
 

 

46 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek/Subjek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh atau 

dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner pada Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan Perwakilan D.I. Yogyakarta yang berlokasi di 

Jalan Parangtritis, Sewon, Bantul, D.I.Yogyakarta. Subjek dalam penelitian 

ini adalah jabatan fungsional auditor yang bekerja di Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan D.I. Yogyakarta . 

Jumlah penyebaran dan pengembalian kuesioner dapat diringkas pada 

tabel 4.1. sebagai berikut : 

Tabel 4.1. 

Jumlah Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner 

KETERANGAN JUMLAH 

Kuesioner yang di sebar 60 

Kuesioner yang kembali 36 

Tingkat Respon 60% 

Kuesioner tidak dapat digunakan 0 

Kuesioner yang dapat di olah 36 

Sumber data : Data Primer yang diolah, 2017 
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Penyebaran kuesioner penelitian dilakukan  mulai tanggal 6 Februari 

2017 dan pengambilan kuesioner  pada tanggal  20 Februari 2017. Kuesioner 

yang disebar sebanyak 60 kuesioner sedangkan kuesioner yang kembali 

sebanyak 36 kuesioner. Hal ini dikarenakan adanya batas maksimal yang 

sudah ditentukan oleh pihak BPKP D.I. Yogyakarta bahwa hanya bisa 

melampirkan  sebanyak 36 kuesioner saja.  

Tabel 4.2. 

Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan Auditor 

JABATAN JUMLAH PRESENTASE 

Utama 0 0 % 

Madya 3 8,3% 

Muda 12 33,3% 

Pertama 3 8,3% 

Penyelia 7 19,4% 

Pelaksana 5 14% 

Pelaksana Lanjutan 6 16,7% 

Total 36 100% 

Sumber data : Data Primer yang diolah, 2017 

Tabel di atas merupakan deskripsi responden berdasarkan jabatan 

auditor. Responden dalam penelitian ini adalah jabatan fungsional auditor  di 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan D.I. Yogyakarta. 

Seluruh jenjang jabatan auditor di BPKP meliputi auditor utama, madya, 

muda, pertama, penyelia, pelaksana dan pelaksana lanjutan.  
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Berdasarkan tabel 4.2. dapat dilihat bahwa responden yang paling 

banyak atau dominan merupakan auditor dengan jabatan auditor muda  

Sedangkan dalam penelitian di BPKP D.I. Yogyakarta, peneliti tidak 

menemukan jabatan auditor utama sebagai responden.  

Tabel 4.3. 

Deskripsi Responden Berdasarkan Karakteristik Responden 

JENIS KELAMIN JUMLAH PRESENTASE 

Pria 18 50% 

Wanita 18 50% 

USIA JUMLAH PRESENTASE 

20-30 tahun 7 19,4% 

31-40 tahun 8 22,2% 

>40tahun 21 58,4% 

Sumber Data : Data Primer yang diolah, 2017 

Dari 36 responden, jika dilihat dari jenis kelamin dalam penelitian ini 

jumlah pria dan  wanita adalah sama. Tidak ada ketentuan yang disyaratkan 

oleh peneliti bahwa akan menggunakan jumlah pria dan wanita yang sama 

sebagai responden.  Sedangkan berdasarkan usia, persentase usia 20-30tahun, 

31-40 tahun dan > 40tahun masing-masing sebesar 19,4%, 22,2 % dan 58,4%. 

Terlihat jelas bahwa responden didominasi oleh auditor yang berumur > 40 

tahun dan memiliki pengalaman yang relatif lama di Instansi tersebut. 

Analisis  statistik  deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik 

suatu variabel  yang akan diteliti  di dalam  suatu  situasi agar data yang tersaji 

menjadi mudah dipahami dan informatif. Analisis deskriptif menggambarkan 
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karakteristik dari data berdasarkan jumlah sampel, nilai minimum, nilai 

maksimum, rata-rata (Mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel.  

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Gender, Religiusitas dan 

Retaliasi, sedangkan variabel dependennya adalah Intensi Melakukan 

Whistleblowing. Berikut ini merupakan uji statistik deskriptif:  

Tabel 4.4. 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Statistics

36 36 36

0 0 0

30.89 17.56 19.92

31.00 17.50 20.00

3.454 5.945 2.852

21 7 13

35 31 25

Valid

Missing

N

Mean

Median

Std.  Dev iat ion

Minimum

Maximum

RELIGIU

SITAS RETALIASI

WHISTLE

BLOWING

 
 Sumber : Output SPSS (diolah oleh peneliti) 

Variabel religiusitas dengan 36 data menghasilkan nilai minimum 21, nilai 

maksimum 35, mean 30,89 dan standard deviation 3,454. Variabel retaliasi 

dengan 36 data menghasilkan nilai minimum 7, nilai maksimum 31, mean 

17,56 dan standard deviation 5,945. Sedangkan variabel intensi melakukan 

whistleblowing dengan data 36 menghasilkan nilai minimum 13, nilai 

maksimum 25, mean 19,92 dan standard deviation 2,852.  
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B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Validitas 

Item pertanyaan dinyatakan valid apabila r hasil > r tabel pada tingkat 

signifikan  5% (Ghozali, 2011). Untuk menentukan nilai r tabel dapat 

dilakukan dengan cara df = jumlah kasus – 2. Pada  kasus ini nilai df dapat 

dicari dengan rumus df = 36 – 2 = 34 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. 

Hasilnya didapat angka sebesar 0,329.  Artinya standar suatu item atau 

variabel dinyatakan  valid jika r hasil > 0,329.  Sedangkan untuk mencari r 

hasil bisa dilihat pada kolom Corrected Item – Total Correlation. Hasil uji 

validitas pada setiap item pernyataan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.5. 

Hasil Uji validitas 

 

Item Koefisien Korelasi R tabel Keterangan

RGS1 0,347 0,329 Valid

RGS2 0,861 0,329 Valid

RGS3 0,944 0,329 Valid

RGS4 0,911 0,329 Valid

RGS5 0,882 0,329 Valid

RGS6 0,867 0,329 Valid

RGS7 0,571 0,329 Valid

RTS1 0,815 0,329 Valid

RTS2 0,805 0,329 Valid

RTS3 0,903 0,329 Valid

RTS4 0,766 0,329 Valid

RTS5 0,771 0,329 Valid

RTS6 0,785 0,329 Valid

RTS7 0,810 0,329 Valid

WSB1 0,879 0,329 Valid

WSB2 0,886 0,329 Valid

WSB3 0,926 0,329 Valid

WSB4 0,682 0,329 Valid

WSB5 0,355 0,329 Valid  

Sumber : Output SPSS (diolah oleh peneliti) 
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Berdasarkan tabel 4.5. mengenai pengujian validitas, menunjukan bahwa 

semua instrumen pernyataan pada tiap variabel memiliki nilai Pearson 

Correlation > 0,329 . Oleh karena itu, maka seluruh item dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Uji 

reliabilitas instrumen dilakukan dengan menghitung nilai Cronbach’s Alpha. 

Jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,70 maka variabel dikatakan reliabel. Hasil 

Uji Reliabilitas di bawah menunjukan reliabilitas empat variabel yang 

digunakan dalam penelitian. 

Tabel 4.6. 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach's Alpha Keterangan

Religiusitas (X2) 0,896 Reliabel

Retaliasi (X3) 0,909 Reliabel

Whistleblowing (Y) 0,814 Reliabel  

Sumber : Output SPSS (diolah oleh peneliti) 

Berdasarkan tabel 4.6.  Hasil Uji Reliabitas di atas, dapat dikatakan 

bahwa semua variabel dalam penelitian adalah reliabel karena seluruh 

variabel memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,70. Hal ini menunjukkan jika 

instrumen tersebut digunakan lagi dalam penelitian yang sama, akan 

menghasilkan jawaban konsisten yang relatif sama dengan jawaban 

sebelumnya. 
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3. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi, nilai residu dari regresi mempunyai distribusi yang normal. Jika nilai 

residu berdistribusi normal, maka dikatakan memenuhi asumsi normalitas. 

Jika hasil uji Kolmogorov Smirnov menunjukan nilai signifikansi > 0,05 

maka dapat dikatakan bahwa residu berdistribusi normal (Nazaruddin dan 

Basuki, 2015). 

Tabel 4.7. 

Hasil Uji Normalitas 

Tests of Normality

.123 36 .187 .974 36 .551Unstandardized Residual

Stat istic df Sig. Stat istic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

Lillief ors Signif icance Correct iona. 

 
Sumber : Output SPSS (diolah oleh peneliti) 

 

Berdasarkan Tabel 4.7. tingkat signifikansi data sebesar 0,187 > 0,05 

sehingga memenuhi asumsi normalitas. Selain itu, berdasarkan grafik normal 

probability plot, data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi 

normalitas (lihat lampiran). 

4. Uji Multikolinearitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi 

ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. Pengujian dilakukan 
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dengan mengukur besaran korelasi antarvariabel independen, jika ada 

korelasi yang kuat antara dua variabel independen secara kuat, maka 

dikatakan mengalami masalah multikolinearitas. 

Tabel 4.8. 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa

22.675 5.026 4.511 .000

1.341 .857 .244 1.565 .127 .929 1.077

.028 .136 .035 .207 .837 .790 1.266

-.243 .081 -.519 -2.994 .005 .751 1.332

(Constant)

GENDER

RELIGIUSITAS

RETALIASI

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable: WHISTLEBLOWINGa. 

 

Sumber : Output SPSS (dioleh oleh peneliti) 

  

Berdasarkan tabel 4.8. Hasil Uji Multikolinearitas di atas, Tolerance 

untuk masing-masing variabel independen > 0,10 dan VIF untuk masing-

masing variabel independen < 10. Dengan demikian, model persamaan 

regresi tidak memiliki masalah multikolinearitas. 

5. Uji Heteroskedastisitas 

Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat 

kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap (Nazaruddin dan Basuki, 2015). Uji Heteroskedastisitas menggunakan 

uji Glejser dengan melihat tabel Coefficients Abs_Res , jika sig > 0,05 maka 

tidak ada masalah heteroskedastisitas. 
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Tabel 4.9. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa

-2.505 3.170 -.790 .435

-.594 .541 -.190 -1.098 .280

.132 .086 .288 1.534 .135

.026 .051 .099 .513 .612

(Constant)

GENDER

RELIGIUSITAS

RETALIASI

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable:  Abs_Resida. 

 
Sumber : Output SPSS (diolah oleh peneliti) 

 

Tabel 4.10. menunjukan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai 

sig > α 0,05 yaitu 0,280 dan 0,135 serta 0,612 yang berarti dapat disimpulkan  

bahwa tidak ada yang terkena masalah heteroskedastisitas. 

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

 Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda (multiple 

regression analysis)  

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Hasil analisis  regresi linear berganda dengan bantuan SPSS dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.10. 

Hasil Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa

22.675 5.026 4.511 .000

1.341 .857 .244 1.565 .127

.028 .136 .035 .207 .837

-.243 .081 -.519 -2.994 .005

(Constant)

GENDER

RELIGIUSITAS

RETALIASI

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable:  WHISTLEBLOWINGa. 

 
Sumber : Output SPSS (diolah oleh peneliti) 

Hasil model regresi pada tabel 4.10. menunjukan pengaruh dari variabel 

independen yaitu Gender, Religiusitas dan Retaliasi terhadap variabel 

dependen yaitu Intensi Melakukan Whistleblowing. Berdasarkan tabel 

tersebut diperoleh persamaan fungsi regresi linier berganda sebagai berikut : 

WSB = 22,675 + 1,341 GDR + 0,028 RGS – 0,243 RTS + e 

2. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( Adjusted R
2 
) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel 

independen untuk menjelaskan variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan 

melihat nilai pada bagian kolom Adjusted R Square.  

Dibawah ini merupakan tabel Model Summary yang menjelaskan hasil 

uji koefisien determinasi : 
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Tabel 4.11. 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb

.527a .277 .210 2.478

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), RETALIASI, GENDER,

RELIGIUSITAS

a. 

Dependent Variable:  WHISTLEBLOWINGb. 

 
Sumber : Output SPSS (diolah oleh peneliti) 

Berdasarkan tabel di atas, nilai Adjusted R Square sebesar 0,210 

menunjukan bahwa retaliasi, gender dan religiusitas mampu menjelaskan 

variabel whistleblowing sebesar 21% dan sisanya 79% oleh variabel 

independen lain yang tidak diteliti. 

3. Hasil Uji F 

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen (X) 

terhadap variabel dependen (Y) secara keseluruhan (simultan).  

Tabel 4.12. 

Hasil Uji F 

ANOVAb

75.403 3 25.134 4.093 .014a

196.486 32 6.140

271.889 35

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), RETALIASI, GENDER, RELIGIUSITASa. 

Dependent Variable: WHISTLEBLOWINGb. 

 
Sumber : Output SPSS (diolah oleh peneliti) 
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Berdasarkan hasil uji F di atas, nilai tingkat signifikansi sebesar 0,014 < α 

0,05. Dengan begitu retaliasi, gender dan religiusitas  secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing. 

4. Uji t 

Adapun hasil uji t dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Tabel 4.13. 

Hasil Uji t 

Coefficientsa

22.675 5.026 4.511 .000

1.341 .857 .244 1.565 .127 .929 1.077

.028 .136 .035 .207 .837 .790 1.266

-.243 .081 -.519 -2.994 .005 .751 1.332

(Constant)

GENDER

RELIGIUSITAS

RETALIASI

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable: WHISTLEBLOWINGa. 

 

    Sumber : Output SPSS (diolah oleh peneliti) 

Berdasarkan tabel 4.13. variabel gender, religiusitas dan retaliasi masing-

masing memiliki signifikansi sebesar 0,127 dan 0,837 serta 0,005. 

Hasil Uji Hipotesis 1 : Gender berpengaruh  terhadap Intensi 

Melakukan Whistleblowing. 

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.13. Variabel Gender 

mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,127  > α 0,05, sehingga H1 ditolak, 

variabel Gender tidak berpengaruh terhadap Intensi Melakukan 

Whistleblowing. 
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Hasil Uji Hipotesis 2: Religiusitas berpengaruh positif terhadap Intensi 

Melakukan Whistleblowing. 

Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.13. Variabel Religiusitas 

mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0, 837 > α 0,05 sehingga H2 ditolak, 

variabel Religiusitas tidak berpengaruh terhadap Intensi Melakukan 

Whistleblowing. 

Hasil Uji Hipotesis 3: Retaliasi berpengaruh negatif terhadap Intensi 

Melakukan Whistleblowing. 

Dari tabel 4.13. variabel Retaliasi mempunyai tingkat signifikansi 

sebesar 0,005 <  α 0,05  dan nilai Unstandardized Coefficients B negatif 

sehingga searah dengan hipotesis. Oleh karena itu  H3 diterima. Artinya 

Retaliasi berpengaruh negatif  terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing. 

D. Pembahasan (Interpretasi) 

Penelitian ini melakukan pengujian terhadap Gender, Religiusitas dan 

Retaliasi terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing. Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis yang sudah dilakukan, maka pembahasan mengenai 

variabel independen dan dependennya adalah sebagai berikut : 

1.   Pengaruh dan Perbedaan Gender Terhadap Intensi Melakukan 

 Whistleblowing 

Dari hasil penelitian, H1 ditolak artinya gender tidak berpengaruh 

signifikan terhadap intensi melakukan whistleblowing.  
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Hal ini menunjukan bahwa adanya perbedaan karakteristik antara auditor pria 

dan wanita tidak mempengaruhi intensi melakukan whistleblowing. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Fatoki (2013) yang menemukan 

bahwa tidak ada pengaruh perbedaan gender terhadap whistleblowing pada 

mahasiswa akuntansi. Dan juga penelitian dari Mustapha dan Siaw (2012) 

yang menemukan bahwa gender tidak memiliki hubungan yang signifikan 

dengan kemungkinan melakukan whistleblowing. 

Hal ini dapat disebabkan karena adanya tindakan dan sikap menjunjung 

tinggi kesetaraan hak dan kewajiban antara auditor pria dan wanita. Artinya 

auditor pria dan wanita saling mencurahkan kemampuan dan 

tanggungjawabnya sebagai auditor pemerintah, sehingga pria atau wanita 

dapat menghasilkan hasil kerja yang baik tanpa memandang status gender 

auditor. Hasil kerja yang baik dapat diartikan dalam  hal melakukan 

pengawasan dengan baik, tepat serta maksimal dan jika menemukan adanya 

indikasi kecurangan maka auditor mempunyai keinginan dan melaporkan 

adanya indikasi atau tindakan kecurangan tersebut.  

Alasan lain juga dapat dikaitkan dengan profesi auditor  yang sama 

sekali tidak bersinggungan dengan persoalan gender, karena kompetensi yang 

dibutuhkan untuk profesi ini pun tidak ada kaitannya dengan gender. Antara 

auditor pria dan wanita memiliki komitmen yang sama dalam melakukan 

suatu pekerjaan audit. Menurut Febrianty (2010) kesetaraan dan kesamaan 

tugas serta pekerjaan tanpa membedakan adanya gap berupa gender 

mengakibatkan kesamaan persepsi antara pria dan wanita dalam merespon isu 
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etika. Jika dikaitkan dengan penelitian ini yaitu dalam hal merespon apakah 

akan melakukan whistleblowing. 

Selain itu antara auditor pria dan wanita harus bersikap profesional 

terhadap pekerjaan dan mengesampingkan pemikiran objektif yang 

bersumber dari pertimbangan berdasarkan karakter. Mereka harus bekerja 

sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah yang sudah ada serta harus 

menjunjung tinggi nilai atau kode etik profesi yang sudah jelas tertera.  

2. Pengaruh Religiusitas Terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak artinya 

religiusitas tidak berpengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa auditor yang mempunyai tingkat 

religiusitas yang tinggi belum tentu mempunyai kemauan atau niat untuk 

melakukan whistleblowing. Belum ada penelitian sebelumnya yang 

menunjukan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap whistleblowing. 

Akan tetapi, peneliti mengaitkan dengan penelitian sebelumnya yang secara 

tidak langsung berkaitan dengan whistleblowing. Penelitian tersebut adalah 

penelitian Wibowo (2016) yang membuktikan bahwa religiusitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akademik mahasiswa akuntansi. 

Penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian ini karena memiliki 

persamaan mengenai keputusan etis.  Kecurangan akademik yang dilakukan 

merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak etis begitu juga dengan 
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ketidakinginan untuk melakukan whistleblowing jika menemukan adanya 

indikasi kecurangan.  

Religiusitas dapat diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan dan 

tingkat pemahaman seseorang terhadap agama, seberapa kokoh keyakinan, 

pelaksanaan ibadah dan kaidah serta seberapa dalam penghayatan seseorang 

atas agama yang dianut dan dipercayanya. Dan adanya hasil penelitian bahwa 

religiusitas tidak berpengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing 

dapat disebabkan karena tingkat pemahaman agama dapat dianggap hanya 

sebatas  memberikan dasar dan pegangan terutama dalam dasar pertimbangan 

membuat keputusan, tidak pada keputusan akhir.   

Hal ini dapat dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor dari luar yang 

mempengaruhi keputusan akhir yang akan diambil oleh individu tersebut. 

Misalkan, auditor yang memiliki tingkat pemahaman agama yang tinggi, akan 

tetapi adanya retaliasi atau tekanan dan  ancaman dari berbagai pihak dapat 

mempengaruhi keputusan akhir auditor tersebut untuk melakukan 

whistleblowing. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian bahwa semakin 

tinggi retaliasi maka akan semakin rendah pula intensi melakukan 

whistleblowing pada auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

Perwakilan D.I.Yogyakarta.  

3. Pengaruh Retaliasi Terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing 

Pengaruh retaliasi terhadap intensi melakukan whistleblowing merupakan 

hipotesis ketiga dalam penelitian ini. Hipotesis ini diterima artinya retaliasi 
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berpengaruh negatif  terhadap intensi melakukan whistleblowing. Jadi, 

semakin rendah tingkat retaliasi maka semakin tinggi pula intensi melakukan 

whistleblowing. Dan begitu juga sebaliknya. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya hubungan antara retaliasi, 

whistleblowing dan teori tindakan beralasan adalah benar, ketakutan akan 

retaliasi bisa dijadikan alasan yang kuat sehingga mereka memutuskan untuk 

tidak melakukan whistleblowing atau tetap diam. Mereka tidak berani untuk 

melakukan whistleblowing karena takut dengan adanya dampak yang akan 

mereka terima. Dan hal yang menambah alasan seseorang untuk tidak 

melakukan whistleblowing adalah karena kurangnya perlindungan hukum 

yang spesifik terhadap whistleblower. Mereka bisa saja mendapatkan 

ancaman atau tekanan yang membahayakan mereka bahkan juga bisa 

membahayakan anggota keluarga mereka. Contoh nya adalah tindakan 

penculikan anggota keluarga, terror ancaman pembunuhan bahkan 

pembunuhan. Hal tersebut membuat auditor yang menemukan adanya 

indikasi kecurangan akan lebih memilih diam dan tidak ada kemauan untuk 

melakukan whistleblowing. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fatoki (2013) dan 

Larasati (2015) yang menemukan bahwa semakin tinggi retaliasi maka intensi 

atau niat melakukan whistleblowing seseorang juga akan semakin rendah 

pula. 

 


