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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tingkat retaliasi, 

insentif moneter, dan anonimitas terhadap niat seseorang melakukan 

whitleblowing. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen 

laboratorium dengan matriks 2x4. Niat melakukan whistleblowing dinilai 

dengan memanipulasi insentif moneter dan anonimitas pada tingkat retaliasi 

yang kuat atau lemah. 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di lingkungan Fakultas Ekonomi 

Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Responden yang 

digunakan adalah mahasiswa dan mahasiswi yang sedang mengambil atau telah 

lulus mata kuliah pengauditan 1 dengan jumlah responden sebanyak 120 orang. 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat perbedaan signifikan niat melakukan whistleblowing ketika 

tingkat retaliasi kuat dan ada insentif dibandingkan dengan kondisi 

tingkat retaliasi lemah dan ada insentif. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

adalah sebesar 0,000 (kelompok 1 dan kelompok 3). 

2. Terdapat perbedaan niat melakukan whistleblowing ketika tingkat 

retaliasi kuat dan tidak ada insentif dibandingkan dengan kondisi 
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tingkat retaliasi lemah dan tidak ada insentif. Nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) adalah sebesar 0,000 (kelompok 2 dan kelompok 4). 

3. Terdapat perbedaan niat melakukan whistleblowing ketika tingkat 

retaliasi kuat dan ada perlindungan identitas dibandingkan dengan 

kondisi tingkat retaliasi lemah dan ada perlindungan identitas. Nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,000 (kelompok 5 dan 

kelompok 7). 

4. Terdapat perbedaan niat melakukan whistleblowing ketika tingkat 

retaliasi kuat dan tidak ada perlindungan identitas dibandingkan 

dengan kondisi tingkat retaliasi lemah dan tidak ada perlindungan 

identitas. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,000 (kelompok 

6 dan kelompok 8). 

5.2. Keterbatasan dan Saran 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini hanya diteliti pengaruh adanya tingkat retaliasi, insentif 

moneter, dan anonimitas terhadap niat seseorang melakukan whitleblowing. 

2. Penelitin dilakukan dengan metode eksperimen laboratorium dan responden 

dalam penelitian ini hanya berasal dari mahasiswa akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka untuk penelitian selanjutnya, 

disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi niat 
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seseorang melakukan whistleblowing agar ruang lingkup penelitian ini lebih 

luas. 

5.3. Implikasi Penelitian 

Dalam penelitian ini menguji pengaruh tingkat retaliasi, insentif moneter, 

dan anonimitas terhadap niat seseorang melakukan whitleblowing. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan implikasi sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, hendaknya lebih memperhatikan adanya pemberian 

penghargaan berupa insentif moneter dan menerapkan kebijakan untuk 

memberikan perlindungan bagi karyawan yang telah melaporkan 

sebuah kecurangan agar terhindar dari segala bentuk tindakan ancaman 

pembalasan. Melalui penelitian yang dilakukan dapat dibuktikan bahwa 

niat seseorang untuk melakukan whistleblowing akan menurun apabila 

terdapat tingkat retaliasi yang kuat dan tidak adanya kebijakan dari 

perusahaan untuk memberikan perlindungan bagi karyawan maupun 

tidak adanya pemberian penghargaan. 




