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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis pada bagian sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Semakin baik gaya kepemimpinan transformasional, maka kinerja 

auditor akan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

signifikansi t yang lebih kecil daripada 0,05 sehingga hipotesis 

diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Komardi 

(2009), Subroto (2000), Haryadi dkk (2004). 

2. Semakin tinggi etos kerja, maka kinerja auditor akan semakin 

meningkat. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi t yang lebih 

kecil daripada 0,05 sehingga hipotesis diterima. Hasil penelitian 

ini mendukung penelitian Tampubolon (2007), Haryanto (2007), 

Kusnan (2006). 

3. Semakin tinggi motivasi kerja, maka  kinerja auditor akan semakin 

meningkat. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi t yang lebih 

kecil daripada 0,05 sehingga hipotesis diterima. Penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2007), 

Samson (2006), Sarlita dan Agustia (2009). 

4. Semakin kondusif budaya organisasi, maka kinerja auditor akan 

semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi t 
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yang lebih kecil daripada 0,05 sehingga hipotesis diterima. 

Penelitian yang dilakukan oleh Koesmono (2005), Lawalata 

(2006). 

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat dikemukakan antara lain adalah: 

1. Sebaiknya pihak pimpinan KAP dapat meningkatkan kinerja  

auditornya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan gaya 

kepemimpinan transformasional, etos kerja, motivasi kerja serta 

budaya organisasi.  

  a) Untuk variabel gaya kepemimpinan termasuk kategori sedang 

maka dapat ditingkatkan dengan cara lebih memotivasi bawahan, 

memberikan perhatian kepada bawahan. Hal ini dapat dilakukan 

dengan cara memberikan tambahan fasilitas, perhatian, 

memberikan nasehat jika ada masalah dalam pekerjaan. 

b) Untuk variabel etos kerja termasuk kategori sedang, maka dapat 

ditingkatkan dengan cara mengikuti seminar, pelatihan disiplin 

kerja, kursus, maupun ibadah. 

c) Untuk motivasi kerja dapat ditingkatkan dengan cara memberikan 

tunjangan yang memadai dan sesuai dengan kemampuan auditor, 

menambahkan fasilitas yang telah ada saat ini. 

d) Untuk budaya organisasi dapat ditingkatkan dengan cara 

menciptakan lingkungan kerja atau suasana kerja yang 



 53

mendukung atau kondusif sehingga kerja sama antar rekan 

sekerja auditor semakin baik. 

e) Untuk variabel kinerja juga termasuk kategori sedang, dan hal ini 

dapat ditingkatkan dengan cara mengikuti training untuk 

meningkatkan kemampuan dalam bekerjanya, memberikan 

reward bagi yang berprestasi. 

2. Pada penelitian selanjutnya dengan topik serupa dapat ditambahkan 

variabel lain yang mempengaruhi kinerja auditor, misalnya: locus of 

control (pengendalian diri), self efficacy. 
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