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BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

  Dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel persepsi kontrol perilaku 

mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap niat whistleblowing dibandingkan 

dengan sikap berperilaku, dan persepsi norma subyektif.  

 Setelah dilakukan pengujian keseluruhan hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan dari hipotesis-hipotesis tersebut. 

Berikut adalah kesimpulan atas ketiga hipotesis berikut adalah 

1. Hasil pengujian hipótesis 1 menunjukkan adanya pengaruh positif sikap 

berperilaku terhadap niat whistleblowing. Hal ini mengindikasikan bahwa 

sikap berperilaku yang tinggi dari mahasiswa akuntansi mampu meningkatkan 

niat whistleblowing. 

2. Hasil pengujian hipótesis 2 menunjukkan adanya pengaruh positif persepsi 

norma subyektif terhadap niat whistleblowing. Hal ini mengindikasikan bahwa 

persepsi norma subyektif yang tinggi dari mahasiswa akuntansi mampu 

meningkatkan niat whistleblowing  

3. Hasil pengujian hipótesis 3 menunjukkan adanya pengaruh positif persepsi 

kontrol perilaku terhadap niat whistleblowing. Hal ini mengindikasikan bahwa 

persepsi kontrol perilaku yang tinggi dari mahasiswa akuntansi mampu 

meningkatkan niat whistleblowing 
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5.2 Saran-saran  

1. Mahasiswa akuntansi Semarang perlu belajar dalam menentukan sikap 

perilakunya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan aturannya, dimana dengan 

sikap berperilaku yang jujur mampu menjadikan seorang akuntan yang 

kredibel. 

2. Mahasiswa akuntansi Semarang perlu memiliki norma yang mampu 

meyakinkan orang lain atas tindakan yang dilakukannya sudah benar dan sesuai 

prosedur sehingga memberikan persepsi norma subyektif yang baik.  

3. Mahasiswa akuntansi Semarang perlu memiliki pendalaman ilmu materi 

akuntansi yang luas, agar emotionalnya terkontrol. 

 Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan dan kelemahan sebagai 

berikut : alat analisis belum memberikan kontribusi yang sempurna. ketiga variabel 

sikap berperilaku, persepsi norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku, hanya 

memberikan kontribusi sebesar 43,4%. Berarti sangat mungkin masih ada variabel lain 

yang juga mempengaruhi niat whistleblowing. 
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