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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Sikap terhadap perilaku 

berpengaruh positif terhadap niat melakukan whistleblowing. Semakin 

positif sikap mahasiswa terhadap perilaku whistleblowing, maka semakin 

kuat niat mahasiswa untuk melakukan tindakan whistleblowing. Begitupula 

sebaliknya, semakin negatif sikap mahasiswa terhadap perilaku 

whistleblowing, maka semakin tidak berniat mahasiswa melakukan 

tindakan whistleblowing.  

2. Hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Norma subjektif berpengaruh 

positif terhadap niat melakukan whistleblowing. Semakin mahasiswa yakin 

dan percaya bahwa orang-orang disekitar yang disayanginya menerima 

serta mendukung tindakan whistleblowing yang akan dilakukannya, maka 

akan semakin berniat mahasiswa tersebut untuk melakukan tindakan 

whistleblowing. Sebaliknya, semakin mahasiswa yakin dan percaya bahwa 

orang-orang disekitar yang disayanginya tidak menerima serta tidak 

mendukung tindakan whistleblowing yang akan dilakukannya, maka 

semakin menurunnya niat mahasiswa melakukan tindakan whistleblowing. 
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3. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Kontrol perilaku 

berpengaruh positif terhadap niat melakukan whistleblowing. Semakin 

mahasiswa dapat mengontrol perilaku whistleblowing yang akan 

dilakukannya, maka semakin mahasiswa memiliki niat untuk melakukan 

tindakan whistleblowing. Sebaliknya, semakin mahasiswa tidak dapat 

mengontrol perilaku whistleblowing yang akan dilakukannya, maka 

semakin menurun niat mahasiswa untuk melakukan whistleblowing. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini hanya meneliti sampai dengan persepsi dari calon akuntan dan 

auditor dimasa depan. Yang mungkin saja belum menghadapi situasi yang 

sesungguhnya terjadi di dunia kerja terkait dengan kecurangan atau pelaporan 

kecurangan (whistleblowing). Menjadikan kemungkinan adanya perbedaan hasil 

penelitian jika penelitian ini menggunakan sampel atau responden yang mana 

adalah karyawan suatu perusahaan.  

5.3 Saran 

Penelitian ini hanya menggunakan persepsi mahasiswa S1 saja, sehingga 

responden yang digunakan dalam penelitian ini kemungkinan besar belum 

menghadapi situasi sesungguhnya di dunia kerja terkait dengan pelaporan 

kecurangan (whistleblowing). Untuk itu, saran yang dapat peneliti berikan terkait 

dengan keterbatasan diatas yaitu agar peneliti selanjutnya menggunakan karyawan 

perusahaan sebagai respondennya untuk melihat apakah ada perbedaan hasil 

penelitian jika menggunakan responden karyawan perusahaan.  
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