
43 

 

BAB V 

PENUTUP 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah 

dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu 

hipotesis pada penelitian ini yang berbunyi “Kepuasan kerja memediasi 

hubungan antara kecerdasan emosional dan persepsi kualitas pelayanan” 

diterima. Dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional yang dikelola 

dengan baik akan meningkatkan kepuasan kerja auditor, sehingga 

menciptakan persepsi kualitas pelayanan yang tinggi. 

 

V.2 Saran 

V.2.1 Saran untuk Auditor KAP 

Auditor di KAP perlu mengelola emosinya dengan baik. Hal 

tersebut bisa dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, kenali emosi diri 

sendiri. Mengenali emosi diri sendiri dapat membantu auditor dalam 

bertindak, sehingga bisa menghindari terjadinya pengambilan keputusan 

yang salah. Kedua, kenali emosi orang lain melalui empati. Kemampuan 

untuk berempatidapat membuat auditorlebih peka terhadap perasaan orang 

lain dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Ketiga, membina 

hubungan yang baik dengan rekan kerja dan klien. Hal ini dapat dilakukan 

dengan cara membangun komunikasi verbal dan non-verbal yang positif. 
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Melalui tiga langkah di atas, diharapkan auditor bisa memiliki kecerdasan 

emosional yang tinggi sehingga bisa merasa puas dengan pekerjaannya, 

yang pada akhirnya bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal 

terhadap kliennya. 

V.2.2 Saran untuk Atasan KAP 

Atasan KAP perlu mengadakan pelatihan, gathering, dan seminar 

bagi auditor KAP. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

kecerdasan emosional auditor KAP. Selain itu, atasan KAP perlu 

memberikan gaji yang sesuai dengan hasil kerja yang dilakukan oleh 

auditor KAP. Auditor yang bekerja dengan baik berhak memperoleh gaji 

yang besar serta mendapatkan bonus. Dengan demikian, atasan KAP bisa 

memastikan bahwa auditor KAP dapat memberikan pelayanan yang lebih 

maksimal terhadap kliennya. 

 

V.3 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah sampel yang 

sedikit karena ada beberapa KAP di kota Semarang yang menolak 

penyebaran kuesioner. Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah 

dikemukakan, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat diperbaiki 

dalam penelitian selanjutnya dan bisa digeneralisasikan ke semua objek, 

waktu, dan situasi yang berbeda. 

  




