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BAB V   

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja, 

komitmen organisasi, dan sistem pengendalian internal terhadap perencanaan 

audit BPKP di Bandar Lampung. Penelitian ini mengambil sampel 29 auditor di 

BPKP Bandar Lampung. Metode pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan data primer (penyebaran kuesioner). Pada penelitian ini alat analisis 

yang digunakan adalah statistik regesi linier berganda dengan program SPSS 18.0. 

Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial disimpulkan bahwa kepuasan 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi whistleblowing pada 

auditor BPKP di Bandar Lampung. 

2. Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial disimpulkan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi whistleblowing 

pada auditor BPKP di Bandar Lampung. 

3. Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial disimpulkan bahwa internal locus 

of control berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi whistleblowing 

pada auditor BPKP di Bandar Lampung. 

 

5.2.   Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas maka saran-saran yang semoga 

dapat menjadi masukan sebagai berikut:  

1. Perlu dilakukan pengarahan dari pihak pimpinan untuk menanamkan persepsi 

positif berkenaan dengan kepuasan kerja seperti; inisiatif untuk tidak 

membiarkan suatu kesalahan terjadi, rasa puas dengan tanggung jawab yang 

dibebankan. 

2. Perlu dilakukan pengarahan dari pihak pimpinan untuk menanamkan persepsi 

positif berkenaan dengan komitmen organisasi seperti; menerima nilai-nilai 
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yang ditetapkan oleh institusi BPKP, menerima apapun yang telah menjadi 

tujuan institusi BPKP. 

3. Perlu dilakukan pengarahan dari pihak pimpinan untuk menanamkan persepsi 

positif berkenaan dengan internal locus of control seperti; sikap tidak senang 

dengan tindak pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, sikap ingin segera 

melaporkan tindak pelanggaran yang terjadi, kesadaran bahwa whistleblowing 

harus dilakukan demi kebaikan individu dan institusi. 

 

5.3.  Keterbatasan Penelitian 

Sampel penelitian ini adalah 29 auditor BPKP di Bandar Lampung, oleh karena 

itu hasil penelitian akan lebih baik jika jumlah sampel pada penelitian selanjutnya 

dapat ditingkatkan sehingga kesimpulan penelitian lebih dapat digeneralisasi. 

 


