
 

 

107 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh komitmen profesional 

dan komitmen organisasional terhadap kepuasan kerja auditor internal, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komitmen profesional  dapat 

dikatakan baik dengan nilai rata-rata total dari jawaban responden sebesar 

3,95. Variabel komitmen organisasional  dapat dikatakan baik dengan nilai 

rata-rata total dari jawaban responden sebesar 3,82. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata mengenai kepuasan kerja auditor 

internal (variabel Y) sebesar 3,73 yang artinya  tinggi karena berada pada 

kategori 3,40 – 4,19. 

2. Hasil penelitian mengenai pengaruh komitmen profesional dan komitmen 

organisasional  terhadap kepuasan kerja auditor internal pada PT. Pupuk 

Kujang Cikampek secara simultan yang dilakukan melalui pengujian 

asumsi-asumsi klasik yang di antaranya uji normalitas, multikolinieritas, 

heteroskredasitas dan autokorelasi memberikan hasil estimasi yang baik. 

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran mengenai 

pengujian asumsi-asumsi klasik tersebut. Selanjutnya  dari analisis linier 

berganda diperoleh hasil bahwa komitmen professional dan komitmen 

organisasional memiliki nilai yang positif sehingga dapat menaikan 
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kepuasan kerja auditor internal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

komitmen professional (variabel X1) dan komitmen organisasional 

(variabel X2) terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 

(simultan) terhadap kepuasan kerja auitor internal (variabel Y). 

3. Hasil pengujian data secara parsial diperoleh kesimpulan: 

a. Persamaan regresi linier sederhana untuk komitmen profesional  

(variabel X1) adalah Y = 2,400 + 0,400X1.  Persamaan regresi linier 

sederhana untuk komitmen organisasional (variabel X2)  adalah Y = 

2,000 + 0,500 X2.  

b. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diperoleh komitmen 

professional (variabel X1) berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor 

internal (variabel Y) sebesar 41,30%. komitmen organisasional 

(variabel X2) berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor internal 

(variabel Y)   sebesar 58,10%.   

c. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menyatakan bahwa variabel 

komitmen profesional (variabel X1) maupun variabel komitmen 

organisasional  (variabel X2) berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel kepuasan kerja auditor internal (variabel Y).   
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5.2 Saran  

Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan di PT Pupuk Kujang 

Cikampek, maka penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat 

berguna sebagai dasar pertimbangan atau masukan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, yaitu: 

a. Untuk pihak perusahaan 

1. Auditor di PT. Pupuk Kujang Cikampek sebaiknya berlatar belakang 

berbagai disiplin ilmu dan bersertifikatkan Certificated Internal 

Auditor (CIA), Qualified Internal Auditor (QIA), Certified 

Information Systems Auditor (CISA), Certified Financial Services 

Auditor (CFSA), Certification in Control Self-Assessment (CCSA) dan 

Certified Fraud Examiner (CFE) Sebab selama ini tingkat pendidikan 

formal yang dimiliki tim audit internal pada PT. Pupuk Kujang 

Cikampek  pada umumnya adalah S-1. 

2. Untuk meningkatkan komitmen profesional sebaiknya auditor internal 

wajib menggunakan keahlian serta ilmu yang dimilikinya untuk 

bekerja secara profesional. 

3. Untuk meningkatkan komitmen organisasional sebaiknya auditor 

internal perusahaan bersedia berusaha di atas batas normal untuk 

mensukseskan organisasi, apapun yang terjadi dan tetap bertahan di 

organisasi. 

4. Untuk meningkatkan kepuasan kerja auditor internal sebaiknya auditor 

memiliki kesamaan nilai, sikap dan saling memahami kepentingan 
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serta memiliki hubungan personal yang baik dengan sesama rekan 

kerja. 

b. Untuk peneliti selanjutnya 

1. Untuk penelitian selanjutnya, dapat memperluas dan menambah 

jumlah sampel atau responden yang akan diteliti dan dilakukan dengan 

subjek penelitian yang lebih banyak pula agar dapat di generalisasi 

dengan perusahan sejenis lainnya yang dapat memperkuat kesimpulan 

penelitian. 

2. Melengkapi dan menyempurnakan penelitian yang telah penulis 

lakukan. 

 


