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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Sikap Terhadap Perilaku berpengaruh terhadap Niat para Auditor Internal 

untuk melakukan Whistleblowing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

semakin seorang auditor internal tersebut mempunyai penilaian bahwa 

suatu perilaku akan memberikan hasil positif, maka auditor internal 

tersebut akan cenderung memiliki niat yang tinggi untuk melakukan suatu 

perilaku. 

2. Norma Subjektif berpengaruh terhadap Niat para Auditor Internal untuk 

melakukan Whistleblowing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

semakin besar tekanan sosial dari lingkungan auditor internal untuk 

melaporkan pelanggaran, semakin besar pula niat auditor internal tersebut 

untuk melakukan whistleblowing. 

3. Persepsi Kontrol atas Perilaku berpengaruh terhadap Niat para Auditor 

Internal untuk melakukan Whistleblowing. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin besar kontrol perilaku yang dirasakan maka 

semakin kuat niat auditor internal untuk melakukan whistleblowing. 
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4. Niat para Auditor Internal untuk melakukan whistleblowing berpengaruh 

terhadap Perilaku Whistleblowing. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa bila auditor internal menunjukkan niat yang tinggi untuk 

melakukan whistleblowing cenderung akan melaporkan kecurangan yang 

ditemukannya dibandingkan dengan auditor internal yang menunjukkan 

niat yang rendah. 

5. Persepsi Kontrol atas Perilaku para Auditor Internal berpengaruh terhadap 

Perilaku Whistleblowing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi 

kontrol atas perilaku dapat mempengaruhi perilaku secara tidak langsung 

melalui niat dan dapat juga memprediksi perilaku secara langsung. 

5.2. Saran 

5.2.1. Manajerial 

 Saran untuk manajerial dari Bank Negara Indonesia, Bank 

Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara: 

1. Manajemen perusahaan diharapkan untuk memberikan reward 

and recognition bagi pelapor atau whistleblower ketika 

mengungkapan tindak kecurangan (whistleblowing). 

2. Manajemen perusahaan diharapkan untuk mengadakan 

pelatihan internal untuk meningkatkan kepercayaan diri para 

karyawannya terutama auditor internal sehingga siap menjadi 

pelapor ketika menemukan tindakan kecurangan. 
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3. Manajemen perusahaan diharapkan untuk memberikan 

keamanan dan perlindungan bagi pelapor atau whistleblower 

sehingga siap menerima resiko dan tanggung jawab ketika 

hendak mengungkapkan tindak kecurangan. 

5.2.2. Akedemisi 

1. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner saja, sehingga 

terdapat perbedaan persepsi antara peneliti dengan responden. 

Maka dari itu penelitian selanjutnya diharapkan untuk 

menggabungkan metode wawancara dengan penyebaran kuesioner. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan faktor individu yang 

mempengaruhi niat dan perilaku auditor internal untuk melakukan 

whistleblowing. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk 

menggunakan faktor lain seperti budaya organisasi, organisasional 

yang berperan dalam pengungkapan kecurangan. 
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