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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil dan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Persepsi diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover 

intention auditor. Semakin rendah persepsi diskriminasi maka semakin rendah 

turnover intention auditor. 

2. Perkembangan karir berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover 

intention auditor. Semakin tinggi perkembangan karir maka semakin rendah 

turnover intention auditor. 

3. Konflik pekerjaan keluarga berpengaruh positif terhadap turnover intention 

auditor, yaitu (a) WIF berpengaruh positif terhadap turnover intention auditor. 

Semakin rendah WIF maka semakin rendah turnover intention auditor; dan (b) 

FIW dan signifikan terhadap turnover intention auditor. Semakin rendah FIW 

maka semakin rendah turnover intention auditor. 

4. Kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap turnover intention auditor. 

 

5.2 Implikasi Penelitian  

Penelitian ini mengugkapkan mengenai pentingnya untuk menurunkan 

turnover intention auditor. Rendahnya turnover intention auditor akan menurunkan 
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biaya rekruitmen, seleksi dan pelatihan karyawan, serta meningkatkan moral dan 

rendahnya tekanan  

Pada karyawan yang akan bertahan pada organisasi. Untuk menurunkan 

terjadinya turnover intention auditor, KAP harus memperhatikan perkembangan 

karir, persepsi diskriminasi dan koflik pekerjaan keluarga. KAP harus memperhatikan 

perkembangan karir karena perkembangan karir berpengaruh yang paling besar 

terhadap turnover intention auditor. KAP memiliki perencanaan karir perlu memiliki 

perencanaan karir karyawan yang baik dan pola karir yang jelas. Selain itu, perlunya 

sistem yang transparan dan adil mengenai proses rekruitmen dan seleksi karyawan 

yang akan mendapatkan promosi kerja, kejelasan mengenai persyaratan untuk 

promosi jabatan, prosedur yang jelas mengenai pemberhentian atau pensiun kerja, 

dan transparansi sistem penilaian kerja karyawan. KAP memberikan pelatihan setiap 

bulannya apabila ada peraturan yang baru sehingga auditor memiliki ketrampilan 

yangbagus kedepanya sehingga tugas dari auditor sendiri jadi semakin jelas. 

Pemberian pelatihan untuk auditor seharusnya diberikan semuanya agar tidak terjadi 

diskriminsi antar auditor. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki peneliti, memungkinkan 

terjadinya keterbatasan penelitian sehingga dapat menimbulkan bias penelitian, 

sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menafsirkan hasil penelitian yang ada. 

Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan penilaian self-rating dan tanpa 
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melakukan wawancara dengan responden, sehingga faktor subjektifitas tinggi. Selain 

tidak dapat diketahui mengenai kemungkinan responden kurang sungguh-sungguh 

dalam mengisi kuesioner. 

5.4 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang ada, maka 

peneliti menganjurkan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) 

a. Responden memiliki anggapan perkembangan karir yang tinggi, yang berarti 

organisasi memberikan kesempatan yang besar kepada karyawannya untuk 

memiliki karir yang tinggi, sehingga hal ini patut dipertahankan. Kondisi 

organisasi yang patut dipertahankan berkaitan dengan perkembangan karir ini 

antara lain organisasi memberikan kesempatan karyawan untuk belajar 

melalui kursus atau pelatihan supaya kemampuannya meningkat dan karirnya 

lebih baik. Sistem perkembangan karir yang transparan dan adil. 

b. Responden memiliki persepsi diskriminasi yang rendah, yang berarti 

organisasi memperlakukan karyawannya secara adil dan sejajar, sehingga hal 

ini patut dipertahankan. Kondisi organisasi yang patut dipertahaprnkan 

berkaitan dengan persepsi diskriminasi antara lain sistem rekruitmen dan 

seleksi, sistem promosi kerja, sistem gaji, dan sistem penugasan transparan, 

jelas, dan adil. 

c. Responden memiliki konflik pekerjaan keluarga yang rendah sehingga patut 

dipertahankan. Kondisi organisasi yang patut dipertahankan berkaitan dengan 
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rendahnya konflik pekerjaan keluarga adalah organisasi menyediakan wadah 

untuk karyawan dan keluarganya berkumpul bersama melalui rekreasi 

 

2. Bagi penelitian di masa mendatang 

a. Penelitian mendatang sebaiknya selain menggunakan kuesioner dengan 

penilaian secara self rating juga dilakukan wawancara langsung untuk 

mengurangi kelemahan yang terkait dengan validitas internal. 

b. Pada penelitian ini, variabel independen yang diteliti berpengaruh terhadap 

keinginan berpindah pada auditor sebesar 81,4%, berarti ada pengaruh sebesar 

18,6% dari variabel lain di luar model. Oleh karena itu, untuk penelitian 

selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh variabel lain di luar model 

regresi yang sudah diteliti ini, seperti komitmen organisasional, stres kerja, 

dan role stressor. 
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