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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berikut adalah kesimpulan yang didapat dari penelitian ini. 

1. Gaya kepemimpinan demokratis berpengaruh terhadap kinerja 

auditor. Hal ini dibuktikan oleh nilai t hitung sebesar 2,127 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,036, yaitu lebih kecil dari 0,05 

sehingga Ha1 diterima. Hasil penelitian ini juga didukung oleh 

Mardina (2014) yang mengemukakan pendapat yang sama dalam 

penelitiannya, yaitu bahwa gaya kepemimpinan demokratis  

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan.  

2. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hal ini 

dibuktikan oleh nilai t hitung sebesar 7.620 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga Ha2 

diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Riyadi 

(2014) yang menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan.  

3. Pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hal ini 

dibuktikan oleh nilai t hitung sebesar 4.654 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga Ha3 diterima. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hartini (2012 yang 
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menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan.  

4. Gaya kepemimpinan demokratis, motivasi kerja dan pengalaman 

kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Hal ini dibuktikan oleh nilai F hitung sebesar 92.382 dengan 

tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga Ha4 

diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hartini 

(2012) membuktikan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-

sama antara kualifikasi akademik, pengalaman kerja dan motivasi 

kerja terhadap kinerja karyawan.  

 

Atasan diharapkan untuk menggunakan gaya kepemimpinan 

demokratis agar auditor dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. 

Atasan juga diharapkan untuk memberikan motivasi kerja yang sesuai 

kepada auditor sehingga mereka dapat menghasilkan kinerja yang baik. 

Pengalaman kerja juga sangat dibutuhkan bagi auditor dalam melakukan 

pekerjaannya dengan pengalaman kerja yang banyak maka auditor dapat 

dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya dengan sedikit kesalahan 

sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Gaya kepemimpinan 

demokratis yang disertai dengan motivasi kerja dan pengalaman kerja akan 

membuat auditor menghasilkan kinerja yang lebih baik sehingga 

kepercayaan klien dan masyarakat terhadap KAP akan meningkat. 
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5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: 

1. Obyek penelitian ini adalah KAP yang berlokasi di daerah Jakarta 

dan Tangerang sehingga penelitian ini hanya dapat digeneralisasi 

untuk daerah Jakarta dan Tangerang. 

2. Penelitian ini membatasi tiga variabel independen, yaitu gaya 

kepemimpinan demokratis, motivasi kerja dan pengalaman kerja. 

 

5.3 Saran 

 Saran yang dapat diberikan terhadap keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas obyek penelitiannya, 

dimana tidak hanya KAP yang berlokasi di daerah Tangerang dan 

Jakarta saja, tetapi memperluasnya di daerah Jabodetabek, serta 

menambah jumlah KAP yang akan diteliti. 

2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel variabel lain 

selain yang terdapat dalam penelitian ini karena masih banyak 

variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja auditor, misalnya 

kepuasan kerja, kompensasi finansial, profesionalisme, disiplin 

kerja, dan kualifikasi akademik. 
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