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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan guna mengetahui dan 

menguji pengaruh sikap, norma subyektif, tanggung jawab pribadi, keseriusan 

yang dirasakan dan penilaian etis terhadap niat melakukan whistleblowing. 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan 

kuesioner kepada pegawai bank yang ada di Yogyakarta. Adapun total 

responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 103 responden. 

Berdasarkan dari hasil analisis, pengujian hipotesis, dan interpretasi hasil 

pada bagian-bagian sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan penelitian untuk variabel Sikap, diketahui bahwa sikap 

tidak berpengaruh terhadap niat melakukan whistleblowing. Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa evaluasi kepercayaan (belief) atau 

perasaan positif dan negatif dari seseorang terhadap whistleblowing 

system dan whistleblower tidak mempengaruhi niat whistleblowing. 

2. Berdasarkan penelitian untuk variabel Norma Subyektif diketahui 

bahwa norma subyektif tidak berpengaruh positif terhadap niat 

melakukan whistleblowing. Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan 

orang lain terhadap whistleblowing system dan whistleblower tidak 

mempengaruhi niat whistleblowing. 
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3. Tanggung jawab pribadi terbukti berpengaruh positif terhadap niat 

whistleblowing. Ketika whistleblowing dilihat sebagai perilaku pro-

sosial/kewajiban moral dalam sebuah perusahaan, tanggung jawab 

pribadi akan secara positif mempengaruhi keputusan individu untuk 

melaporkan kecurangan oleh rasa moral apakah itu tindakan benar atau 

salah. Sehingga individu yang memiliki tanggung jawab pribadi tinggi 

akan lebih cenderung melaporkan kecurangan yang diketahuinya. 

4. Keseriusan yang dirasakan terbukti berpengaruh positif terhadap niat 

whistleblowing. Dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin 

tinggi tingkat keseriusan pelanggaran dalam organisasi, maka semakin 

tinggi niat pegawai untuk melakukan whistleblowing.  

5. Penilaian etis terbukti tidak berpengaruh positif terhadap niat 

whistleblowing. Tinggi rendahnya tingkat penilaian etis karyawan tidak 

memengaruhi niat untuk melaporkan kecurangan yang dilakukan rekan 

kerja. Penilaian etis atau tidaknya suatu tindakan akan berbeda antara 

satu individu dengan yang lainnya. 

 

5.2 Kontribusi dan Implikasi Penelitian 

Sebagai kontribusi dan implikasi bagi kedepannya, diharapkan melalui 

penelitian ini dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi baru 

atau sebagai tambahan yang relevan bagi para akademisi kedepannya 

yang tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap, norma 
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subyektif, tanggung jawab pribadi, keseriusan yang dirasakan dan 

penilaian etis terhadap niat melakukan whistleblowing. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga 

keuangan khusnya bank yang berada pada wilayah Yogyakarta 

kedepannya dalam mengetahui dan mempertimbangkan aspek-aspek 

yang berpotensial untuk membantu dalam mencegah terjadinya 

tindakan fraud dan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaharui 

sistem whistleblowing  organisasi. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat 

mempengaruhi hasil penelitian yang dicapai. Berikut ialah keterbatas dalam 

penelitian ini, antara lain: 

1. Penelitian ini tidak dilakukan secara komprehensif pada seluruh 

pegawai bank di Yogyakarta. Pada penelitian ini hanya pada pegawai 

bank BCA dan BRI yang bersedia mengisi kuesioner. 

2. Penyebaraan kuesioner yang dilakukan pada penelitian ini pada masa-

masa yang cukup sibuk bagi responden, sehingga hal ini sedikit 

menghambat dalam proses pengisian dan pengembalian kuesioner 

dalam penelitian ini. 
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5.4 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, di peroleh beberapa saran yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan, yaitu: 

1. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk tetap melakukan 

penelitian serupa dan lebih menambahkan variabel terutama variabel 

personal dan sistem terhadap whistleblowing itu sendiri dan juga 

mendalami penelitian ini secara kualitatif.  

2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk tidak melakukan penyebaran 

kuesioner pada masa-masa yang sibuk bagi responden. 

 

  




