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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan pada 

bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yaitu persepsi dari aparatur 

pemerintah dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota Malang adalah 

hampir seluruhnya telah memiliki pemahaman yang baik terhadap fraud dan 

whistleblowing sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian fraud. Kesimpulan 

ini menunjukkan bahwa kota Malang berpotensi untuk dapat semakin 

meningkatkan good governance pada sektor publik karena dengan adanya 

pemahaman yang baik mengenai fraud dan whistleblowing sebagai upaya 

pencegahan dan pendeteksian fraud maka potensi keterjadian tindakan fraud akan 

semakin kecil. 

5.2. Saran 

Adapun beberapa saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian selanjutnya terkait dengan bidang penelitian dan tema 

yang sama, peneliti menyarankan untuk memperhitungkan beberapa faktor 

terkait dengan waktu dalam melakukan penelitian karena apabila waktu 

penelitian kurang tepat maka tidak akan mendapatkan data secara 

maksimal terlebih data dari DPRD kota Malang. Masa reses dan 

pergantian periode jabatan dari DPRD kota Malang merupakan hambatan 

terbesar dari peneliti untuk mendapatkan data secara maksimal. Selain itu, 

akan lebih baik apabila peneliti selanjutnya juga menambahkan data  
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wawancara dalam metode pengumpulan data agar semakin memperjelas 

persepsi dari responden. 

2. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa aparatur pemerintah kota 

Malang dan anggota DPRD kota Malang sebagian besar sudah memahami 

mengenai fraud dan whistleblowing namun belum semuanya. Alangkah 

lebih baik apabila pemerintah kota Malang secara rutin dan berkala 

memberikan suatu sosialiasi terkait dengan masalah fraud dan 

whistleblowing agar pemahaman terkait hal tersebut dapat merata di 

seluruh elemen pemerintah kota Malang. 

3. Dalam instansi-instansi di pemerintahan kota Malang hanya sebagian kecil 

saja yang telah menerapkan sistem whistleblowing. Peneliti menganjurkan 

kepada pemerintah kota Malang untuk memberlakukan sistem 

whistleblowing yang dapat berjalan dengan baik pada instansi-instansi 

yang terdapat pada pemerintahan kota Malang. Hal ini diupayakan agar 

pencegahan fraud dapat terlaksana dengan baik di kota Malang sehingga 

dapat terwujud good governance. 

4. Berkaca terhadap kasus-kasus fraud yang terjadi di sektor publik di 

Indonesia, peneliti merasa bahwa hukuman yang diberikan pada tersangka 

kasus fraud terutama tindak pidana korupsi masih kurang kuat dan tidak 

terlalu menimbulkan efek jera. Harapannya agar dapat menimbulkan efek 

jera, hukuman yang diberikan perlu untuk diperberat sehingga hal tersebut 

dapat membuat para pelaku fraud menjadi jera sehingga dapat 

menghilangkan praktik-praktik fraud di Indonesia untuk kedepannya. 


