
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 

lingkungan etika, sifat machiavellian, personal cost  dan komitmen organisasi 

terhadap niat untuk melakukan whistleblowing pada Badan Pengelola Keuangan 

& Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan 

data primer berupa kuesioner yang disebarkan kepada karyawan bagian akuntansi 

dan anggaran Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar 

Lampung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 50 responden. 

Penelitian ini menggunakan software spps (statistical product and service  

solution) versi 20.0. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

regresi berganda serta penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling. 

Berdasakan hasil dari penelitian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut: 

a. Variabel lingkungan etika berpengaruh terhadap niat untuk melakukan 

whistleblowing. 

b. Variabel sifat machiavellian berpengaruh terhadap niat untuk melakukan 

whistleblowing. 

c. Variabel personal cost tidak berpengaruh terhadap niat untuk melakukan 

whistleblowing. 

d. Variabel kommitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap niat untuk 

melakukan whistleblowing. 

 

1.2 Keterbatasan 

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sebagai berikut: 

1. Sampel pada penelitian ini hanya menggunakan responden pada karyawan 

bagian akuntansi dan anggaran yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan 



& Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung. Belum dapat mewakili 

seluruh bagian yang ada di Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah ( 

BPKAD) Kota Bandar Lampung. 

2. Banyaknya sampel dalam penelitian ini juga tidak terlalu besar hanya 50 

responden. Dan hanya disebarkan pada Badan Pengelola Keuangan & Aset 

Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung. 

 

1.3 Saran 

Berdasarkan hasil kesimmpulan diatas maka saran dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Sampel yang digunakan sebaiknya lebih banyak lagi agar hasil dari 

kesimpulannya dapat digenerealisasikan dan hasilnya lebih baik lagi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan atau menggunakan topik 

yang sama, sebaiknya disarankan untuk menambah variabel independen lain 

yang belum terdapat dalam penelitian ini. Penambahan variabel  independen 

akan berguna untuk menjelaskan faktor-faktor lain yang mempengaruhi niat 

untuk melakukan whistleblowing yang belum dapat terjelaskan dalam 

penelitian ini dan menggunakan objek penelitian yang berbeda. 

 

 

 

 

 


