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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Responden pada penelitian ini adalah karyawan PT. KURNIA JAYA 

MARDIMULYA yang meliputi bagian keuangan, staf administrasi, supervisor, dan 

manager. Penyebaran data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode 

langsung dengan mengumpulkan beberapa karyawan dan memberikan kuesioner 

secara langsung. Sebelum karyawan mengisi kuesioner yang disediakan, diberikan 

arahan terlebih dahulu mengenai tatacara pengisian kuesioner. 

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan pada 4 kantor yang terpisah 

yang masing masing berada pada Kecamatan Karangmojo yang berjumlah 2 kantor, 

Kecamatan Kemin, dan Kecamatan Wonosari. Jumlah karyawan yang ada di kantor 

berjumlah 50 orang yang terbagi dalam 4 kantor bagian. Dari total 50 kuesioner 

yang disebar hanya 48 kuesioner yang dapat diolah dikarenakan terdapat dua 

kuesioner yang tidak lengkap pada pengisianya.
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Tabel 4.1 

Data Sampel Penelitian 

No Keterangan Jumlah Presentase 

1 Jumlah Kuesioner yang disebar 50 100% 

2 Jumlah kuesioner yang dapat diolah 48 96% 

3 Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah 2 4% 

 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah kuesioner yang disebar 

berjumlah 50 dan kuesioner yang dapat diolah berjumlah 48, sedangkan 2 kuesioner 

tidak dapat diolah karena pengisian yang tidak lengkap. Hal tersebut dimungkinkan 

karena responden tidak paham pada pertanyaan yang ada di dalam kuesioner 

sehingga terdapat beberapa pertanyaan yang tidak diisi.                                                                                                                                                          

2. Karakteristik Profil Responden 

Respoden dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan kantor PT. 

KURNIA JAYA MARDIMULYA. Tabel 4.2 memuat data demografi dari 

responden yang meliputi, lama bekerja, pendidikan terakhir, dan jenis kelamin. 

a. Deskripsi responden berdasarkan lama bekerja 

Tabel 4.2 ini menyajikan data responden berdasarkan lama bekerja pada 

perusahaan tersebut. 
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Deskriptif Berdasarkan Lamanya Bekerja 

No Lama Bekerja (Tahun) Jumlah Dalam Persen (%) Akumulasi 

1 1 10 20,8% 20,8% 

2 2 8 16,7% 37,5% 

3 3 30 62,5% 100,0% 

4 Total 48 100,0%  

 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukan bahwa 62,5% karyawan kantor 

yang berjumlah 30 orang pada PT. KURNIA JAYA MARDIMULYA bekerja 

diatas 3 tahun, sedangkan 16,7% atau 8 orang bekerja sekitar 2 tahun, dan 20,8% 

atau 10 orang bekerja kurang atau 1 tahun. Banyaknya karyawan senior 

menunjukan bahwa karyawan kantor memerlukan orang yang berpengalaman dan 

hal tersebut menunjukan bahwa PT. KURNIA JAYA MARDIMULYA sudah 

berdiri sejak tahun 1998, sehingga mayoritas karyawan yang ada di kantor sudah 

bekerja diatas 3 tahun. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Deskriptif Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No Pendidikan Terakhir Jumlah Dalam Persen (%) Akumulasi 

1 D3 7 14,6% 14,6% 

2 S1 6 12,5% 27,1% 

3 SMK 34 70,8% 97,9% 

4 SMP 1 2,1% 100,0% 

5 Total 48   
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Beradasarkan tabel 4.3 pendidikan terakhir karyawan PT. KURNIA JAYA 

MARDIMULYA mayoritas dari SMA atau sederajatnya, hal tersebut ditunjukan 

dengan angka 70,8% atau 34 orang, sedangkan 14,6% atau sama dengan 7 orang 

pendidikan terakhir karyawan adalah D3. Lulusan S1 menunjukan angka 12,5% 

atau 6 orang, sedangkan sisanya adalah 2,1% yang menunjukan 1 orang saja. 

Mayoritas karyawan kantor PT. KURNIA JAYA MARDIMULYA adalah lulusan 

SMK atau sederajadnya hal ini dikarenakan lulusan tersebut sudah dibekali 

kemampuan untuk siap bekerja, sedangkan lulusan D3 dan S1 yang lebih sedikit 

jumlahnya rata-rata menduduki jabatan yang tinggi di dalam kantor dikarenakan 

lulusan D3 dan S1 yang mempunyai pengalaman lebih dibutuhkan untuk 

memimpin staf-stafnya. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Deskriptif Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Dalam Persen (%) Akumulasi 

1 Pria 32 66,7% 66,7% 

2 Wanita 16 33,3% 100,0% 

3 Total 48 100,0%  

 

Berdasarkan tabel 4.4 mayoritas karyawan PT. KURNIA JAYA 

MARDIMULYA adalah pria yang menunjukan angka 66,7% atau 32 orang 

sedangkan yang berjenis kelamin wanita hanya 16 orang atau 33,3%, hal tersebut 

dikarenakan banyak lulusan dari SMK atau sederajad di daerah gunungkidul yang 
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berjenis kelamin laki-laki yang menganggur sehingga PT. KURNIA JAYA 

MARDIMULYA lebih banyak merekrut karyawan laki-laki atau pria. 

B. Hasil Uji Instrumen Penelitian 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah sikap, lingkungan etika, 

komitmen profesional, retaliasi dan whistleblowing yang diuji menggunakan 

statistik deskriptif seperti dibawah ini. 

Tabel 4.5 

 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

No Variabel Jumla

h 

Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

1 Sikap 48 22,00 42,00 35,04 6,29 

2 Lingkungan 

Etika 

48 22,00 34,00 28,25 2,89 

3 Komitmen 

Profesional 

48 29,00 44,00 37,47 2,38 

4 Retaliasi 48 15,00 32,00 22,35 4,18 

5 Whistleblowing 48 31,00 35,00 33,20 1,54 

 

Tabel 4.5 menunjukan bahwa variabel sikap menunjukan jawaban 

minimun sebesar 22, dan maksimum sebesar 42 dengan rata-rata total jawaban 

35,04 dan standar deviasi sebesar 6,29. Variabel lingkungan etika menunjukan 

angka minimum 22 dan nilai maksimum sebesar 34 dengan rata-rata 28,25 dan 

standar deviasi sebesar 2,89. Variabel komitmen profesional menunjukan angka 

minimum 29 sedangkan nilai maksimum sebesar 44 dengan rata-rata jawaban 37,47  

dan standar deviasi sebesar 2,38. Variabel retaliasi menunjukan nilai minimun 15 

dan angka maksimum 32 denga nilai rata-rata 22,35 dan standar deviasi yang 
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menunjukan angka 4,18. Variabel whistleblowing  menunjukan nilai mimimum 

sebesar 31 dan nilai maksimum sebesar 35 dengan nilai rata-rata 33,20 dan standar 

deviasi yang menunjukan angka 1,54.  

3. Hasil Uji Kualitas Data 

a. Hasil Pengujian Validitas 

Uji korelasi Pearson digunakan dalam penelitian ini. Validitas kuesioner 

ditunjukan dengan adanya korelasi yang signifikan antara masing-masing indikator 

terhadap total skor konstruk yaitu 0,05. Tabel berikut ini adalah hasil dari uji 

validitas setiap butir pertanyaan dari masing-masing variabel yaitu sikap, 

lingkungan etika, komitmen profesional, retaliasi, dan whistleblowing, dengan 

sampel sebanyak 48. 

Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Sikap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor 

Pertanyaan 

Pearson 

Corelation 

Sig (2-Tailed) Keterangan 

S1 0,654** 0,000 Valid 

S2 0,670** 0,000 Valid 

S3 0,805** 0,000 Valid 

S4 0,573** 0,000 Valid 

S5 0,524** 0,000 Valid 

S6 0,704** 0,000 Valid 

S7 0,661** 0,000 Valid 

S8 0,721** 0,000 Valid 

S9 0,551** 0,000 Valid 

S10 0,678** 0,000 Valid 
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 Berdasarkan tabel 4.6 variabel sikap menunjukan kriteria valid untuk 

semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. 

Tabel 4.7  

Hasil Pengujian Validitas Variabel Lingkungan Etika 

  

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.7 variabel lingkungan etika menunjukan kriteria valid 

untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi kuarang dari 0,05 

Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Komitmen Profesional 

 

Nomor 

Pertanyaan 
Pearson 

Corelation 

Sig(2-Tailed) Keterangan 

LE1 0,629** 0,000 Valid 

LE2 0,726** 0,000 Valid 

LE3 0,545** 0,000 Valid 

LE4 0,707** 0,000 Valid 

LE5 0,689** 0,000 Valid 

LE6 0,753** 0,000 Valid 

LE7 0,884** 0,000 Valid 

Nomor 

Pertanyaan 

Pearson 

Corelation 

Sig(2-Tailed) Keterangan 

KP1 0,482** 0,012 Valid 

KP2 0,627** 0,000 Valid 

KP3 0,604** 0,000 Valid 

KP4 0,570** 0,000 Valid 

KP5 0,598** 0,000 Valid 

KP6 0,415** 0,003 Valid 

KP7 0,507** 0,000 Valid 

KP8 0,718** 0,000 Valid 

KP9 0,660** 0,000 Valid 

KP10 0,668** 0,000 Valid 

KP11 0,304* 0,036 Valid 
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Berdasarkan tabel 4.8 variabel komitmen profesional menunjukan kriteria 

yang valid dikarenakan nilai signifikansi dibawah 0,05 

Tabel 4.9 

 Hasil Pengujian Validitas Variabel Retaliasi 

 

Nomor 

Pertanyaan 

Pearson Corelation Sig(2-Tailed) Keterangan 

R1 0,325** 0,024 Valid 

R2 0,481** 0,001 Valid 

R3 0,706** 0,000 Valid 

R4 0,705** 0,000 Valid 

R5 0,544** 0,000 Valid 

R6 0,622** 0,000 Valid 

R7 0,783** 0,000 Valid 

 

 

Berdasarkan tabel 4.9 hasil pengujian validitas variabel retaliasi 

menunjukan kriteria valid untuk semua item pertanyaan yang menunjukan 

signifikansi kurang dari 0,05 
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Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Validitas Variabel whistleblowing 

 

Berdasarkan tabel 4.10 variabel whistleblowing seluruh item pertanyaan 

menunjukan kriteria valid dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 

 

b. Uji Reliabilitas Data 

 

Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban dari responden selalu 

konsisten ketika kuesioner yang sama diajukan ulang (Ghozali, 2011: 47). 

Konsistensi dari jawaban responden diukur menggunakan uji reliabilitas. 

Pengukuran ini dapat dilakukan dengan Cronbach Alpha. Nilai Cronbach Alpha 

diatas 0,6 menunjukan reliabilitas suatu variabel atau konstruk. Tabel 4.11 

menunjukan hasil pengujian validitas dari kelima variabel dalam penelitian ini 

yaitu, sikap lingkungan etika, komitmen profesional, retaliasi, dan whistleblowing. 

 

 

 

 

Nomor 

Pertanyaa

n 

Pearson 

Corelation 

Sig(2-Tailed) Keterangan 

WB1 0,425** 0,003 Valid 

WB2 0,466** 0,001 Valid 

WB3 0,647** 0,000 Valid 

WB4 0,408** 0,004 Valid 

WB5 0,602** 0,000 Valid 

WB6 0,697** 0,000 Valid 

WB7 0,416** 0,003 Valid 
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Tabel 4.11 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

No Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan 

1 Sikap 0,846 Reliabel 

2 Lingkungan Etika 0,829 Reliabel 

3 Komitmen Profesional 0,710 Reliabel 

4 Retaliasi 0,666 Reliabel 

5 Whistleblowing 0,667 Reliabel 

 

Tabel 4.11 menunjukan bahwa nilai Cronbach’s Alpha pada masing- 

masing variabel yaitu sikap dengan nilai Cronbach’s Alpha 0,846, variabel 

lingkungan etika dengan nilai Cronbach’s Alpha 0,829, variabel komitmen 

profesional dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,710, variabel retaliasi dengan 

nilai Cronbach’s Alpha 0,666 dan variabel whistleblowing dengan nilai Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,667, seluruh variabel pertanyaan dari masing-masing variabel 

dalam kuesioner ini reliabel karena nilai Cronbach’s Alpha lebih dari 0,6.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap item pertanyaan mampu 

memperoleh data yang konsisten atau jika kuesioner tersebut diajukan kembali 

maka akan memperoleh jawaban yang relatif sama dari responden. 

4. Hasil Uji asumsi Klasik 

a. Hasil Pengujian Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian yang ditujukan untuk mengukur apakah  

nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Dengan kata lain untuk melihat apakah 

data tersebut normal atau tidak. Pengujian normalitas dengan menggunakan metode 
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komolgorov-smirnov. Data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05. Tabel 4.12 adalah hasil dari pengijian normalitas 

menggunakan metode komolgorov-smirnov. 

Tabel 4.12 

Hasil Pengujian Normalitas 

Asymp. Sig (2-Tailed) Keterangan 

0,200 Data Terdistribusi Normal 

 

Berdasarkan tabel 4.12 hasil dari uji Kolmorof Smirnov (K-S) menunjukan 

angka 0,200 dan melebihi angka 0,05, dengan kata lain data tersebut sudah lolos 

pengujian normalitas dan data tersebut terdistribusi normal 

Gambar 4.1 

Hasil Pengujian Normalitas dengan Grafik P-P Plot 
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Hasil pengujian normalitas jika disajikan dengan histogram seperti pada 

gambar 4.2 

Gambar 4.2 

Hasil Pengujian Normalitas dengan Histogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 dan 4.2 menunjukan bahwa penyebaran data berada di sekitar 

garis diagonal yang ada dan juga mengikuti arah garis diagonal, hal ini menunjukan 

bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. 

b. Hasil Pengujian Multikolonearitas 

Multikolonearitas atau kolonearitas ganda adalah adanya hubungan linear 

antara peubah bebas x dalam model regresi ganda (Nazaruddin dan Basuki, 

2017:105). Uji multikolonearitas adalah pengujian untuk melihat ada atau tidaknya 

korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier 

beranda.Pengujian ini menggunakan perhitungan tolerance (TOL) dan variance 
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inflation factor yang jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi 

multikolonearitas. Berikut ini tabel 4.13 adalah hasil dari pengujian 

multikolonearitas. 

Tabel 4.13 

Hasil Pengujian Multikolonearitas 

 

No Variabel VIF Tolerance Keterangan 

1 Sikap 1,129 0,886 Bebas Multikolonearitas 

2 Lingkungan Etika 1,219 0,821 Bebas Multikolonearitas 

3 Komitmen Profesional 1,141 0,877 Bebas Multikolonearitas 

4 Retaliasi 1,176 0,851 Bebas Multikolonearitas 

 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat dilihat bahwa nilai tolerance setiap 

variabel mendekati 1 atau lebih dari 0,010, berarti bahwa setiap variabel tidak 

terdapat multikolonearitas dan juga dapat dilihat dari nilai VIF nya yang kurang 

dari 10,00. Secara terperinci setiap variabel yaitu, variabel sikap mempunyai nilai 

tolerance sebesar 0,851 dan nilai VIF sebesar 1,176, variabel lingkungan etika 

mempunyai nilai tolerance sebesar 0,877 dan nilai VIF sebesar 1,141 atau variabel 

komitmen profesional mempunyai nilai tolerance sebesar 0,821 dan nilai VIF 

sebesar 1,219, atau variabel retaliasi mempunyai nilai tolerance sebesar 0,886 dan 

nilai VIF sebesar 1,129.  
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c. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk 

semua pengamatan model regresi Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang 

bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk mengetahui adanya penyimpangan 

dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi (Nazaruddin dan Basuki, 

2017:106). Metode yang digunakan adalah scatter plots, syarat lolos uji 

heteroskedastisitas adalah dengan mengamati grafik, jika titik-titik pada grafik 

menyebar maka data tersebut tidak terkena heteroskedastisitas. Berikut ini gambar 

4.3 adalah hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatter 

plots. 

Gambar 4.3 

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 
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Berdasarkan gambar 4.3 grafik scatter plots menunjukan bahwa tidak ada 

pola yang terlihat diatas atau dibawah angka 0, dengan kata lain data tersebut 

terbebas dari heteroskedastisitas 

5.  Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.14 

Hasil Pengujian Koefisien Determinan 𝑹𝟐 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,649a ,421 ,368 1,22712 

 

Koefisien determinan (𝑅2) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menjelaskan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinan yaitu 

antara nol sampai satu. Apabila hanya terdapat satu variabel independen maka 𝑅2 

yang dipakai. Tetapi apabila terdapat dua atau lebih variabel independen maka yang 

dipakai adalah adjusted 𝑅2. Setiap tambahan variabel independen, 𝑅2 akan 

meningkat tidak peduli variabel tersebut berpengaruh signifikan atau tidak terhadap 

variabel dependen. Pada tabel 4.14 dapat dilihat bahwa Adjusted R Square sebesar 

0,368. Hal ini berarti 36,8% variabel  tindakan whistleblowing dapat dijelaskan oleh 

variabel sikap, lingkungan etika, komitmen profesional, dan retaliasi. Sedangkan 

sisanya yaitu sebesar 64,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model 

penelitian. 

Menurut Septiani (2013) hal-hal yang mempengaruhi tindakan 

whistleblowing adalah keseriusan pelanggaran, keseriusan pelanggaran merupakan 



58 
 

 
 

suatu faktor yang mempengaruhi persepsi para pegawai, bahwa semua jenis 

pelanggaran yang terjadi merupakan jenis pelanggaran yang relatif serius dan dapat 

menimbulkan dampak kerugian yang cukup besar, sehingga niat keinginan untuk 

melaporkan juga cukup besar. Sedangkan menurut Daivitri (2013) yang 

mempengaruhi intesnsi seseorang dalam melakukan whistleblowing adalah 

pertimbangan etis, sikap individu, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku. 

C. Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis 

regresi berganda, yaitu : 

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t adalah pengujian yang menguji hubungan antara variabel 

independen dan dependen secara tersendiri, atau dapat dikatakan sebagai uji 

parameter individual. Variabel yang diuji adalah sikap, lingkungan etika, komitmen 

profesional, dan retaliasi. Adapun hasilnya sebagai berikut : 

Tabel 4.15 

Hasil pengujian hipotesis variabel sikap 

No Variabel 

Unstandardized 

Coefficient 

Standardized 

coefficient -t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 Sikap -157 ,030 -,641 -5,178 ,000 

 

𝐇1: Sikap berpengaruh positif terhadap perilaku whistleblowing  
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 Hasil pengujian hipotesis variabel sikap dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 4.14, dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai sig sebesar 0,000, 

nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa sikap 

berpengaruh terhadap perilaku whistleblowing. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Saud (2016) yang mengungkapkan bahwa  sikap 

berpengaruh positif signifikan terhadap niat whistleblowing internal. Akan tetapi 

hal ini tidak sejalan dengan penelitian Handika et al. (2017) sikap pada perilaku 

whistleblowing secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap niat mahasiswa 

untuk melakukan whistleblowing.  

Seseorang yang memiliki keyakinan bahwa memutuskan menjadi 

whistleblower memberikan konsekuensi positif dan meyakini pentingnya 

konsekuensi tersebut, maka seseorang akan memiliki kecenderungan sikap yang 

positif untuk mendukung tindakan whistleblowing, dengan demikian kondisi 

tersebut dapat meningkatkan niat seseorang untuk melakukan whistleblowing 

(Saud, 2016). Menurut Park dan Blenkinsopp (2009) sikap yang menentukan 

tindakan whistleblowing mengenai sejauh mana individu memiliki evaluasi 

menguntungkan atau tidak menguntungan dari whistleblowing adalah jumlah 

keyakinan yang dimiliki karyawan tentang konsekuensi dari whistleblowing dan 

evaluasi subjektif terhadap konsekuensi tersebut. 

 Sikap adalah perilaku yang ditunjukan oleh seseorang dimana perilaku 

tersebut adalah mencerminkan dirinya sendiri. Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) 

mengatakan bahwa kepribadian merupakan faktor utama penentu sikap, dalam hal 
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tersebut ketika kepribadian seseorang baik maka sikap seseorang terhadap suatu 

perilaku akan mencerminkan kebaikan, dalam hal ini kepribadian karyawan 

tentunya berbeda-beda akan tetapi dalam hal pengungkapan kecurangan setiap 

karyawan tentunya akan berfikir jika kecurangan merupakan hal yang buruk dan 

akan berdampak pada perusahaan.  

Sebelum seorang karyawan memutuskan untuk melaporkan suatu 

kecurangan ia akan mempertimbangkan pelaporan tersebut baik atau buruk, jika 

berdampak baik bagi perusahaan maka karyawan tersebut akan melaporkan 

tindakan kecurangan, Seseorang karyawan yang baik akan mengerti jika 

mengungkapkan kecurangan akan menguntungkan perusahaan yang ditempatinya, 

sebaliknya jika sikap dari karyawan tersebut yang sudah biasa melihat aatau behkan 

melakukan kecurangan maka kemungkingan besar ia tidak akan melaporkan 

kecurangan tersebut, jadi tergantung sikap yang ia lakukan sehari-hari. Oleh karena 

itu sikap seseorang akan menentukan akan melakukan tindakan whistleblowing. 

Tabel 4.16 

Hasil pengujian hipotesis variabel lingkungan etika 

No Variabel 

Unstandardized 

Coefficient 

Standardized 

coefficient -t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 Lingkungan 

Etika 

,148 ,068 ,278 2,162 ,036 

 

𝐇𝟐: Lingkungan etika berpengaruh positif terhadap tindakan whistleblowing 



61 
 

 
 

 Hasil Pengujian Variabel lingkungan etika dapat dilihat pada tabel 4.15. 

Pada tabel tersebut terlihat bahwa nilai signifikansi dari variabel lingkungan etika 

adalah 0,036 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan etika berpengaruh positif terhadap tindakan whistleblowing, atau 

dapat dikatakan hipotesis kedua diterima. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian 

Rodiyah  (2015) Menyatakan lingkungan etika berpengaruh terhadap perilaku 

whistleblowing terhadap mahasiswa akuntansi akan tetapi hasil tersebut tidak 

sejalan dengan penelitian Hanif dan Odiatma (2017), Putri dan Laksito (2013) yang 

mengatakan bahwa lingkungan etika tidak berpengaruh terhadap tindakan 

whistleblowing.  

Ethical climate didasarkan pada keyakinan bahwa ada prinsip-prinsip 

universal seperti aturan, hukum, dan standar. Jika anggota organisasi terlibat dalam 

perilaku tidak etis, anggota lain terdorong untuk berbeda pendapat sehingga 

ketaatan terhadap hukum atau kode etik merupakan faktor pertimbangan dominan 

bagi individu dalam memutuskan, menentukan dan memilih dilema etis (Setyawati 

et al., 2015). Seorang individu yang mempunyai dilema etis dalam memutuskan 

suatu masalah akan bergantung pada prinsip-prinsip universal seperti aturan, 

hukum, dan standar, jika terdapat kecurangan maka ia akan lebih memutuskan 

untuk melaporkanya ketika lingkungannya taat aturan.  

Lingkungan etika disini juga berarti komitmen etis organisasi yang terkait 

erat dengan persepsi instansi terhadap nilai-nilai moral (Rodiyah, 2015). Suatu 

perusahaan atau organisasi dengan lingkungan etika yang baik akan sangat 
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berpengaruh kepada karyawan-karyawanya, jika terdapat sedikit saja kecurangan 

di dalam perusahaan atau organisasi tersebut maka orang yang ada disekitarnya dan 

yang terbiasa dengan lingkungan etika yang baik dan taat aturan semestinya 

melaporkan kecurangan tersebut tanpa ragu-ragu.  

 Lingkungan etika yang baik dapat diciptakan melalui pelatihan terhadap 

karyawan yang akan masuk maupun pelatihan berkala, hal lain yang dapat 

menciptakan lingkungan etika yang baik ialah dengan mempertegas aturan dan 

sanksi sehingga karyawan takut unntuk berbuat kecurangan, ketakutan atas berbuat 

kecurangan akan meningkatkan karyawan untuk melaporkan kecurangan jika ada 

sehingga semakin baik lingkungan etika suatu perusahaan atau organisasi maka 

semakin tinggi tindakan whistleblowing. 

Tabel 4.17 

Hasil pengujian hipotesis variabel komitmen profesional 

No Variabel 

Unstandardized 

Coefficient 

Standardized 

coefficient -t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 Komitmen 

Profesional 

,044 ,079 ,068 ,554 0,582 

 

𝐇𝟑: Komitmen profesional berpengaruh positif terhadap tindakan 

whistleblowing 

Hasil pengujian hipotesis komitmen profesional dapat dilihat dari tabel 4.16. 

Pada tabel 4.16 nilai signifikansi dari komitmen profesional adalah 0,582 lebih 

besar dari 0,05, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yaitu 
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“Komitmen profesional berpengaruh positif terhadap tindakan whistleblowing” 

ditolak. Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hidayati dan 

Pustikaningsih, (2016) yang mengungkapkan bahwa komitmen profesi 

berpengaruh positif terhadap niat untuk melakukan whistleblowing. Akan tetapi hal 

ini sejalan dengan penelitian Agustin (2016) yang menyatakan bahwa komitmen 

profesional tidak berpengaruh terhadap intensi whistleblowing. Seharusnya 

komitmen profesional yang kuat pegawai akan cenderung melaporkan tindakan 

kecurangan atau pelanggaran yang ada di perusahaan ia bekerja, baik untuk 

melindungi kepentingan bersama maupun dirinya sendiri, karena komitmen 

profesional merupakan salah satu variabel penting bagi seorang pegawai untuk 

melakukan apa yang terbaik bagi organisasi (Agustin, 2016). 

Perlunya untuk belajar komitmen profesional karena karier seseorang 

merupakan bagian utama dari hidupnya dan komitmen profesional 

mempunyai implikasi penting di tingkat individu dan organisasi. Tingkat 

komitmen profesional mungkin merupakan refleksi hubungan auditor dengan 

lingkungan industri profesional, hal tersebut dikarenakan salah satu aspek 

komitmen profesional adalah penerimaan norma-norma profesional dan 

tujuan Yulianto (2015). 

 Tidak terdukungnya hipotesis yang ketiga dapat disebabkan oleh berbagai 

hal seperti pada penelitian yang dilakukan Jalil (2013) yang menyatakan bahwa 

komitmen profesional tidak berpengaruh terhadap intensi whistleblowing, dan locus 

of control internal tidak memoderasi hubungan komitmen profesional dan intensi 
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melakukan whistleblowing. Dapat dikatakan bahwa komitmen profesional tidak 

dapat meningkatkan intensi whistleblowing. Hal ini dimungkinkan karena beberapa 

faktor atau penyebab seseorang untuk tidak melakukan whistleblowing, misalnya 

faktor pembalasan (retaliasi) yang akan diterima oleh seseorang yang melakukan 

whistleblowing, seperti pengucilaan, mutasi jabatan, pemecatan, bahkan sampai 

dengan pengancaman. 

Pada PT. KURNIA JAYA MARDIMULYA banyak terdapat pegawai baru 

dengan lulusan SMK atau sederajad sehingga hal tersebut menjadi sebab dimana 

komitmen profesional belum timbul atau tumbuh pada karyawan baru. Seorang 

karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan dalam jangka waktu yang lama akan 

muncul sikap loyalitas dan profesionalitas sehingga mereka lebih mementingkan 

perusahaan maupun pekerjaan mereka. Hal tersebut juga karena karyawan yang 

lebih lama bekerja pada perusahaan tersebut memiliki jabatan yang tinggi 

dibanding yang baru saja bekerja sehingga ketika terdapat kecurangan mereka tidak 

akan ragu-ragu dalam mengungkapkanya. Berbeda dengan karyawan baru yang 

belum lama bekerja di perusahaan tersebut, ketika terdapat kecurangan mereka 

cenderung takut untuk mengungkapkan kecurangan tersebut dan mereka lebih 

mementingkan jabatan atau posisi mereka di dalam perusahaan, dengan kata lain 

mereka belum berani mengungkap kecurangan atau fraud karena takut akan 

pembalasan dendam. 
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Tabel 4.18 

Hasil pengujian hipotesis variabel retaliasi 

No Variabel 

Unstandardized 

Coefficient 

Standardized 

coefficient -t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 Retaliasi ,088 ,043 ,239 2,054 ,046 

 

𝑯4: Retaliasi berpengaruh negatif terhadap tindakan whistleblowing  

Hasil pengujian variabel retaliasi dapat dilihat pada tabel 4.17, pada tabel 

4.17 dimana nilai signifikan dari variabel retaliasi adalah 0,046 dimana nilai 

tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 sehingga dapat dikatakan hipotesis 

keempat diterima atau retaliasi berpengaruh terhadap tindakan whistleblowing. 

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Manafe (2015) yang menyatakan bahwa 

retaliasi berpengaruh negatif terhadap whistleblowing, akan tetapi hasil penelitian 

ini tidak sejalan dengan penelitian Nikmah (2014) yang mengatakan bahwa retaliasi 

tidak berpengaruh secara individual terhadap intensi whistleblowing. 

Menurut Manafe (2015) individu dengan tingkat kekhawatiran retaliasi 

yang tinggi cenderung untuk tidak melakukan whistleblowing karena ketakutan 

terhadap akibat dari tindakan tersebut, walaupun tindakan tersebut sesuai dengan 

nilai etis individu yang bersangkutan. Selain itu, ketiadaan aturan dan sistem yang 

melindungi whistle-blower menyebabkan persepsi retaliasi menjadi lebih tinggi 

dibandingkan pada kondisi adanya aturan dan sistem perlindungan whistle-blower. 
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Menurut Regh (1998) Konflik yang berasal dari organisasi dan karyawanya dapat 

melahirkan retaliasi dimana seorang anggota organisasi yang berusaha untuk 

mengembalikan tindakan karyawan dan mengancam untuk mengambil suatu 

tindakan yang merugikan karyawanya. 

Pengungkapan kecurangan di dalam perusahaan merupakan sesuatu yang 

konsekuensional, karena ketika seseorang mengungkapkan kecurangan atau fraud 

terdapat konsekuensi yang harus orang tersebut tanggung, misalnya pembalasan 

dendam oleh orang yang diungkapkan kecuranganya. Retaliasi dapat berupa 

pengucilan, pemberian tugas yang banyak, mutasi kerja, pemecatatan, dan lain-lain 

(Rianti, 2017). Rata-rata karyawan yang belum memiliki jabatan akan 

mempertimbangkan konsekuensi dari pengungkapan kecurangan sehingga semakin 

tinggi retaliasi yang akan mereka dapatkan maka semakin rendah tindakan 

whistleblowing. 

b. Hasil Pengujian Signifikansi Simultan (Uji Statistik F  

Tabel 4.19 

Hasil Pengujian Signifikasi Simultan 

 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 47,166 4 11,792 7,831 , 000𝑏 

Residual 64,750 43 1,506   

Total 111,917 47    
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Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat bahwa nilai signifikasi 0,000 atau lebih 

kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa sikap, lingkungan etika, komitmen 

profesional, dan retaliasi berpengaruh terhadap tindakan whistleblowing hal 

tersebut dimungkinkan karena sikap seseorang terhadap tindakan pengungkapan 

kecurangan (whistleblowing) akan menunjukkan perasaan mengenai baik atau 

buruk tindakan whistleblowing tersebut bagi seseorang (Handika et al,2017). Hal 

ini juga berhubungan dengan persepsi seseorang yang mencerminkan tingkah 

lakunya, jika seseorang yang memandang whistleblowing adalah tindakan yang 

baik, maka orang tersebut besar kemungkinan akan melakukanya. 

Lingkunga etika juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 

whistleblowing. Ethical climate dalam organisasi akan mempengaruhi anggota 

organisasi dalam memanajemen konflik dan membuat keputusan etis (Setyawati, 

2015. Lingkungan etika suatu perusahaan mempengaruhi karyawanya, sebaliknya, 

lingkungan etika yang baik tercipta dimana suatu perusahaan menganggap bahwa 

etika yang baik akan melahirkan lingkungan etika yang baik pula sehingga 

karyawan perusahaan tersebut menjunjung tinggi etika yang baik, sehingga 

lingkungan etika mempunyai pengaruh terhadap whistleblowing. 

Selain itu komitmen profesional juga mempunyai pengaruh Menurut 

Aranya et al (1981: 272) 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.  
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Komitmen profesional memegang peranan penting di dalam diri seseorang 

ketika berada di lingkungan pekerjaan, komitmen profesional yang tinggi akan 

membentuk kepribadian yang baik dari seseorang sedangkan komitmen profesional 

yang rendah cenderung akan membentuk kepribadian buruk seseorang. Komitmen 

dalam suatu pekerjaan adalah bagaimana seseorang memegang erat peraturan-

peraturan yang ada di dalam lingkungan organisasinya. 

Retaliasi mempunyai pengaruh terhadap whistleblowing dikarenakan 

seseorang yang hendak melakukan tindakan whistleblowing cenderung 

memperhitungkan sebab dan akibat dari perilaku tersebut. Adapun sebab yang 

dipertimbangkan yaitu adalah ketika orang tersebut pernah melakukan kesalahan 

terhadapnya. Ketika berbicara tentang retaliasi atau balas dendam, orang cenderung 

mengabaikan konsekuensi dari tindakanya, kebanyakan orang lebih memikirkan 

kepuasan yang didapatkan setelah balas dendam atau retaliasi tersebut dilakukan. 

 Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sikap, lingkungan etika, 

komitmen profesional, dan retaliasi berpengaruh secara simultan terhadap 

tindakan whistleblowing. 


