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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada era modern ini banyak tindakan-tindakan yang tidak etis. Fraud atau 

kecurangan adalah salah satu tindakan yang sering dilakukan walaupun tindakan 

tersebut adalah tindakan yang tidak etis. Kecurangan atau fraud biasanya dilakukan 

untuk mendapatkan keuntungan material maupun non material, seperti 

memanipulasi laporan keuangan agar investor tertarik menanamkan modalnya di 

perusahaan tersebut. Menurut Parianti (2016) Kegiatan yang menimbulkan 

kerugian terhadap organisasi, perusahaan, karyawan atau orang lain dinamakan 

fraud.  Kecurangan tidak sebatas pada korupsi, pencurian tapi juga penipuan. 

Perusahaan dapat dirugikan dengan adanya kecurangan. Kebangkrutan 

perusahaan biasanya terjadi karena kecurangan tersebut terus menerus terjadi dan 

dalam waktu yang panjang, akan tetapi dalam jangka pendek belum tentu dirasakan 

oleh perusahaan tersebut, ini terkait juga dengan going concern perusahaan 

(Setyawati dan Sari, 2016). Whistleblowing adalah tindakan yang bertujuan untuk 

mencegah suatu tindakan kecurangan. Menurut Jalil (2014) Perilaku seorang 

karyawan yang memutuskan untuk melaporkan tindakan kecurangan atau tindakan 

ilegal di lingkungan kerjanya kepada pihak luar (Eksternal) maupun pihak dalam 

(Internal) disebut whistleblowing. Pentingnya whistleblowing untuk mendeteksi 

dan mengungkap wrongdoing yang terjadi di dalam sebuah organisasi telah diakui 
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oleh banyak regulator yang ada diseluruh dunia (Putri, 2015). Menanggulangi 

kecurangan dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara whistleblowing, 

hal tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kecurangan (Setyawati dan Sari, 

2016).  Meningkatnya praktik kecurangan di  dalam perusahaan telah meningkatkan 

kesadaran berbagai negara serta sosiasi usaha untuk melakukan upaya untuk 

mencegah dan mengurangi adanya praktik dalam perusahaan (Wardani, 2017). 

Seseorang yang pertama kali mengetahui dan mengungkapkan suatu 

tindakan kecurangan atau tindakan melanggar hukum di dalam institusi atau 

organisasinya dan melaporkanya kepada pihak yang lebih mempunyai otorisasi 

lebih tinggi atau pihak luar perusahaan disebut whistleblower  (Nikmah, 2014). 

Akuntan juga bisa disebut whistleblower, yaitu orang yang pertama kali 

menemukan kecurangan pada suatu perusahaan (Jalil, 2014). Miceli dan Near 

(1985) mengemukakan bahwa seorang whistleblower sejatinya membantu 

perusahaan dan juga membantu korban dari adanya tindakan kecurangan, karena 

seorang whistleblower yakin hal tersebut merupakan tindakan yang tidak benar dan 

menyimpang dari aturan. Menjadi seorang whistleblower bukan hal yang mudah 

untuk dilakukan, sebelum seorang whistleblower memutuskan untuk melaporkan 

atau mengungkapkan kecurangan yang diketahuinya, ia harus mengetahui lebih 

dahulu resiko yang akan ia terima atas tindakanya tersebut (Wardani, 2017). 

Tidak semua karyawan atau pekerja yang mengetahui tindakan kecurangan 

akan melaporkan tindak kecurangan tersebut kepada pimpinan perusahaan atau 

publik. Whistleblower harus mempunyai motivasi pilihan etis yang kuat untuk 

berani mengungkapkan skandal kejahatan terhadap pimpinan perusahaan atau 
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publik dengan berani mengungkapkan kebanaran dan kesalahan, diharapkan 

pelanggaan atau kejahatan dapat terungkap. Setiap Kecurangan atau perbuatan 

buruk pasti akan dibalas oleh Allah SWT sebagaimana dijelaskan pada surat Az-

Zalzalah ayat 8 

ا يََره   ةٖ َشرّٗ   ٨ ۥَوَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ
Artinya : 

“Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya 

dia akan melihat (balasan) Nya.” (QS. Az-Zalzalah: 8) 

Tidak hanya dilihat dari aspek agama saja, penekanan pada aspek moralitas 

itu sangat penting karena moralitas adalah sebuah aspek dari kehidupan sosial, dan 

hanya dengan demikian moralitas dapat digerakan dan dihubungkan dengan 

praktik-praktik sosial yang ada (Nikmah, 2014) 

Sebuah kasus dimana istilah pengadu atau whistleblower pertama kali mulai 

di kenal di indonesia adalah terungkapnya kasus seorang seorang Perwira Tinggi 

Polri yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal 

(BARESKRIM) bernama Komisaris Jenderal Susno Duadji yang mengungkapkan 

mafia pajak di instansinya. Pengungkapan tersebut menjadi akhir dari kasus 

pencucian uang yang dilakukan oleh seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak 

bernama Gayus Tambunan (Parianti et al., 2016).  

Penyimpangan di Indonesia juga terjadi pada kelompok Grup usaha Bakrie 

di PT Bank Capital Indonesia Tbk. Menurut media online yang dikutip dari 
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(Republika, 2010) terjadi kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara signifikan 

Grup Bakrie di Bank Capital. Pada tahun 2008, DPK bank tersebut hanya sebesar 

Rp 1 triliun. Sementara itu hingga bulan Maret 2010 jumlah DPK melonjak menjadi 

Rp 2,69 triliun. Jumlah DPK yang sedemikian banyak itu sangat tidak sebanding 

dengan modal perseroan yang hanya sebesar Rp 600 miliar, dan setelah di selidiki 

dan dilakukan investigasi telah terjadi kecurangan. Menurut berita online yang 

dikutip dari (okezone.com, 2017) Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan 

hukuman pada Grup Bakrie yaitu sanksi denda berupa masing-masing senilai Rp 

500 juta sebagai ganjaran atas pelanggaran yang mereka lakukan 

 Hal serupa juga terjadi pada kasus PT KAI pada tahun 2005, Laporan 

keuangan PT KAI yang telah di audit oleh KAP S. Manan tidak mau ditandatangani 

oleh komisaris PT KAI  yaitu Hekinus Manao, dan setelah diteliti ditemukan 

beberapa kejanggalan dari laporan keuangan tersebut seperti perusahaan BUMN 

tersebut mencatat keuntungan sebesar Rp 6,9 miliar, padahal apabila diteliti dan 

dikaji lebih rinci, perusahaan tersebut menderita kerugian senilai Rp 63 miliar. 

Kecurangan tidak hanya terjadi pada tingkat perusahaan, kecurangan juga dapat 

terjadi pada tingkat perseorangan contoh seperti kasus Gayus Tambunan yang 

merupakan pegawai di Direktorat Jendral Pajak, ia terlibat kasus penggelapan pajak 

dan terungkap oleh pernyataan Susno Duaji (Sulistomo, 2012).  

Berdasarkan beberapa kasus tersebut dapat dikatakan bahwa kecurangan 

(fraud) merupakan tindakan yang merugikan perusahaan maupun lingkungan, 

dalam skala besar seperti kasus Gayus Tambunan, kecurangan tersebut dapat 

merugikan negara. Kecurangan yang paling mendasar adalah kecurangan yang 
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terjadi di lingkungan karyawan perusahaan akan tetapi biasanya media atau 

pemberitaan hanya memberitakan kecurangan skala besar, sedangkan kecurangan 

skala kecil jarang sekali terlihat atau diberitakan. 

Kecurangan sering terjadi dalam skala satu perusahaan atau lingkup 

pekerjaan, hal inilah yang menjadi fokus utama dalam mengungkapkan kecurangan. 

PT. KURNIA JAYA MARDIMULYA adalah perusahaan yang bergerak di dalam 

bidang kontraktor, persewaa alat berat dan SPBU melihat perkembanganya yang 

pesat dapat dikatakan PT. KURNIA JAYA MARDIMULYA adalah salah satu 

perusahaan besar yang ada di kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Alasan 

pengambilan perusahaan PT. KURNIA JAYA MARDIMULYA untuk menjadi 

subyek penelitian ini dikarenakan banyaknya karyawan yang masih memiliki 

hubungan darah atau kekerabatan. Selain itu banyaknya laporan penggelapan alat 

alat ataupun sparepart yang dilakukan oleh karyawanya sendiri memicu indikasi 

bahwa banyaknya terjadi kecurangan pada perusahaan ini, maka dari itu pentingnya 

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari variabel terkait pada whistleblowing.  

Melihat pentingnya whistleblowing tersebut maka diperlukan cara untuk 

mendorong keefektifannya untuk mengungkap wrongdoing yang terjadi dalam 

organisasi (Putri, 2015).  Profesi akuntansi yang memiliki peran penting dalam 

kasus pelanggaran akuntansi sudah seharusnya mampu menjadi garda terdepan 

dalam whistleblowing (Merdikawati, 2012). Penelitian terhadap whistleblowing ini 

penting untuk ditekankan, seperti pada penelitian Saud (2016) yang meneliti sikap 

yang berpengaruh pada whistleblowing, Rodiyah (2015) lingkungan etika yang 

mempunyai pengaruh terhadap whistleblowing, Agustin (2015) komitmen 
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profesional berpengaruh terhadap whistleblowing, dan retaliasi oleh Nikmah 

(2014). 

Salah satu faktor penentu atau faktor utama dalam tindakan whistleblowing 

adalah sikap, salient belief atau keyakinan adalah faktor yang dapat 

menghubungkan tingkah laku agar dapat mencapai hasil yang menunjukan positif 

maupun negatif. Seperti pada penelitian Saud (2016) menunjukan bahwa sikap 

sebenarnya dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap niatan 

whistleblowing internal. Akan tetapi pada penelitian Suryono dan Chariri (2016) 

menunjukan sikap PNS untuk melaporkan pelanggaran tidak memberikan pengaruh 

positif yang kuat terhadap intensi PNS untuk melakukan whistleblowing. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Aliyah (2015) yang menunjukkan bahwa sikap terhadap 

whistleblowing tidak berpengaruh terhadap minat pegawai melakukan tindakan 

whistleblowing. Oleh karena itu sikap akan menentukan seseorang akan melakukan 

whistleblowing atau tidak. 

Selain sikap hal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan 

whistleblowing adalah lingkungan etika. Menurut Setyawati et al. (2015) anggota 

organisasi akan terpengaruh oleh ethical climate dalam manajemen konflik dan 

dalam pembuatan keputusan etis. Pada penelitian Rodiyah (2015) Lingkungan etika 

berpengaruh pada intensi whistleblowing. Sejalan dengan penelitian Rodiyah, 

Setyawati et al. (2015) mengungkapkan bahwa ethical climate atau lingkungan 

etika berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan whistleblowing. Lingkungan 

etika yang baik dapat diciptakan dengan sikap atau perilaku individu dari suatu 

kelompok yang baik pula, jika lingkungan etika kelompok tersebut baik maka 
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kemungkinan individu berbuat baik menjadi lebih tinggi. Berkebalikan jika 

lingkungan etika buruk maka kemungkinan berbuat baik atau bertindak menurut 

hati nurani akan menurun. 

Salah satu faktor penentu sikap seseorang untuk melakukan whistleblowing 

adalah komitmen profesional. Menurut Aranya et al. (1981) mendefinisikan 

komitmen profesional sebagai kekuatan relatif dari identifikasi individual dengan 

keterlibatan dalam dalam suatu profesi dan termasuk keyakinan dan penerimaan 

tujuan-tujuan dan nilai-nilai profesi, kemauan untuk berupaya sekuat tenaga demi 

organisasi, dan keinginan menjaga keanggotaan suatu organisasi. Komitmen 

profesional diyakini dapat mempengaruhi intensi pegawai untuk melakukan 

whistleblowing Agustin (2015). Komitmen profesional merupakan faktor penentu 

dari dalam diri untuk melakukan whistleblowing, seperti pada penelitian Bakri 

(2017) Komitmen Profesional  secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Whistleblowing. Hal ini sejalan dengan penelitian Hidayati dan 

Pustikaningsih (2016) Komitmen profesi berpengaruh positif terhadap niat untuk 

melakukan whistleblowing. Akan tetapi pada penelitian Jalil (2015) komitmen 

profesional tidak berpengaruh pada whistleblowing. 

Tindakan yang bertujuan untuk membalas atau mengembalikan tindakan 

yang pernah dilakukan orang lain terhadapnya disebut retaliasi (Nikmah, 2014). 

Beberapa contoh retaliasi yang bisa didapatkan adalah seperti pengucilan, 

pemberian kerja atau tugas yang berat, mutasi kerja, dan bahkan dapat berupa 

pemecatan kerja (Nikmah, 2014). Menurut Regh (1998) Konflik yang berasal dari 

organisasi dan karyawanya dapat melahirkan retaliasi dimana seorang anggota 
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organisasi yang berusaha untuk mengembalikan tindakan karyawan dan 

mengancam untuk mengambil suatu tindakan yang merugikan karyawanya. 

Dorongan untuk melakukan retaliasi antara lain adalah untuk membuat 

whistleblowing tidak mengungkapkan kecurangannya dan mencegah pihak luar 

mengetahui dan mendiskreditkan whistleblower, dan juga mencegah whistleblower 

melakukan tindakan yang lain (Nikmah, 2014).  

Menurut Mesmer-Magnus dan Viswesvaran (2005), Penghubung antara 

retaliasi dan whistleblower terdiri dari empat kategori, antara (a) ciri-ciri dari 

seorang whistleblower, (b) tindakan yang akan diammbil oleh seorang 

whistleblower ketika terjadi kecurangan, (c) faktor-faktor yang mempengaruhi 

suatu paerusahaan yang berhubungan dengan lingkungan, dan (d) ciri-ciri 

kecurangan tersebut. Retaliasi tidak hanya dilakukan oleh manajemen tingkat tinggi 

atau tingkat atas retaliasi bisa juga dilakukan seseorang di tingkat bawah seperti 

supervisor dan pekerja lapangan. (Mesmer-Magnus dan Viswesvaran, 2005).  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini mengambil judul 

“Pengaruh sikap, lingkungan etika, komitmen profesional, dan retaliasi terhadap 

tindakan whistleblowing pada mahasiswa akuntansi”. Penelitian ini merupakan 

penelitian kompilasi dari berbagai penelitian seperti penelitian Saud (2016), 

penelitian Rodiyah (2015), Agustin (2015), dan penelitian Nikmah (2014).  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian  terdahulu antara lain : 

1. Perbedaan dengan penelitian Saud (2016) adalah menggunakan variabel 

lingkungan etika, komitmen profesional, dan retaliasi sebagai variabel 
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independen, penelitian ini juga tidak memakai persepsi dukungan organisasi 

sebagai variabel pemoderasi. 

2. Penelitian ini menjadikan lingkungan etika sebagai variabel independen, 

merujuk pada penelitian Rodiyah (2015). Perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya aadalah tidak adanya variabel sikap, komitmen profesional, dan 

retaliasi, dan juga penelitian ini menggunakan model studi kasus. 

3. Penelitian ini menjadikan komitmen profesional sebagai variael independen 

yang merujuk pada penelitian Agustin (2015). Perbedaan mendasar dengan 

penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya tidak menjadikan 

variabel sikap, lingkungan etika dan retaliasi sebagai variabel independen. 

4. Penelitian ini menjadikan retaliasi sebagai variael independen yang merujuk 

pada penelitian Nikmah (2014). Perbedaan mendasar dengan penelitian 

sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya tidak menjadikan variabel sikap, 

lingkungan etika dan komitmen profesional sebagai variabel independen, dan 

juga penelitian ini menggunakan model studi kasus. 
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B. Rumusan Masalah 

Whistleblowing merupakan sikap yang penting dalam dunia pekerjaan, 

dengan adanya sikap whistleblowing kecurangan-kecurangan atau fraud dalam 

suatu perusahaan dapat diminimalisir. Whistleblowing dapat timbul dari berbagai 

hal, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sikap whistleblowing adalah sikap, 

lingkungan etika, komitmen profesional, dan retaliasi 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan 

penelitian, yaitu : 

1. Apakah sikap berpengaruh positif terhadapi perilaku whistleblowing? 

2. Apakah lingkungan etika akan berpengaruh positif terhadap  perilaku 

whistleblowing? 

3. Apakah komitmen profesional berpengaruh positif terhadap perilaku 

whistleblowing ? 

4. Apakah retaliasi berpengaruh negatif terhadap perilaku whistleblowing ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Sehubungan dengan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan 

untuk menguji dan menemukan bukti empiris atau hal hal sebagai berikut 

1.  Pengaruh positif sikap terhadap perilaku whistleblowing 

2.  Pengaruh positif lingkungan etika terhadap perilaku whistleblowing 

3. Pengaruh positif komitmen profesional terhadap perilaku whistleblowing 

4. Pengaruh negatif retaliasi terhadap whistleblowing 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis yaitu menambah khasanah 

keilmuan bagi masyarakat luas dan sebagai literatur tentang variabel 

variabel terkait tindakan whistleblowing dan implikasinya terhadap 

kehidupan 

2. Manfaat Secara Praktis 

Manfaat bagi praktisi karyawan atau pekerja adalah diharapkan dapat 

mengetahui hal-hal yang menumbuhkan sikap whistleblowing dan dapat 

menerapkannya pada lingkungan organisasinya 

3. Penelitian Selanjutnya 

Manfaat bagi penelitian selanjutnya adalah dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya
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