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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat dijelaskan dari hasil penelitian antara lain :  

1. Persepsi Karyawan Mengenai Wistleblowing System secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Etis. Hal ini dibuktikan 

dengan melihat nilai t hitung sebesar 10347 dan nilai signifikansi atau 

probabilitas sebesar 0,000 < taraf signifikansi 5% atau 0,05 artinya ada 

pengaruh positif dan signifikan Persepsi Karyawan Mengenai Wistleblowing 

System terhadap Perilaku Etis. Dengan demikian hipotesis pertama yang 

menyatakan bahwa Persepsi Karyawan Mengenai Wistleblowing System 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Etis, diterima. 

2. Persepsi Karyawan Mengenai Wistleblowing System secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud. Hal ini 

dibuktikan dengan melihat nilai t hitung sebesar 2,328 dan nilai signifikansi 

atau probabilitas sebesar 0,023  < taraf signifikansi 5% atau 0,05 artinya ada 

pengaruh positif dan signifikan Persepsi Karyawan Mengenai Wistleblowing 

System terhadap Pencegahan Fraud  . Dengan demikian hipotesis kedua yang 

menyatakan bahwa Persepsi Karyawan Mengenai Wistleblowing System 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud, diterima. 

3. Perilaku Etis secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pencegahan Fraud. Hal ini dibuktikan dengan melihat nilai t hitung sebesar 

3,687 dan nilai signifikansi atau probabilitas sebesar 0,000 < taraf signifikansi 
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4. 5% atau 0,05artinya ada pengaruh positif dan signifikan Perilaku Etis terhadap 

Pencegahan Fraud. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan 

bahwa Perilaku Etis berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan 

Fraud, diterima. 

5.2. Saran  

Saran-saran yang diberikan dari hasil penelitian yaitu : 

1. Indikator Wistleblowing System yang perlu dioptimalkan antara lain : 

karyawan bersedia menyatakan komitmen untuk melaksanakan 

Whistleblowing system  didalam perusahaan, karyawan bersedia menyatakan 

komitmen untuk  berpartisipasi aktif untuk ikut melaporkan bila menemukan 

adanya pelanggaran dan kecurangan, Perusahaan harus menyatakan dengan 

jelas dan tegas bahwa perusahaan berkomitmen untuk melindungi pelapor 

pelanggaran, karyawan tidak takut untuk melaporkan pelanggaran atau 

kecurangan yang terjadi karena ada kebijakan mengenai perlindungan pelapor, 

perusahaaan harus membuat unit pengelolaan pengaduan kecurangan, 

Whistleblowing system dikelola oleh petugas khusus yang profesional dan 

independen, Perusahaan memiliki personil untuk melaksanakan tugas sebagai 

petugas pengelola  Whistleblowing System, Perusahaan memiliki media 

komunikasi sebagai fasilitas pelaporan pelanggaran, karyawan akan 

menggunakan nama samaran /anonim jika melaporkam suatu pelanggaran atau 

kecurangan, karyawan berani melaporkan tindak pelanggaran yang terjadi di 

peusahaan karena ada kekebalan atas sanksi administratif, Perusahaan harus 

melakukan komunikasi secara berkala dengan karyawan mengenai hasil dari 

penerapan Whistleblowing System dan karyawan Evaluasi dan perbaikan harus 
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senantiasa dilakukan perusahaan untuk meningkatkan program 

Whistleblowing System. 

2. Perilaku Etis penting diperhatikan guna meningkatkan Pencegahan Fraud 

dengan upaya yang dilaksanakan meliputi : karyawan selalu menaati aturan 

hukum sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku, karyawan 

selalu menaati kode etik perusahaan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama 

(PKB), karyawan selalu beraktivitas secara profesional bila sedang bekerja, 

karyawan merasa senang saat tidak ada masalah dalam menyelesaikan 

pekerjaan, karyawan harus menghindari untuk berinvestasi pada perusahaan 

pemasok atau perusahaan pelanggan, walaupun investasi tersebut sangat 

menguntungkan bagi pribadinya, karyawan selalu berusaha untuk menjaga 

hubungan yang baik terhadap klien maupun pemasok, karyawan selalu 

berusaha untuk berkomunikasi secara lengkap mengenai masalah-masalah 

yang berhubungan dengan pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat, 

karyawan selalu berusaha untuk berkomunikasi secara akurat mengenai 

masalah-masalah yang berhubungan dengan pelanggan, pemasok, pemerintah, 

dan masyarakat,  karyawan menggunakan informasi pribadi organisasi yang 

berhubungan dengan perusahaan, hanya jika diperlukan bagi bisnis 

perusahaan, Akses karyawan perusahaan ke informasi organisasi yang 

berhubungan dengan perusahaan harus dibatasi bagi karyawan yang memiliki 

alasan bisnis yang sah untuk mencari informasi tersebut, karyawan dapat 

memisahkan urusan pribadi saya dengan urusan pekerjaan pada perusahaan, 

dan karyawan dapat memisahkan peran pribadi dan jabatan organisasi  ketika 

berurusan dengan pekerjaan perusahaan. 
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5.3. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini pengukuran variabel yang dapat dilihat dari indikator 

penelitian terdiri dari 12 item untuk variabel Wistleblowing System, 12 item untuk 

variabel Perilaku Etis,  dan 6 item untuk variabel Pencegahan Fraud. Obyek riset 

hanya dibatasi pada PT. Telekomunikasi Indonesia,Tbk Wilayah  Kudus. 

5.4. Agenda Penelitian Yang Akan Datang 

Adapun agenda penelitian yang akan datang meliputi dalam pengukuran 

variabel perlu dipecah menjadi dimensi dan indikator agar lebih rinci dan 

terwakili dalam pengukuran masing-masing variabel. Dan untuk penelitian 

mendatang perlu mengkaji di obyek penelitian lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


