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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan juga pembahasan penelitian terkait faktor-

faktor yang mempengaruhi niat karyawan BPR di Yogyakarta untuk melakukan 

tindakan Whistleblowing, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan diperoleh hasil bahwa 

sikap berpengaruh positif terhadap niat karyawan BPR di Yogyakarta 

untuk melakukan tindakan whistleblowing. 

2. Berdasarkan hasil pengujian  dan pembahasan diperoleh hasil bahwa 

norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat karyawan BPR di 

Yogyakarta untuk melakukan tindakan whistleblowing. 

3. Berdasarkan hasil pengujian  dan pembahasan diperoleh hasil bahwa 

kontrol perilaku persepsian tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

niat karyawan BPR di Yogyakarta untuk melakukan tindakan 

whistleblowing. 

4. Berdasarkan hasil pengujian  dan pembahasan diperoleh hasil bahwa 

efikasi diri tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat karyawan 

BPR di Yogyakarta untuk melakukan tindakan whistleblowing. 

5. Berdasarkan hasil pengujian  dan pembahasan diperoleh hasil bahwa 

harapan atas hasil berpengaruh positif terhadap niat karyawan BPR di 

Yogyakarta untuk melakukan tindakan whistleblowing. 



77 
 

6. Berdasarkan hasil pengujian  dan pembahasan diperoleh hasil bahwa 

harapan atas hasil memiliki pengaruh tidak langsung terhadap niat 

karyawan BPR di Yogyakarta untuk melakukan tindakan 

whistleblowing dengan sikap sebagai variabel pemediasi . 

7. Berdasarkan hasil pengujian  dan pembahasan diperoleh hasil bahwa 

efikasi diri tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap niat 

karyawan BPR di Yogyakarta untuk melakukan tindakan 

whistleblowing dengan kontrol perilaku persepsian sebagai variabel 

pemediasi 

5.2 Implikasi Penelitian 

Berdasarkan pembahasan dan juga kesimpulan yang telah disampaikan di 

atas, maka hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa penelitian ini mendukung 

sebagaian prediksi yang disampaikan dalam teori TPB dan mendukung sebagian 

prediksi yang disampaikan dalam teori SCT.  

1. Sikap memiliki pengaruh yang bersifat positif dan signifikan terhadap 

niat karyawan BPR di Yogyakarta untuk melakukan tindakan 

whistleblowing. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau 

semakin favorable sikap seorang karyawan BPR di Yogyakarta terhadap 

tindakan whistleblowing, maka akan semakin besar niat karyawan 

tersebut untuk melakukan tindakan whistleblowing. 

2. Norma subjektif memiliki pengaruh yang bersifat positif dan signifikan 

terhadap niat karyawan BPR di Yogyakarta untuk melakukan tindakan 

whistleblowing. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi 
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norma subjektif seorang karyawan BPR di Yogyakarta untuk melakukan 

tindakan whistleblowing, maka akan semakin besar niat karyawan 

tersebut untuk melakukan tindakan whistleblowing. 

3. Kontrol perilaku persepsian tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap niat karyawan BPR di Yogyakarta untuk melakukan tindakan 

whistleblowing. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa niat seorang 

karyawan untuk melakukan tindakan whistleblowing tidak dipengaruhi 

oleh persepsi atas kontrol yang dimilikinya terhadap tindakan 

whistleblowing tersebut.  

4. Efikasi diri tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat karyawan 

BPR di Yogyakarta untuk melakukan tindakan whistleblowing. Hasil 

tersebut mengindikasikan bahwa niat seorang karyawan untuk 

melakukan tindakan whistleblowing tidak dipengaruhi oleh efikasi diri 

atau kepercayaan terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan 

whistleblowing tersebut.  

5. Harapan atas hasil memiliki pengaruh yang bersifat positif dan 

signifikan terhadap niat karyawan BPR di Yogyakarta untuk melakukan 

tindakan whistleblowing. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin 

tinggi harapan atas hasil seorang karyawan BPR di Yogyakarta terhadap 

tindakan whistleblowing, maka akan semakin besar niat karyawan 

tersebut untuk melakukan tindakan whistleblowing. 

6. Harapan atas hasil memiliki pengaruh tidak langsung yang bersifat 

positif dan signifikan terhadap niat karyawan BPR di Yogyakarta untuk 
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melakukan tindakan whistleblowing dengan sikap sebagai variabel 

pemediasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan tidak langsung 

antara harapan atas hasil dengan niat terjadi melalui sikap yang dimiliki 

oleh karyawan BPR di Yogyakarta terhadap tindakan whistleblowing. 

7. Efikasi diri tidak memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan 

terhadap niat karyawan BPR di Yogyakarta untuk melakukan tindakan 

whistleblowing dengan kontrol perilaku persepsian sebagai variabel 

pemediasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan tidak 

langsung antara efikasi diri dengan niat untuk melakukan tindakan 

whistleblowing yang terjadi melalui kontrol perilaku persepsian yang 

dimiliki oleh karyawan BPR di Yogyakarta terhadap tindakan 

whistleblowing. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian memiliki beberapa keterbatasan yaitu : 

1. Objek yang diteliti hanya sebatas karyawan BPR di wilayah D.I. 

Yogyakarta saja sehingga kurang bisa digunakan untuk menggambarkan 

atau mengeneralisasi keadaan secara nasional di Indonesia karena 

berbeda daerah tentu terdapat perbedaan karakteristik responden pula. 

2. Walaupun model dalam penelitian ini telah dibangun di atas pondasi 

teoritis yang kuat, tetapi penggunaan dua teori yaitu TPB dan SCT tanpa 

adanya teori yang lain dirasa masih kurang komprehensif sehingga nilai 

koefisien determinasi belum bisa dikatakan maksimal. 

 



80 
 

5.4  Saran 

 Beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian yang akan datang 

yaitu 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan cakupan 

geografis yang lebih luas dan tetap menggunakan beberapa BPR 

sebagai sampel, karena berbeda daerah akan sangat mungkin memiliki 

perbedaan karakteristik responden, sehingga hasil penelitian 

diharapkan akan lebih dapat digunakan untuk mengeneralisasi keadaan 

karyawan BPR secara nasional di Indonesia. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat mengembangkan dan 

mengkombinasikan teori TPB dan SCT dengan teori lain yang lebih 

luas dan komprehensif sehingga diharapkan hasil koefisien determinasi 

dari penelitian yang akan datang dapat mencapai angka yang cukup 

tinggi. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel budaya 

yaitu collectivism atau individualism sebagai variabel pemoderasi untuk  

mengetahui apakah variabel tersebut benar-benar memengaruhi 

hubungan antara variabel-variabel dalam TPB dengan variabel niat 

seperti pendapat dari Al-swidi dkk. (2014). 

 

 

 

 


