
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian  terhadap auditor yang bekerja di beberapa 

KAP di Bandung dapat disimpulkan bahawa komitmen profesional mempunyai 

pengaruh yang sedang terhadap kinerja auditor. Berdasarkan teori-teori yang 

dipelajari serta pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka 

untuk menjawab identifikasi masalah. penulis menarik simpulan sebagai berikut:   

1. Tanggapan responden tentang komponen-komponen dari komitmen 

profesional dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan positif 

dari tiap responden seperti penerimaan tujuan, kesamaan nilai-nilai pribadi 

dengan profesi, kebanggaan menjadi bagian dari profesinya, kesediaan untuk 

bekerja berusaha sebaik mungkin bagi profesinya, suatu ikatan emosional dan 

keinginan untuk tetap menjadi bagian dari profesi yang bersangkutan ini 

menghasilkan skor rata-rata keseluruhan sebesar 74,1% dan dapat dikatakan 

masuk dalam kategori tinggi  

2. Tanggapan responden terhadap kinerja auditor dapat dikatakan sangat baik. 

Hal ini dapat dilihat dari tanggapan dari setiap responden seperti creative, 

efficient, organized, knowledge of accounting and auditing standards, 

judgment dan common sense, initiative dan ambition, maturity dan confidence, 

interpersonal skills, communication skills dan working papers ini 

menghasilkan skor rata-rata keseluruhan sebesar 87,9% dan masuk dalam 

kategori sangat tinggi. 

3. Berdasarkan pada perhitungan BAB VI dapat dilihat koefisien determinasi 

menunjukkan pengaruh yang sedang antara variabel X terhadap variabel Y 

sebesar 0,337 atau 33,7%. Artinya bahwa komitmen profesional akan 

mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja auditor, sedangkan sisanya 

sebesar 66,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar komitmen profesional 

yang tidak ditinjau dalam penelitian ini. Sedangkan perhitungan dengan 

menggunakan metode statistik ternyata komitmen profesional dengan kinerja 



auditor terdapat hubungan korelasi positif. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 

perhitungan koefisien korelasi diantara kedua variabel tersebut sebesar 0,581 

ini berarti adanya hubungan yang sedang antara komitmen profesional dengan 

kinerja auditor. 

 

5.2 Saran 
 
 Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, penulis akan mencoba 

memberikan beberapa saran perbaikan yang berkaitan dengan penelitian yang 

telah dilakukan untuk peneliti selanjutnya: 

1. Memperluas jumlah responden auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan 

Publik. 

2. Mengevaluasi pernyataan-pernyaatan dalam kuesioner agar penyataan tersebut 

dapat mewakili secara tepat variabel yang hendak diukur. Penulis juga 

menyarankan untuk mencoba menggunakan indikator lain untuk mengukur 

variabel-variabel yang telah ditetapkan. 

3. Menambah variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi komitmen 

profesional seperti masa jabatannya dalam organisasi dan variasi 

kebutuhannya (seperti kebutuhan untuk berprestasi), identitas tugas dan 

kesempatan untuk berinteraksi dengan rekan sekerja, keterandalan organisasi 

yang terlibat di masa lampau dan cara pekerja-pekerja lainnya 

memperbincangkan dan mengutarakan perasaan mereka dalam organisasi dan 

sebagainya. Atau yang dapat mempengaruhi kinerja auditor seperti harapan 

mengenai imbalan, dorongan, kemampuan, imbalan eksternal dan internal dan 

sebagainya. 

4. Data penelitian yang telah diperoleh dikembangkan dengan wawancara karena 

akan lebih mencerminkan keadaan sesungguhnya. 

 
 
 
 
 
 


