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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesisdan pembahasan yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1) Sikap berpengaruh positif terhadap Perilaku Whistleblowing  

Hipotesis pertama memprediksi pegaruh positif antara Sikap 

berpengaruh positif terhadap Perilaku Whistleblowingdimana hipotesis ini 

mendapat dukungan secara statistik. Hasil penelitiannya mengindikasikan 

bahwa Sikap berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Whistleblowing 

dalam melakukan tindakan Whistle-blowingSystem . 

2) Sikap berpengaruh positif terhadap Perilaku whistleblowing dimediasi 

oleh intensi Malakukan Whistleblowing  

Hipotesis kedua memprediksi pegaruh positif antara Sikap 

berpengaruh positif terhadap perilaku Whistleblowing dimediasi Intensi 

Melakukan Whistleblowing, dimana hipotesis ini mendapat dukungan 

secara statistik. Hasil penelitiannya mengindikasikan Sikap  yang tinggi 

dari Perilaku Whistleblowing  akan mendorong intensi melakukan 

whistleblowing yang memadai. Dalam hal ini intensi melakukan 

whistleblowing yang ditunjang dengan sikap kepercayaan organisasi akan 

menciptakan perilaku whistleblowing systemyang tingg 

3) Norma Subyektif berpengaruh positif terhadap Perilaku Whistleblowing 

Hipotesis ke tiga  memprediksi pegaruh positif antara Norma 

Subyektif berpengaruh positif terhadap Perilaku Whistleblowing dimana 
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hipotesis ini mendapat dukungan secara statistik. Hasil penelitiannya 

mengindikasikan bahwa Norma Subyektif berpengaruh signifikan terhadap 

Perilaku Whistleblowing dalam melakukan tindakan Whistle-blowing 

System . 

4) Norma Subyektif berpengaruh Negatif terhadap Perilaku whistleblowing 

dimediasi oleh Intensi Melakukan Whistleblowing 

Hipotesis keempat memprediksi pegaruh Negatif antara Norma 

Subyektifterhadap perilaku Whistleblowingdimediasi Intensi Melakukan 

Whistleblowing , dimana hipotesis ini mendapat dukungan secara statistik. 

Hasil penelitiannya mengindikasikan Norma Subyektif yang tidak 

signifikan dari Perilaku Whistleblowing maupun dengan adanya mediasi 

intensi melakukan whistleblowing  tidak berpengaruh secara signifikan dan 

tinggi . Dalam hal ini intensi melakukan whistleblowing yang ditunjang 

dengan Norma Subyektif kepercayaan organisasi akan menciptakan 

perilaku whistleblowing systemyang bernilai rendah . 

5) Control Perilaku Persepsi berpengaruh positif terhadap Perilaku 

Whistleblowing  

Hipotesis kelima memprediksi pegaruh positif antara Control 

Perilaku Persepsi berpengaruh positif terhadap Perilaku Whistleblowing 

dimana hipotesis ini mendapat dukungan secara statistik. Hasil 

penelitiannya mengindikasikan bahwa Control Perilaku Persepsi 

berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Whistleblowing dalam 

melakukan tindakan Whistle-blowingSystem . 
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6) Control Perilaku berpengaruh Negatif terhadap Perilaku whistleblowing 

dimediasi oleh intensi Malakukan Whistleblowing  

Hipotesis keenam memprediksi pegaruh Negatif antara Control 

Perilaku terhadap perilaku Whistleblowingdimediasi Intensi Melakukan 

Whistleblowing, dimana hipotesis ini mendapat dukungan secara statistik. 

Hasil penelitiannya mengindikasikan Control Perilaku yang tidak 

signifikan dari Perilaku Whistleblowing  maupun dengan adanya mediasi 

intensi melakukan whistleblowing  tidak berpengaruh secara signifikan dan 

tinggi . Dalam hal ini intensi melakukan whistleblowing yang ditunjang 

dengan Control Perilaku kepercayaan organisasi akan menciptakan 

perilaku whistleblowing system yang bernilai rendah . 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan serta 

kesimpulan yang telah disajikan sebelumnya, maka saran yang timbul selama 

penelitian ini berlangsung sebagai berikut : 

1. Selama penelitian ini berlangsung, peneliti menemukan banyak kendala 

baik terkait generalisasi sampel, luas ruang lingkup terbatas, serta tingkat 

pengembalian sampel. Dalam hal ini hampir sebagian besar responden 

hanya terfokus kepadahanya di Sub bagian keuangan dinas atau badan 

yang ada di pemerinahan tersebut. Sehingga selanjutnya diharapkan 

menggeneralasi lebih luas lagi. 

2. Perlu dilakukan pengembangan instrumen penelitian, yaitu disesuaikan 

dengan kondisi dan lingkungan dari obyek yang akan diteliti. Selain itu 
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perlu dilakukan  pilot study untuk menjamin bahwa item-item pertanyaan 

dalam kuesioner dapat  dipahami dengan baik oleh responden. 

3. Selama penelitian ini berlangsung, peneliti menemukan faktor – faktor lain 

yang mampu mempengaruhi whistleblowing system Adapun selama 

survey berlangsung Dominasi kepemimpinan dinas atu badan tidak dapat 

diabaikan menjadi faktor utama, seperti Kebijakan organisasi, Risk 

Exposure, dan belum memahami apa itu whistleblowing system . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


