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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan software smartPLS 2.0 

diperoleh hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut:   

(1) Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bagian-bagian 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak, yaitu norma 

subyektif tidak  berpengaruh terhadap niat mahasiswa akuntansi untuk 

melakukan whistleblowing. Keyakinan normatif atas orang-orang disekitar 

yang menjadi panutan atau referensi bagi dirinya tentang baik atau buruknya 

tindakan whistleblowing tidak mempengaruhi niat seseorang melakukan 

whistleblowing. 

(2) Hipotesis kedua ditolak, yaitu sikap terhadap perilaku whistleblowing yang 

dilakukan mahasiswa tidak berpengaruh terhadap niat mahasiswa akuntansi 

untuk melakukan whistleblowing. Keyakinan seseorang tentang perilaku 

whistleblowing yang akan dilakukannya akan berdampak baik ataupun 

buruk tidak mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan whistleblowing. 

(3) Hipotesis ketiga diterima, yaitu persepsi kendali perilaku berpengaruh  

terhadap niat mahasiswa akuntansi untuk melakukan whistleblowing. 

Semakin seorang mahasiswa akuntansi dapat mengendalikan dirinya sesuai 

dengan persepsi yang dimilikinya terhadap perilaku whistleblowing maka 
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akan memunculkan niat pada diri mahasiswa tersebut untuk melakukan 

whistleblowing. Sebaliknya, semakin mahasiswa akuntansi tidak dapat 

mengontrol perilaku yang didasarkan oleh persepsinya maka semakin rendah 

niat mahasiswa akuntansi untuk melakukan whistleblowing. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 

Keterbatasan dalam penelitian ini dapat diungkapkan sebagai berikut :  

1) Penelitian ini hanya menggunakan responden dari mahasiswa akuntansi 

universitas yang ada di Bandar Lampung, yaitu: Universitas Lampung 

(UNILA), Universitas Bandar Lampung (UBL), dan Universitas Malhayati. 

Sehingga ketiga universitas yaitu: Universitas Lampung (UNILA), Universitas 

Bandar Lampung (UBL), dan Universitas Malahayati. belum dapat mewakili 

mahasiswa akuntansi di Bandar Lampung karena masih banyak universitas 

lain yang ada di kota Bandar Lampung. 

2) Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

kuesioner. Adapun keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner 

yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak menunjukkan 

keadaan yang sesungguhnya. Sehingga berpengaruh pada tidak signifikannya 

hasil uji hipotesis yang menguji hubungan ketiga variabel yaitu: norma 

subyektif, sikap terhadap perilaku dan persepsi kendali perilaku terhadap niat 

melakukan whistleblowing. 
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5.3 Saran 

 

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka diajukan saran 

sebagai berikut :  

 

(1) Jumlah sampel yang digunakan hanya 210 sampel. Meskipun jumlah sampel 

ini sudah sesuai dengan teknik pengambilan jumlah sampel yang dikatakan 

oleh Sekaran, dalam Mustafa (2000) dimana dikatakan bahwa sebaiknya 

ukuran sampel diantara 30 sampai 500 elemen. Namun, diharapkan penelitian 

berikutnya dapat menggunakan sample yang lebih banyak lagi. 

(2) Penelitian ini hanya menggunakan responden dari mahasiswa akuntansi 

universitas yang ada di Bandar Lampung , sehingga tidak dapat memberikan 

kesimpulan bahwa mahasiswa akuntansi di perguruan tinggi di Bandar 

Lampung juga memiliki niat yang sama. Jadi, diharapkan untuk penelitian 

berikutnya dapat menggunakan mahasiswa akuntansi di berbagai perguruan 

tinggi tidak hanya di universitas saja sebagai respondennya. 

 

5.4 Implikasi Penelitian 

 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kurangnya teori umum telah 

menjadi keterbatasan pemahaman kita tentang whistleblowing. Penelitian ini 

berusaha untuk mengeksplorasi Theory of Planned Behavior, yang dikemukakan 

oleh Ajzen’s yang diterima secara luas sebagai kerangka umum untuk 

memprediksi niat perilaku tetapi jarang digunakan dalam studi whistleblowing. 

Aplikasi Theory of Planned Behaviour dalam memprediksi niat mahasiswa 

akuntansi melakukan whistleblowing tidak sepenuhnya dapat memprediksi niat 
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melakukan whistleblowing.  

 

Berdasarkan hasil analisis data, hanya variabel persepsi kendali perilaku yang 

merupakan variabel independen dalam penelitian yang paling berpengaruh 

terhadap niat whistleblowing apabila dibandingkan dengan kedua faktor lainnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik mahasiswa akuntansi dapat 

mengendalikan dirinya  maka niat mahasiswa akuntansi untuk melakukan 

whistleblowing akan semakin tinggi.  

 


