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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Krisis moneter pada tahun 1998, merupakan tonggak awal terjadinya 

reformasi yang menuntut terwujudnya  Good Governance. Pengertian Good 

Governance menurut Mardiasmo (2002) adalah suatu konsep pendekatan 

yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang 

baik. Tuntutan ini dikarenakan adanya praktek Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (KKN) dalam pemerintahan sentralisasi yang dilakukan  

pemerintahan orde baru. Oleh sebab itu perlu adanya reformasi agar 

terwujudnya sistem demokratis dan kesejahteraan masyarakat secara umum 

dan luas. Untuk mewujudkan hal tersebut dikeluarkan salah satu Undang-

Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang  

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang 

tersebut berisi tentang asas-asas umum penyelenggara Negara, hak dan 

kewajiban penyelenggara Negara, serta komisi pemeriksa dalam mendukung 

terciptanya penyelenggara Negara yang bersih dari KKN.  

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara Nomor 

PER/05/M.PAN/03/2008 menyebutkan bahwa “Terhadap temuan yang 

berindikasi adanya tindakan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dan kecurangan, auditor harus membantu aparat penegak hukum
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terkait dalam upaya penindak lanjutan temuan tersebut”. Artinya para 

aparatur pemerintah, khususnya auditor pemerintah perlu dan wajib 

melaporkan adanya tindakan kecurangan yang terdeteksi dalam lingkungan 

kerjanya. Adanya temuan kecurangan (fraud)  yang dimaksud dapat berupa 

bentuk korupsi. Menurut Tuankotta (2013), suatu hal dapat dikatakan fraud 

jika perbuatan tersebut melawan hukum, perbuatan yang mengandung unsur 

kesengajaan, niat jahat, penipuan, penyembunyian, dan penyalahgunaan 

kepercayaan serta perbuatan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan  

haram. Dari ciri tersebut, praktek korupsi jelas secara keseluruhan masuk 

dalam kategori fraud tersebut. 

Adanya kewajiban untuk melaporkan temuan atau indikasi kecurangan, 

sejalan dengan Hadist yang menjelaskan bahwa umat Islam dilarang berdiam 

diri terhadap adanya kemungkaran. Sedangkan korupsi merupakan jenis 

kemungkaran yang zalim terhadap orang banyak. Kewajiban mengubah 

kemungkaran ini dinyatakan oleh Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam 

dalam salah satu hadits shahih: 

ًِ،َمْه  ًِ، فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَبِقَْلبِ َرأَى ِمْىُكْم ُمْىَكًرا فَْليَُغيِّْريُ بِيَِدِي، فَإِْن لَْم يَْستَِطْع فَبِلَِساوِ  

يَمان  َوَذلَِك أَْضَعُف اْْلِ

Artinya:  “Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka 

ubahlah ia dengan tangan, jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan, jika 

tidak mampu, maka dengan hati (dengan menunjukkan ketidak ridhaan 

terhadap kemungkaran tersebut), dan itulah selemah-lemah iman”. 

(HRMuslim). 
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Adanya kemungkaran atau dalam hal ini adalah praktek korupsi, dapat di 

ubah dengan cara berani mengungkap adanya praktek kecurangan sehingga 

hal ini bisa dilakukan tindak lanjut yang sesuai dan tentu saja mengurangi 

intensitas tindakan kecurangan tersebut serta kerugian yang ditimbulkan. Hal 

ini menunjukan bahwa adanya temuan kecurangan yang terdeteksi harus 

segera dilaporkan. Artinya auditor dalam hal ini tidak boleh hanya berdiam 

diri dan tidak berani dalam mengungkap kecurangan tersebut.  

Saat ini dalam hal mengungkap kecurangan atau pelanggaran,  adanya 

suatu sistem atau solusi  yang banyak diterapkan oleh beberapa entitas. Hal 

ini dikenal dengan Whistleblowing System. Whistleblowing menurut Komisi 

Nasional Kebijakan Governance (KNKG), dalam Pedoman Sistem Pelaporan 

Pelanggaran adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan yang 

melawan hukum, tidak etis atau perbuatan lain yang dapat merugikan 

organisasi atau pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau 

pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang 

dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. 

Seseorang yang melakukan tindakan  whistleblowing disebut pelapor 

pelanggaran atau whistleblower (Sagara, 2013). Whistleblowing system  dapat 

berupa penyediaan saluran yang memudahkan whistleblower agar sistem ini 

bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Whistleblower dapat berperan besar 

dalam mengungkap praktik-praktik korupsi lembaga-lembaga publik, 

pemerintahan maupun perusahaan swasta. Tanpa adanya sistem pelaporan 

dan perlindungan whistleblower, partisipasi publik untuk membongkar suatu 
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dugaan tindak pidana atau pelanggaran menjadi rendah. Hal itu berarti 

praktik-praktik menyimpang, pelanggaran, atau kejahatan pun semakin 

berkembang subur (Semendawai, 2011). 

Salah satu pihak internal yang berperan  dalam penerapan whistleblowing 

system adalah auditor internal. Paradigma baru auditor internal yang 

dikeluarkan oleh Insitute of Internal Auditors menjelaskan bahwa Internal 

Audit adalah suatu aktivitas independen dalam menetapkan tujuan dan 

merancang aktivitas konsultasi (consulting activity) yang bernilai tambah 

(value added) dan meningkatkan operasi perusahaan.  

Sedangkan, Semendawai (2011) mengungkapkan beberapa alasan auditor 

internal dapat dikatakan sebagai whistleblower yaitu karena adanya 

mandatory atau kewajiban berupa regulasi bahwa auditor internal diharuskan 

melaporkan adanya tindakan kecurangan sebagai bagian dari proses 

perbaikan untuk memberikan value added. Hal ini memungkinkan karena 

auditor internal sebagai pihak internal mempunyai informasi mendukung dan 

lebih luas mengenai praktek yang ada di dalam suatu perusahaan tersebut. 

Jika di dalam suatu perusahaan bisnis memiliki Satuan Pengawas Internal 

yang berperan sebagai auditor internal perusahaan, maka di lingkup 

pemerintah memiliki Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Salah satu 

lembaga berwenang yang melakukan sistem pengendalian internal tersebut  

adalah  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang 

ditunjuk sebagai auditor pemerintah Indonesia.  
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Bertindak sebagai whistleblower merupakan suatu hal yang perlu 

dipertimbangkan, mengingat saat ini tingkat korupsi di Indonesia semakin 

meraja lela dan sudah menjadi permasalahan yang tak kunjung terselesaikan. 

Menurut data indeks persepsi korupsi (Corruption Perception Index) untuk 

tahun 2015, Indonesia menempati posisi ke 88 dengan skor 36 dari 168 

negara dan skor maksimal 100. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah 

kasus korupsi, tersangka dan kerugian Negara setiap tahunnya. Berikut adalah 

grafik peningkatan jumlah tersangka korupsi dari tahun ke tahun. 

 

Gambar 1.1. 

Perubahan Jumlah Tersangka Korupsi di Indonesia 

Sumber: Indonesia Coruption Watch 

Berdasarkan sumber dari Indonesian Coruption Watch, grafik diatas 

memperlihatkan bahwa jumlah tersangka korupsi setiap tahunnya tidak 

sedikit dan sudah pasti menimbulkan kerugian Negara yang tidak sedikit. 

Oleh sebab itu peran whistleblower sangat di harapkan agar bisa menurunkan 

praktek korupsi di Indonesia dengan cara pendeteksian kecurangan sejak dini. 
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Akan tetapi pada kenyataannya belum ada kesadaran penuh individu 

untuk menjadi whistleblower. Mereka masih berpikir beribu kali untuk 

melakukan hal ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Institute of 

Business Ethics (2007) yang menyimpulkan bahwa satu di antara empat 

karyawan mengetahui kejadian pelanggaran, akan tetapi lebih dari separuh 

(52%) dari yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut tetap diam dan 

tidak berbuat sesuatu. Hal ini juga serupa dengan praktek yang tejadi di 

lembaga pemerintahan. Tak banyak individu dari sektor Pemerintahan yang 

mengungkap kejahatan di lingkup organisasinya (Semendawai, 2011). 

Inspektorat Kota Yogyakarta menyatakan bahwa pegawai negeri di 

lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta belum berani bertindak sebagai 

pelapor adanya dugaan upaya tindak korupsi. Sejak diluncurkan tahun 2014, 

program whistleblower system dinilai tidak berjalan. Para pegawai belum 

memanfaatkan sistem tersebut untuk mengawasi sekaligus melaporkan 

adanya upaya tindakan korupsi di lingkungan pemerintah.  Ini merupakan 

suatu permasalahan, karena pada kenyatannya  lembaga atau badan pelayanan 

publik di sektor pemerintahan cukup rawan terjadi dugaan praktik 

penyalahgunaan wewenang, pelanggaran, atau tindak pidana. Oleh karena itu, 

pengawasan terhadap praktik administrasi dan keuangan  dan kesadaran 

pegawai terhadap mengungkap kecurangan pada lembaga sektor 

pemerintahan sangat penting. 

Hal ini sudah pasti menjadi pertanyaan, apa yang membuat seseorang 

yang mengetahui adanya praktek fraud, tetapi malah memilih diam dan 
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bungkam.  Faktor gender dapat menjadi pertimbangan apakah seseorang akan 

melakukan whistleblowing ketika ada pendeteksian  pelanggaran atau tidak.  

Miceli dan Near (1985) mengungkapkan bahwa pria cenderung melakukan 

whistleblowing jika dibandingkan dengan wanita. Tapi jika melihat adanya 

kasus besar di dunia yang berkaitan dengan pengungkapan skandal Enron, 

WorldCom dan WTC whistleblower yang mengungkapkan hal tersebut justru 

seorang wanita.  Contoh whistleblower wanita yang cukup terkenal di lingkup 

akuntansi adalah Cyntia Cooper yang merupakan auditor internal perusahaan 

WorldCom, dia melaporkan adanya indikasi fraud dari pihak WorldCom 

kepada kepala komite audit perusahaan. 

Selain  dilihat dari segi gender, intensi melakukan whistleblowing juga 

bisa dilihat dari segi religiusitas seseorang. Religiusitas adalah rasa 

kepercayaan seseorang dalam meyakini agamanya dan mengimplementasikan 

keimanannya dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hubungannya 

dengan Tuhan (Fauzan, 2013). Berhadapan dengan situasi dimana seseorang 

menemukan adanya kecurangan merupakan suatu dilema etis, apakah akan 

melakukan tindakan whistleblowing atau tetap diam. Dengan melibatkan 

keimanan dalam melakukan suatu pertimbangan etis, maka akan 

mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh seseorang tersebut.  

Faktor lain dapat dilihat dari  salah satu alasan mengapa seseorang tidak 

melakukan whistleblowing. Alasan tersebut adalah kurangnya perlindungan 

hukum terhadap whistleblower. Undang-undang yang ada masih bersifat 

umum terhadap saksi, pelapor dan korban. Hal ini lah menjadi ketakutan 



8 

 

 

 

whistleblower dengan adanya retaliasi (pembalasan dendam). Hasil penelitian 

Fatoki (2013) menemukan bahwa retaliasi bepengaruh negatif signifikan 

terhadap intensi whistleblowing. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian 

Liyanarachchi dan Adler (2010) yang menemukan bahwa tidak ada pengaruh 

antara retaliasi dengan intensi whistleblowing.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Gender, Religiusitas dan 

Retaliasi Terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing (Studi Empiris pada 

BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta)”. Penelitian ini merupakan penelitian 

kompilasi dari penelitian Fatoki (2013) dan Sikstin (2014). Variabel 

independen  Gender dan Retaliasi mengambil dari penelitian Fatoki (2013) 

yang berjudul “Internal Whistleblowing Intentions of Accounting Students in 

South Africa: The Impact of Fear of Retaliation, Materiality and Gender” 

sedangkan variabel Religiusitas mengambil dari penelitian Sikstin (2014) 

yang berjudul “Pengaruh Komitmen Profesional Auditor, Religiusitas dan 

Reward Terhadap Whistleblowing Intentions”. 

B.   Batasan Masalah 

1. Batasan aspek dalam penelitian ini hanya menjelaskan pengaruh Gender, 

Religiusitas dan Retaliasi Terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing. 

2.  Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Pengawasan

 Keuangan dan Pembangunan Perwakilan D.I. Yogyakarta sedangkan

 subjek dalam penelitian ini adalah auditor yang termasuk dalam jabatan 
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 fungsional auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  

 Perwakilan D.I. Yogyakarta. 

C.    Rumusan Masalah  

Mengacu pada berbagai hal yang telah diuraikan dalam latar belakang 

masalah tersebut, maka secara ringkas masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah Gender berpengaruh terhadap Intensi Melakukan 

Whistleblowing? 

2. Apakah Religiusitas berpengaruh positif  terhadap Intensi Melakukan 

Whistleblowing ? 

3. Apakah Retaliasi berpengaruh negatif  terhadap Intensi Melakukan 

Whistleblowing ? 

D.    Tujuan Penelitian 

       Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah penelitian 

tersebut, tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh Gender terhadap 

Intensi Melakukan Whistleblowing. 

2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh Religiusitas 

terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing. 

3. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh Retaliasi terhadap 

Intensi Melakukan Whistleblowing. 
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E.   Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi  yaitu : 

1. Bidang Teoritis 

a) Mahasiswa Akuntansi, sebagai bahan referensi dalam melakukan 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan  Faktor-faktor 

mempengaruhi Intensi Melakukan Whistleblowing. 

b) Ilmu Akuntansi, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

lingkup  ilmu akuntansi,  khususnya di bidang auditing dan akuntansi 

sektor publik dan bisa menjadi referensi sebagai bahan bacaan yang 

bermanfaat. 

2. Bidang Praktis 

a) Auditor Internal Pemerintah, penelitian ini  diharapkan dapat 

memberikan kontribusi sebagai bahan referensi auditor internal 

pemerintah dalam meningkatkan intensi melakukan whistleblowing, 

agar terciptanya good governance dan mendukung terciptanya 

penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme.  

b) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan D.I. 

Yogyakarta, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi 

dan menumbuhkan kesadaran agar whistleblowing system yang ada di 

dalam instansi ditingkatkan dan meningkatkan saluran dalam 

pelaporan whistleblower. 
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c) Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat pentingnya tindakan whistleblowing. Hal ini dapat 

memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa masyarakat dapat 

menjadi whistleblower.  

d) Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi 

bagi pemerintah agar membuat regulasi yang signifikan, spesifik dan 

khusus dalam perlindungan whistleblower. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


