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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada data yang di peroleh maupun hasil analisis yang  telah 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel identitas profesional 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi melakukan 

whistleblowing. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi identitas 

profesional yang dimiliki oleh seorang pegawai, maka semakin tinggi pula 

intensi pegawai untuk melakukan tindakan whistleblowing atau 

mengungkapkan tindakan pelanggaran atau kecurangan. Karena pegawai 

menunjukkan identitas profesional dengan mematuhi norma dan kode etik 

untuk melindungi profesinya dan melindungi perusahaan. 

2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel locus of control memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap intensi melakukan whistleblowing. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi cara pandang pegawai dan 

keyakinan yang dimilikinya terhadap suatu peristiwa yang dijumpainya, 

maka semakin tinggi pula intensi pegawai untuk melakukan tindakan 

whistleblowing atau mengungkapkan tindakan pelanggaran dan 

kecurangan. 

3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel intensitas moral memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap intensi melakukan whistleblowing. Hal 
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ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas moral pegawai maka 

semakin tinggi pula intensi pegawai untuk melakukan tindakan 

whistleblowing atau mengungkapkan tindakan pelanggaran dan 

kecurangan. Karena intensitas moral yang dimiliki seorang pegawai 

membuatnya merasa bahwa pelaporan yang dilakukan adalah suatu 

kebenaran untuk dilakukan. 

4. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel reward tidak berpengaruh 

atau tidak  signifikan terhadap intensi melakukan whistleblowing. Hal ini 

menunjukkan bahwa reward yang akan diterima dan yang diterima 

pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi pegawai untuk 

melakukan tindakan whistleblowing  atau mengungkapkan tindakan 

pelanggaran dan kecurangan. Karena pegawai dalam mengungkapkan 

pelanggaran dan kecurangan bukan didasarkan pada reward yang 

diberikan namun didasarkan pada keyakinan yang ditanamkan oleh 

pegawai. 

5. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel identitas profesional, locus 

of control, intensitas moral, dan reward secara simultan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap intensi melakukan whistleblowing. Hal 

ini menunjukkan bahwa identitas profesional yang dimiliki pegawai, locus 

of control, intensitas moral yang ada pada pegawai dan reward merupakan 

faktor-faktor yang dapat meningkatkan intensi pegawai untuk melaporkan 

suatu pelanggaran ataupun kecurangan. 
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6.2 Saran 

Penelitian ini dilakukan dengan tidak terlepas dari adanya beberapa 

keterbatasan. Oleh karena itu, diharapkan penelitian-penelitian sejenis yang 

berikutnya diharapkan mampu meminimalisir keterbatasan-keterbatasan yang ada.  

Berikut beberapa keterbatasan dan saran penelitian:  

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel Pegawai yang bekerja di PT. 

Perkebunan Nusantara V (PTPN) Persero Kota Pekanbaru, sehingga hasil 

dan kesimpulan penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh  

pegawai di Kota Pekanbaru dan   di Indonesia. Peneliti selanjutnya dapat 

memperbanyak  sampel dan memperluas wilayah cakupan sampel pada 

perusahaan lain yang ada di Kota Pekanbaru dan diluar, sehingga 

diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.  

2. Variabel-variabel yang mempengaruhi intensi melakukan whistleblowing  

dalam penelitian ini hanya terbatas pada variabel identitas profesional, 

locus of control, intensitas moral, dan reward. Oleh karena itu peneliti 

mengharapkan partisipasi aktif peneliti berikutnya untuk menemukan 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi intensi melakukan whistleblowing, 

seperti ethical judgement. 

3. Penelitian ini merupakan penelitian sensus dengan menggunakan 

kuesioner dalam pengambilan jawaban responden, sehingga peneliti tidak 

mengawasi secara langsung atas pengisian jawaban tersebut. 

Kemungkinan jawaban dari responden tidak mencerminkan keadaan 
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sebenarnya dikarenakan kondisi-kondisi tertentu masing-masing 

responden. 

4. Data dalam penelitian ini dihasilkan dari instrumen yang mendasarkan 

pada persepsi responden sebagai jawaban, sehingga akan menimbulkan 

masalah apabila responden tidak jujur maka jawaban akan berbeda dari 

kenyataan. Penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan teknik 

wawancara langsung dengan pegawai. 


