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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

antara sikap, lingkungan etika, komitmen profesional, dan retaliasi terhadap 

tindakan whistleblowing. Penelitian ini telah menguji 4 hipotesis dengan 

kesimpulan 3 hipotesis yang diterima dan 1 hipotesis yang ditolak. Berdasarkan 

hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagaimana diuraikan dibawah ini  : 

1. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa sikap berpengaruh 

pada tindakan whistleblowing. Hal ini mendukung penelitian Saud (2016). 

2. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa lingkungan etika 

berpengaruh terhadap tindakan whistleblowing. Hasil ini mendukung 

penelitian Rodiyah  (2015). 

3. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa komitmen 

profesional tidak berpengaruh terhadap tindakan whistleblowing. Hasil ini 

mendukung penelitian dari Agustin (2015). 

4. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa retaliasi berpengaruh 

terhadap tindakan whistleblowing. Hasil ini mendukung penelitian Manafe 

(2014).
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5. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa sikap, lingkungan 

etika, komitmen profesional, dan retaliasi berpengaruh secara simultan 

terhadap tindakan whistleblowing. 

 

B.  Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa keterbatasan dari penelitian ini. Adapun beberapa 

keterbatasan tersebut sebagai berikut : 

1. Kurang maksimalnya pengambilan sampel dikarenalkan banyak karyawan 

yang sedang mengambil cuti sehingga dari 60 karyawan yang dapat 

diberikan kuesioner hanya 50 orang. 

2. Karyawan yang berada pada PT. KURNIA JAYA MARDIMULYA 

sebagian besar adalah karyawan baru yang belum berpengalaman sehingga 

kurang maksimalnya hasil yang didapatkan. 

3. Kurangnya wawancara dan bukti empiris terhadap kecurangan yang ada di 

dalam perusahaan tersebut dikarenakan kurangnya responden yang bersedia 

diwawancarai. 
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C.  Saran  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, oleh karena itu terdapat 

beberaapa perbaikan untuk penelitian selanjutnya, antara lain sebagai berikut : 

1. Pengambilan sampel dengan waktu yang kurang tepat dikarenakan 

keterbatasan waktu, sehingga banyak karyawan yang sedang mengambil 

cuti oleh karena itu penelitian selanjutnya akan lebih baik 

mempertimbangkan waktu agar tidak terdapat karyawan yang sedang cuti. 

2. Dilakukan penelitian yang jauh lebih mendalam dan lebih menggali tentang 

pengaruh terhadap whistleblowing. Seperti contoh variabel sikap yang dapat 

dikembangkan dalam beberapa indikator yaitu : sikap kearah perilaku, 

norma subyektif, dan persepsi kendali atas perilaku. 

3. Agar dilakukan wawancara secara mendetail tentang kecurangan yang 

terjadi di lingkungan perusahaan. 

 

 

 


