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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh komitmen 

organisasi, komitmen profesional, sosialisasi antisipatif, intensitas moral, dan 

keseriusan kecurangan terhadap tindakan whistleblowing, serta tindakan 

whistleblowing dalam proses audit forensik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Komitmen organisasi, komitmen profesional, sosialisasi antisipatif, intensitas 

moral, dan keseriusan kecurangan memiliki pengaruh dalam niat melakukan 

tindakan whistleblowing. Dari kelima faktor tersebut komitmen organisasi 

memiliki pengaruh paling besar, kemudian diikuti faktor keseriusan 

kecurangan dan intensitas moral. Sedangkan komitmen profesional, dan 

sosialisasi antisipatif memiliki pengaruh yang kecil. 

2. Whistleblowing merupakan salah satu informasi awal untuk mengungkap 

cadanya tindakan kecurangan dalam suatu organisasi. Sedangkan audit 

forensik merupakan metode yang tepat untuk membuktikan fraud. Kesaksian 

whistleblower akan menjadi bahan untuk penelahaan data dalam 

mengumpulkan bukti-bukti kecurangan. 
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5.2 Kontribusi dan Implikasi Penelitian 

5.2.1 Kontribusi Penelitian 

Penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan whistleblowing 

dalam mendukung proses audit forensik dengan melibatkan informan audit 

forensik bersertifikasi masih jarang ditemukan. Diharapkan penelitian dapat 

memberikan kontribusi secara teoritis terhadap ilmu pengetahuan, khususnya yang 

berkaitan dengan komitmen organisasi, komitmen profesional, sosialiasi 

antisipatif, intensitas moral, keseriusan kecurangan, whistleblowing dan audit 

forensik. Selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak 

yang berkeinginan melakukan penelitian lebih lanjut atau dijadikan indikator 

untuk diteliti secara kuantitatif. Selain itu, dapat memberikan kontribusi secara 

praktisi untuk menambah informasi bagi organisasi bahwa pentingnya dukungan 

organisasi bagi karyawan melakukan tindakan whistleblowing, guna untuk 

membantu audit forensik dalam membuktikan adanya fraud. 

5.2.2 Implikasi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada auditor forensik agar 

lebih meningkatkan sosialisasi mengenai whistleblowing, agar berjalan efektif, 

karena terbukti pengungkapan kecurangan selama ini sebagian besar berawal dari 

adanya laporan  dari para whistleblower.  

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi sektor 

publik dan lembaga negara, khususnya BPK dan BPKP dalam meningkatkan 

minat whistleblowing karyawannya. Upaya untuk meningkatkan minat karyawan 

dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi minat 
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whistleblowing, diantaranya komitmen organisasi, keseriusan kecurangan, 

intensitas moral, komitmen profesional, dan sosialisasi antisipatif. Selain itu, 

perlindungan terhadap whistleblowing harus lebih diperhatikan lagi, agar 

karyawan lebih berani dalam melakukan tindakan whistleblowing. 

5.3  Keterbatasan dan Saran Penelitian 

5.3.1 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini hanya dilakukan dari sudut pandang auditor forensik yang memiliki 

sertifikasi dan dosen di perguruan tinggi swasta. Dimana auditor forensik yang 

bersertifikasi CFE dan CFrA merupakan pihak yang melakukan pemeriksaan 

adanya indikasi terjadinya kecurangan dan tidak secara langsung pernah 

melakukan tindakan whistleblowing. Sedangkan dosen di perguruan tinggi swasta 

hanya memahami sebatas teori yang dipelajari di lingkungan kampus maupun 

seminar dan belum pernah melakukan pemeriksaan. Sehingga penelitian yang 

dilakukan yang berkaitan dengan whistlebowing hanya sebatas pemahaman dan 

pengalaman auditor forensik. 

5.3.1 Saran Penelitian 

Saran dari penelitian untuk institusi pemeritah dan penelitian selanjutnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Peran dari whistleblowing untuk menekan tingkat kecurangan dan 

mengurangi jumlah fraud belum optimal. Budaya organisasi di daerah, 

khususnya di budaya jawa “pekewuh” menjadi hambatan untuk melaporkan 

kecurangan. Salah satu yang perlu dilakukan dalam mendukung peran 

whistleblower adalah meningkatkan komitmen manajemen puncak dalam 
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mengelola pengaduan-pengaduan yang diajukan untuk dilakukan tindak 

lanjut. Kemudian, organisasi harus me-manage rasa takut karena terindikasi 

identitasnya bahwa akan dirahasiakan dan diberikan perlindungan sebagai 

pelapor. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 2 variabel yang dapat digunakan untuk 

penelitian selanjutnya untuk dilakukan pengujian, yaitu budaya organisasi 

tiap daerah dan komitmen manajemen puncak. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan satu subjek penelitian yaitu auditor 

forensik. Sehingga diharapkan penelitian selanjutnya bisa menambah subjek 

dan memperluas objek penelitian. 

4. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, 

sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode 

penelitian kuantitatif untuk diuji secara empiris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


