menemukan data mengenai jumlah auditor yang bekerja di KAP yang 

tersebar di Indonesia, sehingga ukuran sampel dapat ditentukan sesuai 

kaidah penelitian yang berlaku dan dapat memberikan hasil yang lebih 

baik.  

2. Keterbatasan waktu dan biaya yang dimiliki peneliti mendasari pemilihan 

subyek dan tempat penelitian. Peneliti baru menyebarkan kuesioner pada 

saat sebagaian besar KAP memasuki periode sibuk sehingga sebagian 

besar kuesioner yang dibagikan tidak direspon. Penelitian selanjutnya 

disarankan untuk mempersiapkan kuesioner penelitian lebih awal dan 

memilih waktu yang tepat agar mendapatkan pengembalian yang lebih 

baik.  

 


