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BAB V 

SIMPULAN, SARAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN 

IMPLEMENTASI RISET 

A. Simpulan 

Berdasarkan Berdasarkan keseluruhan hasil analisa dan pengolahan data 

yang diperoleh melalui penelitian tentang Gender, Religiusitas dan Retaliasi 

terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Gender tidak berpengaruh terhadap Intensi Melakukan  Whistleblowing.   

2. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap Intensi Melakukan 

Whistleblowing. 

3. Retaliasi berpengaruh negatif terhadap Intensi Melakukan 

Whistleblowing. 

 

 

 

 



64 

 

 

 

B. Saran 

Hasil penelitian ini memberikan saran sebagai berikut : 

1. Saran untuk peneliti selanjutnya yang akan memperdalam kajian

 mengenai Whistleblowing, Gender, Religiusitas, dan Retaliasi diharapkan

 agar mengkaji lebih dalam ke sumber utama untuk menghindari bias. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menguji faktor-faktor lain yang

 mungkin dapat mempengaruhi Intensi Melakukan Whistleblowing

 karena hasil penelitian ini memiliki nilai koefisien determinasi  rendah. 

3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah atau memperluas sampel

 artinya tidak hanya mencakup jabatan fungsional auditor pada Badan

 Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan D.I.

 Yogyakarta saja, bila perlu pada BPKP di provinsi lainnya. 

4. Peneliti selanjutnya berpeluang untuk melakukan penelitian dengan topik

 yang sama dengan metode penelitian lainnya seperti eksperimen. 

5. Menggunakan metode alternatif, semisal interview untuk memperkuat

 pernyataan dari responden.   

6. Penelitian selanjutnya dapat mengubah retaliasi menjadi variabel

 pemoderasi. 

 

 



65 

 

 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah  

1. Keterbatasan sampel penelitian, hal ini dikarenakan adanya batasan

 jumlah responden dan jumlah kuesioner yang disebar sesuai dengan 

ketentuan pihak  Instansi yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Perwakilan D.I. Yogyakarta. 

2. Penelitian ini hanya pada satu tempat atau Instansi yaitu Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan D.I. Yogyakarta 

sebagai responden penelitian sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat 

digeneralisasi atau kurang dapat mewakili sikap dan pola pikir dari 

auditor BPKP secara  keseluruhan. 

3. Keterbatasan yang melekat pada metode survei melalui kuesioner untuk 

 pengumpulan data. Responden bisa tidak jujur dalam memberikan 

tanggapan atas pernyataan dalam kuesioner yang diberikan secara tidak 

langsung. 

4. Rendahnya nilai koefisien determinasi (Adjusted R
2
) dalam penelitian ini 

sehingga sebagian besar hipotesis tidak terdukung. 
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D. Implikasi Riset 

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di lingkungan Pemerintah, 

maka dari kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang 

Pemerintah  dan juga penelitian-penelitian selanjutnya. Sehubungan dengan 

hal tersebut, maka implikasinya adalah: 

1. Perlu adanya peraturan hukum yang secara khusus melindungi 

whistleblower  seperti merahasiakan whistleblower, karena dari hasil 

penelitian ini dapat  di simpulkan bahwa retaliasi atau adanya ancaman 

maupun bentuk tekanan pembalasan berpengaruh terhadap apakah 

seseorang akan melakukan tindakan whistleblowing atau tidak. Oleh 

karena itu, perlu adanya peraturan-peraturan  khusus berkaitan dengan 

perlindungan whistleblower agar seseorang tidak ragu melakukan 

whistleblowing karena merasa adanya perlindungan dari pihak  internal 

dan eksternal Instansi.  

2. Setiap pimpinan di dalam suatu Instansi harus memberikan contoh yang 

baik  kepada para pegawainya dan menghimbau agar berani dan tidak 

ragu-ragu dalam melakukan tindakan whistleblowing apabila menemukan 

adanya indikasi kecurangan serta menjamin adanya perlindungan bagi 

whistleblower  itu sendiri. 

3. Adanya sosialiasi mengenai pentingnya tindakan whistleblowing untuk

 meminimalisir kerugian yang terjadi serta mengenai jalur pengaduan 

tersebut. 
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4. Orang yang menerima pengaduan terutama pimpinan harus menerima

 pengaduan tersebut dengan bijak dan harus menindaklanjuti indikasi atau

 temuan tersebut. 

5. Adanya perbaikan berkelanjutan terhadap saluran untuk melaporkan 

adanya temuan kecurangan (whistleblowing system) agar lebih 

memudahkan pihak whistleblower.  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


