
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan teori yang dipelajari serta pembahasan yang dilakukan pada 

bab  sebelumnya,  maka  untuk  menjawab  identifikasi  masalah,  penulis  menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

Dari  hasil  penelitian  terhadap  auditor  junior  dan  auditor  senior  yang 

bekerja pada beberapa  Kantor  Akuntan Publik  di  Bandung,  dapat  disimpulkan 

bahwa gender  memiliki pengaruh yang kuat dan positif terhadap kepuasan kerja 

auditor.  Hal  ini  memberikan  arti  bahwa  gender  dan  kepuasan  kerja  auditor 

memiliki  hubungan  yang  berbanding  lurus,  dimana  semakin  tinggi  persepsi 

gender  yang difahami oleh auditor maka semakin tinggi pula tingkat  kepuasan 

kerja yang dirasakan oleh auditor.  Sementara itu, besarnya persepsi gender yang 

dapat  diterangkan  oleh  besarnya  kepuasan  kerja  auditor  adalah  sebesar 

pemahaman auditor terhadap gender itu sendiri. 

Misalnya seorang auditor wanita memahami  gender hanya sebatas pada 

jenis kelamin saja, maka ketika ia tidak memperoleh kesempatan promosi jabatan 

dari atasannya yang berjenis kelamin pria, ia akan memiliki kepuasan kerja yang 

srendah  dalam  hal  promosi  dikarenakan  ia  memiliki  pandangan  bahwa  jika 

atasannya pria amka yang akan memperoleh kesempatan promosi adalah auditor 

pria,  namun sebaliknya  jika atasannya   seorang wanita  mungkin  ia  yang akan 

memperoleh promosi tersebut. Padahal tidak selalu demikian.

Disamping itu kepuasan kerja auditor tidak hanya dipengaruhi oleh gender 

saja  melainkan  terdapat  faktor  lain  yang  juga  dapat  mempengaruhi  tingkat 

kepuasan  kerja  auditor  seperti  komitmen  dan  budaya  organisasi,  komitmen 

profesional, konflik organisasi, lingkungan di luar organisasi dan lain sebagainya.

Selanjutnya  hipotesis  yang  menyatakan  “Terdapat  Pengaruh  antara 

Gender terhadap Kepuasan Kerja Auditor” diterima. 



5.2 Saran

Setelah  melakukan  penelitian  dan  pembahasan,  penulis  akan  mencoba 

memberikan  beberapa  saran  perbaikan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang 

telah dilakukan.

5.2.1 Saran untuk KAP

Berdasarkan hasil  pengolahan  data  diketahui  bahwa indikator  kepuasan 

kerja auditor yang mendapat skor paling rendah adalah faktor finansial, jadi  pihak 

KAP  sebaiknya  lebih  memperhatikan  masalah  besarnya  gaji,  tunjangan,  serta 

kemungkinan  untuk  mendapatkan  promosi  dan  pengembangan  karir  bagi  para 

auditornya  agar  tingkat  kepuasan  kerja  mereka  meningkat  begitupun  dengan 

kinerja mereka. 

Terdapat  beberapa  pendekatan  lain  yang  dapat  digunakan  untuk 

meningkatkan  kepuasan  kerja  auditor  selain  dari  faktor  finansial,  antara  lain 

melalui pendekatan lingkungan fisik KAP, misalnya memperbaiki bangunan agar 

lebih  nyaman  dan lengkap.  Melalui  pendekatan  sosial  dan  psikologi,  misalnya 

mengadakan rapat di luar kantor, mengadakan pertemuan yang bersifat informal 

untuk  menjalin  silaturahmi  dan  membuat  para  auditor  dapat  saling  mengenal 

dengan lebih baik serta menciptakan ssuasana bekerja yang aman, nyaman dan 

kekeluargaan.

Sementara  itu  untuk  meningkatkan  pemahaman  mengenai  gender itu 

sendiri,  dapat dilakukan dengan cara sering melakukan komunikasi-komunikasi 

informal  antara  auditor  pria  dan  wanita  sehingga  dapat  mengetahui  apa  yang 

dialami  dan dirasakan mengenai  pekerjaan satu sama lain  dan juga agar dapat 

saling bertukar fikiran.

  

5.2.2 Saran untuk Peneliti Selanjutnya 

Bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk meneliti  topik ini secara lebih 

mendalam, maka penulis akan menyarankan beberapa hal berikut:

1. Memperluas  populasi  penelitian,  yaitu  dengan  menambah  jumlah 

auditor responden yang bekerja di KAP.



2. Mengevaluasi  pernyataan-pernyataan  dalam  kuesioner  agar 

pernyataan-pernyataan  tersebut dapat mewakili secara tepat variabel 

yang  hendak  diukur.  Penulis  juga  menyarankan  untuk  mencari 

indikator lain yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang 

telah ditetapkan.

3. Data  penelitian  yang  telah  diperoleh  dikembangkan  dengan 

wawancara, karena akan lebih mencerminkan keadaan sebenarnya.

4. Menambahkan variabel  lain yang mungkin mempengaruhi kepuasan 

kerja  auditor  seperti,  motivasi,  komitmen  profesional,  budaya 

organisasi  dan  lain-lain.  Perubahan  status  variabel  juga  dapat 

dilakukan, misalnya kepuasan kerja sebagai variabel bebas dan gender 

sebagai variabel terikat,  sehingga dapat memberikan hasil penelitian 

yang berbeda. 


