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SARI 

Nahda, Talitha. 2020. “Determinant of Whistleblowing Behavior” Skripsi. 

Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

Dr.Sukirman, M.Si, QIA, CRMP, CfrA 

 

Kata Kunci : Perilaku whistleblowing, Intensi Whistleblowing, Sikap, Norma 

Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku, Komitmen Profesional, Komitmen 

Organisasi. 

 

Whistleblowing merupakan sebuah pelaporan pelanggaran yang melawan 

hukum, perbuatan tidak etis atau perbuatan lain yang hanya menguntungkan diri 

sendiri atau kelompok tertentu yang berakibat pada kerugian bagi orang lain. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh intensi 

whistleblowing, sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, komitmen 

professional dan komitmen organisasi terhadap perilaku whistleblowing. 

Populasi dalam penelitian ini adalah PNS bagian keuangan Kabupaten 

Semarang sebanyak 138 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

conviniance sampling yang menghasilkan 59 responden sebagai sample dalam 

penelitian ini. Analisis data yang digunakan yaitu analisis linear berganda dengan 

bantuan program IBM SPSS versi 22. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif, persepsi kontrol 

perilaku dan komitmen profesional berpengaruh positif terhadap intensi 

whistleblowing dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap perilaku 

whistleblowing PNS bagian keuangan, sedangkan sikap  berpengaruh negatif 

terhadap intensi whistleblowing dan intensi whistleblowing tidak berpengaruh 

positif terhadap perilaku whistleblowing PNS bagian keuangan.  

Berdasarkan penelitian ini, saran dari penulis adalah PNS bagian keuangan 

kabupaten Semarang bersikap yakin terhadap niat baik dalam memberantas 

kecurangan melalui whistleblowing dan menurunkan pandangan balas dendam 

sehingga intensi melakukan whistleblowing dapat meningkat. Selain itu, penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan indikator lain dalam mengukur variabel perilaku 

whistleblowing. 
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ABSTRACT 

Nahda, Talitha. 2020. “Determinant of Whistleblowing Behavior”. Final Project. 

Accounting Department. Faculty of Economy. Universitas Negeri Semarang. 

Advisor Dr.Sukirman, M.Si, QIA, CRMP, CfrA 

 

Keywords : Whistleblowing Behavior, Whistleblowing Intention , Attitude, 

Subjective Norm, Perceived Behavioral Control, Professional Commitment, 

Organizational Commitment. 

 

Whistleblowing is a reporting of violations against the law, unethical acts 

or other actions that only benefit oneself or certain groups that result in harm to 

others. The purpose of this study was to determine and analyze the effect of 

whistleblowing intentions, attitudes, subjective norms, perceived behavioral 

control, professional commitment and organizational commitment to 

whistleblowing behavior. 

The population in this study is Semarang District Government finances as 

many as 138 people. The sampling technique uses conviniance sampling technique 

which produces 59 respondents as samples in this study. Analysis of the data used 

is multiple linear analysis with the help of the IBM SPSS version 22 program. 

The results showed that subjective norms, perceived behavioral control and 

professional commitment positively affected whistleblowing intentions and 

perceived behavioral control positively influenced the whistleblowing behavior of 

the financial section civil servants, while attitudes negatively affected 

whistleblowing intentions and whistleblowing intentions did not positively 

influence the whistleblowing behavior of the financial section . 

Based on this research, the suggestion from the writer is that the Semarang 

District financial officer is confident of good intentions in eradicating fraud through 

whistleblowing and reducing the view of revenge so that the intention to do 

whistleblowing can increase. In addition, future studies can use other indicators to 

measure whistleblowing behavior variables. 

  



 
 
 

x 
 

  DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL .............................................. Error! Bookmark not defined. 

PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................... Error! Bookmark not defined. 

PENGESAHAN KELULUSAN ............................ Error! Bookmark not defined. 

PERNYATAAN ..................................................... Error! Bookmark not defined. 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .......................................................................... v 

PRAKATA ............................................................................................................. vi 

SARI ..................................................................................................................... viii 

ABSTRACT ........................................................................................................... ix 

DAFTAR ISI ........................................................................................................... x 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xvi 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xvii 

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................................... 1 

1.2 Identifikasi Masalah ................................................................................... 17 

1.3 Cakupan Masalah ....................................................................................... 19 

1.4 Perumusan Masalah ................................................................................... 19 

1.5 Tujuan Penelitian ....................................................................................... 20 

1.6 Manfaat Penelitian ..................................................................................... 21 

1.6.1 Manfaat Teoritis ..................................................................................... 21 

1.6.2 Manfaat Praktis ....................................................................................... 21 

1.7 Orisinalitas Penelitian ................................................................................ 22 

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN ......................... 23 



 
 
 

xi 
 

2.1 Kajian Teori Utama .................................................................................... 23 

2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB) ........................................................ 23 

2.1.2 Prosocial Organizational Behavior Theory ........................................... 27 

2.2 Perilaku Whistleblowing ............................................................................ 29 

2.3 Intensi Melakukan Whistleblowing ............................................................ 31 

2.4 Sikap ........................................................................................................... 35 

2.5 Norma Subjektif ......................................................................................... 38 

2.6 Persepsi Kontrol Perilaku ........................................................................... 41 

2.7 Komitmen Profesional ............................................................................... 44 

2.8 Komitmen Organisasi................................................................................. 47 

2.9 Kajian Penelitian Terdahulu ....................................................................... 49 

2.10 Kerangka Berfikir....................................................................................... 53 

2.10.1 Pengaruh Sikap Terhadap Intensi untuk Melakukan Whistleblowing 53 

2.10.2 Pengaruh Norma Subjektif  Terhadap Intensi untuk Melakukan    

Whistleblowing ...................................................................................................... 54 

2.10.3 Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Intensi untuk 

Melakukan Whistleblowing ................................................................................... 56 

2.10.4 Pengaruh Komitemen Profesional Terhadap Intensi untuk Melakukan 

Whistleblowing ...................................................................................................... 57 

2.10.5 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Intensi untuk Melakukan 

Whistleblowing ...................................................................................................... 58 

2.10.6 Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Perilaku Whistleblowing

 59 



 
 
 

xii 
 

2.10.7 Pengaruh Intensi Terhadap Perilaku Melakukan Whistleblowing ...... 60 

2.11 Hipotesis Penelitian .................................................................................... 61 

BAB III METODE PENELITIAN........................................................................ 63 

3.1 Jenis Dan Desain Penelitian ............................................................................ 63 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian ................................................................. 63 

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian ................................................... 65 

3.3.1 Variabel Dependen ................................................................................. 65 

3.3.2 Variabel Independen ............................................................................... 66 

3.4 Instrumen Penelitian dan Pengujian Instrumen.......................................... 73 

3.4.1 Instrumen Penelitian ............................................................................... 73 

3.4.2 Pengujian Instrumen Penelitian .............................................................. 73 

3.4.3 Uji Validitas ........................................................................................... 74 

3.4.4 Uji Reliabilitas ........................................................................................ 78 

3.5 Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 79 

3.6 Teknik Analisis Data .................................................................................. 80 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif .................................................................... 80 

3.6.2 Analisis Statistik Inferensial ................................................................... 86 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................. 92 

4.1 Hasil Penelitian .......................................................................................... 92 

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian .................................................................... 92 

4.1.2 Proses Penelitian dan Tingkat Pengambalian Kuesioner ....................... 93 

4.1.3 Analisis Statistik Deskriptif .................................................................... 94 

4.1.4 Analisis Statistik Inferensial ................................................................. 108 



 
 
 

xiii 
 

4.2 Pembahasan .............................................................................................. 124 

4.2.1 Pengaruh Sikap terhadap Intensi Whistleblowing ................................ 124 

4.2.2 Pengaruh Norma Subjektif  terhadap Intensi Whistleblowing .............. 126 

4.2.3 Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku  terhadap Intensi Whistleblowing 128 

4.2.4 Pengaruh Komitmen Profesional  terhadap Intensi Whistleblowing .... 130 

4.2.5 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Intensi Whistleblowing ...... 132 

4.2.6 Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku terhadap Perilaku Whistleblowing

 134 

4.2.7 Pengaruh Intensi Whistleblowing terhadap Perilaku Whistleblowing .. 135 

BAB V ................................................................................................................. 138 

PENUTUP ........................................................................................................... 138 

5.1. Simpulan .................................................................................................. 138 

5.2. Saran ......................................................................................................... 139 

5.2.1. Saran Pemerintah Kabupaten Semarang .............................................. 139 

5.2.2. Saran Karyawan ................................................................................... 139 

5.2.3. Saran Penelitian Terdahulu .................................................................. 139 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 142 



xiv 
 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1. 1  Metode Pendeteksian Kecurangan ........................................................ 8 

Tabel 2. 1  Ringkasan Penelitian Terdahulu ......................................................... 51 

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel .............................................................. 72 

Tabel 3. 2 Hasil Pengujian Validitas Variabel Perilaku Whistleblowing .............. 75 

Tabel 3. 3 Hasil Pengujian Validitas Variabel Intensi Whistleblowing ................ 75 

Tabel 3. 4 Hasil Pengujian Validitas Variabel Sikap ............................................ 76 

Tabel 3. 5 Hasil Pengujian Validitas Variabel Norma Subjektif .......................... 76 

Tabel 3. 6 Hasil Pengujian Validitas Variabel Persepsi Kontrol Perilaku ............ 77 

Tabel 3. 7 Hasil Pengujian Validitas Variabel Komitmen Profesional ................. 77 

Tabel 3. 8 Hasil Pengujian Validitas Variabel Komitmen Organisasi .................. 78 

Tabel 3. 9 Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas .......................................................... 79 

Tabel 3. 10 Kategori Perilaku Whistleblowing ..................................................... 82 

Tabel 3. 11 Kategori Intensi untuk melakukan whistleblowing ............................ 82 

Tabel 3. 12 Kategori Sikap.................................................................................... 83 

Tabel 3. 13 Kategori Norma Subjektif .................................................................. 84 

Tabel 3. 14 Kategori Persepsi Kontrol Perilaku.................................................... 85 

Tabel 3. 15 Kategori Komitmen Profesional ........................................................ 85 

Tabel 3. 16 Kategori Komitmen Organisasi ......................................................... 86 

Tabel 4. 1  Tingkat Pengembalian Kuesioner Penelitian ...................................... 93 

Tabel 4. 2  Karakteristik Responden ..................................................................... 95 

Tabel 4. 3  Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Perilaku Whistleblowing ........ 97 

Tabel 4. 4  Distribusi Frekuensi Variabel Perilaku WhistleBlowing ..................... 98 

Tabel 4. 5 Variabel Intensi Whistleblowing .......................................................... 99 

Tabel 4. 6  Distribusi Frekuensi Variabel Intensi Whistleblowing...................... 100 

Tabel 4. 7 Variabel Sikap .................................................................................... 100 

Tabel 4. 8  Distribusi Frekuensi Variabel Sikap ................................................. 101 

Tabel 4. 9 Variabel Norma Subjektif .................................................................. 102 

Tabel 4. 10  Distribusi Frekuensi Variabel Norma Subjektif.............................. 103 

Tabel 4. 11 Variabel Persepsi Kontrol Perilaku .................................................. 104 

Tabel 4. 12 Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Kontrol Perilaku ................ 104 



 
 
 

xv 
 

Tabel 4. 13 Variabel Komitmen Profesional....................................................... 105 

Tabel 4. 14  Distribusi Frekuensi Variabel Komitmen Profesional .................... 106 

Tabel 4. 15 Variabel Komitmen Organisasi ........................................................ 107 

Tabel 4. 16  Distribusi Frekuensi Variabel Komitmen Organisasi ..................... 108 

Tabel 4. 17  Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Persamaan 1 .............. 109 

Tabel 4. 18  Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 2 ................................ 111 

Tabel 4. 19 Hasil Uji Normalitas ........................................................................ 112 

Tabel 4. 20 Hasil Uji Multikolinieritas ............................................................... 113 

Tabel 4. 21  Hasil Uji Autokorelasi .................................................................... 115 

Tabel 4. 22  Hasil  Koefisien Determinasi Persamaan 1 ..................................... 116 

Tabel 4. 23 Hasil  Koefisien Determinasi Persamaan 2 ...................................... 117 

Tabel 4. 24  Hasil  Koefisien Determinasi Parsial Persamaan 1 ......................... 118 

Tabel 4. 25  Hasil  Koefisien Determinasi Parsial Persamaan 2 ......................... 119 

Tabel 4. 26  Hasil Uji Parsial Persamaan 1 ......................................................... 120 

Tabel 4. 27  Hasil Uji Parsial Persamaan 2 ......................................................... 122 

Tabel 4. 28  Hasil Uji Hipotesis Penelitian ......................................................... 123 

 

 

  



 
 
 

xvi 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1. 1 Hasil survey pihak yang melakukan whistleblowing ......................... 3 

Gambar 1. 2 Data Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi ............................ 5 

Gambar 2. 1 Model Theory of Planned Behavior (TPB) ...................................... 25 

Gambar 2. 2  Kerangka Pemikiran Penulis (2019) ............................................... 61 

Gambar 4. 1  Hasil Uji Heterokedastisitas .......................................................... 114  

file:///D:/SKRIPSI%20TATA%20GABUNG2.docx%23_Toc43130455


 
 
 

xvii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian......................................................................... 147 

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian ........................................................................ 152 

Lampiran 3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas ................................................. 167 

Lampiran 4 Hasil Uji Prasyarat ........................................................................... 172 

Lampiran 5 Hasil Uji Asumsi Klasik .................................................................. 173 

Lampiran 6 Hasil Uji Regresi Berganda ............................................................. 175 

Lampiran 7 Hasil Uji Hipotesis .......................................................................... 176 

Lampiran 8 Hasil Koefisien Determinasi (R2) .................................................... 177 

Lampiran 9 Hasil Koefisien Determinasi Parsial (r2) ......................................... 178 

 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kecurangan atau Fraud semakin marak terjadi di Indonesia baik di sektor 

pemerintahan maupun swasta. Kecurangan dapat diartikan sebagai tindakan yang 

dilakukan seseorang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau kelompok 

tertentu yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang sekitar, baik itu dalam segi 

materi, nama baik, dan sebaginya.  

Association  of  Certified  Fraud  Examiners  (ACFE)  melalui  Report  to  the 

Nation  on  Occupational  Fraud  and  Abuse  2018  menggambarkan  fraud  dalam 

bentuk  fraud tree  yang terdiri dari tiga cabang utama, antara lain: (1)  korupsi  (2)  

penyalahgunaan aset  (3)  kecurangan pelaporan keuangan. 

Association  of  Certified  Fraud  Examiners  (ACFE)  melalui  Report  to  the 

Nation on Occupational Fraud and Abuse  2018  menyebutkan, deteksi  kecurangan 

bisa saja dilakukan dengan berbagai cara. Namun dari data yang didapat pada tahun 

2018 menunjukkan  bahwa  cara  yang  paling  banyak  digunakan dalam mendeteksi 

pengungkapan kecurangan adalah dengan “tip” yaitu “membocorkan”. “Tip” ini 

selanjutnya lebih dikenal dengan istilah “whistleblowing”.  Data  pada  tahun  2018  

menunjukkan  bahwa  jumlah  kasus kecurangan  yang  terungkap  karena  ada  yang  

membocorkan mencapai 40%. Jumlah tersebut  jauh  di atas  metode  pengungkapan  

kecurangan  lain  seperti  audit internal (15%) maupun tinjauan manajemen (13%).   
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Sweeney (2008)  dalam  Bagustianto & Nurkholis (2017) juga  mendukung  

pernyataan ACFE di atas bahwa pengungkapan pelaporan dari whistleblower lebih 

efektif dalam meningkatkan pengungkapan kecurangan yang terjadi dibandingkan 

metode lainnya 

Khan  (2009) berpendapat bahwa whistleblowing merupakan pelaporan suatu 

pelanggaran, tindakan illegal atau tidak bermoral yang dilakukan oleh anggota 

organisasi aktif maupun nonaktif kepada pihak di dalam atau di luar organisasi. 

Istilah  whistleblower  merupakan sebutan yang diberikan kepada individu yang 

melakukan tindakan  whistleblowing, yaitu  orang yang menyampaikan pelanggaran 

yang ditemukan  tentang   suatu  dugaan  tindak  pidana  yang akan di proses lebih 

lanjut oleh aparat penegak hukum  (Samendawai et al., 2011). 

Komite  Nasional  Kebijakan  Governance  atau  KNKG  (2008)  menyatakan 

bahwa whistleblowing merupakan sebuah pelaporan pelanggaran yang melawan 

hukum, perbuatan tidak etis atau perbuatan lain yang hanya menguntungkan diri 

sendiri atau kelompok tertentu yang berakibat pada kerugian bagi orang lain. 

Pelaporan whistleblowing bisa dilakukan oleh anggota organisasi baik yang aktif 

atau tidak mengenai sebuah pelanggaran, tindakan illegal atau tidak bermoral 

kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi (Kreshastuti, 2014). 

Pelaporan dugaan kecurangan biasanya disampaikan oleh seorang 

whistleblower.  Whistleblower dapat didefinisikan sebagai orang yang mengetahui 

tentang dugaan kecurangan dan melaporkannya. Dalam menjadi whistleblower, 

saksi wajib memenuhi dua kriteria. Pertama, whistleblower menyampaikan atau 

mengungkap laporan kepada otoritas yang berwewenang atau media massa publik. 
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Kedua, seorang whistleblower merupakan orang ‘dalam’ yaitu orang yang 

mengungkap dugaan kejahatan yang terjadi ditempat ia bekerja  (Samendawai et 

al., 2011). 

Salah satu pihak yang berpotensi untuk menjadi whistleblower adalah 

karyawan (Annisa, 2018). Pernyataan tersebut juga didukung oleh data survey yang 

disajikan oleh ACFE mengenai pihak-pihak yang biasa menjadi whistleblower. 

Gambar 1.1 akan menyajikan hasil dari survei tersebut 

 

Gambar 1. 1 Hasil survey pihak yang melakukan whistleblowing 

Sumber: Report to The Nation on Occupational Fraud and Abuse 2018 

(www.acfe.com). Data diolah  

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa karyawan memiliki potensi paling besar 

dalam melakukan whistleblowing yaitu sebesar 53%, pelanggan juga dapat 

berpotensi melakukan whistleblowing sebesar 21%, oleh anonim dengan persentase 

14,0%, vendor dengan persentase 8%, pihak lain dengan persentase kasus 5%, 

pesaing dengan persentase kasus 3%,  dan pemilik dengan persentase kasus 2%. 

53

21

14

8
5

3 2

Pihak yang Melakukan Whistleblowing

Karyawan Pelanggan Anonim Vendor Lain-lain Pesaing Pemilik

http://www.acfe.com/
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Menjadi seorang whistleblower bukanlah hal yang mudah, karena dibutuhkan 

keyakinan  dan keberanian untuk melakukannya. Tidak menutup kemungkinan 

tindakan seorang wistleblower ini akan mendapatkan teror dari pihak-pihak yang 

tidak menyukai keberadaaanya (Sulistomo & Prastiwi, 2012). Daud Ndakularak 

merupakan salah satu whistleblower yang melaporkan dugaan atas kecurangan pada 

dana kas APBD Sumba Timur pada tahun 2005-2006, namun Daud mendapatkan 

serangan balik atas laporan yang di sampaikan sehingga Daud harus ditahan selama 

120 hari di Polres Sumba Timur (icjr.or.id diakses pada 1 Desember 2019). 

Kasus di atas merupakan salah satu dari sekian banyak whistleblower yang 

tidak dilindungi oleh Undang-Undang. Padahal UU Nomor 13 Tahun 2006 

dirancang untuk melindungi whistleblower dimana pada pasal 10 dijelaskan bahwa 

tidak ada hukuman pidana atau perdata yang akan diterima oleh saksi atau korban 

atas laporannya.  Untuk itu, menjadi seorang whistleblower bukanlah hal yang 

mudah, butuh keberanian dalam mengusut kecurangan ini. 

Kecurangan yang sering terjadi di Indonesia adalah korupsi, pernyataan ini 

didukung oleh Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2018 yang diterbitkan 

oleh Transparency International pada bulan Januari 2018 di mana Indonesia 

menduduki peringkat 89 dari 180 negara yang di ukur dengan peroleh nilai 38 pada 

rentan 0 berarti sangat korup sampai 100 berarti sangat bersih. 

Korupsi di Indonesia terjadi diberbagai macam instansi, Gambar 1.2 

menyajikan data mengenai tingkat korupsi di Indonesia berdasarkan instansi, yang 

diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Anti Corruption 

Clearing House (AACH). 

https://icjr.or.id/
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Gambar 1. 2 Data Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi 

Sumber: AACH Komisi Pemberantasan Korupsi (aach.kpk.go.id, 2019). 

Data diolah 

 

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa instansi/pegawai yang paling banyak 

melakukan korupsi selama 5 tahun terakhir adalah Pemerintah Kabupaten/Kota 

dengan 217 kasus. 

Banyak motif yang dapat melatarbelakangi seseorang untuk berbuat 

kecurangan seperti yang dijelaskan oleh Tuanakkota (2015) mengenai  Fraud 

Triangle. Faktor tersebut dibagi menjadi 3 yaitu tekanan, peluang dan rasionalitas. 

Tekanan bisa dikaitkan dengan faktor ekonomi yang memaksa seseorang untuk 

melakukan kecurangan, selain itu tekanan dari lingkungan sekitar juga dapat 

mempengaruhi tindakan tersebut. Peluang untuk melakukan kecurangan bisa 

dilakukan ketika ada celah yang bisa dimasukin dalam keadaan tertentu. 

Rasionalitas merupakan sikap dan tindakan suatu organisasi yang merasionalkan 
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tindakan curang. Ada banyak kasus kecurangan yang sering ditemukan, seperti 

korupsi, pencucian uang, penyalahgunaan asset dan lain sebagainya. 

Saat ini peranan seorang whistleblower sudah mulai terlihat. Kasus korupsi 

wisma atlet SEA Games 2015 yang melibatkan banyak pejabat juga diungkapkan 

oleh Yulianis sebagai whistleblower, dimana Yulianis memberikan pernyataan 

dihadapan pansus hak angket KPK bahwa kesaksian Marisi Matondang mengenai 

mobil Harrier seharga 700 juta yang diberikan kepada Anas merupakakan dana dari 

proyek Hambalang. Hal ini terpaksa dilakukan oleh Marisi karena dipaksa oleh 

Nazaruddin untuk membuat kesaksian palsu (Detik.com diakses pada 2 Desember 

2019). 

Pada tahun 2011 Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak, Gayus 

Tambunan menyalahgunakan jabatannya sebagai pegawai perpajakan dalam 

meloloskan beberapa perusahaan dalam penghindaran pajak. Gayus terbukti 

melakukan beberapa kesalahan dalam menjalani proses hukumnya. Tidak hanya 

kesalahan dalam kasus korupsi, tetapi Gayus juga terbukti menyogok beberapa 

pihak agar hukumannya diringankan. Dalam kasus ini, Pol. Susno Duadji adalah 

seorang whistleblower karena telah membongkar makelar kasus yang terjadi di 

Mabes Polri yaitu kasus makelar pajak yang direkeningnya ditemukan uang Rp 28 

Miliar. Dalam hal ini Susno bukanlah bawahan Gayus dan beberapa pejabat Polri 

yang diduga terlibat adalah bawahan Susno (Liputan6.com diakses pada 6 

Desember 2019). 

Salah satu kasus pengungkapan kecurangan oleh whistleblower yang terjadi 

di Indonesia adalah kasus suap anggota Komisi Pemilihan Umum, Mulyana W. 
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Kusumah. Mulyana tertangkap tangan oleh KPK saat akan melakukan suap kepada 

BPK terkait dengan audit investigatif yang dilakukan atas proyek pengadaan 

logistik Pemilu 2004. Whistleblower dalam kasus ini adalah seorang mantan auditor 

Badan Pemeriksa Keuangan yang bernama Khairiansyah Salman (Tempo.co 

diakses pada 6 Desember 2019). 

Selanjutnya, terdapat contoh kasus yaitu  kasus penyuapan yang dilakukan 

oleh Miranda Swaray Goeltom kepada Komisi Keuangan dan Perbankan  DPR.  

Saat itu, Miranda  Swaray  Goeltom  menyuap  para  anggota  DPR  supaya dirinya 

terpilih menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.  Kasus ini diungkapkan 

oleh seorang whistleblower bernama Agus Condro Prayitno. Contoh studi kasus 

diatas merupakan kejadian whistleblowing yang ada di Indonesia (Tempo.co 

diakses pada 6 Desember 2019). 

Contoh kasus pengungkapan whistleblowing di atas dapat dinyatakan bahwa 

peran serorang whistleblower sudah dapat dilihat, dimana hal ini sangat 

berpengaruh dalam keberhasilan suatu instansi kedepannya. Namun, pada saat di 

lapangan masih banyak kasus kecurangan yang diungkapkan oleh pihak luar yang 

bukan karyawan di instansi tersebut.  

Tindakan KKN atau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merupakan salah satu 

bentuk dari kecurangan yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

1999 tentang Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  

Kolusi  dan Nepotisme  menjelaskan  pengertian  dari  masing-masing  hal  tersebut.  

Korupsi merupakan  penyelewengan  atau  penggelapan  uang  negara  untuk  

kepentingan pribadi atau orang lain. Kolusi dapat didefinisikan adanya kerjasama 
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dalam melawan hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara atau 

penyelenggara dengan pihak-pihak lain yang dapat merugikan kelompok tertentu, 

masyarakat, ataupun negara. Nepotisme  diatikan sebagai perbuatan yang dilakukan 

oleh Penyelenggara Negara yang menguntungkan kerabat atau orang terdekat di 

atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 

Transparency  International  (TI)  merupakan organisasi internasional  di  

bidang  akuntabilitas  yang menerbitkan Corruption  Perceptions  Index  (CPI) ikut  

mendukung pernyataan di atas dengan sebuah survei global. Cara TI menghitung 

CPI yaitu  memberi  skor dari 0 (highly corrupt) sampai dengan 100 (very  clean).  

Tabel 1.1 akan menyajikan daftar peringkat tindak pidana korupsi negara di dunia 

menurut CPI. 

Tabel 1. 1  

Metode Pendeteksian Kecurangan 

 No Negara Skor Peringkat 

1 Denmark 88 1 

2 New Zealand 87 2 

3 Singapore 85 4 

4 Malaysia 47 61 

5 Indonesia 38 88 

6 Thailand 36 99 

7 Vietnam 33 117 

8 Myanmar 29 132 

Sumber: Corruption  Perceptions  Index  2018 (www.transparency.org). Data 

diolah 

 Dapat dilihat pada Tabel 1.1 bahwa Denmark merupakan negara yang 

menempati peringkat pertama kategori bersih dari korupsi. Sedangkan Indonesia 

menduduki peringkat ke 88 dengan skor 38 yang berada dibawah negara di Asia 

Tenggara yaitu Singapore di peringkat ke 4 dan Malaysia di peringkat ke 61. 

http://www.transparency.org)/
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Korupsi merupakan salah satu penyebab rendahnya skor CPI yang   

didapatkan  Indonesia.  Laporan Akhir Tahun Indonesia Corruption Watch (ICW) 

2018 juga ikut mendukung pernyataan tersebut. ICW merupakan sebuah organisasi 

non-pemerintah  yang bertujuan untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik 

mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia.  Data yang disajikan oleh ICW 

menunjukkan  bahwa  tahun 2018 terdapat  454 kasus korupsi  dengan total kerugian 

negara sebesar 5,6 triliun  rupiah.  Kasus korupsi tersebut diantaranya adalah kasus 

suap  menyuap,  kasus pemungutan liar, kasus pencucian uang dan kasus lain yang 

belum teridentifikasi. 

Ada beberapa kasus korupsi hasil dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, 

pada bulan Juli 2019 KPK melakukan penangkapan kepada Bupati Kudus, 

Muhammad Tamzil dan delapan orang lainnya yang diduga ikut terjaring dalam 

kasus korupsi ini, kasus ini bermula saat Tamzil meminta pencairan sejumlah uang 

kepada Agoes sebagai staf ahli bupati untuk membayar utang pribadi. Namun, uang 

tersebut didapat dari seseorang bernama Sofyan dan istrinya yang ingin memiliki 

jabatan di pemerintahan Kabupaten Kudus. Bukan hanya sekali ini, sebelumya 

pada tahun 2004 Tamzil juga pernah ditangkap karena kasus yang sama. Kala itu, 

korupsi yang dilakukannya berupa dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan 

Kabupaten Kudus tahun anggaran 2004 (Detik.com diakses pada 2 Desember 

2019). 

Apriliana & Agustina (2017) berpendapat  bahwa  kecurangan  dapat 

membahayakan berbagai pihak.  Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, 

korupsi merupakan suatu tindakan yang melawan hukum bertujuan untuk 
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memperkaya diri sendiri yang berdampak pada kerugian negara. Korupsi biasanya 

dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menguntungkan diri mereka sendiri 

dengan memanfaatkan posisi jabatan atau kekuasaannya (Kusuma, 2003). 

Penjelasan di atas sudah cukup mengantongi fakta bahwa whistleblowing 

system ini memang sangat ampuh dalam mengungkapkan segala kecurangan yang 

terjadi, untuk itu dibutuhkan keefektifan dalam menggunakan system ini.  Namun, 

fakta di lapangan terkadang tidak sejalan dengan harapan. Menjadi whistleblower 

bukanlah tindakan yang mudah. Putri (2018) mengatakan bahwa seseorang yang 

berasal dari internal organisasi akan menghadapi dilema etis dalam 

mengungkapkan kecurangan yang terjadi, karena sebagian orang akan memandang 

whistleblower sebagai pengkhianat yang melanggar norma loyalitas organisasi. 

Suryono & Chariri (2016) juga sepakat dengan hal tersebut, karena menjadi 

whistleblower merupakan hal yang berat. Mereka bisa kehilangan jabatan, dijauhi 

oleh rekan kerja maupun disudutkan oleh lingkungan sosial. 

Near & Miceli (1985) mengungkapkan bahwa seorang whistleblower 

melakukan pelaporan atau pengaduan ini karena merasa ada yang salah dan sudah 

melanggar aturan-aturan yang telah disepakati. Hal ini bertujuan untuk membantu 

para korban dan memberikan manfaat terhadap organisasinya. 

Demi melindungi whistleblower, organisasi atau perusahan perlu 

memperhatikan faktor-faktor di dalamnya.  Hal  tersebut  penting dilakukan agar 

organisasi dapat merancang  kebijakan dan sistem  whistleblowing yang  paling  

efektif  (Bagustianto & Nurkholis, 2017),  hal ini diharapkan agar karyawan tidak 

ragu dalam mengungkapkan kecurangan. 
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Fenomena  yang sudah  dijelaskan  di  atas  menunjukkan  bahwa  perlu  

adanya  penelitian  yang mengkaji  konsep theory of planned behavior yang 

menyatakan bahwa perilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang muncul karena 

adanya keinginan atau intensi yang mendorongnya.  Intensi merupakan penentu 

keputusan seseorang untuk merealisasikan atau tidak direalisasikannya suatu tindak 

perilaku. 

Theory  of  planned  behavior  menjelaskan  bahwa  faktor-faktor  yang 

menentukan intensi dan prilaku seseorang terdiri dari tiga aspek, yaitu attitude  

toward  the  behavior, subjective  norm dan  perceived  control behavior.  Attitude 

toward the behavior atau sikap merupakan penilaian seseorang baik  positif  

maupun  negatif  dalam  melakukan  suatu  tindakan  perilaku  (Ajzen, 1991). Ketika 

seseorang memiliki persepsi yang positif, sikap positif, dan keyakinan bahwa yang 

dilakukannya adalah kontrol dari dirinya sendiri maka berpeluang intensi 

direalisasikan melalui tindakan atau perilaku. 

Sikap  terhadap  whistleblowing  menurut  Park  dan  Blenkinsopp  (2009) 

adalah  evaluasi yang dilakukan individu untuk mengukur apa keuntungan yang 

didapat melalui whistleblowing.  Sikap dan intensi  whistleblowing  memiliki 

hubungan yang positif, dimana semakin tinggi sikap seseorang terhadap  

whistleblowing,  maka  semakin  tinggi  pula intensi  orang  tersebut  untuk  

melakukan whistleblowing. 

Jogiyanto (2007) menyatakan bahwa sikap adalah evaluasi kepercayaan dari 

seseorang ketika melakukan suatu tindakan baik itu perasaan yang positif ataupun 

negatif. Sikap merupakan faktor personal seseorang terkait dengan apa dampak 
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yang menguntungkan dan merugikan setelah seseorang tersebut memikirkan 

tindakan yang dilakukan (Permana, 2018). Setelah memikirkan dampak yang 

dihasilkan dari tindakannya, maka seseorang akan menentukan apakah pelaporan 

ini hanya sebatas niat atau menjadi perilaku. Biasanya seseorang akan berperilaku 

ketika mendapat penilaian positif dari lingkungannya. Beberapa penelitian 

terdahulu menemukan bahwa sikap berpengaruh terhadap perilaku moral 

(Vallerand & Blssonnette, 1992). 

Subjective  norm  atau  norma  subjektif  merupakan  persepsi atau anggapan 

dari lingkungan sekitar tentang tindakan yang dilakukan (Ajzen, 2005).  Seseorang 

sering kali terpengaruh terhadap orang-orang yang dianggap sebagai panutannya,  

misalnya  anggota  keluarga,  rekan  kerja,  atau  atasan. Norma subjektif dapat 

diartikan sebagai keyakinan seorang individu tentang pandangan orang lain atau 

sekelompok orang dari apa yang telah dilakukan (Vallerand et al 1992). Selain itu, 

tekanan sosial yang dirasakan oleh seorang whistleblower juga dapat menjadi faktor 

norma subjektif.  Norma subjektif  dan  intensi  whistleblowing  memiliki  hubungan  

yang  positif,  dimana semakin tinggi dukungan dari orang-orang di lingkungan 

individu, maka semakin tinggi pula intensi individu  tersebut untuk melakukan 

whistleblowing. 

Perceived control behavior atau persepsi kontrol perilaku adalah persepsi 

seseorang tentang mudah atau sulitnya melakukan suatu tindakan (Ajzen, 2005). 

Persepsi kontrol perilaku yang dirasakan dalam whistleblowing dapat diperkirakan 

dengan cara faktor kontrol dan evaluasi hasil (Park dan Blenkinsopp, 2009). 

Persepsi kontrol perilaku dapat mempengaruhi perilaku secara langsung ataupun 
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tidak langsung melalui intensi. Persepsi kontrol perilaku dan intensi whistleblowing 

memiliki hubungan yang positif, dimana semakin besar persepsi kontrol 

whistleblowing pada diri seseorang, maka akan semakin besar pula intensi 

seseorang untuk melakukan whistleblowing. 

Penelitian ini juga menggunakan prosocial organizational behavior theory 

atau teori perilaku sosial yang dikemukakan oleh Brief dan Motowidlo (1986). Teori 

ini merupakan tingkah laku seorang anggota organisasi kepada organisasinya 

dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, baik kepada individu, kelompok 

maupun organisasi tersebut (Brief dan Motowidlo, 1986). Tingkah laku sosial ini 

dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan 

dampak positif terhadap diri sendiri maupun kelompok organisasi tanpa mengharap 

imbalan atau mengambil keuntungan.  

Penulis menggunakan prosocial organizational behavior theory sebagai teori 

yang mendukung whistleblowing karena Brief dan Motowidlo (1986) sendiri 

menyebutkan bahwa whistleblowing merupakan salah satu bentuk prosocial 

organizational behavior, serta didukung juga oleh pendapat Dozier & Miceli 

(1985)  dan Samendawai et al., (2011) yang menyatakan bahwa tindakan 

whistleblowing dapat dipandang sebagai perilaku prososial. 

Prosocial organizational behavior theory mengelompokkan variabel 

anteseden ke dalam dua kelompok, yaitu individual anteseden dan kontekstual 

anteseden. Prosocial organizational behavior theory mengajukan dua variabel 

yang diduga mempengaruhi niat individu dalam melakukan whistleblowing yaitu 

komitmen profesional dan komitmen organisasi. 
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Komitmen profesional dapat digolongkan kedalam individual anteseden 

prosocial organizational behavior theory karena mengacu pada aspek dari dalam 

diri sendiri. Komitmen profesional merupakan loyalitas seorang individu terhadap 

profesinya seperti apa yang dipersepsikan oleh individu tersebut (Setiawan, 2018). 

Individu yang memegang teguh keyakinan terhadap profisinya akan bersikap tegas 

dalam mempertahankan keanggotaan profesinya. Komitmen profesional dan intensi 

whistleblowing memiliki hubungan yang positif, dimana semakin besar komitmen 

profesional pada diri seseorang, maka akan semakin besar pula intensi seseorang 

untuk melakukan whistleblowing. 

Selain faktor tersebut, terdapat juga faktor lain yang dapat mempengaruhi 

seseorang untuk melakukan whistleblowing. Komitmen organisasi termasuk 

kedalam golongan kontekstual anteseden prosocial organizational behavior theory 

karena berhubungan dengan konteks organsasi dan lingkungan kerja. Komitmen 

organisasi dan intensi whistleblowing memiliki hubungan yang positif, dimana 

semakin besar komitmen organisasi pada diri seseorang, maka akan semakin besar 

pula intensi seseorang untuk melakukan whistleblowing. 

Penelitian terkait whistleblowing sudah banyak dilakukan dengan menguji 

berbagai macam variabel seperti keseriusan pelanggaran dan posisi jabatan 

(Nawawi & Salin, 2018); tanggung jawab personal (Aliyah et al., 2015); penalaran 

moral dan keadilan organisasi (Dwiyanti et al., 2018); personal cost dan keseriusan 

pelanggaran (Annisa, 2018); ethical climate-egoism, ethical climate-benevolence, 

ethical climate-principle, dan locus of control (Lestari & Yaya, 2016) dan lain-lain. 
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Rustiarini  dan  Sunarsih  (2014)  melakukan penelitian dengan menggunakan 

variabel sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan niat whistleblowing 

sebagai variabel intervening. Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa  sikap  dan  

norma  subjektif  tidak  berpengaruh  terhadap  intensi  untuk melakukan 

whistleblowing pada auditor yang bekerja di BPK dan BPKP. 

Park dan Blenkinsopp (2009) meneliti faktor-faktor yang mepengaruhi 

intensi anggota kepolisian Korea Selatan untuk melakukan whistleblowing dengan 

sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku sebagai variabel 

independen. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa sikap, norma subjektif, 

dan persepsi kontrol atas perilaku berpengaruh secara positif signifikan terhadap 

intensi untuk melakukan whistleblowing internal, sedangkan intensi untuk 

melakukan whistleblowing eksternal hanya dipengaruhi secara signifikan oleh 

variabel norma subjektif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2018) yang mengkaji tentang intensi 

whistleblowing pada ASN di Kabupaten semarang dengan menggunakan sikap, 

norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, personal cost dan tingkat keseriusan 

pelanggaran sebagai variabel independen. Hasilnya, persepsi kontrol perilaku tidak 

berpengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing.  

Perdana (2018) melakukan penelitian di BPKP perwakilan Riau dan 

Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan variabel sikap, norma subjektif, 

persepsi kontrol perilaku, dan intensi melakukan whistleblowing sebagi variabel 

intervening. Hasilnya adalah sikap dan persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh 

terhadap niat dalam melakukan whistleblowing. Hal ini sejalan dengan penelitian 
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yang dilakukan oleh Handika & Sudaryanti (2017)dan juga Permana (2018) yang 

menyatakan bahwa sikap tidak berpengaruh terhadap niat dalam melakukan 

whistleblowing.  

Berbeda dengan penelitian di atas, Lasmini (2018)melakukan penelitian 

terkait whistleblowing dengan menggunakan variabel sikap, norma subjektif, 

persepsi kontrol perilaku, dan whistleblowing intention sebagai variabel 

intervening. Hasilnya semua variabel berpengaruh terhadap perilaku. 

Penelitian yang dilakukan oleh Purwantini et al., (2017)menggunakan 

variabel komitmen profesional, pertimbangan etis, sikap, persepsi kontrol perilaku 

dan norma subjektif terhadap intensi whistleblowing. Hasil menunjukkan bahwa 

komitmen profesional, pertimbangan etis, sikap dan persepsi kontrol perilaku tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi untuk melakukan 

whistleblowing. Sedangkan norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing. 

Urumsah et al., (2018) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi intensi 

melakukan whistleblowing. Hasilnya komitmen organisasi tidak berpengaruh 

terhadap niat untuk melakukan whistleblowing dan komitmen profesional 

berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing. 

Selanjutnya, Setiawan (2018) menggunakan lima variabel untuk menguji 

faktor yang mempengaruhi intensi melakukan whistleblowing yaitu komitmen 

organisasi, komitmen profesional, pertimbangan etis, personal cost, dan reward. 

Hasilnya, semua variabel yang diuji berpengaruh terhadap intensi melakukan 

whistleblowing. Perbedaan  hasil  penelitian-penelitian  sebelumnya  serta  
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didukung  oleh permasalahan  yang   terjadi  mendorong  Penulis  untuk  mengkaji  

ulang faktor-faktor  yang  mempengaruhi  intensi  melakukan  whistleblowing.   

Penelitian ini menggunakan objek penelitian Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Bagian Keuangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.  Objek ini dipilih 

dengan alasan PNS bagian keuangan memiliki potensi besar untuk melakukan  

whistleblowing, karena  memiliki  akses  ke  informasi  milik  organisasi. Selain itu, 

pemilihan objek  didukung  dengan  hasil  survei  dari  ACFE  yang menjelaskan 

bahwa pihak yang paling banyak melakukan  whistleblowing  adalah pihak 

karyawan dimana dalam penelitian ini PNS dianggap sebagai karyawan.  Hal  

tersebut  membuat  mereka  berada  di  posisi yang paling memungkinkan untuk 

menemukan praktek ilegal dalam organisasi. 

Berdasarkan  paparan  diatas,  maka  penelitian  ini diajukan  untuk  meneliti: 

“Determinant of Whistleblowing Behavior”. Studi empiris pada PNS Bagian 

Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Whistleblowing   merupakan salah satu pengaruh yang dapat mengungkapkan 

berbagai kecurangan, begitupun terhadap beberapa kasus yang ada di tanah air. 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain: 

a. Sikap, yaitu evaluasi individu mengenai keuntungan yang akan didapatkan 

melalui tindakan whistleblowing Sikap dan intensi whistleblowing memiliki 

hubungan yang positif, dimana semakin tinggi sikap seseorang terhadap 

whistleblowing, maka semakin tinggi pula intensi orang tersebut untuk 

melakukan whistleblowing. 
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b. Norma subjektif, yaitu persepsi lingkungan sekitar terhadap tindakan yang akan 

dilakukan. Norma subjektif  dan  intensi  whistleblowing  memiliki  hubungan  

yang  positif,  dimana semakin tinggi dukungan dari orang-orang di lingkungan 

individu, maka semakin tinggi pula intensi individu  tersebut untuk melakukan 

whistleblowing. 

c. Persepsi kontrol perilaku, yaitu persepsi individu tentang mudah atau sulitnya 

melakukan suatu tindakan. Persepsi kontrol perilaku dan intensi  whistleblowing  

memiliki  hubungan  yang  positif,  dimana semakin tinggi persepsi kontrol 

perilaku dari orang-orang di lingkungan individu, maka semakin tinggi pula 

intensi individu  tersebut untuk melakukan whistleblowing. 

d. Komitmen organisasi, yaitu suatu keadaan dimana seorang individu memihak 

organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan 

keangotaannya dalam organisasi. Komitmen organisasi dan  intensi  

whistleblowing  memiliki  hubungan  yang  positif,  dimana semakin tinggi 

komitmen organisasi perilaku dari orang-orang di lingkungan individu, maka 

semakin tinggi pula intensi individu  tersebut untuk melakukan whistleblowing. 

e. Komiten profesional, yaitu individu yang menjunjung tinggi kepatuhan terhadap 

hukum yang telah ditetapkan. Sehingga individu tersebut tunduk akan peraturan 

yang berlaku. 

f. Reward, yaitu suatu penghargaan yang bisa didapat oleh individu jika berani 

melaporkan kecurangan. 
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g. Perlindungan hukum, hal ini dapat membuat whistleblower merasa lebih aman 

ketika melaporkan kecurangan karena merasa dilindungi secara hukum dari 

segala kemungkinan buruk yang dapat menyerang dirinya. 

h. Personal cost, yaitu pandangan pegawai terhadap risiko pembalasan atau balas 

dendam atau sanksi dari anggota organisasi, yang dapat mengurangi minat 

pegawai untuk melaporkan kecurangan. 

1.3 Cakupan Masalah 

Perilaku untuk  melakukan  whistleblowing  merupakan  topik  yang  dikajian 

dalam penelitian ini.  Cakupan masalah yang akan diteliti yaitu faktor apa saja yang 

mempengaruhi intensi PNS bagian keuangan Kabupaten Semarang untuk 

melakukan tindakan whistleblowing menjadi perilaku. Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji variabel sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, komitmen 

professional, komitmen organisasi dan intensi whistleblowing terhadap perilaku 

whistleblowing. 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  yang telah dipaparkan di  atas, maka rumusan 

masalah penelitian yang diajukan adalah:  

a. Apakah  sikap  berpengaruh positif terhadap  intensi  PNS  bagian keuangan 

untuk melakukan whistleblowing? 

b. Apakah  norma subjektif  berpengaruh  positif terhadap  intensi  PNS  bagian 

keuangan untuk melakukan whistleblowing? 

c. Apakah persepsi kontrol perilaku  berpengaruh positif  terhadap  intensi  PNS 

bagian keuangan untuk melakukan whistleblowing? 
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d. Apakah komitmen profesional  berpengaruh  positif terhadap  perilaku  PNS  

bagian keuangan untuk melakukan whistleblowing? 

e. Apakah komitmen organisasi  berpengaruh  positif terhadap  perilaku  PNS  

bagian keuangan untuk melakukan whistleblowing 

f. Apakah persepsi kontrol perilaku  berpengaruh positif  terhadap  perilaku  PNS  

bagian keuangan untuk melakukan tindakan whistleblowing? 

g. Apakah  intensi berpengaruh  positif terhadap  perilaku  PNS  bagian keuangan 

untuk melakukan tindakan whistleblowing? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  perumusan  masalah  yang  sudah  diajukan,  maka  tujuan  dari 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh  sikap  terhadap  intensi  untuk 

melakukan whistleblowing. 

b. Untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh norma subjektif  terhadap  intensi  

untuk melakukan whistleblowing. 

c. Untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh persepsi kontrol perilaku  terhadap  

intensi  untuk melakukan whistleblowing. 

d. Untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh  intensi  terhadap  perilaku  untuk 

melakukan tindakan whistleblowing. 

e. Untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh  persepsi kontrol perilaku terhadap  

perilaku untuk melakukan whistleblowing. 

f. Untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh  komitmen profesional terhadap  

perilaku untuk melakukan whistleblowing 
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g. Untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh  komitmen organisasi terhadap  

perilaku untuk melakukan whistleblowing. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan  tujuan  yang  telah  dipaparkan  diatas,  Penulis  berharap 

penelitian ini mampu  memberikan  manfaat  baik  secara  teoritis  maupun  praktis 

bagi para pembaca. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

a. Menambah  bukti  empiris  mengenai  faktor-faktor  yang  memengaruhi  

tindakan untuk  melakukan  whistleblowing  khususnya  faktor  sikap, norma 

subjektif, persepsi kontrol perilaku, komitmen profesional, komitmen organisasi 

dan intensi. 

b. Pengembangan  model  penelitian  khususnya  pada  theory  of  planned  

behavior. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi instansi Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten 

Semarang diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi 

untuk meningkatkan whistleblowing. 

b. Bagi PNS bagian keuangan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

keberanian pegawai dalam mengungkap kecurangan. 

c. Sebagai referensi untuk mahasiswa akuntansi dalam pembelajaran mengenai 

whistleblowing. 
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1.7 Orisinalitas Penelitian 

Orisinalitas  penelitian  ini  terletak  pada  teori  yang  menjadi  landasan 

penelitian.  Penelitian-penelitian  terdahulu  yang  menggunakan  theory  of  planned 

behavior biasanya hanya meneliti sampai intensi, namun penelitian ini akan 

mengkaji lebih dalam sampai ke perilaku/tindakan. Hal ini dilakukan karena 

mendukung penuh dari teori yang digunakan. Theory  of  planned behavior 

merupakan penyempurnaan dari Theory Reasoned Action (TRA) yaitu dengan 

menambah variabel persepsi kontrol perilaku. Penelitian ini menggabungkan   

theory  of  planned behavior dengan prosocial organizational behavior theory yang 

juga menjelaskan perilaku manusia yang bertujuan untuk memberikan dampak 

positif terhadap diri sendiri maupun kelompok organisasi dengan memunculkan dua 

variabel yaitu komitmen profesional dari aspek individual dan komitmen organisasi 

dari aspek konstektual. 

Penelitian ini juga menawarkan pembaharuan, biasanya objek penelitian 

whistleblowing adalah auditor BPK atau BPKP, mahasiswa dan auditor eksternal. 

Namun, objek pada penelitian ini adalah PNS bagian keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Semarang. 

 



 
 

23 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1 Kajian Teori Utama 

2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB) 

 Theory Reasoned Action (TRA) atau teori perilaku sosial yang dikemukakan 

oleh Fishbein dan Ajzen (1975)  menjelaskan tentang sebuah niat yang berubah 

menjadi perilaku yang didasari oleh dua faktor penentu, yaitu sikap dan norma 

subjektif. Theory of reasoned action hanya dapat menjelaskan perilaku sosial yang 

berada dalam kontrol individu secara disadari, yaitu seseorang hanya dapat 

memutuskan pada kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku, 

dan theory of reasoned action belum dapat menjelaskan tingkah laku yang tidak 

sepenuhnya berada di bawah kontrol seseorang, karena terdapat faktor lain yang 

menghambat atau memfasilitasi realisasi niat ke dalam tingkah laku (Ulumuddin, 

2017). 

 Ajzen (1991) mengembangkan theory of reasoned action menjadi Theory of 

Planned Behavior (TPB) dengan menambah satu konstruk baru, persepsi kontrol 

perilaku. Konstruk ini ditambahkan untuk mengetahui keterbatasan yang mungkin 

terjadi saat individu memiliki niat berperilaku. Niat seseorang untuk melakukan 

suatu perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif, tetapi juga 

persepsi individu terhadap kontrol perilaku dengan bersumber pada keyakinan 

terhadap kontrol tersebut  



24 
 

 
 

Sikap seseorang ditentukan oleh keyakinan  yang  kuat  atas  suatu perilaku 

untuk mencapai hasil yang berharga baik  positifdatau  negatifd(Vallerand & 

Blssonnette, 1992). Secara umum, seseorang akan melakukan suatu perilaku 

tertentu yang diyakini dapat memberikan hasil positif (sikap yang 

menguntungkan), dibandingkan melakukan perilaku yang diyakini dapat 

memberikan hasil negatif (Suryono & Chariri, 2016). Ajzen (2005) menyimpulkan 

bahwa seseorang yang percaya pada sebuah perilaku akan mampu menghasilkan 

outcome yang positif, maka individu tersebut akan memiliki sikap yang positif. Hal 

tersebut berlaku sebaliknya yaitu jika individu tersebut percaya apabila dia 

melakukan sebuah tindakan akan menghasilkan outcome yang negatif, maka 

individu tersebut akan memunculkan sikap yang negatif terhadap perilaku tersebut. 

Norma subjektif diasumsikan sebagai fungsi dari suatu keyakinan, yaitu 

keyakinan seseorang atas orang lain atau sekelompok orang lain  yang memandang 

bahwa dirinya harus melakukan (atau tidak melakukan) suatu tindakan perilaku 

(Vallerand & Blssonnette, 1992). Keyakinan yang mendasari norma subjektifdini 

disebut dengan keyakinan normatif.  Faktor  kedua  yang menentukan norma 

subjektif adalah adanya motivasi mematuhi.  Dengan  kata lain,   seseorang    

merasakan  tekanan    sosial  pada    dirinya  ketika memutuskan untuk melakukan 

suatu perilaku. Persepsi kontrol perilaku dengan bersumber kepada keyakinan 

terhadap kontrol tersebut (Rustiarini & Sunarsih, 2017). 

Ajzen (1991) menyatakan bahwa untuk mewujudkan perilaku tertentu, 

intensi seseorang adalah faktor sentral dalam teori ini. Intensi seseorang dalam 

theory of planned behavior diasumsikan bisa menangkap faktor-faktor 
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motivasional dalam mempengaruhi perilaku, di mana faktor-faktor tersebut adalah 

indikasi dari banyaknya usaha yang akan dilakukan oleh individu dalam kaitannya 

dengan perwujuduan  perilaku tersebut. Seseorang dengan intensi yang semakin 

kuat, maka akan semakin besar kemungkinan untuk mewujudkan perilaku. 

Theory of planned behavior menghubungkan antara keyakinan dengan 

perilaku. Teori ini menjelaskan bagaimana minat terhadap perilaku dan perilaku 

dapat dibentuk. Minat terhadap perilaku diartikan sebagai indikasi kesiapan 

individu untuk menampilkan perilaku, atau dapat diasumsikan sebagai suatu yang 

mendahului tindakan. Tindakan dapat diartikan sebagai respon yang tampak dari 

individu sehubungan dengan target yang diberikan (Lestari & Yaya, 2016). 

Ajzen (1991) menggambarkan hubungan antara ketiga dimensi yang 

menentukan intensi dan perilaku seseorang seperti yang tampak pada Gambar 2.1 

berikut ini. 

 

Gambar 2. 1 Model Theory of Planned Behavior (TPB) 

Sumber: Ajzen (1991) 
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Gambar 2.1 menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menentukan intensi dan 

perilaku seseorang terdiri dari tiga aspek, antara lain (1) attitude toward the 

behavior; (2) subjective norm; dan (3) perceived control behavior. Masing-masing 

faktor akan dijelaskan pada paparan berikut ini. 

1. Attitude toward behavior yang selanjutnya akan disebut dengan sikap. Sikap 

merupakan penilaian seseorang baik positif maupun negatif dalam melakukan 

suatu tindakan perilaku (Ajzen, 1991). Ajzen (2005) mengemukakan bahwa 

sikap terhadap perilaku ini ditentukan oleh keyakinan mengenai konsekuensi 

dari suatu perilaku atau keyakinan-keyakinan perilaku (behavioral beliefs). 

2. Subjective norm yang selanjutnya akan di sebut dengan norma subjektif. Norma 

subjektif merupakan persepsi seseorang tentang bagaimana orang-orang yang 

penting baginya akan berpikir atas perilaku yang akan dilakukan oleh yang 

bersangkutan. Norma subjektif ditentukan oleh kepercayaan-kepercayaan 

normatif (normative beliefs), yaitu kepercayaan-kepercayaan tentang 

ekspektasi-ekspektasi normatif dari orang lain dan motivasi untuk ekspektasi-

ekspektasi tersebut (Jogiyanto, 2007). 

3. Perceived behavior control yang selanjutnya disebut persepsi kontrol perilaku. 

Ajzen (2005) menyebutkan bahwa persepsi kontrol perilaku merupakan 

persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku 

tertentu. Persepsi atas kontrol perilaku ditentukan oleh control beliefs atau 

kepercayaan-kepercayaan tentang keberadaan faktor-faktor yang akan 

memfasilitasi atau merintangi kinerja dari perilaku dan kekuatan persepsian dari 

faktor-faktor tersebut. 
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 Ajzen (2017) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor dari keyakinan-

keyakinan diatas. Faktor-faktor tersebut terdiri atas (1) faktor individu, seperti 

kepribadian, suasana hati, emosi, kecerdasan, nilai-nilai, dan pengalaman; (2) 

faktor sosial, seperti pendidikan, usia, jenis kelamin, agama, ras, etnis, budaya dan 

penghasilan; (3) faktor informasi, seperti media, pengetahuan, dan intervensi. 

 Dalam penjelasan theory of planned behavior di atas, dapat disimpulkan 

bahwa niat merupakan pertimbangan awal dalam menentukan perilaku. Selain itu, 

terdapat tiga faktor penentu dalam berperilaku yaitu sikap, norma subjektif dan 

persepsi kontrol perilaku. Oleh karena itu, whistleblowing dianggap sebagai salah 

satu perilaku manusia sehingga theory of planned behavior dapat digunakan 

sebagai landasan teori dalam penelitian ini. 

2.1.2 Prosocial Organizational Behavior Theory 

Brief & Motowidlo (1986) mengembangkan prosocial organizational 

behavior theory yang didefinisikan sebagai perilaku atau tindakan yang dilakukan 

oleh anggota sebuah organisasi terhadap individu, kelompok, atau organisasi yang 

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi 

tersebut.  

Brief & Motowidlo (1986) menyebutkan jika terdapat 13 bentuk perilaku 

yang masuk dalam prosocial organizational behavior, beberapa diantaranya yaitu 

membantu masalah yang dialami oleh rekan kerja, membantu permasalahan pribadi 

rekan kerja yang sedang dialami, patuh terhadap nilai, kebijakan, dan peraturan 

yang ada di dalam organisasi, turut memberikan saran kepada organisasi agar 

menjadi lebih baik ; menolak kebijakan, instruksi, atau prosedur yang tidak sesuai; 
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termasuk perilaku whistleblowing, dan lain-lain. 

Brief & Motowidlo (1986) menyatakan jika dalam perilaku prososial 

terdapat beberapa perbedaan yang mendasar. Pertama, dalam perilaku prososial 

terdapat beberapa manfaat, yaitu dapat membantu tercapainya tujuan organisasi, 

sedangkan beberapa perilaku yang lain tidak memiliki manfaat dalam pencapaian 

tujuan organisasi. Kedua, dalam perilaku prososial terdapat beberapa perilaku yang 

menjadi bentuk pelaksanaan tugas atau pekerjaan (job desc), sedangkan beberapa 

perilaku lain merupakan sesuatu yang di luar dari tugas dan pekerjaan. Ketiga, 

dalam perilaku prososial terdapat perbedaan target, yang mana individu maupun 

organisasi bisa saja menjadi satu kesatuan. 

Segala tindakan positif yang dilakukan oleh individu dengan tujuan 

menguntungkan dan memberikan manfaat kepada orang lain disebut dengan 

perilaku sosial (Penner Hahn & Shaver, 2005) dalam (Rustiarini & Sunarsih, 2017). 

Tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut merupakan hal yang murni dari 

dalam individu tanpa mengharap adanya balasan atau keuntungan terhadap diri 

sendiri. 

Anggota organisasi yang memegang teguh komitmennya akan menyadari 

jika terdapat kesalahan dalam menjalankan tugas. Kesalahan yang dilakukan 

anggota organisasi atau rekannya dapat menimbulkan kurangnya integritas dan 

kualitas dari suatu organisasi, untuk itu whitsleblowing merupakan salah satu cara 

tepat yang dapat dilakukan oleh anggota organisasi dalam menyelamatkan 

organisasinya secara tidak langsung. Jika hal ini dilakukan dengan niat untuk tujuan 

organisasi yang lebih baik, maka tindakan ini termasuk juga perilaku prososial 
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(Brief & Motowidlo, 1986). Pernyataan ini sejalan dengan (Samendawai et al., 

2011) yang menyatakan jika pada prinsipnya seorang whistleblower (atau juga 

disebut peniup peluit) merupakan perilaku prososial  yang menekankan untuk 

membantu pihak lain dalam menyehatkan sebuah organisasi atau perusahaan. 

Prosocial organizational behavior theory menyatakan bahwa walaupun 

seseorang mengetahui adanya suatu fraud atau wrongdoing tidak berarti mereka 

akan melakukan whistleblowing (Hakim et al., 2017). Hal ini dikarenakan teori ini 

didasari atas tindakan prososial bukan altruistik, sehingga hanya sejumlah individu 

dengan karakter kepribadian tertentu  dan dengan kondisi atau situasi tertentu yang 

akan melakukan whistleblowing. 

Penulis menggunakan prosocial organizational behavior theory sebagai teori 

yang mendukung whistleblowing karena Brief dan Motowidlo (1986) sendiri 

menyebutkan bahwa whistleblowing merupakan salah satu bentuk prosocial 

organizational behavior, serta didukung juga oleh pendapat Dozier & Miceli 

(1985)  dan Samendawai et al., (2011) yang menyatakan bahwa tindakan 

whistleblowing dapat dipandang sebagai perilaku prososial. 

2.2   Perilaku Whistleblowing 

Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas makhluk hidup yang 

bersangkutan. Pada dasarnya semua makhluk hidup berperilaku. Sehingga yang 

dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik 

yang dapat diamati langsung atau yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. 

Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, 

berfikir, bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai 
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macam aspek, baik fisik maupun nonfisik. 

Pengertian perilaku merupakan tindakan atau aktivitas dari manusia  itu  

sendiri yang mempunyai bentangan arti yang sangat luas antara lain : berjalan, 

berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. 

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa perilaku manusia adalah semua 

kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang  diamati  langsung,  maupun  yang tidak 

dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2003). 

Menurut Notoatmodjo (2003) dilihat dari bentuk respons terhadap simulus, 

maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua: 

1. Bentuk pasif/tertutup, yaitu respon seseorang terhadap suatu perilaku dalam 

bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap tindakan ini masih 

terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan/kesadaran, dan sikap yang terjadi 

belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain. 

2. Bentuk terbuka, yaitu respon seseorang terhadap tindakan dalam bentuk 

tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap perilaku tersebut sudah jelas 

dalam bentuk tindakan atau praktek. 

Dalam penelitian ini, bentuk perilaku yang digunakan penulis yaitu bentuk 

pasif atau tertutup, karena tidak adanya aksi dan belum tindakan yang dilakukan 

belum bisa diamati secaea jelas oleh pihak lain. 

Khan  (2009) berpendapat bahwa whistleblowing merupakan pelaporan 

suatu pelanggaran, tindakan illegal atau tidak bermoral yang dilakukan oleh 

anggota organisasi aktif maupun nonaktif kepada pihak di dalam atau di luar 

organisasi.  Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG (2008)                                                                                                                                                          
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menyatakan bahwa whistleblowing merupakan sebuah pelaporan pelanggaran yang 

melawan hukum, perbuatan tidak etis atau perbuatan lain yang hanya 

menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu yang berakibat pada kerugian 

bagi orang lain. 

Pelaporan kecurangan tidak akan terjadi jika tidak adanya seorang 

whistleblower. Istilah  whistleblower  merupakan sebutan yang diberikan kepada 

individu yang melakukan tindakan  whistleblowing, yaitu  orang yang 

menyampaikan pelanggaran yang ditemukan  tentang   suatu  dugaan  tindak  

pidana  yang akan di proses lebih lanjut oleh aparat penegak hukum  (Samendawai 

et al., 2011).  

Menurut Near & Miceli (1985) whistleblower memiliki 4 karakteristik, 

yaitu (1) karyawan atau mantan karyawan organisasi; (2) tidak memiliki otorisasi 

untuk mengubah atau menghentikan kecurangan yang berada dibawah   

kendalinya; (3) diizinkan atau tidak diizinkan membuat laporan; (4) tidak  

menduduk posisi yang tugasnya mensyaratkan untuk melakukan pelaporan 

kecurangan korporat. Variabel perilaku whsitlebowing di ukur menggunakan dua 

indikator dari Park dan Blenkinsopp (2009) yang kemudian dikembangkan kembali 

oleh penulis Penilaian menggunakan 5 point skala likert. 

2.3 Intensi Melakukan Whistleblowing 

Intensi adalah indikasi seberapa kuat keyakinan seseorang akan mencoba 

suatu perilaku, dan seberapa besar usaha yang akan digunakan untuk melakukan 

perilaku (Ajzen, 2005). Pengertian lain menurut Jogiyanto (2007) intensi adalah 

keinginan untuk melakukan  perilaku. Dari definisi di atas dapat disimpulkan 
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bahwa intensi merupakan penentu keputusan seseorang untuk merealisasikan atau 

tidak direalisasikannya suatu tindak perilaku baik secara sadar ataupun tidak. 

Semakin kuat intensi seseorang untuk terlibat dalam sebuah perilaku, maka 

semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dilakukan (Ajzen, 2005). 

Komite Nasional Kebijakan  Governance  atau  KNKG  (2008)  dalam buku 

Sistem Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing system) menyebutkan bahwa  

pelaporan pelanggaran (whistleblowing) adalah pengungkapan tindakan 

pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak 

etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun 

pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi 

kepada  pimpinan  organisasi  atau  lembaga  lain  yang  dapat mengambil  tindakan  

atas  pelanggaran  tersebut.   

Tindakan  whistleblowing  harus   didukung   melalui   bukti,   informasi,   

atau  indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan,  sehingga  

dapat  ditelusuri  atau  ditindaklanjuti  (KNKG,   2008).   Pengungkapan   harus 

dilakukan dengan itikad  baik  dan  bukan  merupakan  suatu  keluhan  pribadi  atas 

suatu kebijakan  perusahaan  tertentu  (grievance)  ataupun  didasari kehendak 

buruk atau fitnah. 

Near & Miceli (1985) mendefinisi whistleblowing sebagai pengungkapan 

yang dilakukan oleh pegawai atau mantan pegawai organisasi atas suatu praktik 

ilegal, tidak bermoral, atau tanpa legitimasi hukum di bawah kendali pimpinan 

mereka kepada individu atau organisasi yang dapat menimbulkan efek tindakan 

perbaikan.  
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Intensi whistleblowing merupakan keinginan yang kuat untuk 

mengungkapan kecurangan/pelanggaran pertama kali oleh anggota atau mantan 

anggota yang melanggar hukum dan tidak bermoral yang dapat merugikan 

organisasi, umumnya dilakukan oleh pihak internal organisasi namun tidak 

menutup kemungkinan dari eksternal organisasi, dilaporkan kepada pihak internal 

atau eksternal organisasi dengan iktikad yang baik (tidak untuk kepentingan 

pribadi), sehingga dengan adannya whistleblowing diharapkan organisasi tetap 

sehat (Ismayunda, 2017). 

Intensi whistleblowing berbeda dengan tindakan whistleblowing aktual 

karena niat muncul sebelum tindakan whistleblowing aktual, atau dengan kata lain 

diperlukan adanya niat whistleblowing untuk membuat tindakan whistleblowing 

aktual terjadi (Winardi, 2013). Ghani (2010) meyatakan bahwa intensi untuk 

melakukan whistleblowing merupakan salah satu bentuk dari keseriusan dalam 

suatu situasi, tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran dan dampak negatif 

yang akan diterima sebagai akibat pelaporan tersebut. 

Orang yang melakukan pelaporan atas whistleblowing disebut 

whistleblower. Menurut PP No.71 Tahun 2000, whistleblower adalah orang yang 

memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya 

suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor. Near & Miceli (1985) menjelaskan 

bahwa yang dapat disebut sebagai whistleblower memiliki empat karakteristik, 

yaitu pegawai atau mantan pegawai organisasi yang organisasinya mengalami 

kecurangan, tidak memiliki otorisasi untuk mengubah atau menghentikan 

kecurangan yang berada di bawah kendalinya, diizinkan atau tidak diizinkan 
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membuat laporan, tidak menduduki posisi yang tugasnya mensyaratkan untuk 

melakukan pelaporan kecurangan korporat. 

Dari berbagai pendapat mengenai intensi whistleblowing, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa intensi whistleblowing merupakan hasarat atau 

keinginan untuk melaporkan tindakan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan 

tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi 

maupun pemangku kepentingan didalam suatu organisasi. 

Pada penelitian Park & Blenkisnsopp (2009) menjelaskan bahwa untuk 

mengukur intensi whistleblowing secara spesifik, dapat dilakukan dengan cara 

melihat seberapa besar niat/intensi yang dimiliki oleh anggota organisasi dalam 

melaporkan kecurangan ke dalam dua jalur pelaporan sebagi berikut: 

1. Internal whistleblowing atau jalur pelaporan internal. 

 

Yaitu terjadi ketika seorang anggota organisasi mengetahui kecurangan yang 

dilakukan anggota organisasi lainnya, kemudian diukur seberapa besar ia mau 

melaporkan kecurangan tersebut kepada pihak internal organisasi. 

2. External whistleblowing atau jalur pelaporan eksternal. 

 

Yaitu terjadi ketika seorang anggota organisasi mengetahui kecurangan yang 

dilakukan oleh anggota organisasi lainnya kemudian diukur seberapa besar ia 

mau melaporkannya kepada pihak eksternal organisasi yang berwenang atau 

ke masyarakat. 

Jeon (2017) mengungkapkan bahwa whistleblower memainkan peran 

penting dalam membuka perilaku tidak etis di pemerintah dan membuat pemerintah 

lebih transparan dan akuntabel kepada publik.  Sweeney  (2008)  dalam Lestari dan 
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Yaya (2016) menyatakan whistleblowing lebih efektif diterapkan  untuk  

memerangi  fraud  dibandingkan  internal  audit,   external audit, maupun internal 

controlling system. 

Menjadi seorang whistleblower bukanlah hal yang mudah, karena 

dibutuhkan keyakinan  dan keberanian untuk melakukannya. Tidak menutup 

kemungkinan tindakan seorang wistleblower ini akan mendapatkan teror dari 

pihak-pihak yang tidak menyukai keberadaaanya (Sulistomo & Prastiwi, 2012). 

Terdapat beberapa kemungkinan   pembalasan   yang dapat terjadi dalam bentuk 

tidak berwujud (intangible), misalnya penilaian  kinerja  yang  tidak  seimbang,  

hambatan  kenaikan  gaji,   pemutusan  kontrak   kerja, atau dipindahkan ke posisi 

yang tidak diinginkan. 

2.4 Sikap 

 Sikap merupakan penilaian individu baik positif maupun negatif dalam 

melakukan suatu tindakan perilaku (Ajzen, 1991). Sikap  adalah  evaluasi  

kepercayaan  (belief)  atau   perasaan   positif   atau negatif dari seseorang jika harus  

melakukan  perilaku  yang dakan  ditentukan (Jogiyanto,  2007).  Menurut Robbins 

et al (2008), sikap  merupakan  pernyataan-pernyataan evaluatif, baik 

menyenangkan atau  tidak  menyenangkan,  mengenai  objek, orang atau peristiwa. 

Secara umum, seseorang akan melakukan suatu perilaku tertentu yang 

diyakini dapat memberikan hasil positif atau sikap yang menguntungkan (Suryono 

dan Chariri, 2016) , dibandingkan melakukan perilaku yang diyakini dapat 

memberikan hasil negatif (sikap yang tidak menguntungkan). Ajzen (2005) 

menyimpulkan bahwa seseorang yang percaya pada sebuah perilaku akan mampu 
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menghasilkan outcome yang positif, maka individu tersebut akan memiliki hal 

yang positif. Hal tersebut berlaku sebaliknya yaitu jika individu tersebut percaya 

apabila dia melakukan sebuah tindakan akan menghasilkan outcome yang negatif, 

maka individu tersebut akan memunculkan sikap yang negatif terhadap perilaku 

tersebut. 

Sikap  terhadap  perilaku  merupakan  sikap  individu   secara   positif   atau 

negatif terhadap benda, orang, institusi,  kejadian,  perilaku  atau  niat tertentu. 

Sikap individu terhadap suatu perilaku diperoleh dari  keyakinan terhadap    

konsekuensi    yang  ditimbulkan    oleh  perilaku     tersebut. Seseorang yang yakin 

bahwa  sebuah  tingkah  laku  dapat  menghasilkan  outcome yang positif, maka  

individu  tersebut  akan  memiliki  sikap  yang positif,  begitu  juga  sebaliknya. 

Individu yang percaya bahwa suatu perilaku dapat memberikan hasil yang 

positif maka individu tersebut memiliki sikap positif terhadap perilaku tersebut dan 

sebaliknya, jika individu meyakini bahwa suatu perilaku dapat memberikan hasil 

yang negatif maka individu tersebut memiliki sikap negatif terhadap perilaku 

tersebut (Saud, 2016). 

Ajzen (1985) menyebutkan bahwa pengukuran sikap terhadap perilaku 

menurut theory of planned behavior ditentukan oleh dua aspek, yaitu keyakinan 

atas perilaku (behavioral belief) dan evaluasi hasil (outcome evaluation). 

Keyakinan atas perilaku yaitu keyakinan yang mendasari sikap seseorang, atau 

keyakinan pada diri individu mengenai konsekuensi positif atau negatif dari 

perilaku tertentu. Evaluasi hasil merupakan pertimbangan pribadi bahwa 

konsekuensi atas perilaku yang diambil itu disukai atau tidak disukai. Konsekuensi 
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yang disukai atas tindakan perilaku tertentu cenderung meningkatkan intensi 

seseorang untuk melakukan perilaku tersebut (Trongmateerut dan Sweeney, 2013). 

Sikap yang dikaji dalam penelitian ini adalah sikap terhadap 

whistleblowing. Sikap terhadap whistleblowing menurut Park dan Blenkinsopp 

(2009) mengenai sejauh mana individu memiliki evaluasi menguntungkan atau 

tidak menguntungan  dari  whistleblowing,  jumlah  keyakinan  yang   dimiliki 

karyawan tentang konsekuensi dari whistleblowing dan evaluasi subjektifdterhadap 

konsekuensi tersebut. Untuk itu, untuk menjadi seorang whistleblower harus 

memiliki konsekuensi positif terhadap perilaku yang ia lakukan. Konsekuensi 

positif tersebut dapat dipengaruhi oleh rasa cinta terhadap organisasinya, seperti 

melindungi organisasi dari tindakan korupsi, mempertahankan profesionalisme 

dan lain sebagainya. Selanjutnya keyakinan terhadap konsekuensi positifdtersebut 

dievaluasi  oleh  sistem  nilai  individu  seseorang dan  menghasilkan  sikap,  sikap  

positifdyang  mampu  mendorong kecenderungan  seseorang  untuk  melakukan  

whistleblowing. 

Bagustianto dan Nurkholis (2015) berpendapat bahwa sikap seseorang 

terhadap whistleblowing akan mempengaruhi minat whistleblowing tersebut. 

Seseorang yang akan menjadi whistleblower harus memiliki komponen kognitif 

atau keyakinan (salient belief) bahwa whistleblowing adalah suatu tindakan yang 

memiliki konsekuensi positif misalnya untuk melindungi organisasi, memberantas 

korupsi, memunculkan efek jera, menumbuhkan budaya antikorupsi, menghasilkan 

manfaat pribadi seperti reputasi, reward dan sebagainya. Keyakinan terhadap 

konsekuensi positif tersebut dievaluasi (subjective evaluation) oleh sistem nilai 
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individu bersangkutan dan menghasilkan reaksi emosional. Hasil yang berupa 

reaksi emosional positif lah yang kemudian akan mampu memicu kecenderungan 

seseorang untuk melakukan whistleblowing. 

Callahan & Dworkin (2000) juga menjelaskan bahwa untuk dapat menjadi 

whistleblower harus memiliki kompenen keyakinan bahwa whistleblowing adalah 

tindakan yang memiliki konsekuensi positif misalnya pencegahan yang dapat 

merugikan organisasi, kontrol terhadap tindakan korupsi, peningkatan kepentingan 

umum, kepuasan moral dan tugas karyawan. Sikap dan intensi whistleblowing 

memiliki hubungan yang positif, dimana semakin tinggi sikap seseorang terhadap 

whistleblowing, maka semakin tinggi pula intensi orang tersebut untuk melakukan 

whistleblowing. 

2.5 Norma Subjektif 

Norma subjektif merupakan persepsi seseorang tentang bagaimana orang-

orang yang penting baginya akan berpikir atas perilaku yang akan dilakukan oleh 

yang bersangkutan (Ajzen, 1991). Kreitner dan Kinicki (2001) dalam Rustiarini 

dan Sunarsih (2014) mendefinisikan norma subjektif sebagai penerimaan tekanan 

sosial untuk menampilkan sebuah perilaku yang spesifik. Jogiyanto (2007) 

mengemukakan bahwa norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang 

terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan memengaruhi niat 

seseorang tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang 

dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007). 

Norma subyektif adalah persepsi individu tentang tekanan sosial yang 

dirasakan, yang berasal dari orang lain atau kelompok tertentu, yang berpengaruh 
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bagi individu tersebut dalam mengambil suatu keputusan atas tindakan yang 

sedang dipertimbangkan (Ulumuddin, 2017). Bagustianto dan Nurkholis (2015) 

mengemukakan bahwa norma subjektif mengacu pada persepsi tekanan sosial yang 

dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Ramdhani (2011) 

menyebutkan bahwa norma subjektif adalah persepsi individu terhadap harapan 

dari orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya (significant others) 

mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. 

Dari beberapa pendapat mengenai norma subjektif di atas, dapat 

disimpulkan bahwa norma subjektif merupakan persepsi seseorang tentang respon 

dari lingkungan sekitarnya ketika seseorang memutuskan untuk melakukan suatu 

tindakan. Hal ini tentu sangat berpengaruh ketika seseorang ingin melakukan 

tindakan whistleblowing, karena seseorang akan meninjau sejauh mana lingkungan 

sekitar mendukung perilaku whistleblowing tersebut. Ketika lingkungannya 

mendukung maka seseorang akan semakin yakin untuk melakukan tindakan 

tersebut.  

Ulumuddin (2017) mengemukakan bahwa terdapat banyak sekali perilaku 

yang seharusnya bisa dilakukan, namun karena adanya tekanan sosial yang 

memengaruhi individu  tersebut,  sehingga  tidak  semua  perilaku  bisa  dilakukan.  

Seperti  halnya  dalam  mengambil  suatu  keputusan  untuk melakukan 

whistleblowing, seorang individu akan mempertimbangkan tekanan sosial yang 

diterima. Tekanan sosial tersebut dapat berupa dipecat dari kerja, dikucilkan di 

lingkungan pekerjaan, maupun ancaman balas dendam yang ditujukan pada 

whistleblowermaupun keluarga yang bersangkutan. 
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Norma subjektif ditentukan oleh normative beliefs atau kepercayaan-

kepercayaan normatif, yaitu kepercayaan-kepercayaan tentang ekspektasi-

ekspektasi normatif dari orang lain dan motivasi untuk ekspektasi-ekspektasi 

tersebut (Ajzen, 1991). Normative belief merupakan belief mengenai kesetujuan 

dan atau ketidaksetujuan yang berasal dari referent atau orang dan kelompok yang 

berpengaruh bagi individu (significant others) dalam melakukan suatu perilaku. 

Untuk beberapa perilaku, referents yang penting termasuk orang tua, pasangan, 

teman dekat, rekan kerja, dan lainnya tergantung dari perilaku yang terlibat, 

mungkin juga berupa pakar-pakar semacam dokter- dokter atau akuntan-akuntan 

(Jogiyanto, 2007). 

Theory of planned behavior  menjelaskan bahwa norma subjektif dapat 

diukur melalui dua indikator (Ajzen, 2005), yaitu meliputi: 

1. Normative belief 

Normative belief adalah belief mengenai kesetujuan atau ketidaksetujuan yang 

berasal dari referent. 

2. Motivation to comply 

Motivation to comply adalah motivasi individu untuk mematuhi harapan dari 

referent. 

Pendapat di atas didukung oleh pendapat Ajzen (2005) yang menyatakan 

bahwa semakin individu mempersepsikan bahwa social referent yang mereka 

miliki mendukung mereka untuk melakukan suatu perilaku, maka individu tersebut 

akan cenderung merasakan tekanan sosial untuk memunculkan perilaku tersebut. 

Hal tersebut berlaku sebaliknya yaitu semakin individu mempersepsikan bahwa 
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social referent yang mereka miliki tidak menyetujui suatu perilaku maka individu 

cenderung merasakan tekanan sosial untuk menghindari perilaku tersebut. 

Norma subjektif ini merupakan faktor sosial seseorang yaitu adanya 

persepsi subyektif atas pendapat orang-orang yang menjadi teladan atau 

panutannya. Individu cenderung akan mematuhi pendapat orang yang menjadi 

panutannya atau orang yang penting dalam hidupnya, misalnya anggota keluarga, 

rekan kerja, atau atasan (Annisa, 2018). Norma subjektif dan intensi 

whistleblowing memiliki hubungan yang positif, dimana semakin tinggi dukungan 

dari orang-orang di lingkungan individu, maka semakin tinggi pula intensi individu 

tersebut untuk melakukan whistleblowing. 

2.6 Persepsi Kontrol Perilaku 

Persepsi kontrol perilaku merupakan persepsi kemudahan atau kesulitan 

dalam melakukan suatu perilaku (Ajzen, 2002). Persepsi kontrol perilaku ini 

diasumsikan sebagai cerminan pengalaman masa lalu serta hambatan dan rintangan 

yang diantisipasi (Ajzen, 1991). Keberhasilan dari perilaku adalah tergantung dari 

kemampuan seseorang untuk mengontrol faktor- faktor yang dapat mempengaruhi 

perilaku. 

Rustiarini dan Sunarsih (2014) mengartikan persepsi kontrol perilaku 

sebagai persepsi individu mengenai kontrol yang dimiliki individu tersebut 

sehubungan dengan tingkah laku tertentu. Taylor dan Todd (dalam Jogiyanto, 

2007) mendefinisikan persepsi kontrol perilaku dalam konteks sistem teknologi 

informasi. Bahwa persepsi kontrol perilaku adalah sebagai persepsi dan kontruk-

konstruk internal dan eksternal dari perilaku. Taylor dan Todd membagi membagi 
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persepsi kontrol perilaku persepsian ke dalam beberapa sub konstruk yang meliputi 

keyakinan sendiri dan kontrolabilitas persepsian. 

Ulumuddin (2017) menjelaskan bahwa persepsi kontrol perilaku merupakan 

persepsi individu terhadap kemampuan yang dimiliki untuk mengontrol berbagai 

faktor yang dapat memengaruhi individu tersebut dalam menampilkan suatu 

perilaku. Dari berbagai pendapat mengenai persepsi kontrol perilaku dapat 

disimpulkan bawah persepsi kontrol perilaku merupakan persepsi individu 

mengenai mudah atau sulitnya melakukan suatu tindakan yang di dasari oleh 

kemampuan seseorang dalam mengontrol berbagai faktor yang datang dari luar. 

Persepsi kontrol perilaku yang dirasakan dalam whistleblowing dapat 

diperkirakan dengan cara faktor kontrol dan evaluasi hasil (Park  dan Blenkinsopp, 

2009).  Salah  satu  faktor  kontrol  dari  whistleblowing  berasal  dari  keyakinan  

tentang  hambatan  organisasi,  yaitu  menggagalkan   atau dengan sengaja 

mengabaikan laporan tersebut.  Terkait  dengan  keyakinan  negatif individu, seperti 

kekhawatiran individu tentang pembalasan karena pelaporan yang dilakukan, faktor 

dini merupakan salah satu  faktor  paling  penting  yang  dapat   mencengah  

karyawan   untuk   melaporkan   perbuatan tidak sah atau  etis  (Near & Miceli, 

1985). Sehingga sangat penting bagi karyawan yang  berniat  duntuk melakukan 

whistleblowing dilindungi dari pembalasan  (Gorta  dan Fornell, 1995). 

Persepsi kontrol perilaku ditentukan oleh control beliefs atau kepercayaan-

kepercayaan tentang keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau 

merintangi kinerja dari perilaku dan kekuatan persepsian dari faktor-faktor 

tersebut. Individu yang mempunyai persepsi kontrol tinggi akan terus terdorong 
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dan berusaha untuk berhasil karena ia yakin dengan sumber daya dan kesempatan 

yang ada, kesulitan yang dihadapinya dapat diatasi (Ramdhani, 2011). 

Theory of planned behavior yang dikemukakan Ajzen (1985) menjelaskan 

bahwa persepsi kontrol atas perilaku dapat diukur menggunakan dua indikator 

yaitu kepercayaan kontrol (control belief) dan kekuatan kontrol yang dirasakan 

(power of control factor). Control belief merupakan ketersediaan sumber daya 

berupa peralatan, kompatibilitas, kompetensi, dan kesempatan yang mendukung 

atau menghambat perilaku yang akan diprediksi dan besarnya peran sumber daya 

tersebut dalam mewujudkan perilaku tersebut. Power of control factor merupakan 

kekuatan perasaan individu akan setiap faktor pendukung atau penghambat dalam 

menampilkan suatu perilaku. 

 
Ajzen (1991) menjelaskan bahwa semakin individu merasakan banyak 

faktor pendukung dan sedikit faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu 

perilaku, maka lebih besar kontrol yang mereka rasakan atas perilaku tersebut dan 

sebaliknya, jika semakin sedikit individu merasakan faktor pendukung dan banyak 

faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, maka individu 

cenderung mempersepsikan diri sulit untuk melakukan perilaku tersebut. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kuat lemahnya kontrol yang 

dimiliki oleh seseorang. Menurut Alfani (2016), bahwa pengendalian seorang 

individu terhadap perilakunya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan 

juga faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu tersebut 

seperti keterampilan, kemauan, informasi, dan lain-lain. Sedangkan faktor 

eksternal berasal dari lingkungan yang ada disekeliling individu tersebut. 
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Persepsi kontrol perilaku dan intensi whistleblowing memiliki hubungan 

yang positif, dimana semakin besar kesempatan dan sumber daya yang dimiliki 

seseorang serta semakin kecil faktor penghambatnya, maka semakin besar pula 

persepsi kontrol whistleblowing yang dimilikinya, dan semakin besar persepsi 

kontrol whistleblowing pada diri seseorang, maka akan semakin besar pula intensi 

seseorang untuk melakukan whistleblowing. 

2.7 Komitmen Profesional 

Komitmen adalah salah satu unsur penting yang terdapat dalam dunia kerja 

saat ini karena komitmen dapat mempengaruhi keberhasilan kinerja sesseorang 

dalam pekerjaannya (Baskoro, 2018). Komitmen merupakan pondasi yang kuat 

dalam melakukan suatu tindakan karena sudah mengetahui jalan yang akan 

diambil. 

Komitmen professional dapat diartikan sebagai kesukaan atau bahkan 

kecintaan seseorang terhadap profesi yang dijalani, Araya, et al ( dalam Setiawan, 

2018). Seseorang yang memiliki komitmen terhadap profesinya akan menjalankan 

segala peraturan dengan sebaik-baiknya karena hal tersebut diyakini dapat 

mencapai target ataupun tujuan tertentu.  

Smith dan Hall (2008) dalam teori komitmen profesi, membai komitmen 

profesional ke dalam tiga aspek, yaitu: 

1. Affective Professional Commitment (APC) 

Individu tetap bertahan pada profesi yang digeluti dikarenakan keinginannya 

dalam membantu profesi tersebut untuk mencapai tujuan bersama, 
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2. Continuance Professional Commitment (CPC) 

Perasaan individu untuk bertahan dalam proesinya yang disebabkan karena 

investasi berupa tenaga juga waktu yang telah ditanam pada profesi tersebut, 

dan apabila meninggalkan profesi maka akan mendapatkan kerugian berupa 

kehilangan pendapatan, status, dll 

3. Normative Professional Commitment (NPC) 

Kewajiban dari individu dalam menjalankan profesinya yang disebabkan karena 

tuntutan dari pengalaman yang diperoleh selama bekerja maupun tuntutan yang 

didapat dari rekan kerja juga keluarga. 

Komitmen profesional merupakan loyalitas seorang individu terhadap 

profesinya seperti apa yang dipersepsikan oleh individu tersebut (Setiawan, 2018). 

mendefinisikan komitmen profesional sebagai sebuah kekuatan relatif dari 

keterlibatan individu di dalam suatu profesi termasuk penerimaan dan keyakinan 

individu terhadap nilai-nilai dari profesi, serta keinginan untuk menjaga 

keanggotaan dari profesinya. Seseorang yang memiliki komitmen profesional yang 

baik akan menjalankan tugasnya secara profesional, jika dalam pekerjaan dan 

profesinya terdapat halangan, maka akan segera diperbaiki (Sofia et al., 2013). 

Seorang karyawan perlu untuk memperdalam pemahaman mengenai 

komitmen profesional karena karir seseorang merupakan bagian yang utama dalam 

hidup dan komitmen profesional memiliki dampak yang cukup penting terhadap 

individu dan juga organisasi (Shaub et al, 1993)  . Komitmen profesional pada 

dasarnya terdiri dari loyalitas, tekad, dan harapan dari seseorang yang ditentukan 

oleh sistem yang merupakan persepsi inti, serta nilai atau norma yang akan 
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mengarahkan seorang individu untuk bertindak sesuai dengan prosedur yang telah 

ditentukan dalam upayanya untuk menjalankan tugas agar memperoleh 

keberhasilan yang tinggi. 

Komitmen profesional yang kuat akan mendorong seseorang untuk bekerja 

secara profesional. komitmen profesional dapat berupa keyakinan pada nilai-nilai 

serta tujuan dari profesional inidividu yang mendorong agar bekerja atas nama 

prefesinya serta untuk mempertahankan keanggotaan profesinya (Chasanah dan 

Irwandi, 2012). Hal ini sejalan dengan pendapat (Urumsah dkk., 2018) yang 

menyatakan bahwa pada dasarnya seseorang yang memiliki komitmen profesional 

yang tinggi akan melakukan pekerjaan dengan prfesional dengan memegang teguh 

tujuan dan nilai profesionalnya. 

Berkomitmen terhadap profesi berarti berkeyakinan kuat tehadap profesi 

yang dijalankan dapat memberikan hal yang baik bagi diri seseorang. Perihal ini 

muncul dari seeseorang yang mempertimbangkan dari sebuah nilai baik dan benar. 

Suatu proses yang melibatkan faktor pribadi dapat menggambarkan sebuah 

tindakan whistleblowing. Semakin tinggi komitmen seseorang, maka semakin 

tinggi pula seseorang akan menganggap jika whistleblowing penting (Amelia, 

2018). Nugraha (2017) menyatakan bahwa sesorang akan dituntut oleh komitmen 

profesional untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma yang berlaku sesuai 

dengan standar profesional yang ada. Seorang anggota dari sebuah organisasi yang 

menjunjung tinggi komitmen profesionalnya akan mencegah sikap yang tidak sesuai 

dengan standar profesional. Oleh karena itu, dengan komitmen profesional yang 

kuat seorang karyawan akan melakukan whistleblowing jika terjadi kecurangan 
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atau ia akan tetap bersikap profesional jika terjadi pelanggaran dan akan menuntut 

dirinya untuk mengungkap pelanggaran tersebut. 

2.8. Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi merupakan kekuatan relatif identifikasi dan 

keterlibatan individu dalam organisasi tertentu yang dapat ditandai dengan tiga 

faktor terkait yaitu keyakinan yang kuat dan penerimaan terhadap tujuan dan nilai-

nilai organisasi, kesediaan untuk mengerahkan usaha yang cukup atas nama 

organisasi,, keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam 

organisasi (Mowday et al, 1979). Robbins et al., (2008) menjelaskan komitmen 

organisasi adalah sejauh mana seorang pegawai dalam sebuah organisasi membela 

organisasinya beserta keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya di 

organisasi. Seorang karyawan dengan komitmen yang tinggi dalam sebuah 

organisasi dapat diartikan bahwa karyawan tersebut memiliki loyalitas yang tinggi 

pada organisasi. 

Bagustianto & Nurkholis (2015) berpendapat bahwa pegawai yang 

memiliki komitmen organisasi yang tinggi di dalam dirinya akan timbul rasa 

memiliki organisasi (sense of belonging) yang tinggi sehingga ia tidak akan merasa 

ragu untuk melakukan whistleblowing karena ia yakin tindakan tersebut akan 

merasa ragu untuk melakukan whistleblowing karena ia yakin tindakan tersebut 

akan melindungi organisasi dari kehancuran. Seorang yang mempunyai komitmen 

organisasi tinggi cenderung mempunyai rasa memiliki yang tinggi dan mempunyai 

loyalitas serta tanggung jawab yang tinggi untuk mempertahankan nilai-nilai 

orgaisasi untuk mencapai keberhasilan tujuan organisasi (Ismayunda, 2017). 
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Sari dan Setiawati, (2016) menjelaskan bahwa seorang karyawan yang 

memiliki komitmen organisasi tinggi perlu mengidentifikasi terlebih dahulu 

tentang situasi yang mungkin dapat merusak organiasi, hal ini dilakukan agar 

reputasi dan keberlangsungan organisasi tetap terjaga. Indentifikasi tersebut bisa 

datang dari orang lain, seperti rekan kerja. Sehingga hasil dari identifikasi bisa 

menjadi subjektif (lebih beriphak kepada oganisasi atau rekan kerja) atau juga bisa 

menjadi objektif (lebih melihat bagaimana kasus yang sedang terjadi). 

Bagi individu yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan 

membuat individu tersebut untuk selalu berusaha mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan. Anggota organisasi akan berkomitmen terhadap organisasi karena 

anggota organisasi merupakan bagian dari organisasi sehingga mereka akan 

memberikan kontribusi atau balas jasa terhadap organisasi. Oleh karena itu anggota 

organisasi yang memiliki komitmen tinggi terhadap organiasi akan cenderung 

untuk melakukan whistleblowing (Setyawati dkk., 2015). 

Dalam penelitian ini pengertian komitmen organisasi menggunakan 

pengertian dan indikator dari penelitian Mowday et al. (1979) yaitu: 

a. Affective commitment (komitmen efektif) yaitu terjadi ketika seorang karyawan 

yang ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional; 

b. Continuence commitment (komitmen kontinyu) yaitu terjadi ketika karyawan 

masih tetap bertahan dalam sebuah organisasi karena karyawan tersebut 

membutuhkan gaji atau keuntungan yang lain, atau karena karyawan tersebut 

tidak dapat menemukan pekerjaan lain; 

c. Normative commitment (komitmen normatif) yaitu perasaan karyawan yang 
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mengharuskan untuk bertahan karena memiliki rasa tanggung jawab terhadap 

organisasi yang didasari atas pertimbangan norma, nilai, dan keyakinan 

karyawan. 

Berikutnya Mowday et al. (1979) mengembangkan suatu skala yang disebut 

OCQ (The Organizational Commitment Questionnaire) untuk mengukur komitmen 

pegawai terhadap organisasi, yang merupakan penjabaran dari tiga aspek 

komitmen, yaitu penerimaan terhadap tujuan organisasi, keinginan untuk bekerja 

keras dan hasrat untuk bertahan menjadi bagian dari organisasi. 

Bila didefinisikan dengan cara ini, komitmen mewakili sesuatu yang bukan 

sekadar kesetiaan pasif terhadap sebuah organisasi. Ini melibatkan hubungan aktif 

dengan organisasi sedemikian rupa sehingga individu bersedia memberikan sesuatu 

dari diri mereka sendiri untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan organisasi, 

komitmen dapat disimpulkan tidak hanya dari ungkapan keyakinan dan pendapat 

seseorang tetapi juga dari tindakannya (Ismayunda, 2017). 

2.9. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai whistleblowing telah banyak dilakukan. Namun 

peneliti selalu menambahkan variabel baru untuk menguji perbedaan pengaruh 

antara variabel independen dan dependen. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Suryono dan Chariri (2016) serta Permana (2017) mendapati bahwa sikap tidak 

berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing.  

Park  dan  Blenkinsopp  (2009)  meneliti  faktor-faktor  yang  memengaruhi 

intensi anggota kepolisian Korea Selatan untuk melakukan whistleblowing dengan 

sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku sebagai variabel 
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independen. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa sikap, norma subjektif, 

dan persepsi kontrol atas perilaku berpengaruh secara positif signifikan terhadap 

intensi  untuk  melakukan  whistleblowing  internal, sedangkan intensi untuk  

melakukan  whistleblowing  eksternal  hanya dipengaruhi secara signifikan oleh 

variabel norma subjektif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Parianti, dkk (2016) mengenai faktor- faktor 

yang mempengaruhi niat dan perilaku whistleblowing mahasiswa akuntansi. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa adanya pengaruh signifikan antara sikap, norma 

subjektif dan persepsi kontrol perilaku terhadap niat maupun perilaku 

whistleblowing. 

Siti Aliyah (2015) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

pegawai dalam melakukan tindakan whistleblowing. Penelitian tersebut 

mendapatkan hasil sikap terhadap whistleblowing tidak berpengaruh signifikan. 

Selanjutnya, Ulumuddin (2017) melakukan penelitian tentang pengujian 

theory of planned behavior terhadap intensi whistleblowing dengan variabel 

moderating persepsi dukungan organisasi mendapati hasil sikap tidak berpengaruh 

sedangkan norma subyektif dan kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif 

signifikan terhadap intensi melakukan whistleblowing. 

Urumsah dkk., (2018) meneliti tentang pengaruh intenasitas moral, 

komitmen organisasi, dan komitmen profesional terhadap intensi untuk melakukan 

whistleblowing pada pegawai pemerintah yang bekerja di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menemukan jika komitmen organisasi tidak 

berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing, sedangkan 
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intensitas moral dan komitmen profesional berpengaruh terhadap intensi untuk 

melakukan whistleblowing. 

Laksono (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh intensitas moral, 

komitmen organisasi, komitmen profesional, personal cost dan keseriusan 

pelanggaran pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Hasil penelitian menunjukkan hanya 

komitmen profesional dan personal cost yang secara berpengaruh parsial 

berpengaruh terhadap intensi melakukan whistleblowing. 

Tabel 2. 1  

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Judul Pengarang Hasil 

1 Determinants of 

Whistleblowing 

Ponnu et al., 

2008 

Variabel sikap, norma 

subjektif,dan persepsi 

kontrol atas perilaku 

berpengaruh 

terhadap intensi 

whistleblowing. 

2. Whistleblowing as Planned 

Behavior –A Survey of South 

Korean Police Officers 

Park dan 

Blenkinsopp, 

2009 

Adanya keyakinan 

whistleblowing akan 

membentuk sikap 

kearah 

perilaku 

3 Niat akuntan manajemen 

dalam melaporkan kecurangan 

Hays, 2013 Sikap kearah perilaku 

memiliki  pengaruh  

kuat pada niat akuntan 

manajemen untuk 

melaporkan aktivitas 

kecurangan 

4 Factors Influencing the 

Whistleblowing Behaviour: A 

Perspective from the Theory 

of Planned Behaviour 

Rustiarini 

dan 

Sunarsih, 

2014 

Sikap dan norma 
subjektif tidak 
berpengaruh terhadap 
intensi whistleblowing. 
Sedangkan persepsi 
kontrol perilaku, 
intensi whistleblowing 
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terhadap perilaku dan 
persepsi kontrol 
perilaku terhadap 
perilaku berpengaruh. 

5 Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Minat Pegawai 

dalam Melakukan 

Whistleblowing 

Siti 

Aliyah,2015 

 

 

Sikap terhadap 

whistleblowing tidak 

berpengaruh signifikan. 

 

6 Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Niat dan 

Perilaku Whistleblowing 

Mahasiswa Akuntansi 

Ni Putu Ika 

Parianti, I 

Wayan 

Suartana, 

dan I Dewa 

Nyoman 

Badera, 2016 

Niat berpengaruh 

positif pada perilaku 

whistleblowing. 

persepsi kendali atas 

perilaku berpengaruh 

positif pada perilaku 

whistleblowing. Norma 

subjektif berpengaruh 

positif pada niat 

mahasiswa akuntansi 

untuk mengungkapkan 

kecurangan 

(whistleblowing), dan 

Sikap berpengaruh 

positif terhadap 

perilaku melakukan 

whistleblowing 

7 Sikap,Norma Subyektif,dan 

Intensi Pegawai Negeri  Sipil 

untuk 

mengadukan Pelanggaran 

(Whistleblowing) 

Suryono dan 

Chairi, 2016 

Norma subyektif 

berpengaruh 

positifdtehadap intensi 

melakukan tindakan 

whistleblowing 

sedangkan variabel 

sikap tidak 

berpengaruh. 

8 Pengujian Teori Planned 

Behaviour terhadap intensi 

whistleblowing dengan 

variabel moderasi persepsi 

dukungan 

Ikhya 

Ulumudin, 

2017 

Sikap tidak 

berpengaruh sedangkan 

norma subyektif dan 

kontrol perilaku 

persepsian berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap intensi 

melakukan 

whistleblowing 
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9 Whistle-blowing Intention: The 

effect if Moral Intensity, 

Organizational Commitment, 

and Professional 

Commitment 

Urumsah 

dkk., 2018 

Komitmen organisasi 

tidak secara signifikan 

mempengaruhi niat 

whistleblowing, 

sedangkan intensitas 

moral dan komitmen 

profesional terbukti 

secara positif 

mempengaruhi niat 

whistleblowing. 

10 Pengaruh Intensitas Moral, 

Komitmen Organisasi, 

Komitmen Profesional, 

Personal Cost, dan Keseriusan 

Pelanggaran Terhadap Intensi 

untuk Melakukan 

Whistleblowing 

Jadyi 

Laksono, 

2019 

Intensitas moral, 

komitemen organsasi dan 

keseriusan pelanggaran 

secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap 

intensi whistleblowing. 

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2020 

2.10. Kerangka Berfikir 

2.10.1. Pengaruh Sikap Terhadap Intensi untuk Melakukan Whistleblowing 

Sikap merupakan penilaian seorang individu atas seberapa setuju atau tidak 

setujunya individu tersebut terhadap suatu perilaku atau tindakan tertentu (Park dan 

Blenkinsopp, 2009). Sikap ini ditentukan oleh keyakinan mengenai konsekuensi 

dari suatu perilaku atau biasa disebut dengan keyakinan-keyakinan perilaku 

(Ajzen, 2005). 

Theory of planned behavior menjelaskan bahwa perilaku seseorang 

dipengaruhi oleh intensi untuk melakukan perilaku tersebut, sedangkan intensi itu 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sikap. Seseorang yang akan 

menjadi whistleblower harus memiliki komponen kognitif atau keyakinan (salient 

belief) bahwa whistleblowing adalah suatu tindakan yang memiliki konsekuensi 

positif misalnya untuk melindungi organisasi, memberantas korupsi, memunculkan 

efek jera, menumbuhkan budaya antikorupsi, menghasilkan manfaat pribadi seperti 
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reputasi, reward dan sebagainya. Keyakinan terhadap konsekuensi positif tersebut 

dievaluasi (subjective evaluation) oleh sistem nilai individu bersangkutan dan 

menghasilkan reaksi emosional. Hasil yang berupa reaksi emosional positif lah 

yang kemudian akan mampu memicu kecenderungan seseorang untuk melakukan 

whistleblowing. Sikap dan intensi whistleblowing memiliki hubungan yang positif, 

dimana semakin tinggi sikap seseorang terhadap whistleblowing, maka semakin 

tinggi pula intensi orang tersebut untuk melakukan whistleblowing. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indra (2018) adalah untuk menguji persepsi 

mahasiswa terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing. Hasil pengujian 

menunjukkan bawah sikap berpengaruh terhadap intensi mahasiswa dalam 

melakukan whistleblowing. Winardi (2013) juga mendapatkan hasil yang sama 

dalam penelitiannya yaitu sikap berpengaruh terhadap intensi melakukan 

whistleblowing pada Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Sikap dan intensi 

whistleblowing memiliki hubungan yang positif, dimana semakin tinggi sikap 

seseorang terhadap whistleblowing, maka semakin tinggi pula intensi orang 

tersebut untuk melakukan whistleblowing. 

2.10.2. Pengaruh Norma Subjektif  Terhadap Intensi untuk Melakukan    

Whistleblowing 

Norma subjektif merupakan persepsi seseorang tentang bagaimana orang-

orang yang penting baginya akan berpikir atas perilaku yang akan dilakukan oleh 

yang bersangkutan, yang ditentukan oleh keyakinan-keyakinan normatif (Ajzen,  

2005).  Norma  subjektif  mengacu  pada   persepsi   tekanan   sosial  yang  dirasakan  

untuk  melakukan  atau  tidak   melakukan   perilaku (Bagustianto dan Nurkholis, 
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2015). 

Theory of planned behavior menjelaskan bahwa intensi seseorang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah norma subjektif. Norma 

subyektif ini merupakan faktor sosial seseorang yaitu adanya persepsi subyektif 

atas pendapat orang-orang yang menjadi teladan atau panutannya. Individu 

cenderung akan mematuhi pendapat orang yang menjadi panutannya atau orang 

yang penting dalam hidupnya, misalnya anggota keluarga, rekan kerja, atau atasan. 

Norma subjektif dan intensi whistleblowing memiliki hubungan yang positif, 

dimana semakin tinggi dukungan dari orang-orang di lingkungan individu, maka 

semakin tinggi pula intensi individu tersebut untuk melakukan whistleblowing. 

Penelitian yang dilakukan oleh Parianti et al., (2016) adalah menguji 

variabel norma subjektif pada mahasiswa akuntandi Universitas Udayana, hasilnya 

norma subjektif berpengaruh terdahap niat untuk melakukan whistleblowing. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Annisa (2018) bahwa norma subjektif berpengaruh 

terhadap niat melakukan whistleblowing pada Aparatur Sipil Negara Kabupaten 

Semarang. Zakaria et al., (2016) juga mendapatkan hasil bahwa norma subjektif 

berpengaruh signifikan terhadap terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing 

pada pegawai kepolisian di Malaysia. Norma subjektif dan intensi whistleblowing 

memiliki hubungan yang positif, dimana semakin tinggi norma subjektif seseorang 

terhadap whistleblowing, maka semakin tinggi pula intensi orang tersebut untuk 

melakukan whistleblowing. 
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2.10.3. Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Intensi untuk 

Melakukan Whistleblowing 

Persepsi atas kontrol perilaku  adalah  persepsi  individu  mengenai  mudah 

atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku  tertentu  (Ajzen,  2005).  Persepsi kontrol 

perilaku ditentukan oleh control beliefs atau kepercayaan- kepercayaan tentang 

keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau merintangi  kinerja  dari  

perilaku  dan   kekuatan   persepsian   dari   faktor- faktor tersebut. 

Theory of planned behavior menjelaskan  bahwa  intensi seseorang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah  persepsi  kontrol 

perilaku.Intensi untuk melakukan whistleblowing dipengaruhi oleh persepsi 

kontrol whistleblowing. Persepsi kontrol perilaku dan intensi whistleblowing 

memiliki hubungan yang positif, dimana semakin besar kesempatan dan sumber 

daya yang dimiliki seseorang serta semakin kecil faktor penghambatnya, maka 

semakin  besar pula  persepsi  kontrol  whistleblowing  yang dimilikinya,  dan  

semakin  besar persepsi  kontrol  whistleblowing  pada  diri seseorang, maka akan 

semakin besar pula intensi  seseorang  untuk  melakukan whistleblowing. 

Penelitian yang dilakukan oleh Permana (2018) menguji persepsi kontrol 

perilaku terhadap intensi PNS Kota Semarang dalam melakukan whistleblowing. 

Hasilnya, persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif. Sejalan dengan penelitian 

Winardi (2013) yang menguji pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap intensi 

PNS untuk melakukan whistleblowing di institusi pemerintahan Indonesia dan 

mendapat hasil bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif.  Persepsi 

kontrol perilaku dan intensi whistleblowing memiliki hubungan yang positif, 
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dimana semakin tinggi persepsi kontrol perilaku seseorang terhadap 

whistleblowing, maka semakin tinggi pula intensi orang tersebut untuk melakukan 

whistleblowing. 

2.10.4. Pengaruh Komitemen Profesional Terhadap Intensi untuk Melakukan 

Whistleblowing 

Komitmen profesional sebagai sebuah kekuatan relatif dari keterlibatan 

individu di dalam suatu profesi termasuk penerimaan dan keyakinan individu 

terhadap nilai-nilai dari profesi, serta keinginan untuk menjaga keanggotaan dari 

profesinya (Aranya & Barak, 1981). Komitmen profesional memiliki hubungan 

intensi whistleblowing, di mana anggota organisasi yang lebih berkomitmen 

terhadap profesinya akan cenderung untuk melakukan whistleblowing. Level 

komitmen profesional yang tinggi seharusnya mampu untuk mendorong anggota 

organisasi agar berperilaku sesuai dengan tugasnya, yaitu bekerja demi 

kepentingan bersama (Nugraha, 2017). 

Prosocial organizational behavior theory mengelompokkan variabel 

anteseden ke dalam dua kelompok, yaitu individual anteseden dan kontekstual 

anteseden. Komitmen profesional dapat digolongkan kedalam individual anteseden 

prosocial organizational behavior theory karena mengacu pada aspek dari dalam 

diri sendiri. Komitmen profesional merupakan loyalitas seorang individu terhadap 

profesinya seperti apa yang dipersepsikan oleh individu tersebut (Setiawan, 2018). 

Setiawan (2018) melakukan penelitian dengan menguji variabel komitmen 

profesional terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 
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bahwa komitmen profesional berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan 

whistleblowing. Penelitian Putra dan Wirasedana (2017) juga mendapatkan hasil 

yang sama. Urumsah dkk., (2018) juga mendapakan hasil bahwa komitmen 

profesional berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing pada 

pegawai pemerintah yang bekerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Komitmen profesional dan intensi whistleblowing memiliki hubungan yang positif, 

dimana semakin tinggi komitmen profesional seseorang terhadap whistleblowing, 

maka semakin tinggi pula intensi orang tersebut untuk melakukan whistleblowing. 

2.10.5. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Intensi untuk Melakukan 

Whistleblowing 

Hatmoko (2006) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai loyalitas 

yang dimiliki oleh seorang karyawan terhadap organisasinya dengan cara menjaga 

nilai-nilai organisasi dan tujuan organisasi serta keinginannya untuk bertahan di 

dalam sebuah organisasi. Komitmen organisasi merupakan kekuatan karyawan 

sesuai dengan bagaimana keterlibatannya di dalam organisasi, keyakinan yang kuat 

pada nilai-nilai yang ada di dalam organisasi tempat ia bekerja, serta memauan 

karyawan untuk memberikan pekerjaan yang baik atas nama organisasi (Porter et 

al., 1974). 

Prosocial organizational behavior theory mengelompokkan variabel 

anteseden ke dalam dua kelompok, yaitu individual anteseden dan kontekstual 

anteseden. Komitmen organisasi termasuk kedalam golongan kontekstual 

anteseden prosocial organizational behavior theory karena berhubungan dengan 

konteks organsasi dan lingkungan kerja. Komitmen organisasi dan intensi 
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whistleblowing memiliki hubungan yang positif, dimana semakin besar komitmen 

organisasi pada diri seseorang, maka akan semakin besar pula intensi seseorang 

untuk melakukan whistleblowing. 

Penelitian yang dilakukan oleh Husniati (2017) menguji komitmen 

organisasi terhadap intensi untuk melakukan tindakan whistleblowing pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan 

whistleblowing. Temuannya tersebut didukung oleh penelitian Setiawan (2018) 

yang juga menguji pengaruh variabel komitmen organisasi tehadap intensi untuk 

melakukan whistleblowing dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota 

Pekanbaru sebagai objeknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing. 

Komitmen organisasi dan intensi whistleblowing memiliki hubungan yang positif, 

dimana semakin tinggi komitmen organisasi seseorang terhadap whistleblowing, 

maka semakin tinggi pula intensi orang tersebut untuk melakukan whistleblowing.  

2.10.6. Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Perilaku 

Whistleblowing 

Theory of planned behavior  merupakan  pengembangan  dari  Theory of 

reasoned action , dengan menambahkan konstruk persepsi kendali atas perilaku.  

Konstruk  ini  ditambahkan  untuk   menegaskan   bahwa   niat seseorang untuk 

berperilaku juga dipengaruhi oleh persepsi kontrol individu terhadap perilakunya. 

Persepsi kemampuan  mengontrol  perilaku adalah persepsi atau kemampuan diri 

individu  mengenai  untuk  mengontrol  suatu  perilaku,  salah  satunya  perilaku  
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whistleblowing.  

Penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2018) dengan menggunakan 

variabel persepsi kontrol perilaku terhadap perilaku whistleblowing mendapatkan 

hasil bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh langsung terhadap perilaku 

whistleblowing. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rustiarini dan Parianti 

(2014) yang menyatakan bahwa persepsi kontrol atas perilaku berpengaruh 

terhadap intensi melakukan whistleblowing sekaligus berpengaruh secara langsung 

pada perilaku whistleblowing. Persepsi kontrol perilaku dan perilaku 

whistleblowing memiliki hubungan yang positif, dimana semakin tinggi persepsi 

kontrol perilaku seseorang terhadap whistleblowing, maka semakin tinggi pula 

peluang seseorang untuk melakukan perilaku whistleblowing. 

2.10.7. Pengaruh Intensi Terhadap Perilaku Melakukan Whistleblowing 

Tujuan  utama  theory  of  planned  behavior  adalah  untuk memperkirakan 

dan memberikan penjelasan mengenai tingkah laku individu (Ajzen, 1991). 

Menurut teori ini, yang menentukan suatu perilaku individu dilakukan atau tidak 

dilakukan adalah niat untuk melakukan atau tidak melakukan. Mengingat perilaku 

whistleblowing jarang dilakukan, seringkali peneliti hanya meneliti motivasi 

whistleblower daripada perilaku aktual whistleblower (Viswesvaran, 2005). 

Menurut Ajzen (1991),  niat  berperan penting dalam menentukan tindakan 

manusia. Semakin kuat niat  untuk melakukan  perilaku, maka  besar kemungkinan 

niat tersebut diaktualisasikan dalam bentuk perilaku.  



61 
 

 
 

Penelitian yang dilakukan oleh Permana (2018) menguji intensi terhadap 

perilaku whistleblowing pada PNS Kota Semarang. Hasilnya,  intensi berpengaruh 

positif terhadap perilaku whistleblowing. Hal tersebut sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Lasmini (2018) pada mahasiswa akuntansi Universitas Udayana 

bahwa intensi berpengaruh positif terhadap perilaku whistleblowing. intensi dan 

perilaku whistleblowing memiliki hubungan yang positif, dimana semakin tinggi 

intensi seseorang terhadap whistleblowing, maka semakin tinggi pula peluang 

seseorang untuk melakukan perilaku whistleblowing. 

 

 

  

 

 

2.11. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berfikir dan pemaparan diatas, maka penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

Sikap 

Norma 
Subjektif 

H1 (+) 

Intensi 
H7 (+) 

Perilaku 

H2 (+) 

Persepsi Kontrol 

Perilaku 

H3 (+) 

H4 (+) 

Komitmen 

Organisasi 

Komitmen 

Profesional 

H5 (+) 

H6 (+) 

Gambar 2. 2  

Kerangka Pemikiran Penulis (2020) 
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H1 Sikap berpengaruh positif terhadap intensi untuk melakukan 

whistleblowing. 

H2 Norma subjektif berpengaruh positif terhadap intensi untuk melakukan 

whistleblowing. 

H3 Persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap intensi melakukan 

whistleblowing. 

H4 Komitmen profesional berpengaruh positif terhadap intensi melakukan 

whistleblowing. 

H5 Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap intensi melakukan 

whistleblowing. 

H6 Persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap perilaku 

whistleblowing. 

H7 Intensi berpengaruh positif terhadap perilaku whistleblowing. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang 

menggunakan alat analisis statistik dan mengkuantifikasikan data yang diperoleh 

dalam satuan bilangan angka. Data yang digunakan adalah data primer, yaitu data 

penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumbernya (Sugiyono, 

2010). 

Desain penelitian ini adalah studi pengujian hipotesis (hipothesis study). 

(Wahyudin, 2015) menjelaskan bahwa studi pengujian hipotesis (hipothesis study) 

adalah studi yang pada umumnya bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, 

dan mendapatkan bukti empiris pola hubungan antara dua variabel atau lebih, baik 

yang bersifat korelasional (corelation), kausalitas (causality), maupun yang 

bersifat komparatif (comparative). 

 
Penelitian ini menguji hipotesis yang bertujuan untuk menganalisis, 

mendeskripsikan, dan mendapatkan bukti empiris pola hubungan antara sikap, 

norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, komitmen profesional, komitmen 

organisasi, intensi untuk melakukan whistleblowing dan perilaku whistleblowing. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

bekerja di Bagian Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa 
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Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.  

Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, dan Perincian 

Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang menyebutkan bahwa jumlah 

Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang adalah 23 instansi. Hasil survei 

pendahuluan yang dilakukan Penulis di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Semarang, diperoleh data bahwa jumlah PNS Bagian Keuangan di seluruh 

Perangkat Daerah Kabupaten Semarang  per Januari 2020 adalah 138 orang. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan conviniance 

sampling yaitu cara pengambilan sampling sebagai kumpulan informasi dari 

anggota-anggota populasi yang mudah diperoleh dan mampu menyedakan 

informasi tersebut. Dengan demikian siapa saja yang dapat memberikan informasi 

baik secara tidak sengaja atau kebetulan bertemu dengan peneliti, dapat digunakan 

sebagai sampel, bila dilihat orang yang memberikan informasi tersebut cocok 

sebagai sumber data (Sekaran, 2006). Jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 59 orang yang diperoleh dari perhitungan rumus Slovin 

berikut ini. 

n =  
𝑁

𝑁. 𝑒2 + 1
        𝑚𝑎𝑘𝑎       𝑛 =

138

138. 0,12 + 1
= 59 
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3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu perilaku whistleblowing, 

sedangkan variabel independen dalam penelitian ini ada lima antara lain (1) sikap, 

(2) norma subjektif, (3) persepsi kontrol perilaku, (4) komitmen profesional, (5) 

komitmen organisasi, (6) Intensi melakukan whistleblowing. 

3.3.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku whistleblowing yaitu 

suatu tindakan pengungkapan kecurangan yang dilakukan baik di dalam ataupun 

di luar instansi. Whistleblowing menurut Komite Nasional Kebijakan Govenance 

(KNKG) dalam buku Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (2008) adalah  

pengungkapan tindakan pelanggaran atau  perbuatan  yang  melawan  hukum, tidak 

etis/ tidak  bermoral  atau  perbuatan  lain  yang  dapat  merugikan  organisasi   atau   

pemangku   kepentingan,   yang   dilakukan    oleh  kayawan atau pimpinan 

organisasi kepada pimpinan atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas 

pelanggaran tersebut. Variabel perilaku whsitleblowing diukur menggunakan dua 

indikator dari Park dan Blenkinsopp (2009) yang kemudian dikembangkan kembali 

oleh penulis, yaitu: 

a. Perilaku whistleblowing melalui jalur pelaporan internal, yaitu pengungkapan 

pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atau anggota organisasi yang 

ditujukan kepada atasan/pihak lain dalam organisasi tempat terjadinya 

pelanggaran. 

b. Perilaku whistleblowing melalui jalur pelaporan  eksternal,  yaitu pengungkapan 

pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atau anggota organisasi kepada 
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publik atau pihak lain di luar organisasi tempat terjadinya pelanggaran. 

Respon dari responden diukur dengan skala likert 1 sampai dengan 5, 

meliputi angka 1 (tidak ternah melaporkan), angka 2 (jarang/hanya sekali 

melaporkan), angka 3 (kadang-kadang/2 kali melaporkan kecurangan), angka 4  

(Sering/3 kali melaporkan kecurangan) dan angka 5 (Sangat sering/lebih dari 3 kali 

melaporkan kecurangan). 

3.3.2 Variabel Independen 

1. Sikap 

Sikap  terhadap  whistleblowing  berarti  sejauh  mana  individu  memiliki 

evaluasi menguntungkan atau tidak menguntungkan dari whistleblowing dan 

evaluasi subjektif terhadap konsekuensi tersebut (Park dan Blenkinsopp, 2009). 

Ajzen (2005) menyebutkan bahwa pengukuran sikap menurut theory of planned 

behavior ditentukan oleh dua indikator, yaitu: 

a. Keyakinan atas perilaku (behavioral belief), yaitu keyakinan yang mendasari 

sikap seseorang, atau keyakinan pada diri individu mengenai konsekuensi 

positif atau negatif dari perilaku tertentu. 

b. Evaluasi hasil (outcome evaluation), yaitu pertimbangan pribadi bahwa 

konsekuensi atas perilaku yang diambil itu disukai atau tidak disukai. 

Variabel sikap diukur dengan menggunakan kuesioner yang mengacu pada 

kuesioner penelitian Park dan Blenkinsopp (2009) dan Ponnu et al. (2008) dengan 

pengembangan seperlunya. Kuesioner terdiri dari sepuluh item pertanyaan, dengan 

rincian lima item pertanyaan untuk indikator pertama yaitu keyakinan perilaku dan 

lima pertanyaan untuk indikator kedua yaitu evaluasi hasil. 
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Respon dari responden diukur dengan skala likert 1 sampai dengan 5. 

Indikator keyakinan terhadap perilaku diukur dengan skala likert yang meliputi 

angka 1 (sangat tidak setuju), angka 2 (tidak setuju), angka 3 (netral), angka 4 

(setuju) dan angka 5 (sangat setuju). Indikator evaluasi terhadap hasil diukur 

dengan skala likert yang meliputi angka 1 (sangat tidak penting), angka 2 (tidak 

penting), angka 3 (netral), angka 4 (penting) dan angka 5 (sangat penting). 

2. Norma Subjektif 

Norma  subjektif  dalam  kaitannya  dengan  whistleblowing  merupakan 

persepsi seseorang tentang bagaimana orang-orang yang penting baginya akan 

berpikir atas tindakan whistleblowing yang hendak dilakukannya. Ajzen (2005) 

menyebutkan bahwa pengukuran norma subjektif menurut theory of planned 

behavior ditentukan oleh dua indikator, yaitu: 

a. Keyakinan normatif (normative belief) merupakan keyakinan mengenai 

kesetujuan atau ketidaksetujuan yang berasal dari orang-orang yang penting 

baginya 

b. Motivasi untuk memenuhi harapan (motivation to comply) adalah motivasi 

individu untuk memenuhi harapan dari orang-orang yang penting baginya. 

Pengukuran variabel norma subjektif menggunakan kuesioner yang 

mengacu pada kuesioner penelitian Park dan Blenkinsopp (2009) dan Ponnu et al. 

(2008) dengan pengembangan seperlunya. Kuesioner terdiri dari dua item 

pertanyaan, dengan rincian satu item pertanyaan untuk indikator pertama yaitu 

keyakinan normatif dan satu pertanyaan untuk indikator kedua yaitu motivasi untuk 

memenuhi harapan. Setiap pertanyaan terdiri dari lima pilihan jawaban. Responden 
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diminta memilih jawaban yang telah tersedia, dan boleh memilih lebih dari satu 

jawaban. Respon dari responden dinilai menggunakan skala thurstone, yaitu 

dengan cara memberi skor satu (1) pada setiap jawaban yang dipilih responden. 

3. Persepsi Kontrol Perilaku 

 Persepsi kontrol whistleblowing merupakan keyakinan tentang ada atau 

tidaknya faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghalangi individu melakukan 

whistleblowing. Theory of planned behavior yang dikemukakan Ajzen (2005) 

menyebutkan bahwa persepsi kontrol atas perilaku dapat diukur menggunakan dua 

indikator, yaitu: 

a. Keyakinan kontrol (control belief) merupakan ketersediaan sumber daya berupa 

peralatan, kompatibilitas, kompetensi, dan kesempatan yang mendukung atau 

menghambat perilaku yang akan diprediksi dan besarnya peran sumber daya 

tersebut dalam mewujudkan perilaku tersebut. 

b. Kekuatan kontrol yang dirasakan (power of control factor) merupakan kekuatan 

perasaan individu akan setiap faktor pendukung atau penghambat dalam 

menampilkan suatu perilaku. 

Pengukuran  variabel  persepsi  kontrol  perilaku  menggunakan  kuesioner 

yang mengacu pada kuesioner penelitian Park dan Blenkinsopp (2009) dan Ponnu 

et al. (2008) dengan pengembangan seperlunya. Kuesioner terdiri dari delapan item 

pertanyaan, dengan rincian empat item pertanyaan untuk indikator pertama yaitu 

keyakinan kontrol dan empat pertanyaan untuk indikator kedua yaitu kekuatan 

kontrol yang dirasakan. 
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Respon dari responden diukur dengan skala likert 1 sampai dengan 5. 

Kategori skala likert untuk kedua indikator berbeda, dimana pada indikator 

keyakinan kontrol, skala likert meliputi angka 1 (sangat tidak memiliki), angka 2 

(tidak memiliki), angka 3 (netral), angka 4 (memiliki) dan angka 5 (sangat 

memiliki), sedangkan untuk indikator kekuatan kontrol yang dirasakan, skala 

meliputi angka 1 (sangat kecil), angka 2 (kecil), angka 3 (sedang), angka 4 (besar) 

dan angka 5 (sangat besar). 

4. Komitmen Profesional 

Komitmen profesional merupakan loyalitas seorang individu terhadap 

profesinya seperti apa yang dipersepsikan oleh individu tersebut (Setiawan, 2018). 

Amelia (2018) menyatakan bahwa berkomitmen terhadap profesi berarti 

berkeyakinan kuat terhadap profesi yang dijalankan dapat memberikan hal yang 

baik bagi diri seseorang.  

Komitmen profesional diukur dengan dua indikator yang diadopsi dari 

penelitian Laksono (2019), yaitu: 

a. Tingkat komitmen dan kebanggan terhadap profesi, yaitu seberapa loyal 

seorang individu terhadap profesinya sebagai aparatur sipil negara. 

b. Persepsi individu terhadap profesinya yaitu anggapan dari individu apakah 

profesi aparatur sipil negara merupakan pofesi yang terbaik baginya. 

Respon dari responden diukur dengan skala likert 1 sampai dengan 5, 

meliputi angka 1 (sangat tidak setuju), angka 2 (tidak setuju), angka 3 (netral), 

angka 4 (setuju), dan angka 5 (sangat setuju). 
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5. Komitmen Organisasi 

Robbins et al., (2008) mengemukakan komitmen organisasi merupakan 

sejauh mana seorang pegawai dalam sebuah organisasi membela organisasinya 

beserta keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya di organisasi. 

Anggota organisasi yang memiliki komitmen terhadap organisasi maka akan 

menunjukkan sikap dan perilaku yang positif terhadap lembaga atau organisasinya 

(Kuryanto, 2011). 

Pengukuran variabel komitmen organisasi dalam penelitian ini menggunakan 

indikator yang dikemukakan oleh Meyer dan Allen (1991) dengan indikator sebagai 

berikut 

a. Komitmen afektif, yaitu terjadi ketika seorang karyawan yang ingin menjadi 

bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional. 

b. Komitmen continue atau lanjutan, yaitu terjadi ketika karyawan masih tetap 

bertahan dalam sebuah organisasi karena karyawan tersebut membutuhkan gaji 

atau keuntungan yang lain, atau karena karyawan tersebut tidak dapat 

menemukan pekerjaan lain. 

c. Komitmen normatif, yaitu perasaan karyawan yang mengharuskan untuk 

bertahan karena memiliki rasa tanggung jawab terhadap organisasi yang 

didasari atas pertimbangan norma, nilai, dan keyakinan karyawan. 

Respon dari responden diukur dengan skala likert 1 sampai dengan 5. 

Indikator komitmen afektif, komitmen kontinyu atau lanjutan, dan komitmen 

normatif diukur dengan skala likert yang meliputi angka 1 (sangat tidak setuju), 
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angka 2 (tidak setuju), angka 3 (netral), angka 4 (setuju), dan angka 5 (sangat 

setuju).  

6. Intensi melakukan  Whistleblowing 

Intensi untuk melakukan whistleblowing merupakan keinginan atau dorongan 

yang kuat dalam diri individu untuk mengadukan atau melaporkan segala bentuk 

kecurangan atau pelanggaran yang ia ketahui kepada organisasi atau pihak yang 

berwenang  baik  di  dalam  atau  di  luar  organisasi  yang  menurutnya mampu 

menindaklanjuti pelanggaran tersebut dengan tegas.Intensi untuk melakukan 

whistleblowing diukur melalui dua indikator (Park dan Blenkinsopp, 2009), yaitu: 

a. Intensi untuk melakukan whistleblowing melalui jalur pelaporan internal, yaitu 

pengungkapan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atau anggota 

organisasi yang ditujukan kepada atasan/pihak lain dalam organisasi tempat 

terjadinya pelanggaran. 

b. Intensi untuk melakukan whistleblowing melalui jalur pelaporan  eksternal,  

yaitu pengungkapan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atau anggota 

organisasi kepada publik atau pihak lain di luar organisasi tempat terjadinya 

pelanggaran. 

Respon dari responden diukur dengan skala likert 1 sampai dengan 5, 

meliputi angka 1 (sangat kecil), angka 2 (kecil), angka 3 (sedang), angka 4  (besar) 

dan angka 5 (sangat besar). 
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Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Indikator Skala Literatur 

1. Perilaku 

Whistleblowing 

merupakan tindakan 

yang dilakukan untuk 

melaporkan 

kecurangan  

1. Tindakan whistleblowing 

pada jalur internal 

2. Tindakan whistleblowing 

pada jalur eksternal 

Likert 1-5 Park dan 

Blenkisopp 

(2009).  

 

2. Sikap merupakan 

penilaian individu 

atas seberapa setuju 

atau tidak setujunya 

individu tersebut 

terhadap suatu 

tindakan tertentu 

1. Keyakinan atas perilaku 

(behavioral belief). 

2. Evaluasi hasil (outcome 

evaluation). 

Likert 1-5 Park dan 

Blenkisopp 

(2009). 

3. Norma Subyektif 

adalah persepsi 

seseorang tentang 

bagaimana orang-

orang yang penting 

baginya akan berpikir 

ats tindakan 

whistleblowing yang 

hendak dilakukannya 

1. Keyakinan Normatif 

(normative belief) 

2. Motivasi untuk memenuhi 

harapan (Motivation to 

compound) 

Thurstone 

1-5 

Park dan 

Blenkisopp 

(2009).  

Ponnu et al 

(2008). 

4. Persepsi Kontrol 

Perilaku adalah 

keyakinan tentang 

ada atau tidaknya 

faktor-faktor yang 

memfasilitasi dan 

menghalangi individu 

melakukan 

whistleblowing 

1. Keyakinan kontrol 

(control belief) 

2. Kekuatan Kontrol yang 

dirasakan (perceived 

power control). 

Likert 1-5  Ajzen 

(2005). 

5. Intensi untuk 

melakukan 

whistleblowing 

1. Intensi untuk melakukan 

whistleblowing pada jalur 

internal 

2. Intensi untuk melakukan 

whistleblowing pada jalur 

eksternal 

Likert 1-5 Park dan 

Blenkisopp 

(2009).  
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No Variabel Indikator Skala Literatur 

6. Komitmen 

profesional 

merupakan loyalitas 

seorang individu 

terhadap profesinya 

seperti apa yang 

dipersepsikan oleh 

individu tersebut. 

1. Tingkat komitmen dang 

kebanggan terhadap 

profesi aparatur Sipil

 Negara (ASN). 

2. Persepsi individu terhadap 

profesinya. 

Likert 1-5  Laksono 

 (2019) 

7. Komitmen organisasi 

merupakan sejauh 

mana seorang pegawai 

dalam sebuah 

organisasi membela 

organisasinya beserta 

keinginannya untuk 

mempertahankan 

keanggotaannya di 

organisasi. 

1. Afektif 

2. Normatif 

3. Continue/Lanjutan 

Likert 1-5 Meyer dan 

Allen (1991) 

Sumber: Data primer yang diolah, 2020 
 

3.4 Instrumen Penelitian dan Pengujian Instrumen 

3.4.1 Instrumen Penelitian 

Peneliti menggunakan kuesioner untuk mendapatkan persepsi atau penilaian 

responden atas penyataan-pernyataan yang didesain agar dapat merefleksikan 

indikator-indikator tiap variabel. 

3.4.2 Pengujian Instrumen Penelitian 

Sebelum  kuesioner  digunakan  untuk  pengambilan  data  penelitian, maka 

kuesioner perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu, agar data yang terkumpul 

berkualitas dan sesuai dengan  tujuan  penelitian.  Pengujin  angket  atau kuesioner 

meliputi pengujian kesahihan atau validitas (validity) dan pengujian reliabilitas 

(reliability) kuesioner yang bersangkutan melalui uji pilot (pilot study). Kuesioner 

yang digunakan oleh peneliti merupakan replikasi dari kuesioner yang telah 
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dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

Pilot study dilakukan untuk menguji kelayakan kuesioner dan mengetahui 

tingkat keterpahaman  instrumen,  apakah  responden  mengalami  kesulitan  dalam 

menangkap dari maksud penelitian tersebut atau tidak. Di uji pilot, responden tidak 

harus merupakan bagian dari populasi tetapi dapat berupa individu-individu yang 

dipilih dan memahami tentang isu yang  diteliti (Jogiyanto, 2007). Peneliti 

melakukan uji pilot dengan cara menyebarkan instrumen kepada 30 PNS  Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Semarang secara acak. 

Instrumen dalam penelitian ini diuji menggunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas menggunakan alat uji IBM SPSS Statistic. Penelitian sosial biasanya 

menggunakan tingkat kesalahan 5% atau 10%. Tingkat kesalahan pengujian 

validitas dan reliabilitas yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah 

sebesar 5%. 

3.4.3 Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan untuk menguji apakah angket atau kuesioner sebagai 

alat ukur variabel penelitian telah benar-benar mengukur apa yang seharusnya  

diukur  (Wahyudin,  2015).  Pengujian  validitas  dalam  penelitian  ini adalah  

dengan  mengamati  nilai  corrected  item-total  correlation.  Suatu item pertanyaan  

dikatakan  valid  jika  corrected  item-total  correlation  (r hitung) lebih besar 

daripada r tabel (Sarjono dan Julianita, 2013).  Hasil  pengujian validitas terhadap 

item-item pertanyaan akan dijelaskan sebagai berikut: 
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Tabel 3. 2 Hasil Pengujian Validitas Variabel Perilaku Whistleblowing 

No. Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan 

1. PW1 0,714 0,361 VALID 

2. PW2 0,903 0,361 VALID 

3. PW3 0,948 0,361 VALID 

4. PW4 0,887 0,361 VALID 

5. PW5 0,904 0,361 VALID 

6. PW6 0,508 0,361 VALID 

7. PW7 0,703 0,361 VALID 

8. PW8 0,753 0,361 VALID 

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22 (2020) 

 Tabel 3.2 menunjukkan hasil uji validitas instrumen penelitian variabel 

perilaku whistleblowing, dimana nilai r hitung dari delapan item pertanyaan lebih 

besar daripada nilai r tabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedelapan item 

pertanyaan variabel perilaku whistleblowing dinyatakan valid dan instrumen 

penelitian ini layak digunakan untuk mengukur variabel penelitian. 

Tabel 3. 3 Hasil Pengujian Validitas Variabel Intensi Whistleblowing 

No. Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan 

1. IW1 0,506 0,361 VALID 

2. IW2 0,736 0,361 VALID 

3. IW3 0,792 0,361 VALID 

4. IW4 0,748 0,361 VALID 

5. IW5 0,732 0,361 VALID 

6. IW6 0,649 0,361 VALID 

7. IW7 0,830 0,361 VALID 

8. IW8 0,817 0,361 VALID 

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22 (2020) 

 Tabel 3.3 menunjukkan hasil uji validitas instrumen penelitian variabel 

intensi whistleblowing, dimana nilai r hitung dari delapan item pertanyaan lebih 

besar daripada nilai r tabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedelapan item 



76 
 

 
 

pertanyaan variabel intensi whistleblowing dinyatakan valid dan instrumen 

penelitian ini layak digunakan untuk mengukur variabel penelitian. 

Tabel 3. 4 Hasil Pengujian Validitas Variabel Sikap 

No. Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan 

1. SIK1 0,850 0,361 VALID 

2. SIK2 0,897 0,361 VALID 

3. SIK3 0,889 0,361 VALID 

4. SIK4 0,818 0,361 VALID 

5. SIK5 0,775 0,361 VALID 

6. SIK6 0,883 0,361 VALID 

7. SIK7 0,853 0,361 VALID 

8. SIK8 0,737 0,361 VALID 

9. SIK9 0,786 0,361 VALID 

10. SIK10 0,674 0,361 VALID 

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22 (2020) 

 Tabel 3.4 menunjukkan hasil uji validitas instrumen penelitian variabel 

sikap, dimana nilai r hitung dari sepuluh item pertanyaan lebih besar daripada nilai 

r tabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa sepuluh item pertanyaan sikap dinyatakan 

valid dan instrumen penelitian ini layak digunakan untuk mengukur variabel 

penelitian. 

Tabel 3. 5 Hasil Pengujian Validitas Variabel Norma Subjektif 

No. Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan 

1. NS1 0,767 0,361 VALID 

2. NS2 0,767 0,361 VALID 

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22 (2020) 

 Tabel 3.5 menunjukkan hasil uji validitas instrumen penelitian variabel 

norma subjektif, dimana nilai r hitung dari dua item pertanyaan lebih besar 

daripada nilai r tabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua item pertanyaan 
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norma subjektif dinyatakan valid dan instrumen penelitian ini layak digunakan 

untuk mengukur variabel penelitian. 

Tabel 3. 6 Hasil Pengujian Validitas Variabel Persepsi Kontrol Perilaku 

No. Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan 

1. PKP1 0,409 0,361 VALID 

2. PKP2 0,297 0,361 TIDAK VALID 

3. PKP3 0,483 0,361 VALID 

4. PKP4 0,435 0,361 VALID 

5. PKP5 0,803 0,361 VALID 

6. PKP6 0,854 0,361 VALID 

7. PKP7 0,685 0,361 VALID 

8. PKP8 0,643 0,361 VALID 

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22 (2020) 

 Tabel 3.6 menunjukkan hasil uji validitas instrumen penelitian variabel 

persepsi kontrol perilaku, dimana nilai r hitung dari tujuh item pertanyaan lebih 

besar daripada nilai r tabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa hanya tujuh item 

pertanyaan yang dinyatakan valid digunakan untuk mengukur variabel penelitian. 

Sehingga satu item pertanyaan yang tidak valid tidak digunakan untuk penelitian 

ini kedepannya.  

Tabel 3. 7 Hasil Pengujian Validitas Variabel Komitmen Profesional 

No. Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan 

1. KP1 0,368 0,361 VALID 

2. KP2 0,470 0,361 VALID 

3. KP3 0,548 0,361 VALID 

4. KP4 0,244 0,361 TIDAK VALID 

5. KP5 0,645 0,361 VALID 

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22 (2020) 

Tabel 3.7 menunjukkan hasil uji validitas instrumen penelitian variabel 

komitmen profesional, dimana nilai r hitung dari lima item pertanyaan lebih besar 
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daripada nilai r tabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa hanya empat item 

pertanyaan yang dinyatakan valid digunakan untuk mengukur variabel penelitian. 

Sehingga satu item pertanyaan yang tidak valid tidak digunakan untuk penelitian 

ini kedepannya. 

Tabel 3. 8 Hasil Pengujian Validitas Variabel Komitmen Organisasi 

No. Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan 

1. KO1 0,813 0,361 VALID 

2. KO2 0,784 0,361 VALID 

3. KO3 0,565 0,361 VALID 

4. KO4 0,413 0,361 VALID 

5. KO5 0,813 0,361 VALID 

6. KO6 0,885 0,361 VALID 

7. KO7 0,825 0,361 VALID 

8. KO8 0,775 0,361 VALID 

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22 (2020) 

Tabel 3.8 menunjukkan hasil uji validitas instrumen penelitian variabel 

komitemn organisasi, dimana nilai r hitung dari delapan item pertanyaan lebih 

besar daripada nilai r tabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedelapan item 

pertanyaan komitemn organisasi dinyatakan valid dan instrumen penelitian ini 

layak digunakan untuk mengukur variabel penelitian.  

3.4.4 Uji Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuuk mendeteksi apakah angket 

atau kuesioner sebagai alat ukur variabel penelitian telah memberikan hasil 

pengukuran yang konsisten atau ajeg dari waktu ke waktu (Wahyudin, 2015). 

Pengujian validitas dalam penelitian ini adalah dengan mengamati nilai 

Cronbach’s Alpha. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha 

lebih besar dari 0,60 (Sarjono & Julianita, 2013).  
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Tabel 3.9 menunjukkan ringkasan hasil uji reliabilitas setiap variabel. Hasil 

pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel perilaku whistleblowing memiliki 

nilai cronbach’s alpha 0,913; variabel intensi whistleblowing memiliki nilai 

cronbach’s alpha 0,916; variabel sikap memiliki nilai cronbach’s alpha 0,956; 

variabel norma subjektif memiliki nilai cronbach’s alpha 0,864; variabel persepsi 

kontrol perilaku memiliki nilai cronbach’s alpha 0,832; variabel komitmen 

profesional memiliki nilai cronbach’s alpha 0,672; serta variabel komitmen 

organisasi memiliki nilai cronbach’s alpha 0,915. Ketujuh variabel tersebut 

memiliki nilai cronbach’s alpha > 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kuesioner pertanyaan dalam penelitian ini adalah reliabel dan instrumen penelitian 

ini layak digunakan untuk mengukur variabel penelitian. 

Tabel 3. 9 Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel 
Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha yang 

disyaratkan 

Keterangan 

1. Perilaku Whistleblowing 0.913 0.60 RELIABEL 

2. Intensi Whistleblowing 0.916 0.60 RELIABEL 

3. Sikap 0.956 0.60 RELIABEL 

4. Norma Subyektif 0.864 0.60 RELIABEL 

5. Persepsi Kontrol Perilaku 0.832 0.60 RELIABEL 

6. Komitmen Profesional 0.672 0.60 RELIABEL 

7. Komitmen Organisasi 0.915 0.60 RELIABEL 

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22 (2020) 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik yang dipakai adalah teknik angket atau daftar kuesioner. Teknik 

angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan tertulis kepada narasumber atau responden berkaitan 
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dengan aspek-aspek penting yang berhubungan dengan pengukuran variabel 

penelitian (Wahyudin, 2015). 

Kuesioner dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup. 

Wahyudin (2015) mendefinisikan pertanyaan tertutup sebagai pertanyaan yang 

alternatif jawabannya telah disediakan oleh Penulis. Kuesioner penelitian ini 

merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai perilaku whistleblowing, 

kemudian dikembangkan seperlunya oleh Penulis. Pengumpulan data dilakukan 

oleh Penulis dengan menyebarkan kuesioner secara langsung ke kantor-kantor 

Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. Kuesioner yang dibagikan akan diambil 

maupun ditunggu langsung sesuai kesepakatan dengan pihak responden. 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

3.6.1.1 Analisis Statistik Deskriptif Responden 

Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  PNS  yang  bekerja  di  Bagian 

Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. Deskripsi responden terdiri 

atas instansi tempat responden bekerja, jenis kelamin responden, umur responden, 

masa kerja responden, dan pendidikan terakhir responden. 

3.6.1.2 Analisis Statistik Deskriptif Variabel 

 

Analisis  statistik  deskriptif  memberikan  gambaran  atau  deskripsi  suatu 

data. Deskripsi variabel tersebut disajikan untuk mengetahui nilai rata-rata (mean) 

minimum, maksimum dan standar deviasi dari variabel-variabel yang diteliti. 

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mempermudah dalam memahami 

pengukuran indikator-indikator dalam setiap variabel yang diungkap. Sugiyono 
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(2010) menyebutkan langkah-langkah untuk menentukan tabel kriteria adalah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan skor maksimum 

2. Menentukan skor minimum 

3. Menentukan rentang (nilai maksimum dikurangi nilai minimum) 

4. Menentukan banyaknya kelas interval, jumlah skala likert dan thrustone yang 

digunakan sebanyak 5 

5. Menentukan panjang kelas interval, yang diperoleh dengan membagi antara 

rentang kelas dan banyaknya kelas. 

Penentuan kategori deskriptif variabel perilaku whistleblowing dibuat tabel 

kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut: 

1. Menentukan skor maksimum = 8 (jumlah soal) x 5 (skor maks.) = 40 

 

2. Menentukan skor minimum = 8 (jumlah soal) x 1 (skor min.) = 8 

 

3. Menentukan rentang kelas = 40 (skor maks.) – 8 (skor min.) = 32 

 

4. Menentukan banyaknya kelas = 5 (menggunakan skala likert yang 

digunakan) 

5. Menentukan panjang kelas. 

 

P =
Rentang Kelas

Banyaknya Kelas
, Maka P =

40 − 8

5
= 6,40 

Maka panjang kelas interval variabel perilaku whistleblowing adalah 6,40. 
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Tabel 3. 10 Kategori Perilaku Whistleblowing 

No Skor Interval Kategori 

1. 08,00 – 14,39 Sangat Rendah 

2. 14,40 – 20,79 Rendah 

3. 20,80 – 27,19 Sedang 

4. 27,20 – 33,59 Tinggi 

5. 33,60 – 40,00 Sangat Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020 

Penentuan kategori deskriptif variabel intensi untuk melakukan 

whistleblowing dibuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

1. Menentukan skor maksimum = 8 (jumlah soal) x 5 (skor maks.) = 40 

 

2. Menentukan skor minimum = 8 (jumlah soal) x 1 (skor min.) = 8 

 

3. Menentukan rentang kelas = 40 (skor maks.) – 8 (skor min.) = 32 

 

4. Menentukan banyaknya kelas = 5 (menggunakan skala likert yang 

digunakan) 

5. Menentukan panjang kelas. 

 

P =
Rentang Kelas

Banyaknya Kelas
, Maka P =

40 − 8

5
= 6,40 

Maka panjang kelas interval variabel intensi untuk melakukan 

whistleblowing adalah 6,40. 

Tabel 3. 11 Kategori Intensi untuk melakukan whistleblowing 

No Skor Interval Kategori 

1. 08,00 – 14,39 Sangat Rendah 

2. 14,40 – 20,79 Rendah 

3. 20,80 – 27,19 Sedang 

4. 27,20 – 33,59 Tinggi 

5. 33,60 – 40,00 Sangat Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020 
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Penentuan kategori deskriptif variabel sikap dibuat tabel kategori yang 

disusun dengan perhitungan sebagai berikut: 

1. Menentukan skor maksimum = 10  (jumlah soal) x 5 (skor maks.) = 50 

 

2. Menentukan skor minimum = 10 (jumlah soal) x 1 (skor min.) = 10 

 

3. Menentukan rentang kelas = 50 (skor maks.) – 10 (skor min.) = 40 

 

4. Menentukan banyaknya kelas = 5 (menggunakan skala likert yang 

digunakan) 

5. Menentukan panjang kelas. 

 

P =
Rentang Kelas

Banyaknya Kelas
, Maka P =

50 − 10

5
= 8,00 

Maka panjang kelas interval variabel sikap adalah 8,00. 

Tabel 3. 12 Kategori Sikap 

No Skor Interval Kategori 

1. 10,00 – 17,99 Sangat Rendah 

2. 18,00 – 25,99 Rendah 

3. 26,00 – 33,99 Sedang 

4. 34,00 – 41,99 Tinggi 

5. 42,00 – 50,00 Sangat Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020 

Penentuan kategori deskriptif variabel norma subjektif dibuat tabel kategori 

yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut: 

1. Menentukan skor maksimum = 2  (jumlah soal) x 5 (skor maks.) = 10 

2. Menentukan skor minimum = 2 (jumlah soal) x 1 (skor min.) = 2 

3. Menentukan rentang kelas = 10 (skor maks.) – 2 (skor min.) = 8 

4. Menentukan banyaknya kelas = 5 (menggunakan skala thurstone yang 

digunakan) 
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5. Menentukan panjang kelas. 

P =
Rentang Kelas

Banyaknya Kelas
, Maka P =

10 − 2

5
= 1,60 

Maka panjang kelas interval variabel norma subjektif adalah 1,60. 

Tabel 3. 13 Kategori Norma Subjektif 

No Skor Interval Kategori 

1. 02,00 – 03,59 Sangat Rendah 

2. 03,60 – 05,19 Rendah 

3. 05,20 – 06,79 Sedang 

4. 06,80 – 08,39 Tinggi 

5. 08,40 – 10,00 Sangat Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020 

Penentuan kategori deskriptif variabel persepsi kontrol perilaku dibuat tabel 

kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut: 

1. Menentukan skor maksimum = 7 (jumlah soal) x 5 (skor maks.) = 35 

2. Menentukan skor minimum = 7 (jumlah soal) x 1 (skor min.) = 7 

3. Menentukan rentang kelas = 35 (skor maks.) – 7 (skor min.) = 28 

4. Menentukan banyaknya kelas = 5 (menggunakan skala likert yang 

digunakan) 

5. Menentukan panjang kelas. 

P =
Rentang Kelas

Banyaknya Kelas
, Maka P =

35 − 7

5
= 5,60 

Maka panjang kelas interval variabel persepsi kontrol perilaku adalah 5,60. 
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Tabel 3. 14 Kategori Persepsi Kontrol Perilaku 

No Skor Interval Kategori 

1. 07,00 – 12,59 Sangat Rendah 

2. 12,60 – 18,19 Rendah 

3. 18,20 – 23,79 Sedang 

4. 23,80 – 29,39 Tinggi 

5. 29,40 – 35,00 Sangat Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020 

Penentuan kategori deskriptif variabel komitmen profesional dibuat tabel 

kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut: 

1. Menentukan skor maksimum = 4 (jumlah soal) x 5 (skor maks.) = 20 

2. Menentukan skor minimum = 4 (jumlah soal) x 1 (skor min.) = 4 

3. Menentukan rentang kelas = 20 (skor maks.) – 4 (skor min.) = 16 

4. Menentukan banyaknya kelas = 5 (menggunakan skala likert yang 

digunakan) 

5. Menentukan panjang kelas. 

P =
Rentang Kelas

Banyaknya Kelas
, Maka P =

20 − 4

5
= 3,20 

Maka panjang kelas interval variabel komitmen profesional adalah 3,20. 

Tabel 3. 15 Kategori Komitmen Profesional 

No Skor Interval Kategori 

1. 04,00 – 07,19 Sangat Rendah 

2. 07,20 – 10,39 Rendah 

3. 10,40 – 13,59 Sedang 

4. 13,60 – 16,79 Tinggi 

5. 16,80 – 20,00 Sangat Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020 

Penentuan kategori deskriptif variabel komitmen organisasi  dibuat tabel 

kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut: 
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1. Menentukan skor maksimum = 8 (jumlah soal) x 5 (skor maks.) = 40 

 

2. Menentukan skor minimum = 8 (jumlah soal) x 1 (skor min.) = 8 

 

3. Menentukan rentang kelas = 40 (skor maks.) – 8 (skor min.) = 32 

 

4. Menentukan banyaknya kelas = 5 (menggunakan skala likert yang 

digunakan) 

5. Menentukan panjang kelas. 

 

P =
Rentang Kelas

Banyaknya Kelas
, Maka P =

40 − 8

5
= 6,40 

Maka panjang kelas interval variabel komitmen organisasi  adalah 6,40. 

Tabel 3. 16 Kategori Komitmen Organisasi 

No Skor Interval Kategori 

1. 08,00 – 14,39 Sangat Rendah 

2. 14,40 – 20,79 Rendah 

3. 20,80 – 27,19 Sedang 

4. 27,20 – 33,59 Tinggi 

5. 33,60 – 40,00 Sangat Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020 

3.6.2 Analisis Statistik Inferensial 

3.6.2.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Model pengujian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian 

ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda  (multiple regression), 

yaitu  untuk  melihat  pengaruh  variabel  sikap , norma subjektif, persepsi kontrol 

perilaku, komitmen profesional, komitmen organisasi, dan intensi terhadap  

perilaku untuk melakukan whistleblowing pada PNS bagian keuangan di 

Pemerintahan Kabupaten Semarang. Alat analisis ini digunakan untuk menguji  
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pengaruh  beberapa  variabel independen terhadap satu variabel dependen. 

Persamaan regresi penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) IW= α +β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+ β5X5+e1 

2) PW= α +β1X3+ β2IW +e2 

Keterangan : 

IW = Intensi Whistleblowing 

PW = Perilaku Whistleblowing 

X1 = Sikap 

X2 = Norma Subjektif 

X3  = Persepsi Kontrol Perilaku 

X4 = Komitmen Profesional 

X5 = Komitmen organisasi 

e = Error 

α = Alpha 

β = Koefisien Regresi 

3.6.2.2 Uji Prasyarat 

1. Uji Normalitas 

Uji  normalitas  bertujuan  untuk  mengetahui  normal  atau  tidaknya  suatu 

distribusi data (Sarjono dan Julianita, 2013). Uji normalitas penting dilakukan 

karena salah satu syarat pengujian parametic test adalah data berdistribusi normal. 

Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal 

atau tidak yaitu dengan analisa grafik atau analisa statistik. 

Analisa grafik dilakukan dengan melihat normal probability  plot  (P  Plot). 
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Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data  yang 

menyebar  di  sekitar  garis  diagonal,   dan   penyebaran   titik-titik data  searah  

mengikuti  garis  diagonal.  Analisa  statistik  dapat  dilakukan dengan uji statistik    

One-Sample    Kolmogorov-Smirnov    (K-S)  dengan kriteria sig: 

1. Jika nilai sig > α (0,05), maka residual menyebar normal, artinya asumsi 

normalitas untuk model regresi terpenuhi. 

2. Jika nilai sig < α (0,05), maka residual menyebar tidak normal, artinya asumsi 

normalitas untuk model regresi tidak terpenuhi.  

3.6.2.3 Uji Asumsi Klasik 

 Uji Multikolinearitas 

Mutikolinearitas menyatakan hubungan antar variabel independen. Uji 

mutikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah  ada  hubungan  atau korelasi 

diantara variabel independen. Model dregresi yang  baik  seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2015). Deteksi ada atau tidaknya 

mutikolinearitas di dalam model  regresi  dapat  dilihat  dari  besaran VIF (Variance 

Inflation Factor) dan tolerance. Regresi bebas dari mutikolinearitas jika besar nilai 

VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 (Ghozali, 2015). 

1. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu  model 

regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika varians dari  residual  satu  pengamatan ke 

pengamatan yang  lain  tetap,  maka  disebut  homokedastisitas dan jika berbeda 

disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau 
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tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2015). Uji heterokedastisitas dapat 

dilakukan dengan memerhatikan plot  antara nilai  prediksi  variabel  terikat  

(ZPRED)  terhadap  residualnya  (SRESID). Deteksi ada  atau  tidaknya  

heterokedastisitas   dapat   dilihat   dengan   ada   tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot. Jika terdapat pola tertentu maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas,  tetapi  jika  tidak  ada  pola yang jelas serta titik-titik menyebar  

di  atas  dan  di  bawah  angka  0  pada  sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2015). 

 Uji Autokorelasi 

 

Ghozali (2015) menjelaskan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi linear berganda terdapat korelasi antara kelasahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terdapat korelasi, maka disebut terjadi auotokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepandajang waktu 

berkaitan satu sama lainnya. Masalah autokorelasi timbul karena residual 

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. 

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji 

autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menguji run test, di mana 

kriterianya adalah apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari nilai alpha 

(0,05) maka tidak terjadi autokorelasi. 

3.6.2.4 Pengujian Hipotesis 

1. Uji Parsial (t) 

 Uji statistik t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
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masing-masing variabel independen secara  individual  terhadap  variabel dependen 

pada tingkat kesalahan 5% (0,05). Penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikansi < α (0,05), maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

2. Jika nilai signifikansi > α (0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

2. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien  determinasi  (R)  mengukur  seberapa   jauh   kemampuan model 

dalam  menerangkan  variasi   variabel   dependen   (Ghozali,   2015). Nilai koefisien 

determinasi (R²) adalah  0  sampai  dengan  1.  Semakin  mendekati angka 1, maka 

semakin besar  pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel dependen.  Hal 

tersebut  berlaku  sebaliknya,  yaitu  apabila  nilai R² semakin menjauhi angka 1, 

maka  maka  semakin  kecil  pengaruh variabel independen terhadap variable 

dependen. Ghozali  (2015)   menjelaskan   bahwa   kelemahan   mendasar 

penggunaan koefisien determinasi R² adalah bias terhadap jumlah variable 

independen  yang dimasukan  ke dalam  model. Para peneliti menganjurkan  untuk 

menggunakan  nilai  adjusted R² pada saat mengevaluasi mana model regresi 

terbaik. 

 Koefisien Determinasi Parsial (r²) 

 Koefisien determinasi parsial (r²) digunakan untuk mengukur faktor manakah 

yang paling berpengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. 

Nilai  R² yang besar menunjukkan variabel independen yang mempunyai pengaruh 

paling dominan terhadap variabel dependen. Tujuan menghitung koefisien 
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determinasi parsial  (r²) adalah untuk mengetahui variabel independen mana yang 

paling dominan terhadap variabel independen (Ghozali, 2015).
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian 

Kabupaten Semarang merupakan salah satu penyelenggara Pemerintahan 

Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014). 

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah 

pusat. Pemerintah daerah dibantu oleh beberapa pihak dalam menjalankan 

pemerintahan, salah satunya adalah perangkat daerah. Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Perangkat Daerah 

adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, dan Perincian Tugas Perangkat 

Daerah Kabupaten Semarang menjelaskan tentang susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Semarang, yaitu terdiri atas 23 instansi yang bekerja di berbagai bidang 

urusan pemerintahan. 
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Setiap struktur organisasi perangkat daerah terdiri atas berbagai macam 

bagian atau bidang, seperti bagian perencanaan, bagian keuangan, bagian 

administrasi dan umum, serta bagian-bagian lain yang terkait dengan bidang atau 

sektor dinas. Objek dari penelitian ini adalah Perangkat Daerah Kabupaten 

Semarang dan subjek penelitiannya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

bekerja di Bagian Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. 

4.1.2 Proses Penelitian dan Tingkat Pengambalian Kuesioner 

 

Proses penelitian dimulai dari survei pendahuluan di Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Semarang untuk mendapatkan data terkait dengan populasi 

penelitian. Langkah selanjutnya yang dilakukan Penulis adalah mengirim surat izin 

penelitian ke dinas yang di tuju pada tanggal 9 Maret 2020. Setelah mendapat 

persetujuan maka kuesioner dapat dibagikan dengan rentang waktu pengembalian 

selama dua minggu yaitu 9 Maret - 23 Maret 2020. 

Kuesioner penelitian yang disebar berjumlah 59 kuesioner, dengan jangka 

waktu pengambilan kuesioner selama dua minggu dari tanggal penyerahan 

kuesioner. Kuesioner yang disebar tidak semuanya kembali. Tingkat pengembalian 

kuesioner akan dimunculkan dalam Tabel 4.1. 

Tabel 4. 1  

Tingkat Pengembalian Kuesioner Penelitian 

Keterangan Jumlah Persentase 

Kuesioner yang disebar 59 100,00 % 

Kuesioner yang tidak kembali 5 08,29 % 

Kuesioner yang tidak dapat diolah 4 07, 00 % 

Kuesioner yang digunakan dalam analisis 50 84,71 % 

Sumber: Data primer yang diolah, 2020 
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Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah kuesioner yang disebar adalah 

sebanyak 59 kuesioner. Tingkat pengembalian kuesioner adalah sebesar 84,71% 

(50 kuesioner) dengan catatan terdapat 4 kuesioner (07,00%) yang tidak diisi secara 

lengkap, sehingga kuesioner tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat digunakan 

untuk analisis. Jumlah kuesioner yang digunakan dalam analisis penelitian ini 

hingga akhir adalah sebanyak 50 kuesioner atau 84,71%, yang berasal dari jumlah 

seluruh kuesioner dikurangi dengan kuesioner yang tidak kembali dan kuesioner 

yang tidak sah. 

4.1.3 Analisis Statistik Deskriptif 

a. Analisis Statistik Deskriptif Responden 

Analisis statistik yang pertama dilakukan adalah analisis statistik deskriptif 

responden. Analisis statistik deskriptif responden dilakukan untuk mengetahui latar 

belakang responden yang mengisi kuesioner. Analisis statistik deskriptif responden 

pada penelitian ini terdiri atas empat item antara lain umur responden, masa kerja 

responden, pendidikan terakhir responden, dan jenis kelamin responden. Hasil 

analisis statistik deskriptif responden akan dijelaskan dalam Tabel 4.2 berikut. 
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Tabel 4. 2  

Karakteristik Responden 

KATEGORI 
JUMLAH PRESENTASE (%) 

L P TOTAL L P TOTAL 

Usia 21-30 tahun 1 2 3 4,8 6,9 6 

31-40 tahun 8 11 19 38,1 37,9 38 

41-50 tahun 12 8 20 57,1 27,6 40 

>50 tahun 3 5 8 14,3 17,2 16 

Total 21 29 50 42 58 100 

Masa 

Bekerja  

1-10 tahun 6 11 17 28,6 37,9 34 

11-20 tahun 9 10 19 42,9 34,5 38 

21-30 tahun 7 4 11 33,3 13,8 22 

>30 tahun 1 2 3 4,8 6,9 6 

Total 21 29 50 42 58 100 

Pendidikan 

Terakhir 

SMA/sederajat 1 6 7 4,8 20,7 14 

D3 2 2 4 9,5 6,9 8 

D4 - - 0 0 0 0 

S1 15 17 32 71,4 58,6 64 

S2 2 5 7 9,5 17,2 16 

Total 21 29 50 42 58 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020 
 

Tabel 4.2 menjelaskan bahwa sebagian besar responden yang mengisi 

kuesioner adalah responden yang berusia antara 41 sampai dengan 50 tahun, yaitu 

sebanyak 20 responden atau 40% dengan responden laki-laki sebanyak 12 orang 

(57,1%) dan responden perempuan sebanyak 8 orang (27,6%). Jumlah terendah 

adalah responden yang berusia 21 sampai dengan 30 tahun, yaitu sebanyak 3 

responden atau 6% dengan responden laki-laki sebanyak 3 orang (4,8%) dan 

responden perempuan sebanyak 2 orang (6,9%)   Responden yang berusia 31 

sampai dengan 40 tahun berjumlah 19 responden atau 38% dengan responden laki-

laki sebanyak 8 orang (28,1%) dan responden perempuan sebanyak 11 orang 

(37,9%)  dan yang berusia lebih dari 50 tahun berjumlah 8 responden atau 16% 



96 
 

 
 

dengan responden laki-laki sebanyak 3 orang (14,3%) dan responden perempuan 

sebanyak 8 orang (17,2%) . 

Masa kerja responden dalam penelitian ini juga beragam, rentangnya, mulai 

dari 1 tahun sampai dengan lebih dari 30 tahun. Sebagian besar responden yang 

mengisi kuesioner adalah responden yang sudah bekerja selama 11 sampai dengan 

20 tahun, yaitu sebanyak 19 responden atau 38% dengan responden laki-laki 

sebanyak 9 orang (42,9%) dan responden perempuan sebanyak 10 orang (34,5%). 

Jumlah terendah adalah responden yang sudah bekerja selama lebih dari 30 tahun, 

yaitu sebanyak 3 responden atau 6% dengan responden laki-laki sebanyak 1 orang 

(4,8%) dan responden perempuan sebanyak 2 orang (6,9%). Responden yang sudah 

bekerja selama 1 sampai dengan 10 tahun berjumlah 17 responden atau 34% 

dengan responden laki-laki sebanyak 6 orang (28,6%) dan responden perempuan 

sebanyak 11 orang (37,9%) dan yang sudah bekerja selama 21 sampai 30 tahun 

berjumlah 11 responden atau 22% dengan responden laki-laki sebanyak 7 orang 

(33,3%) dan responden perempuan sebanyak 4 orang (13,8%) 

Tingkat pendidikan responden yang mengisi kuesioner juga dijelaskan 

dalam Tabel 4.2. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah 

lulusan S1, yaitu sebanyak 32 responden atau 64% dengan responden laki-laki 

sebanyak 15 orang (71,4%) dan responden perempuan sebanyak 17 orang (58,6%). 

Responden yang memiliki pendidikan terakhir S2 berjumlah 7 responden atau 14% 

dengan responden laki-laki sebanyak 2 orang (9,5%) dan responden perempuan 

sebanyak 5 orang (17,2%), SMA atau sederajat berjumlah 7 responden atau 14% 

dengan responden laki-laki sebanyak 1 orang (4,8%) dan responden perempuan 
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sebanyak 6 orang (20,7%) dan responden dengan tingkat pendidikan terakhir D3 

berjumlah 4 responden atau 8% dengan responden laki-laki sebanyak 2 orang 

(9,5%) dan responden perempuan sebanyak 2 orang (6,9%) 

Tabel 4.2 juga menjelaskan mengenai jenis kelamin responden yang 

mengisi kuesioner dalam penelitian ini. Sebagian besar adalah jenis kelamin 

perempuan dengan jumlah 29 responden atau 58%, sedangkan sisanya adalah 

responden laki-laki yaitu 21 responden atau sebesar 42%. 

b. Analisis Statistik Deskriptif Variabel 

Analisis  statistik  deskriptif  memberikan  gambaran  atau  deskripsi  suatu 

data, diantaranya untuk mengetahui rata-rata (mean) minimum, maksimum dan 

standar deviasi dari variabel-variabel yang diteliti. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah perilaku whistleblowing, sedangkan variabel independen 

dalam penelitian ini antara lain intensi whistleblowing, sikap, norma subjektif, 

persepsi kontrol perilaku, komitmen profesional, dan komitmen organisasi. 

1. Perilaku Whistleblowing 

Hasil uji statistik deskriptif variabel perilaku whistleblowing disajikan 

dalam Tabel 4.3 berikut ini. 

Tabel 4. 3  

Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Perilaku Whistleblowing 
Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Sum Mean 
Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic 

TOTAL_PW 50 8 40 782 15,64 1,281 9,059 

Valid N 
(listwise) 

50       

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22, 2020  
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Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah N atau unit analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 50. Hasil olah data menunjukkan bahwa data 

terkecil (minimum) adalah 8 sedangkan data terbesar atau maksimum adalah 40. 

Nilai maksimum menunjukan bahwa responden memiliki perilaku tindakan 

whistleblowing yang tertinggi, sedangkan nilai minimum menunjukan bahwa 

responden memiliki perilaku tindakan whistleblowing yang terendah. 

Rata-rata atau mean menunjukkan angka 15,64 dengan standar deviasi 9, 

059. Hal tersebut memiliki arti bahwa rata-rata perilaku tindakan whistleblowing 

yang dimiliki oleh responden adalah senilai 15,64. Standar deviasi sebesar 9, 059 

menunjukkan simpangan data yang cukup baik karena nilainya lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai rata-rata yaitu 15,64. Tingkat keberagaman variabel 

perilaku whistleblowing, dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi berikut ini. 

Tabel 4. 4  

Distribusi Frekuensi Variabel Perilaku WhistleBlowing 

No. Interval Frekuensi Persentase (%) Kategori 

1. 08,00 – 14,39 28 56 Sangat rendah 

2. 14,40 – 20,79 10 20 Rendah 

3. 20,80 – 27,19 4 8 Sedang 

4. 27,20 – 33,59 5 10 Tinggi 

5. 33,60– 40,00 3 6 Sangat tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020 

Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa nilai rata-rata variabel perilaku 

whistleblowing sebesar 15,64 berada pada interval 14,4 sampai dengan 20,79 dan 

termasuk dalam kategori rendah yang berarti rata-rata responden pada penelitian ini 

belum memiliki keberanian dalam  melakukan tindakan whistleblowing. Tabel di 

atas juga menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi yaitu sebesar 56%, berada pada 

kategori rendah dengan interval antara 8 sampai dengan 14,39 sedangkan frekuensi 
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terendah yaitu sebesar 6%, berada pada kategori sangat tinggi dengan interval 

antara 33,60 sampai dengan 40. Hal tersebut mengarah pada satu kesimpulan bahwa 

rata-rata responden dalam penelitian ini memiliki tindakan whistleblowing yang 

sangat rendah. 

2. Intensi Whistleblowing 

Hasil uji statistik deskriptif variabel sikap disajikan dalam Tabel 4.5 

berikut ini. 

Tabel 4. 5 Variabel Intensi Whistleblowing 

 

N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic 

TOTAL_IW 50 8 40 1108 22,16 1,046 7,399 

Valid N 
(listwise) 

50       

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22, 2020  

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah N atau unit analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 50. Hasil olah data menunjukkan bahwa data 

terkecil (minimum) adalah 8 sedangkan data terbesar atau maksimum adalah 40. 

Nilai maksimum menunjukan bahwa responden memiliki intensi melakukan 

whistleblowing yang tertinggi, sedangkan nilai minimum menunjukan bahwa 

responden memiliki intensi melakukan whistleblowing yang terendah. 

Rata-rata atau mean menunjukkan angka 22,16 dengan standar deviasi 7, 

399. Hal tersebut memiliki arti bahwa rata-rata intensi melakukan whistleblowing  

yang dimiliki oleh responden adalah senilai 22,16. Standar deviasi sebesar 7, 399 

menunjukkan simpangan data yang cukup baik karena nilainya lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai rata-rata yaitu 22,16. Tingkat keberagaman variabel 

intensi  whistleblowing, dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi berikut ini. 
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Tabel 4. 6  

Distribusi Frekuensi Variabel Intensi Whistleblowing 

No. Interval Frekuensi Persentase (%) Kategori 

1. 08,00 – 14,39 9 18 Sangat rendah 

2. 14,40 – 20,79 12 24 Rendah 

3. 20,80 – 27,19 18 36 Sedang 

4. 27,20 – 33,59 11 22 Tinggi 

5. 33,60 – 40,00 0 0 Sangat tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020 

Tabel 4.6 memperlihatkan bahwa nilai rata-rata variabel intensi 

whistleblowing sebesar 22,16 berada pada interval 20,80 sampai dengan 27,19 dan 

termasuk dalam kategori sedang yang berarti rata-rata responden pada penelitian 

ini memiliki intensi   melakukan whistleblowing sedang. Tabel di atas juga 

menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi yaitu sebesar 36%, berada pada kategori 

sedang dengan interval antara 20,80 sampai dengan 27,19  sedangkan frekuensi 

terendah yaitu sebesar 0%, berada pada kategori sangat tinggi dengan interval 

antara 33,60 sampai dengan 40. Hal tersebut mengarah pada satu kesimpulan bahwa 

rata-rata responden dalam penelitian ini memiliki intensi whistleblowing yang 

sedang. 

3. Sikap 

Hasil uji statistik deskriptif variabel sikap disajikan dalam Tabel 4.7 berikut 

ini: 

Tabel 4. 7 Variabel Sikap 

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

SIK 50 11 50 39,74 1,103 7,801 

Valid N 
(listwise) 

50      

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22, 2020  
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Tabel 4.7 menunjukkan bahwa jumlah N atau unit analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 50. Hasil olah data menunjukkan bahwa data 

terkecil (minimum) adalah 11 sedangkan data terbesar atau maksimum adalah 50. 

Nilai maksimum menunjukan bahwa responden memiliki sikap yang tertinggi, 

sedangkan nilai minimum menunjukan bahwa responden memiliki sikap yang 

terendah. 

Rata-rata atau mean menunjukkan angka 39,74 dengan standar deviasi 1, 

103. Hal tersebut memiliki arti bahwa rata-rata sikap  yang dimiliki oleh responden 

adalah senilai 33,76. Standar deviasi sebesar 1, 103 menunjukkan simpangan data 

yang cukup baik karena nilainya lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata 

yaitu 33,76. Tingkat keberagaman variabel sikap, dapat dilihat pada tabel distribusi 

frekuensi berikut ini. 

Tabel 4. 8  

Distribusi Frekuensi Variabel Sikap 

No. Interval Frekuensi Persentase (%) Kategori 

1. 10,00 – 17,99 1 2 Sangat rendah 

2. 18,00 – 25,99 0 0 Rendah 

3. 26,00 – 33,99 8 16 Sedang 

4. 34,00 – 41,99 24 48 Tinggi 

5. 42,00 – 50,00 17 34 Sangat tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020 

Tabel 4.8 memperlihatkan bahwa nilai rata-rata variabel sikap sebesar 39,76 

berada pada interval 34, 00 sampai dengan 41,99 dan termasuk dalam kategori 

tinggi yang berarti rata-rata responden pada penelitian ini sikap whistleblowing 

yang tinggi. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi yaitu sebesar 

48%, berada pada kategori sedang dengan interval antara 34, 00 sampai dengan 

41,99  sedangkan frekuensi terendah yaitu sebesar 0%, berada pada kategori rendah 
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dengan interval antara 18, 00 sampai dengan 25,99. Hal tersebut mengarah pada 

satu kesimpulan bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini memiliki sikap 

whistleblowing yang tinggi. 

 Norma Subjektif 

Hasil uji statistik deskriptif variabel norma subjektif disajikan dalam Tabel 

4.9 berikut ini. 

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22, 2020  

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa jumlah N atau unit analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 50. Hasil olah data menunjukkan bahwa data 

terkecil (minimum) adalah 2 sedangkan data terbesar atau maksimum adalah 10. 

Nilai maksimum menunjukan bahwa responden memiliki norma subjektif yang 

tertinggi, sedangkan nilai minimum menunjukan bahwa responden memiliki norma 

subjektif yang terendah. 

Rata-rata atau mean menunjukkan angka 4,06 dengan standar deviasi 0,348.  

Hal tersebut memiliki arti bahwa rata-rata sikap  yang dimiliki oleh responden 

adalah senilai 4,06. Standar deviasi sebesar 0,348 menunjukkan simpangan data 

yang cukup baik karena nilainya lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata 

 

 

N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

NS 50 2 10 4,06 ,348 2,461 

Valid N 
(listwise) 

50      

Tabel 4. 9 Variabel Norma Subjektif 
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yaitu 4,06. Tingkat keberagaman variabel norma subjektif , dapat dilihat pada tabel 

distribusi frekuensi berikut ini. 

Tabel 4. 10  

Distribusi Frekuensi Variabel Norma Subjektif 

No. Interval Frekuensi Persentase (%) Kategori 

1. 02,00 – 03,59 25 50 Sangat rendah 

2. 03,60 – 05,19 16 32 Rendah 

3. 05,20 – 06,79 1 2 Sedang 

4. 06,80 – 08,39 4 8 Tinggi 

5. 08,40 – 10,00 4 8 Sangat tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020 

 

Tabel 4.10 memperlihatkan bahwa nilai rata-rata variabel norma subjektif 

sebesar 4, 06 berada pada interval 3,60 sampai dengan 5,19 dan termasuk dalam 

kategori rendah yang berarti rata-rata responden pada penelitian ini memiliki norma 

subjektif yang rendah. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi 

yaitu sebesar 50%, berada pada kategori sedang dengan interval antara 2, 00 sampai 

dengan 3,59  sedangkan frekuensi terendah yaitu sebesar 2%, berada pada kategori 

sedang dengan interval antara 5,20 sampai dengan 6,79. Hal tersebut mengarah 

pada satu kesimpulan bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini memiliki 

norma subjektif yang sangat rendah. 

 Persepsi Kontrol Perilaku 

Hasil uji statistik deskriptif variabel persepsi kontrol perilaku disajikan 

dalam Tabel 4.11 berikut ini. 
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Tabel 4. 11 Variabel Persepsi Kontrol Perilaku 

 

N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

PKP 50 7 32 22,18 ,845 5,978 

Valid N 
(listwise) 

50      

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22, 2020  

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa jumlah N atau unit analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 50. Hasil olah data menunjukkan bahwa data 

terkecil (minimum) adalah 7 sedangkan data terbesar atau maksimum adalah 32. 

Nilai maksimum menunjukan bahwa responden memiliki persepsi kontrol perilaku 

yang tertinggi, sedangkan nilai minimum menunjukan bahwa responden memiliki 

persepsi kontrol perilaku yang terendah. 

Rata-rata atau mean menunjukkan angka 22,18 dengan standar deviasi 0,845.  

Hal tersebut memiliki arti bahwa rata-rata persepsi kontrol perilaku  yang dimiliki 

oleh responden adalah senilai 22,18. Standar deviasi sebesar 0,845 menunjukkan 

simpangan data yang cukup baik karena nilainya lebih kecil dibandingkan dengan 

nilai rata-rata yaitu 22,18. Tingkat keberagaman variabel persepsi kontrol perilaku 

dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi berikut ini.  

Tabel 4. 12 Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Kontrol Perilaku 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020 

No. Interval Frekuensi Persentase (%) Kategori 

1. 07,00 – 12,59 2 4 Sangat rendah 

2. 12,60 – 18,19 11 22 Rendah 

3. 18,20 – 23,79 11 22 Sedang 

4. 23,80 – 29,39 23 46 Tinggi 

5. 29,40 – 35,00 3 6 Sangat tinggi 
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Tabel 4.12 memperlihatkan bahwa nilai rata-rata variabel persepsi kontrol 

perilaku sebesar 22,18 berada pada interval 18,20 sampai dengan 23,79 dan 

termasuk dalam kategori sedang yang berarti rata-rata responden pada penelitian 

ini memiliki persepsi kontrol perilaku yang sedang. Tabel di atas juga menunjukkan 

bahwa frekuensi tertinggi yaitu sebesar 46%, berada pada kategori tinggi dengan 

interval antara 23,80 sampai dengan 29,39  sedangkan frekuensi terendah yaitu 

sebesar 4%, berada pada kategori sangat rendah dengan interval antara 7,00 sampai 

dengan 12,59. Hal tersebut mengarah pada satu kesimpulan bahwa rata-rata 

responden dalam penelitian ini memiliki persepsi kontrol perilaku yang sedang. 

 Komitmen Profesional 

Hasil uji statistik deskriptif variabel komitmen profesional disajikan dalam 

Tabel 4.13 berikut ini: 

Tabel 4. 13 Variabel Komitmen Profesional 

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

KP 50 8 20 14,48 ,406 2,873 

Valid N (listwise) 50      

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22, 2020  

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa jumlah N atau unit analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 50. Hasil olah data menunjukkan bahwa data 

terkecil (minimum) adalah 8 sedangkan data terbesar atau maksimum adalah 20. 

Nilai maksimum menunjukan bahwa responden memiliki komitmen profesional 

yang tertinggi, sedangkan nilai minimum menunjukan bahwa responden memiliki 

komitemen profesional yang terendah. 
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Rata-rata atau mean menunjukkan angka 14,48 dengan standar deviasi 

0,406.  Hal tersebut memiliki arti bahwa rata-rata sikap  yang dimiliki oleh 

responden adalah senilai 14,48. Standar deviasi sebesar 0,406 menunjukkan 

simpangan data yang cukup baik karena nilainya lebih kecil dibandingkan dengan 

nilai rata-rata yaitu 14,48. Tingkat keberagaman variabel komitmen profesional 

dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi berikut ini. 

Tabel 4. 14  

Distribusi Frekuensi Variabel Komitmen Profesional 

No. Interval Frekuensi Persentase (%) Kategori 

1. 04,00 – 07,19 2 4 Sangat rendah 

2. 07,20 – 10,39 0 0 Rendah 

3. 10,40 – 13,59 20 40 Sedang 

4. 13,60 – 16,79 16 32 Tinggi 

5. 16,80– 20,00 12 24 Sangat tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020 

Tabel 4.14 memperlihatkan bahwa nilai rata-rata variabel komitmen 

profesional sebesar 14,48 berada pada interval 13,60 sampai dengan 16,79 dan 

termasuk dalam kategori tinggi yang berarti rata-rata responden pada penelitian ini 

memiliki komitmen profesional yang tinggi. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa 

frekuensi tertinggi yaitu sebesar 40%, berada pada kategori tinggi dengan interval 

antara 10,40 sampai dengan 13,59  sedangkan frekuensi terendah yaitu sebesar 0%, 

berada pada kategori sangat rendah dengan interval antara 7,20 sampai dengan 

10,39. Hal tersebut mengarah pada satu kesimpulan bahwa rata-rata responden 

dalam penelitian ini memiliki komitmen profesional yang tinggi. 
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 Komitmen Organisasi 

Hasil uji statistik deskriptif variabel komitmen organisasi disajikan dalam 

Tabel 4.15 berikut ini. 

Tabel 4. 15 Variabel Komitmen Organisasi 

 

N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

KO 50 16 37 27,38 ,585 4,140 

Valid N 
(listwise) 

50      

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22, 2020  

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa jumlah N atau unit analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 50. Hasil olah data menunjukkan bahwa data 

terkecil (minimum) adalah 16 sedangkan data terbesar atau maksimum adalah 37. 

Nilai maksimum menunjukan bahwa responden memiliki komitmen organisasi 

yang tertinggi, sedangkan nilai minimum menunjukan bahwa responden memiliki 

komitmen organisasi yang rendah. 

Rata-rata atau mean menunjukkan angka 27,38 dengan standar deviasi 

0,585.  Hal tersebut memiliki arti bahwa rata-rata komitmen organisasi  yang 

dimiliki oleh responden adalah senilai 27,38. Standar deviasi sebesar 0,585 

menunjukkan simpangan data yang cukup baik karena nilainya lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai rata-rata yaitu 27,38. Tingkat keberagaman variabel 

komitmen organisasi dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi berikut ini. 
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Tabel 4. 16  

Distribusi Frekuensi Variabel Komitmen Organisasi 

No. Interval Frekuensi Persentase (%) Kategori 

1. 08,00 – 14,39 0 0 Sangat rendah 

2. 14,40 – 20,79 2 4 Rendah 

3. 20,80 – 27,19 27 54 Sedang 

4. 27,20 – 33,59 19 38 Tinggi 

5. 33,60 – 40,00 2 4 Sangat tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020 

Tabel 4.16 memperlihatkan bahwa nilai rata-rata variabel  komitmen 

organisasi sebesar 27,38 berada pada interval 27,20 sampai dengan 33,59 dan 

termasuk dalam kategori tinggi yang berarti rata-rata responden pada penelitian ini 

memiliki komitmen organisasi yang tinggi. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa 

frekuensi tertinggi yaitu sebesar 54%, berada pada kategori tinggi dengan interval 

antara 20,80 sampai dengan 27,19  sedangkan frekuensi terendah yaitu sebesar 0%, 

berada pada kategori sangat rendah dengan interval antara 08,00 sampai dengan 

14,39. Hal tersebut mengarah pada satu kesimpulan bahwa rata-rata responden 

dalam penelitian ini memiliki komitmen organisasi yang tinggi. 

4.1.4 Analisis Statistik Inferensial 

4.1.4.1 Analisis Regresi Linear berganda 

Penelitian ini memiliki dua persamaan regresi dimana persamaan yang 

pertama menempatkan variabel intensi whistleblowing sebagai variabel dependen 

sedangkan sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, komitmen profesional 

dan komitmen organisasi sebagai variabel independen. Kemudian persamaan yang 

kedua menempatkan tema penelitian yaitu perilaku whistleblowing sebagai variabel 
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dependen sedangkan intensi whistleblowing dan persepsi kontrol perilaku sebagai 

variabel independen.  

1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Persamaan 1 

Persamaan ini menempatkan variabel intensi whistleblowing sebagai 

variabel dependen. Hasil regresi dari SPSS adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 17  

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Persamaan 1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,114 5,304  ,022 ,983 

TOTAL_SIK -,386 ,119 -,406 -3,228 ,002 

TOTAL_NS ,761 ,366 ,253 2,079 ,043 

TOTAL_PKP 1,014 ,144 ,819 7,052 ,000 

TOTAL_KP ,525 ,242 ,204 2,166 ,036 

TOTAL_KO ,153 ,222 ,086 ,688 ,495 

a. Dependent Variable: TOTAL_IW 

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22, 2020 

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresinya sebagai berikut: 

IW= 0,114-0,386X1+0,761X2+1.014 X3+0,525 X4+0,153 X5 

Persamaan di atas dapat diinterprestasikan sebagai berikut: 

1. Constant: 0,114 artinya apabila sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, 

komitmen profesional dan komitmen organisasi nilainya 0 maka intensi 

whistleblowing sebesar 0,114.   

2. Koefisien regresi sikap sebesar -0,386 Artinya, semakin negatif sikap seseorang 

terhadap whistleblowing, maka semakin tinggi pula intensi orang tersebut untuk 

melakukan whistleblowing. Angka tersebut memiliki makna apabila terjadi 

penurunan sikap sebesar satu (1) satuan, maka akan menyebabkan peningkatan 
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intensi untuk melakukan whistleblowing sebesar -0,386. 

3. Koefisien regresi norma subjektif sebesar 0,761 dan menunjukkan tanda positif. 

Artinya, semakin tinggi norma subjektif seseorang, maka semakin tinggi pula 

intensi orang tersebut untuk melakukan whistleblowing. Angka tersebut 

memiliki makna apabila terjadi peningkatan norma subjektif sebesar satu (1) 

satuan, maka akan menyebabkan peningkatan intensi untuk melakukan 

whistleblowing sebesar 0,761. 

4. Koefisien regresi persepsi kontrol perilaku sebesar 1,014 dan menunjukkan 

tanda positif. Artinya, semakin tinggi persepsi kontrol perilaku seseorang, maka 

semakin tinggi pula intensi orang tersebut untuk melakukan whistleblowing. 

Angka tersebut memiliki makna apabila terjadi peningkatan persepsi kontrol 

perilaku sebesar satu (1) satuan, maka akan menyebabkan peningkatan intensi 

untuk melakukan whistleblowing sebesar 1,014. 

5. Koefisien regresi komitmen profesional sebesar 0,525 dan menunjukkan tanda 

positif. Artinya, semakin tinggi komitmen profesional seseorang, maka semakin 

tinggi pula intensi orang tersebut untuk melakukan whistleblowing. Angka 

tersebut memiliki makna apabila terjadi peningkatan komitmen profesional 

sebesar satu (1) satuan, maka akan menyebabkan peningkatan intensi untuk 

melakukan whistleblowing sebesar 0,525. 

6. Koefisien regresi komitmen organisasi sebesar 0,153 dan menunjukkan tanda 

positif. Artinya, semakin tinggi komitmen organisasi seseorang, maka semakin 

tinggi pula intensi orang tersebut untuk melakukan whistleblowing. Angka 

tersebut memiliki makna apabila terjadi peningkatan komitmen organisasi 
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sebesar satu (1) satuan, maka akan menyebabkan peningkatan intensi untuk 

melakukan whistleblowing sebesar 0,153. 

2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Persamaan 2 

Persamaan ini menempatkan variabel perilaku whistleblowing sebagai 

variabel dependen. Hasil regresi dari SPSS adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 18  

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,939 4,594  ,204 ,839 

TOTAL_IW ,059 ,236 ,048 ,251 ,803 

TOTAL_PKP ,604 ,293 ,398 2,063 ,045 

a. Dependent Variable: TOTAL_PW 

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22, 2020 

 

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresinya sebagai berikut: 

PW= 0,939 + 0,604X3 + 0, 059IW 

1. Constant: 0,939 artinya apabila intensi whistleblowing dan persepsi kontrol 

perilaku nilainya 0 maka perilaku whistleblowing sebesar 1,060.  

2. Koefisien regresi persepsi kontrol perilaku sebesar 0,604 dan menunjukkan 

tanda positif. Artinya, semakin tinggi persepsi kontrol perilaku seseorang, 

maka semakin tinggi pula perilaku orang tersebut untuk melakukan 

whistleblowing. Angka tersebut memiliki makna apabila terjadi peningkatan 

persepsi kontrol perilaku sebesar satu (1) satuan, maka akan menyebabkan 

peningkatan perilaku untuk melakukan whistleblowing sebesar 0,604. 

3. Koefisien regresi intensi whistleblowing sebesar 0,059 dan menunjukkan tanda 

positif. Artinya, semakin tinggi intensi  seseorang untuk melakukan 
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whistleblowing, maka semakin tinggi pula perilaku orang tersebut untuk 

melakukan whistleblowing. Angka tersebut memiliki makna apabila terjadi 

peningkatan intensi whistleblowing sebesar satu (1) satuan, maka akan 

menyebabkan peningkatan perilaku untuk melakukan whistleblowing sebesar 

0,059. 

4.1.3.2 Uji Prasyarat 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui normal tidaknya variabel 

pengganggu atau residual dalam model regresi (Ghozali, 2015). Seperti diketahui 

bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel yang kecil. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan 

program IBM SPSS 22 melalui kolmogorov-smirnov test. Hasil output dapat dilihat 

pada Tabel 4.19 

Tabel 4. 19 Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardized Residual 

N 50 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 7,59101684 

Most Extreme Differences Absolute ,082 

Positive ,082 

Negative -,065 

Test Statistic ,082 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data Primer Diolah, 2020 

Berdasarkan Tabel 4.19 dapat di lihat bahwa hasil Asymp.Sig pada kolom 

Unstandardized residual adalah 0,200 yang berarti bahwa nilai signifikansi lebih 
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besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

4.1.3.3 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel 

bebas terdapat korelasi atau tidak (Ghozali, 2015). Penelitian ini melakukan uji 

menggunakan  aplikasi IBM SPSS 22 dengan  melihat nilai VIF dan nilai tolerance. 

Model regresi bebas dari multikolinieritas apabila nilai tolerance lebih dari 0,10 

dan nilai VIF kurang dari 10.  Hasil output uji  dapat dilihat pada Tabel 4.20. berikut 

ini: 

Tabel 4. 20 Hasil Uji Multikolinieritas 

Model 
Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 

TOTAL_SIK ,393 2,544 

TOTAL_NS ,474 2,111 

TOTAL_PKP ,268 3,729 

TOTAL_IW ,339 2,949 

TOTAL_KP ,787 1,271 

TOTAL_KO ,492 2,032 

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22, 2020 

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa nilai tolerance dari kelima variabel 

independen yaitu yaitu sikap (SIK), norma subjektif (NS), persepsi kontrol perilaku 

(PKP), komitmen profesional (KP), dan komitmen organisasi (KO) dan intensi 

whistleblowing (IW), adalah lebih dari 0,10. Nilai VIF dari keenam variabel 

independen adalah kurang dari 10. Hasil tersebut mengarah pada satu kesimpulan 

bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas di antara variabel independen. 
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2. Uji Heterokesdastisitas 

  

Uji heterokedastisitas pada penelitian ini yaitu dengan cara melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, akan tetapi jika tidak ada pola 

yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas pada penelitian 

ini dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut. 

 

Gambar 4. 1  

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22, 2020 

 

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa tidak ada pola tertentu pada grafik 

scatterplot serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini. 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji run test, dan dasar 

pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah apabila nilai Asymp-Sig. (2-

tailed) lebih besar dari nilai alpha (α) yaitu 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi 

dalam penelitian ini. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.21 berikut ini. 

Tabel 4. 21  

Hasil Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 Unstandardized Residual 

Test Valuea ,07107 

Cases < Test Value 25 

Cases >= Test Value 25 

Total Cases 50 

Number of Runs 27 

Z ,286 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,775 

a. Median 

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22, 2020 

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa nilai Asymp-Sig. (2-tailed) adalah sebesar 

0,775 di mana nilai tersebut lebih dari dari nilai alpha (α) yaitu 0,05 (0,775 > 0,05). 

Hal tersebut mengarah pada satu kesimpulan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam 

penelitian ini. 
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4.1.4.4 Pengujian hipotesis 

1. Koefisen Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2015). Nilai koefisien 

determinasi (R2) adalah 0 sampai dengan 1.  

a. Koefisen determinasi persamaan 1 (R2) 

Hasil koefisien determinasi model regeresi persaman pertama dalam 

penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 4.22 berikut. 

Tabel 4. 22  

Hasil  Koefisien Determinasi Persamaan 1 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 

1 ,813a ,661 ,622 4,547 

a. Predictors: (Constant), TOTAL_KO, TOTAL_NS, TOTAL_KP, TOTAL_PKP, 

TOTAL_SIK 

b. Dependent Variable: TOTAL_IW 

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22, 2020 

Tabel 4.22 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,622 yang 

berarti nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebesar 62,20%. Hal 

tersebut memiliki arti bahwa 62,20% dari variabel intensi whistleblowing dapat 

dijelaskan oleh variabel-variabel independen persamaan pertama dalam penelitian 

ini yaitu sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, komitmen profesional, 

dan komitmen organisasi, sedangkan sisanya yaitu 37,80% (100,00% - 62,20%) 

dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. 
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b. Koefisen determinasi persamaan 2 (R2) 

Hasil koefisien determinasi model regeresi persaman kedua dalam 

penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 4.23 berikut. 

Tabel 4. 23 Hasil  Koefisien Determinasi Persamaan 2 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,435a ,189 ,155 8,329 

a. Predictors: (Constant), TOTAL_PKP, TOTAL_IW 

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22, 2020 

Tabel 4.23 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,155 yang 

berarti nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebesar 15,50%. Hal 

tersebut memiliki arti bahwa 15,50% dari variabel perilaku whistleblowing dapat 

dijelaskan oleh variabel-variabel independen persamaan kedua dalam penelitian ini 

yaitu persepsi kontrol perilaku dan intensi whistleblowing, sedangkan sisanya yaitu 

84,50% (100,00% - 15,50%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian 

ini. 

2. Koefisen Determinasi Parsial (r2) 

 Koefisien determinasi parsial  (r²) dilakukan untuk mengukur variabel 

independen mana yang paling dominan terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2016). Hasil koefisien determinasi parsial persaaan 1 dalam penelitian ini, dapat 

dilihat pada Tabel 4.24 berikut. 
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Tabel 4. 24  

Hasil  Koefisien Determinasi Parsial Persamaan 1 

Coefficientsa 

Model 

Correlations 

Zero-order Partial Part 

1 TOTAL_SIK ,199 -,438 -,283 

TOTAL_NS ,327 ,299 ,183 

TOTAL_PKP ,733 ,728 ,619 

TOTAL_KP ,167 ,310 ,190 

TOTAL_KO ,288 ,103 ,060 

a. Dependent Variable: TOTAL_IW 

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22, 2020 

Interpretasi dari hasil koefisien determinasi parsial persamaan 1 seperti yang 

tampak pada Tabel 4.24 akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sikap menunjukkan bahwa nilai parsial adalah -0,438 yang berarti nilai 

koefisien determinasi (r²)  variabel sikap dalam penelitian ini adalah sebesar 

19,18%. Hal tersebut memiliki arti bahwa  19,18% dari variabel intensi 

whistleblowing dapat dijelaskan oleh variabel sikap. 

2. Norma subjektif menunjukkan bahwa nilai parsial adalah 0,299 yang berarti 

nilai koefisien determinasi (r²) variabel norma subjektif dalam penelitian ini 

adalah sebesar 8,94%. Hal tersebut memiliki arti bahwa 8,94% dari variabel 

intensi whistleblowing dapat dijelaskan oleh variabel norma subjektif. 

3. Persepsi kontrol perilaku menunjukkan bahwa nilai parsial adalah 0,728 yang 

berarti nilai koefisien determinasi (r²)  variabel persepsi kontrol perilaku dalam 

penelitian ini adalah sebesar 52,90%. Hal tersebut memiliki arti bahwa 52,90% 

dari variabel intensi whistleblowing dapat dijelaskan oleh variabel persepsi 

kontrol perilaku. 

4. Komitmen profesional menunjukkan bahwa nilai parsial adalah 0,310 yang 
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berarti nilai koefisien determinasi (r²) variabel komitmen profesional dalam 

penelitian ini adalah sebesar 9,61%. Hal tersebut memiliki arti bahwa 9,61% 

dari variabel intensi whistleblowing dapat dijelaskan oleh variabel komitmen 

profesional. 

5. Komitmen organisasi menunjukkan bahwa nilai parsial adalah 0,103 yang 

berarti nilai koefisien determinasi (r²) variabel komitmen organisasi dalam 

penelitian ini adalah sebesar 1,06%. Hal tersebut memiliki arti bahwa 1,06%. 

dari variabel intensi whistleblowing dapat dijelaskan oleh variabel komitmen 

organisasi. 

Hasil koefisien determinasi parsial persaaan 2 dalam penelitian ini, dapat 

dilihat pada Tabel 4.25 berikut. 

Tabel 4. 25  

Hasil  Koefisien Determinasi Parsial Persamaan 2 

Coefficientsa 

Model 

Correlations 

Zero-order Partial Part 

1 TOTAL_PKP ,434 ,288 ,271 

TOTAL_IW ,340 ,037 ,033 

a. Dependent Variable: TOTAL_PW 

Interpretasi dari hasil koefisien determinasi parsial persamaan 2 seperti yang 

tampak pada Tabel 4.25 akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Persepsi kontrol perilaku menunjukkan bahwa nilai parsial adalah 0,288 yang 

berarti nilai koefisien determinasi variabel (r²) persepsi kontrol perilaku dalam 

penelitian ini adalah sebesar 8,29%. Hal tersebut memiliki arti bahwa  8,29% 

dari variabel perilaku whistleblowing dapat dijelaskan oleh variabel persepsi 

kontrol perilaku. 

2. Intensi whistleblowing menunjukkan bahwa nilai parsial adalah 0,037 yang 
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berarti nilai koefisien determinasi (r²) variabel intensi whistleblowing dalam 

penelitian ini adalah sebesar 0,13%. Hal tersebut memiliki arti bahwa 0,13% 

dari variabel perilaku whistleblowing dapat dijelaskan oleh variabel intensi 

whistleblowing 

4.1.4.5 Hasil Uji Parsial (Uji t)  

Hasil  dari  uji  t  dapat  dilihat  melalui  tingkat  signifikansi  dari masing-

masing independen (sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, komitmen 

professional dan komitmen organisasi). Variabel independen dikatakan 

berpengaruh terhadap variabel dependen (intensi whistleblowing) pada persamaan 

1 dan variabel independen (persepsi kontrol perilaku dan intensi whitleblowing) 

dengan variabel perilaku whistleblowing sebagian variabel dependen pada 

persamaan 2, apabila memiliki tingkat signifikansi di bawah nilai alpha (α = 0,05).  

a. Hasil Uji Parsial Persamaan 1  (Uji t)  

 Secara parsial persamaan regresi pertama dapat di uji kebermaknaannya 

menggunakan uji t yang diperoleh hasil sebagai berikut 

Tabel 4. 26  

Hasil Uji Parsial Persamaan 1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
,114 5,304  ,022 ,983 

TOTAL_SIK -,386 ,119 -,406 -3,228 ,002 

TOTAL_NS ,761 ,366 ,253 2,079 ,043 

TOTAL_PKP 1,014 ,144 ,819 7,052 ,000 

TOTAL_KP ,525 ,242 ,204 2,166 ,036 

TOTAL_KO ,153 ,222 ,086 ,688 ,495 

a. Dependent Variable: TOTAL_IW 

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22, 2020 
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Interpretasi dari hasil uji t persamaan pertama seperti yang tampak pada 

Tabel 4.26 akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian variabel sikap diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002, dan 

nilai tersebut lebih kecil dari nilai α (0,002 < 0,05) dengan nilai kofisien sebesar 

-0,368. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sikap berpengaruh secara negatif 

signifikan terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak. 

2. Hasil pengujian variabel norma subjektif diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,043, dan nilai tersebut lebih kecil dari nilai α (0,043 < 0,05) dengan nilai 

kofisien sebesar 0,761 Hasil tersebut menunjukkan bahwa norma subjektif 

berpengaruh secara positif signifikan terhadap intensi untuk melakukan 

whistleblowing, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) 

diterima. 

3. Hasil pengujian variabel persepsi kontrol perilaku diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,000, dan nilai tersebut lebih kecil dari nilai α (0,000 < 0,05) dengan 

nilai kofisien sebesar 1,014. Hasil tersebut menunjukkan bahwa persepsi kontrol 

perilaku berpengaruh secara positif signifikan terhadap intensi untuk melakukan 

whistleblowing, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) 

diterima. 

4. Hasil pengujian variabel komitmen profesional diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,036, dan nilai tersebut lebih kecil dari nilai α (0,036 < 0,05) dengan 

nilai kofisien sebesar 0,525. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komitmen 

profesional berpengaruh secara positif signifikan terhadap intensi untuk 
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melakukan whistleblowing, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

keempat (H4) diterima. 

5. Hasil pengujian variabel komitmen organisasi diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,495, dan nilai tersebut lebih besar dari nilai α (0,495 > 0,05) dengan 

nilai kofisien sebesar 0,153 Hasil tersebut menunjukkan bahwa komitmen 

organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi untuk melakukan 

whistleblowing, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H5) 

ditolak. 

b. Hasil Uji Parsial Persamaan 2 (Uji t)  

Secara parsial persamaan regresi kedua dapat di uji kebermaknaannya 

menggunakan uji t yang diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 27  

Hasil Uji Parsial Persamaan 2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,939 4,594  ,204 ,839 

TOTAL_IW ,059 ,236 ,048 ,251 ,803 

TOTAL_PK
P 

,604 ,293 ,398 2,063 ,045 

a. Dependent Variable: TOTAL_PW 

Sumber: Hasil Olah Data Menggunakan IBM SPSS Statistics 22, 2020 

Interpretasi dari hasil uji t persamaan kedua seperti yang tampak pada Tabel 

4.27 akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian variabel persepsi kontrol perilaku diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,045, dan nilai tersebut lebih kecil dari nilai α (0,045 < 0,05) dengan 

nilai kofisien sebesar 0,604. Hasil tersebut menunjukkan bahwa persepsi kontrol 
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perilaku berpengaruh secara positif signifikan terhadap perilaku whistleblowing, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam (H6) diterima. 

2. Hasil pengujian variabel intensi whsitleblowing diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,803, dan nilai tersebut lebih besar dari nilai α (0,803 > 0,05) dengan 

nilai kofisien sebesar 0,059.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa intensi 

whsitleblowing tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku whistleblowing, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh (H7) ditolak. 

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, maka simpulan hasil uji hipotesis 

dapat dilihat pada Tabel 4.28 berikut ini: 

Tabel 4. 28  

Hasil Uji Hipotesis Penelitian 

Hip Pernyataan B Sig Simpulan 

H1 
Sikap berpengaruh positif terhadap intensi 

whistleblowing  
-0,386 0,002 Ditolak 

H2 
Norma subjektif berpengaruh positif terhadap 

intensi whistleblowing 
0,761 0,043 Diterima 

H3 
Persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif 

terhadap intensi whistleblowing 
1,014 0,000 Diterima 

H4 
Komitmen profesional berpengaruh positif 

terhadap intensi whistleblowing 
0,525 0,036 Diterima 

H5 
Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap 

intensi whistleblowing 
0,153 0,495 Ditolak 

H6 
Persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif 

terhadap perilaku whistleblowing 
0,604 0,045 Diterima 

H7 
Intensi whistleblowing berpengaruh positif 

terhadap perilaku whistleblowing 
0,059 0,803 Ditolak 

Sumber: Data Primer diolah, 2020 
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4.2 Pembahasan 

Pembahasan mengenai pengaruh variabel-variabel independen yaitu sikap, 

norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, komitmen professional, komitmen 

organisasi dan intensi whistleblowing terhadap variabel perilaku whistleblowing 

akan dipaparkan pada uraian berikut ini 

4.2.1 Pengaruh Sikap terhadap Intensi Whistleblowing 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian hipotesis pertama (H1) 

dengan pernyataan “sikap berpengaruh positif terhadap intensi whistlebowing” 

dinyatakan ditolak. Hal tersebut memberikan bukti bahwa secara empiris, sikap 

seseorang tidak selalu berpengaruh secara positif signifikan terhadap intensi 

seseorang untuk melakukan whistleblowing. Penelitian ini memiliki arti bahwa 

semakin tinggi sikap terhadap whistleblowing yang dimiliki seseorang, maka tidak 

selalu menaikkan intensi orang tersebut untuk melakukan whistleblowing baik 

melalui jalur pelaporan internal maupun jalur pelaporan eksternal. 

Theory of planned behavior yang diajukan sebagai grand theory dalam 

penelitian ini ternyata kurang mampu menjelaskan hubungan antara sikap individu 

dengan intensi untuk melakukan whistleblowing. Theory of planned behavior yang 

diungkapkan oleh Ajzen (1985) mengemukakan bahwa intensi seseorang 

ditentukan oleh tiga faktor, salah satunya adalah sikap. Penelitian ini belum 

membuktikan bahwa sikap seseorang terhadap whistleblowing dapat digunakan 

sebagai salah saktu faktor untuk memprediksi intensi seseorang untuk melakukan 

whistleblowing. 
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Responden dalam penelitian ini, yaitu PNS bagian keuangan Kabupaten 

Semarang memiliki keyakinan yang kurang atas konsekuensi dari perilaku 

whistleblowing yang akan dilakukannya dan responden kurang mengevaluasi 

bagaimana dampak tindakan whistleblowing pada dirinya maupun instansinya hal 

ini dikarenakan responden yang mengisi kuesioner rata-rata merupakan pegawai 

baru jadi belum mampu menangani konsekuensi atas tindakan tersebut nantinya. 

Sikap PNS untuk melaporkan pelanggaran memberikan pengaruh negatif terhadap 

intensi PNS untuk melakukan whistleblowing.  

Keyakinan dan evaluasi yang dilakukan responden menyebabkan responden 

memiliki sikap terhadap whistleblowing yang kurang sehingga kurang mendorong 

minat responden untuk melakukan whistleblowing. Responden dianggap kurang 

memiliki keyakinan bahwa whistleblowing adalah suatu tindakan yang memiliki 

konsekuensi positif misalnya untuk mencegah kerugian dalam organisasi, 

mengendalikan korupsi, meningkatkan pelayanan publik dan melakukan tindakan 

yang benar atau bermoral. 

Sikap positif dan meyakinankan seorang whistleblower dapat timbul apabila 

adanya transparansi dari organisasi terhadap proses penanganan kecurangan. Proses 

yang transparan dapat membuat seseorang percaya bahwa organisasi serius dalam 

menangani kecurangan dan whistleblower merasa aman atas pembalasan yang 

mungkin terjadi dari orang yang dilaporkan. Pengangan kasus secara tertutup dapat 

menyebabkan seseorang merasa tidak percaya terhadap orgnanisasi untuk 

menyelesaikan kasus. 

Hipotesis ini menunjukan hasil yang berbeda dari rata-rata. Hal tersebut 

menandakan bahwa responden belum cukup memahami kondisi lingkungan kerja 
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atas kecurangan yang ada kemudian mereka belum cukup mampu untuk menangani 

konsekuensi atas hasil pelaporan nantinya sehingga perludilakukan sosialisasi dan 

implementasi dari whistleblowing system. 

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan Suryono dan Chariri (2016) yang 

menguji pengaruh sikap terhadap intensi PNS untuk melakukan whistleblowing di 

di kementerian atau lembaga pemerintah pusat. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

sikap tidak berpengaruh positif. (Perdana, 2018) juga mendapatkan hasil yang sama 

dalam pengujian di BPKP perwakilan Riau dan Sumatera Barat. Penelitian yang 

dilakukan (Rustiarini & Sunarsih, 2017) juga mendapatkan hasil bahwa sikap tidak 

berpengaruh terhadap terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing pada 

auditor permerintah di Provinsi Bali 

4.2.2 Pengaruh Norma Subjektif  terhadap Intensi Whistleblowing 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian hipotesis kedua (H2) 

dengan pernyataan “norma subjektif berpengaruh positif terhadap intensi untuk 

melakukan whistleblowing” dinyatakan diterima. Hal tersebut memberikan bukti 

bahwa secara empiris, penilaian norma subjektif seseorang berpengaruh secara 

positif signifikan terhadap intensi seseorang untuk melakukan whistleblowing. 

Artinya, semakin tinggi dukungan dari orang-orang di lingkungan sekitar 

responden mengenai tindakan whistleblowing, maka semakin tinggi pula intensi 

orang tersebut untuk melakukan whistleblowing baik melalui jalur pelaporan 

internal maupun eksternal. 



127 
 

 
 

Theory of planned behavior yang diajukan sebagai grand theory dalam 

penelitian ini ternyata mampu menjelaskan hubungan antara norma subjektif 

responden dengan intensi untuk melakukan whistleblowing. Theory of planned 

behavior yang diungkapkan oleh Ajzen (1985) mengemukakan bahwa intensi 

seseorang ditentukan oleh tiga faktor, salah satunya adalah norma subjektif. 

Penelitian ini membuktikan bahwa norma subjektif responden terhadap 

whistleblowing dapat digunakan sebagai salah saktu faktor untuk memprediksi 

intensi responden untuk melakukan whistleblowing. 

Theory of planned behavior juga menjelaskan bahwa norma subjektif yang 

dimiliki responden terbentuk oleh keyakinan normatif dan motivasi untuk 

memenuhi harapan. Responden dalam penelitian ini mempertimbangkan norma 

subjektif dalam memunculkan intensi untuk melakukan whistleblowing, karena 

orang-orang yang penting atau orang-orang yang berpengaruh bagi kehidupan 

responden seperti anggota keluarga, atasan, rekan kerja, maupun masyarakat 

menyetujui bahwa whistleblowing merupakan tindakan yang benar. Responden 

juga termotivasi oleh harapan dari orang-orang tersebut untuk melakukan tindakan 

whistleblowing. 

 
Pengaruh signifikan norma subjektif menunjukkan bahwa tekanan sosial 

dari orang-orang disekeliling responden memengaruhi intensi responden untuk 

melakukan whistllowing. Sebagian besar responden berpendapat bahwa orang di 

sekeliling responden yang paling memberikan tekanan sosial adalah anggota 

keluarga, yang kedua adalah rekan kerja, dan yang ketiga adalah atasan langsung. 
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Anggota keluarga, rekan kerja, dan atasan langsung responden memotivasi dan 

berharap responden akan melakukan tindakan whistleblowing. 

 

Norma subjektif cukup dipertimbangkan oleh responden sebelum 

melakukan tindakan whistleblowing salah satunya karena budaya kolektif yang 

dimiliki oleh masyarakat di Indonesia, yaitu budaya dimana kehidupan sosial 

menjadi lebih dominan dalam keseharian dibandingkan dengan kehidupan pribadi 

(Parianti et al., 2016). Hal tersebut menyebabkan tekanan sosial atau dalam 

penelitian ini disebut sebagai norma subjektif dari lingkungan dan orang-orang di 

sekitar responden (misalnya anggota keluarga, atasan, rekan kerja, maupun 

masyarakat) akan memengaruhi minat responden untuk melakukan whistleblowing. 

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan Suryono dan Chariri (2016) yang 

menguji pengaruh norma subjektif terhadap intensi PNS untuk melakukan 

whistleblowing di di kementerian atau lembaga pemerintah pusat. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa norma subjektif berpengaruh positif. Winardi (2013) juga 

mendapatkan hasil yang sama dalam pengujian di institusi pemerintahan Indonesia. 

Penelitian yang dilakukan Ulumuddin (2017) juga mendapatkan hasil bahwa norma 

subjektif berpengaruh signifikan terhadap terhadap intensi untuk melakukan 

whistleblowing pada Satuan Pengawas Internal Perguruan Tinggi Negeri di Jawa 

Tengah. 

4.2.3 Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku  terhadap Intensi Whistleblowing 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian hipotesis ketiga (H3) 

dengan pernyataan “persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap intensi 
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untuk melakukan whistleblowing” dinyatakan diterima. Hal tersebut memberikan 

bukti bahwa secara empiris, persepsi kontrol perilaku responden berpengaruh 

secara positif signifikan terhadap intensi responden untuk melakukan 

whistleblowing. Artinya, semakin tinggi persepsi kontrol perilaku yang dimiliki 

responden, maka semakin tinggi pula intensi responden untuk melakukan 

whistleblowing baik melalui jalur pelaporan internal maupun eksternal. 

Theory of planned behavior yang diajukan sebagai grand theory dalam 

penelitian ini ternyata mampu menjelaskan hubungan antara persepsi kontrol 

perilaku responden dengan intensinya untuk melakukan whistleblowing. Theory of 

planned behavior yang diungkapkan oleh Ajzen (1985) mengemukakan bahwa 

intensi seseorang ditentukan oleh tiga faktor, salah satunya adalah persepsi kontrol 

perilaku. Persepsi kontrol perilaku adalah persepsi individu mengenai mudah atau 

sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu (Ajzen, 1991). Penelitian ini 

membuktikan bahwa persepsi kontrol perilaku responden dapat digunakan sebagai 

salah saktu faktor untuk memprediksi intensi responden untuk melakukan 

whistleblowing. 

Persepsi kontrol perilaku ditentukan oleh control beliefs atau kepercayaan-

kepercayaan tentang keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau 

merintangi kinerja dari perilaku dan kekuatan kontrol yang dirasakan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa responden dianggap memiliki keyakinan mengenai 

adanya faktor-faktor yang memfasilitasi mereka untuk melakukan whistleblowing. 

Responden juga memiliki persepsi bahwa dirinya mampu menghadapi 

rintangan yang mungkin muncul pada saat melakukan tindakan whistleblowing, 



130 
 

 
 

seperti pengabaian laporan kecurangan oleh organisasi, tidak adanya tindak lanjut 

laporan oleh organisasi, adanya kemungkinan balas dendam oleh pihak yang 

merasa dirugikan, maupun kesulitan-kesulitan lain. Penerimaan hipotesis juga 

didukung oleh hasil analisis statistik deskriptif variabel persepsi kontrol perilaku 

yang menunjukkan bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini memiliki 

persepsi kontrol perilaku yang cukup/sedang terhadap intensi untuk melakukan 

whistleblowing. 

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu, seperti penelitian 

Rustiarini dan Sunarsih (2008) yang menguji pengaruh persepsi kontrol perilaku 

terhadap intensi auditor pemerintah di Bali dan mendapat hasil bahwa persepsi 

kontrol perilaku berpengaruh positif. Penelitian yang dilakukan oleh  Ponnu et al. 

(2008), Park dan Blenkinsopp (2009), dan Zakaria et al. (2016) juga mendapatkan 

hasil yang sama. 

4.2.4 Pengaruh Komitmen Profesional  terhadap Intensi Whistleblowing 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengujian hipotesis keempat (H4) 

dengan pernyataan “komitmen profesional berpengaruh positif terhadap intensi 

untuk melakukan whistleblowing” dinyatakan diterima. Hal tersebut memberikan 

bukti bahwa secara empiris, komitmen profesional seseorang berpengaruh secara 

positif signifikan terhadap intensi seseorang untuk melakukan tindakan 

whistleblowing. Artinya, semakin tinggi komitmen profesional seseorang, maka 

semakin tinggi pula intensi orang tersebut untuk melakukan whistleblowing. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori perilaku organisasi prososial 

(prosocial organizational behavior theory) yang dikemukakan oleh Brief dan 
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Motowidlo (1986), di mana komitmen profesional merepresentasikan konsep 

variabel antenseden individual. Dalam hal ini seseorang yang memiliki komitmen 

penuh terhadap profesi yang dijalani akan merasa memiliki tanggungjawab 

terhadap keberlangsungan organisasinya. Dengan demikian, mereka dapat 

termotivasi untuk melindungi profesinya dengan melakukan pelaporan 

pelanggaran. 

Komitmen profesional yang dimiliki individu dalam sebuah organisasi akan 

menuntut individu tersebut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma yang 

berlaku sesuaidengan standar profesional yang ada. Individu akan 

mempertimbangkan sebuah nilai yang baik dari sikap profesionalismenya. Anggota 

organisasi yang menjunjung tinggi komitmen profesionalnya akan mencegah sikap 

yang tidak standar profesionalnya. Anggota organisasi dengan komitmen 

profesional yang kuat akan melakukan pelaporan (whistleblowing) jika terjadi 

kecuranganatau ia akan tetap bersikap profesioanl jika terjadi pelanggaran dan akan 

menuntut dirinya untuk mengungkap pelanggaran tersebut. 

Penerimaan hipotesis didukung oleh hasil analisis statistik deskriptif yang 

menunjukkan bahwa rata-rata responden memiliki rata-rata responden memiliki 

komitmen profesional terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing yang 

tinggi, Hal tersebut menunjukkan bahwa PNS bagian keuangan Kabupaten 

Semarang sudah cukup memahami pentingnya dampak whistleblowing terhadap 

karier profesionalnya sebagai PNS. 

Chasanah & Irwandi (2012) menyatakan bahwa komitmen profesional 

sebagai keyakinan pada nilai-nilai dan tujuan profesional individu yang mendorong 
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untuk melakukan kegiatan atas profesinya. Orang dengan komitmen profesional 

yang kuat akan segera malaporkan kecurangan (whistleblowing). Selain itu, 

pelaporan merupakan realisasi dari profesionalitas yang ia lakukan terkait dengan 

tanggung jawabnya untuk tujuan organisasi. 

Hasil Penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu, seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Urumsah  (2018) yang menguji variabel komitmen profesional 

terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing danmndapatkan hasil bahwa 

komitmen profeional berpengaruh positif terhadap intensi whistleblowing. 

Penelitian yang dialkukan oleh Putra dan Wirasedana (2017) juga menyimpulkan 

bahwa komitmen profesional berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan 

whistleblowing.  

4.2.5 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Intensi Whistleblowing 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengujian hipotesis kelima (H5) dengan 

pernyataan “komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap intensi untuk 

melakukan whistleblowing” dinyatakan ditolak.  Hal tersebut memberikan bukti 

bahwa secara empiris, komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

intensi responden untuk melakukan whistleblowing. Statistik deskriptif variabel 

komitmen organisasi dalam peneltian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi 

yang dimiliki oleh PNS bagian keuangan Kabupateng Semarang tinggi, akan tetapi 

hal tersebut juga tidak meberikan jaminan jika orang dengan komitmen organisasi 

yang tinggi akan melaporkan kecurangan yang terjadi. 

Hasil penelitian ini tidak berpengaruh signifikan dengan teori perilaku 

organisasi prososial (prosocial organizational behavior theory) yang dikemukakan 
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oleh Brief dan Motowidlo (1986), di mana komitmen organisasi merepresentasikan 

konsep variabel antenseden konstektual. Dalam hal ini seseorang yang memiliki 

komitmen penuh terhadap organisasinya akan merasa memiliki tanggungjawab 

terhadap keberlangsungan organisasinya. Dengan demikian, mereka dapat 

termotivasi untuk melindungi instansi atau organisasi dengan melakukan pelaporan 

pelanggaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Husniati (2017) dan Setiawan (2018) tidak 

sejalan dengan penelitian ini. Menurut Husniati (2017) karyawan yang memiliki 

komitmen orgnisasi yang tinggi akan menimbulkan rasa memiliki organisasi yang 

tinggi, sehingga karyawan akan melakukan whistleblowing agar organisasi 

terhindar dari kecurangan. Penelitian yang mendukung hasil penelitian ini 

penelitian yang dilaukan oleh Urumsah dkk., (2018) yang menytakan bahwa 

komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap intensi untuk melaukan 

whistleblowing. 

Komitmen organisasi adalah situasi yang membuat seseorang selalui 

menyukai organisasi tertentu (Robbins et al., 2008), dengan demikian pegawai 

dengan komitmen organisasi yang tinggi akan menunjukkan sikap yang baik dalam 

mendukung organisasi. Urumsah dkk., (2018) menyatakan bahwa di sisi lain 

whistleblowing dikaitkan dengan perilaku yang akan merusak nama baik organisasi. 

Mengungkap dugaan kecurangan yang di dalam organisasi akan mempengaruhi 

kepercayaan publik dan nama baik organisasi, apalagi jika organisasi tersebut 

adalah organisasi sektor publik, ini menunjukkan bahwa responden memiliki 

keyakinan yang berbeda terhadap tindakan whistleblowing bagi organisasi. Hal 
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tersebut dibuktikan dengan banyak PNS yang memiliki komitmen organisasi tinggi 

masih banyak yang memiliki intensi untuk melakukan whistleblowing yang rendah, 

di sisi lain PNS yang komitmen organisasi juga tinggi memiliki intensi untuk 

melakukan whistleblowing sedang dan tinggi. Oleh karena itu, komitmen organisasi 

tidak terbukti sebagai faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindakan 

whistleblowing. 

4.2.6 Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku terhadap Perilaku Whistleblowing 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian hipotesis keenam (H6) 

dengan pernyataan “persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap perilaku 

untuk melakukan whistleblowing” dinyatakan diterima. Hal tersebut memberikan 

bukti bahwa secara empiris, persepsi kontrol perilaku responden berpengaruh 

secara positif signifikan terhadap perilaku responden untuk melakukan 

whistleblowing. Artinya, semakin tinggi persepsi kontrol perilaku yang dimiliki 

responden, maka semakin tinggi pula perilaku responden untuk melakukan 

whistleblowing. 

Theory of planned behavior yang diajukan sebagai grand theory dalam 

penelitian ini ternyata mampu menjelaskan hubungan antara persepsi kontrol 

perilaku responden terhadap perilakunya untuk melakukan whistleblowing. Theory 

of planned behavior yang diungkapkan oleh Ajzen (1985) mengemukakan bahwa 

intensi seseorang ditentukan juga oleh persepsi control perilaku individu terhadap 

apa yang dilakukannya. Penelitian ini membuktikan bahwa persepsi kontrol 

perilaku responden dapat digunakan sebagai salah saktu faktor untuk memprediksi 

perilaku responden untuk melakukan whistleblowing. 
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Responden juga memiliki persepsi bahwa dirinya mampu menghadapi 

rintangan yang mungkin muncul pada saat melakukan tindakan whistleblowing, 

seperti pengabaian laporan kecurangan oleh organisasi, tidak adanya tindak lanjut 

laporan oleh organisasi, adanya kemungkinan balas dendam oleh pihak yang 

merasa dirugikan, maupun kesulitan-kesulitan lain. Penerimaan hipotesis juga 

didukung oleh hasil analisis statistik deskriptif variabel persepsi kontrol perilaku 

yang menunjukkan bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini memiliki 

persepsi kontrol perilaku yang cukup/sedang terhadap perilaku untuk melakukan 

whistleblowing. 

Suatu perilaku tidak hanya ditentukan oleh niat individu, tetapi juga pada 

faktor lain yang tidak ada dibawah kontrol individu misalnya ketersediaan sumber 

daya dan kesematan untuk memperlihatkan perilaku tersebut. Persepsi kendali atas 

perilaku bisa berpengaruh secara langsung pada perilaku whistleblowing 

dikarenakan variabel ini merupakan salah satu prediktor utama dari perilaku itu 

sendiri. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Chang (1998) yang 

menunjukkan bahwa persepsi atas perilaku merupakan prediktor kuat dari perilaku 

seseorang. 

4.2.7 Pengaruh Intensi Whistleblowing terhadap Perilaku Whistleblowing 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian hipotesis ketujuh (H7) 

dengan pernyataan “intensi berpengaruh positif terhadap perilaku untuk melakukan 

whistleblowing” dinyatakan ditolak. Hal tersebut memberikan bukti bahwa secara 

empiris, intensi responden tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap 

peilaku responden untuk melakukan whistleblowing. Artinya, semakin tinggi niat 
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yang dimiliki responden, maka semakin tinggi pula perilaku responden untuk 

melakukan whistleblowing. 

Intensi berperilaku merupakan indikasi kesiapan seseorang untuk 

melakukan perilaku itu, sehingga niat berperilaku merupakan antenseden langsung 

dari perilaku itu sendiri,. Menurut Bandura (1982), niat merupakan suatu keutuhan 

tekad untuk melakukan suatu aktivitas di masa depan dan mempunyai kaitan yang 

erat dengan sikap dan perilaku, sehingga merupakan variabel antara yang 

mengakibatkan terjadinya perilaku dari suatu sikap. Sehingga dapat disimpulkan 

bawa intensi adalah kecenderungan individu untuk memilih suatu perilaku itu 

dilakukan atau tidak dan diasumsikan sebagai faktor pemotivasi yang ada dalam 

diri seseorang yang memengaruhi perilaku. 

Theory of planned behavior yang diajukan sebagai grand theory dalam 

penelitian ini ternyata tidak mampu menjelaskan hubungan antara intensi dengan 

perilaku individu untuk melakukan whistleblowing. Theory of planned behavior 

yang diungkapkan oleh Ajzen (1985) mengemukakan bahwa intensi yang dimiliki 

individu merupakan langkah awal untuk mendeteksi apakah seseorang akan 

melakukan tindakannya atau tidak. Penelitian ini belum mampu membuktikan 

bahwa intensi whistleblowing dapat membuat individu melakukan suatu tindakan  

whistleblowing. 

Fenomena yang terjadi membuktikan bahwa PNS bagian keuangan 

Kabupaten Semarang belum berani dalam melakukan pengungkapan kecurangan, 

responden hanya memiliki niat untuk melaporkan kecurangan namun tidak 

memiliki keberanian dalam melaporkan kecurangan tersebut. Hal ini masih 

berkaitan dengan beberapa masalah yang diungkapkan pada fenomena gap di 
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lapangan, di mana whistleblower memiliki beberapa kekhawatiran ketika harus 

mengungkan kecurangan diantaranya takut dianggap tidak menjaga nama baik 

organisasi, dikucilkan oleh rekan kerja, hukum yang kurang melindungi, dan lain 

sebagainya.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka Penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain: 

1. Sikap berpengaruh negatif terhadap intensi PNS bagian keuangan untuk 

melakukan whistleblowing. Semakin memiliki persepsi negatif tentang sikap 

terkait dengan whistleblowing maka akan semakin tinggi intensi PNS bagian 

keuangan untuk melakukan whistleblowing. 

2. Norma subjektif berpengaruh positif terhadap intensi PNS bagian keuangan 

untuk melakukan whistleblowing. Semakin memiliki persepsi positif tentang 

norma subyektif terkait dengan whistleblowing maka akan semakin tinggi 

intensi PNS bagian keuangan untuk melakukan whistleblowing. 

3. Persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap intensi PNS bagian 

keuangan untuk melakukan whistleblowing. Semakin memiliki persepsi positif 

tentang persepsi kontrol perilaku terkait dengan whistleblowing maka akan 

semakin tinggi intensi PNS bagian keuangan untuk melakukan whistleblowing. 

4. Komitmen profesional berpengaruh positif terhadap intensi PNS bagian 

keuangan untuk melakukan whistleblowing. Semakin tinggi komitmen 

professional yang dimiliki maka akan semakin tinggi intensi PNS bagian 

keuangan untuk melakukan whistleblowing. 

5. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap intensi PNS bagian keuangan 

untuk melakukan whistleblowing. Setinggi/sebesar apapun komitmen 



139 
 

 
 

organisasi PNS bagian keuangan kepada organisasinya, tidak akan 

meningkatkan intensi PNS bagian keuangan untuk melakukan whistleblowing. 

6. Persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap perilaku PNS bagian 

keuangan untuk melakukan whistleblowing. Semakin tinggi persepsi kontrol 

perilaku maka akan semakin tinggi perilaku PNS bagian keuangan untuk 

melakukan whistleblowing. 

7. Intensi tidak berpengaruh terhadap perilaku PNS bagian keuangan untuk 

melakukan whistleblowing. Setinggi/sebesar apapun intensi PNS bagian 

keuangan untuk melakukan whistleblowing, tidak akan meningkatkan perilaku 

PNS bagian keuangan untuk melakukan whistleblowing. 

5.2. Saran 

5.2.1. Saran Pemerintah Kabupaten Semarang 

Pemerintah Kabupaten Semarang dapat terus mendukung PNS bagian 

keuangan dalam  upaya pelaporan kecurangan agar karyawan dapat meningkatkan 

norma subjektif dan mempertahankan fasilitas untuk pelaporan agar persepsi 

kontrol perilaku karyawan dapat meningkat.   

5.2.2. Saran Karyawan 

PNS sebagai karyawan terkhusus pada bagian keuangan dapat 

meningkatkan norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan komitmen profesional 

agar dapat terus meningkatkan intensi untuk melakukan whistleblowing. 

5.2.3. Saran Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian selanjutnya dapat mencoba menggunakan indikator lain untuk 

mengukur variabel komitmen organisasi seperti indikator yang di kemukakan 
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oleh Kanning dan Hill (2013) karena pada hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel komitmen organisasi yang diukur dengan indikator dari Meyer 

dan Allen (1991) tidak berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan 

whistleblowing. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan indikator instrumen penelitian, 

khususnya pada variabel intensi whistleblowing yaitu indikator bentuk 

pelaporan yang dapat dilakukan oleh responden. 

3. Penelitian selanjutnya dapat menentukan tingkat batas kesalahan pengambilan 

sampel sama dengan tingkat kesalahan pengujian hipotesis (alpha) yaitu 0,05. 

4. Penelitian selanjutnya dapat menjadikan  intensi sebagai variabel intervening.
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NO 

 
VARIABEL 

 
INDIKATOR 

JUMLAH 
PERTANYAAN 

 
 1. 

 
Sikap terhadap 
Whistleblowing 

Keyakinan pada 
perilaku 
(behaviour belief) 

5 pertanyaan 

 Evaluasi terhadap hasil 
(outcome evaluation) 

5 pertanyaan 

 
 2. 

 

 

Norma Subyektif 

Kepercayaan Nomatif 
(normative belief) 

5 pertanyaan 

 Motivasi untuk 

mematuhi (motivation 

to comply) 

 

5 pertanyaan 

 
 3. 

 

 

Kontrol 

Perilaku 

Persepsian 

Kepercayaan Kontrol 
(control belief) 

4 pertanyaan 

 Kekuatan kontrol 

yang dirasakan ( 

perceived power 

control) 

 

4 pertanyaan 

 
 4. 

 

Intensi 
Whistleblowing 

Pada jalur 
pelaporan Internal 

4 pertanyaan 

 Pada jalur 

pelaporan 

Eksternal 

4 pertanyaan 

 
 5. 

 
Perilaku 
Whistleblowin
g 

Pada jalur 
pelaporan Internal 

4 pertanyaan 

  Pada jalur 

pelaporan 

Eksternal 

4 pertanyaan 

   6.  

Komitmen 

Profesional 

Tingkat komitmen dan 

kebanggan terhadap 

profesi ASN 

3 pertanyaan 

  Persepsi individu 

terhadap profesinya 

2 pertanyaan 

  7. Komitmen 

Organisasi 
Afektif 3 pertanyaan 

  Normatif 3 pertanyaan 

  Continue/Lanjutan 2 pertanyaan 

TOTAL 57 Pertanyaan 
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KUESIONER PENELITIAN 

 
KepadaYth: 

Bapak/ Ibu/ Sdr/ Pegawai Negeri Sipil 

Ditempat 

 
Dengan hormat, saya memohon kesediaan dari Bapak/ Ibu/ Saudara/ i 

untuk kiranya dapat berpartisipasi dalam mengisi kuesioner penelitian berikut, 

berkaitan dengan penyusunan skripsi yang saya lakukan dalam rangka 

menyelesaikan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang dengan judul “Determinant of Whistleblowing Behavior”. 

Dimohon kesediaannya untuk mengisi/ menjawab kuesioner ini dengan 

sejujur-jujurnya, karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang 

bermanfaat. Kuesioner ini hanya untuk keperluan skripsi dan tidak untuk 

dipublikasikan secara luas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat 

terjamin. Atas kerjasama yang baik dan kesungguhan Bapak/ Ibu/ Saudara/ i 

dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih. 

 

 

 

 
Hormat saya, 

 

 

 

Talitha Nahda 

7211416039 
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NO. KUESIONER 

 

……………………. 

 

 

 

 

 
3  IDENTITAS RESPONDEN 

 
 

1. Instansi :  

  

2. Umur :    tahun 

3. Jenis Kelamin : L / P 

4. Masa Kerja :    tahun 

5. Pendidikan terakhir :   

 

 

 
PETUNJUK PENGISIAN: 

 
1. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat dan teliti. 

2. Isilah setiap pertanyaan sesuai dengan pendapat Anda. 

3. Apabila terdapat salah satu pertanyaan yang tidak diisi, maka kuesioner 

dianggap tidak sah. 

4. Berilah tanda checklist (√) pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan 

pendapat Anda. 

5. Tidak ada jawaban benar atau salah dalam pilihan Anda, yang 

terpenting adalah memilih jawaban yang paling sesuai dengan 

pendapat Anda. 
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SIKAP TERHADAP 

WHISTLEBLOWING 

A. Keyakinan Terhadap Perilaku (Behaviour Belief) 

Jika Anda melaporkan kecurangan yang terjadi ditempat kerja Anda, setujukah 

Anda terhadap manfaat pelaporan kecurangan yang Anda lakukan berikut ini? 

 

Keterangan 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

N : Netral 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

 

 

 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

A. Behaviour Belief      

1. Pelaporan kecurangan yang saya lakukan 

akan membantu mencegah adanya 

kerugian yang serius pada organisasi. 

     

2. Pelaporan kecurangan yang saya lakukan  

akan membantu meminimalisir korupsi. 

  

 

   

3. Pelapokan kecurangan yang saya lakukan 

akan meningkatkan pelayanan publik. 

 

     

4. Pelaporan kecurangan  adalah salah 

satu tugas saya sebagai   seorang ASN 

     

5. Pelaporan kecurangan yang terjadi akan 

memberikan kepuasan moral. 
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SIKAP TERHADAP 

WHISTLEBLOWING 

B. Evaluasi Terhadap Hasil (Outcome Evaluation) 

Jika Anda melaporkan kecurangan yang terjadi ditempat kerja Anda, seberapa 

pentingkah hasil berikut menurut keyakinan Anda? 

 

Keterangan 

STS : Sangat Tidak Penting 

TS : Tidak Penting 

N : Netral 

S : Penting 

SP : Sangat Penting 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Outcome Evaluation STP TP N P SP 

1. Mencegah adanya kerugian di organisasi.      

2. Membantu  meminimalisir  tindakan 

korupsi di organisasi. 

     

3.  Meningkatkan pelayanan publik.      

4. Melaksanakan salah satu tugas sebagai 

pegawai keuangan. 

     

5. Memberikan kepuasan moral setelah 

melaporkan tindakan kecurangan. 
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NORMA SUBJEKTIF 

 

A. Kepercayaan Normatif (Normatif Belief) 

Menurut keyakinan Anda, seberapa banyak orang yang akan setuju jika Anda 

melaporkan kecurangan yang terjadi di tempat kerja Anda? (diperkenankan 

memilih lebih dari satu) 

1. Anggota keluarga    

2. Rekan kerja 

3. Atasan langsung 

4. Teman di luar kantor 

5. Tetangga atau masyarakat   

 

B.  Motivasi Untuk Mematuhi (Motivation to comply) 

Seberapa banyak orang-orang berikut yang membuat Anda termotivasi untuk 

melakukan tindakan pelaporan kecurangan yang terjadi ditempat kerja Anda? 

(diperkenankan memilih lebih dari satu) 

1. Anggota keluarga    

2. Rekan kerja 

3. Atasan langsung 

4. Teman di luar kantor 

5. Tetangga atau masyarakat   
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PERSEPSI KONTROL 

PERILAKU 

 

A. Kepercayaan Normatif (Normatif Belief) 

Menurut keyakinan Anda, apakah Anda memiliki kontrol (pengendalian) yang 

cukup terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah di bawah ini, yang mungkin 

terjadi pada saat Anda melaporkan kecurangan? 

 

Keterangan 

STM  : Sangat Tidak Memiliki 

TM : Tidak Memiliki 

N : Netral 

M : Memiliki 

SM : Sangat Memiliki 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pernyataan STM TM N M SM 

1. 
 

Kontrol terhadap adanya pengabaian 

laporan kecurangan oleh organisasi 

     

2. Kontrol terhadap persepsi adanya 

laporan kecurangan tidak akan 

memberikan perbedaan apapun di 

organisasi saya 

     

3. Kontrol terhadap adanya kemungkinan 

balas dendam oleh pelaku 
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PERSEPSI KONTROL 

PERILAKU 

 

B. Kekuatan Kontrol yang dirasakan (Perceived Power Control) 

Menurut keyakinan Anda, seberapa besar keyakinan Anda untuk tetap melaporkan 

kecurangan walaupun ada permasalahan seperti di bawah ini? 

 

Keterangan 

SK  : Sangat Kecil 

K : Kecil 

S : Sedang 

B : Besar 

SB : Sangat Besar 

 

 

 

 

 

No. Pernyataan SK K S B SB 

1. 
 

Saya akan tetap melaporkan walaupun 

organisasi mengabaikan laporan tersebut 

     

2. Saya akan tetap melaporkan kecurangan 

walaupun menghadapi berbagai kesulitan 

     

3. Saya akan tetap melaporkan 

kecurangan walaupun organisasi tidak 

akan melakukan tindak lanjut 

     

4. Saya akan tetap melaporkan walaupan ada 

kemungkinan balas dendam oleh pelaku 

kecurangan 
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INTENSI WHISTLEBLOWING 

A. Intensi whistleblowing pada jalur internal 

Jika Anda menemukan kecurangan yang terjadi di tempat kerja, seberapa besarkah 

minat anda untuk melaporakn kecurangan tersebut melalui jalur internal? 

 

 Keterangan 

SK  : Sangat Kecil  

B : Besar 

K : Kecil  

SB : Sangat Besar 

S : Sedang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pernyataan SK K S B SB 

1. 
 

Saya akan melaporkan kecurangan tersebut 

kepada orang-orang yang tepat di dalam 

kantor 

     

2. Saya akan menggunankan jalur pelaporan 

kecurangan yang ada di dalam kantor 

     

3. Saya akan memberitahu pejabat tinggi 

dalam kantor mengenai kecurangan 

tersebut 

     

4. Saya akan memberitahu atas an saya 

tentang kecurangan yang terjadi 
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INTENSI WHISTLEBLOWING 

 

B. Intensi whistleblowing pada jalur eksternal 

Jika Anda menemukan kecurangan yang terjadi di tempat kerja, seberapa besarkah 

minat anda untuk melaporakn kecurangan tersebut melalui jalur eksternal? 

Keterangan 

 

Keterangan 

SK  : Sangat Kecil  

B : Besar 

K : Kecil  

SB : Sangat Besar 

S : Sedang 

No. Pernyataan SK K S B SB 

1. 
 

Saya akan melaporkan kecurangan tersebut 

kepada orang-orang yang tepat luar kantor 

     

2. Saya akan menggunankan jalur pelaporan 

kecurangan yang ada di luar kantor 

     

3. Saya akan memberitahu pejabat tinggi 

luar kantor mengenai kecurangan 

tersebut 

     

4. Saya akan menginformasikan kepada 

publik atas kecurangan yang terjadi 
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KOMITMEN PROFESIONAL 

 

 

Keterangan 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

N : Netral 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

  

No. Pernyataan STS TS N S SS 

1. Saya akan berusaha keras dan sekuat 

mungkin untuk melancarkan karir saya 

dalam menjalani profesi sebagai ASN 

     

2. Saya merasa bangga memberitahu orang 

lain bahwa saya berprofesi sebagai 

seorang ASN 

     

3. Menurut saya, profesi ASN yang akan 

saya jalani ini adalah hal terbaik dalam 

hidup saya, khususnya dalam hal kinerja 

tugasnya. 

     

4. Bagi saya, profesi saya ini adalah yang 
terbaik. 
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KOMITMEN ORGANISASI 

 

Keterangan 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

TS : Tidak Setuju 

N : Netral 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

 

No. Pernyataan STS TS N S SS 

a. Afektif      

1. Instansi tempat saya bekerja sangat berarti 
bagi saya. 

     

2. Saya merasa menjadi bagian keluarga dari 

Instansi tempat saya bekerja. 

     

3. Saya merasa sulit terikat dengan Instansi 
lain. 

     

b. Normatif      

4. Saya tidak akan meninggalkan Instansi 

tempat saya bekerja karena saya memiliki 

kewajiban di Instansi ini. 

     

5. Jika saya mendapat tawaran untuk 

pekerjaan yang lebih baik di Instansi lain, 

saya merasa bersalah jika meninggalkan 

Instansi ini. 

     

6. Saya merassa Tidak profesional jika 

meninggalkan pekerjaan di tempat saya 

bekerja. 

     

c. Continue/Lanjutan      

7. Saya tidak meninggalkan Instansi ini karena 

kerugian yang akan saya terima, jika saya 

berhenti bekerja. 

     

8. Saya tetap bekerja di Instansi ini karena 

saya merasa bahwa masuk ke instansi lain 

sangat sulit. 
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PERILAKU 

WHISTLEBLOWING 

A. Perilaku whistleblowing pada jalur internal 

Jika anda menemukan kecurangan yang terjadi di tempat kerja, Apakah anda pernah 

melaporkan kecurangan tersebut melalui jalur internal? 

 

Keterangan 

SS  : Sangat Sering (lebih dari 3 kali melaporkan kecurangan) 

S : Sering (3 kali melaporkan kecurangan) 

K : Kadang-kadang (2 kali melaporkan kecurangan) 

J : Jarang (hanya 1 kali melaporkan kecurangan) 

TP : Tidak Pernah  

 

 

 

 

 

 

 

No. Pernyataan TP J K S SS 

1. 
 

Saya telah melaporkan kecurangan tersebut 

kepada orang-orang yang tepat di dalam 

kantor 

     

2. Saya telah menggunankan jalur pelaporan 

kecurangan yang ada di dalam kantor 

     

3. Saya  telah  memberitahu pejabat 

tinggi dalam kantor mengenai 

kecurangan tersebut 

     

4. Saya  telah memberitahu atas an saya 

tentang kecurangan yang terjadi 
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PERILAKU 

WHISTLEBLOWING 

 

B. Perilaku whistleblowing pada jalur eksternal 

Jika Anda menemukan kecurangan yang terjadi di tempat kerja, Apakah anda 

pernah melaporkan kecurangan tersebut melalui jalur eksternal? 

 

Keterangan 

SS  : Sangat Sering (lebih dari 3 kali melaporkan kecurangan) 

S : Sering (3 kali melaporkan kecurangan) 

K : Kadang-kadang (2 kali melaporkan kecurangan) 

J : Jarang (hanya 1 kali melaporkan kecurangan) 

TP : Tidak Pernah  

 

 

 

 

 

 

 

No. Pernyataan TP J K S SS 

1. 
 

Saya  telah melaporkan kecurangan tersebut 

kepada orang-orang yang tepat luar kantor 

     

2. Saya  telah  menggunankan jalur pelaporan 

kecurangan yang ada di luar kantor 

     

3. Saya telah memberitahu pejabat tinggi luar 

kantor mengenai kecurangan tersebut 

     

4. Saya telah menginformasikan kepada publik 

atas kecurangan yang terjadi 

     



167 
 

 
 

Lampiran 3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

Hasil Uji Validitas 

1. Hasil uji validitas variabel perilaku whistleblowing 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item 

Deleted 

PW1 8,33 10,092 ,714 ,919 

PW2 8,43 10,599 ,903 ,884 

PW3 8,53 10,878 ,948 ,879 

PW4 8,60 11,283 ,887 ,886 

PW5 8,60 11,559 ,904 ,886 

PW6 8,60 13,972 ,508 ,917 

PW7 8,73 14,271 ,703 ,914 

PW8 8,77 14,599 ,753 ,917 

 

2. Hasil uji validitas variabel intensi whistleblowing 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

IW1 21,53 57,292 ,506 ,920 

IW2 21,43 53,220 ,736 ,905 

IW3 21,93 47,444 ,792 ,899 

IW4 21,63 49,895 ,748 ,902 

IW5 22,30 51,666 ,732 ,904 

IW6 21,97 51,689 ,649 ,911 

IW7 22,30 46,079 ,830 ,895 

IW8 22,13 45,637 ,817 ,897 
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3. Hasil uji validitas variabel sikap 

 

4. Hasil uji validitas variabel norma subjektif 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

NS1 3,20 1,131 ,767 . 

NS2 3,03 1,482 ,767 . 

 

5. Hasil uji validitas variabel persepsi kontrol perilaku 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

PKP1 23,77 31,151 ,409 ,833 

PKP2 23,53 31,982 ,297 ,840 

PKP3 23,73 28,823 ,483 ,822 

PKP4 24,03 26,861 ,435 ,831 

PKP5 23,83 24,902 ,803 ,782 

PKP6 23,90 22,507 ,854 ,767 

PKP7 24,37 22,930 ,685 ,794 

PKP8 24,63 21,757 ,643 ,808 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

SIK1 40,00 38,966 ,850 ,951 

SIK2 39,97 38,033 ,897 ,948 

SIK3 39,97 38,102 ,889 ,949 

SIK4 40,10 38,438 ,818 ,951 

SIK5 39,97 38,654 ,775 ,953 

SIK6 40,03 37,275 ,883 ,949 

SIK7 40,03 37,551 ,853 ,950 

SIK8 39,87 39,913 ,737 ,955 

SIK9 39,90 39,472 ,786 ,953 

SIK10 40,07 37,926 ,674 ,960 
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6. Hasil uji validitas variabel komitmen profesional 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

KP1 13,50 7,155 ,368 ,645 

KP2 14,73 5,444 ,470 ,613 

KP3 13,70 6,769 ,548 ,573 

KP4 14,00 7,586 ,244 ,699 

KP5 14,20 7,131 ,645 ,564 

 

7. Hasil uji validitas variabel komitmen organisasi 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

KO1 
22,17 20,557 ,813 ,897 

KO2 
22,10 20,852 ,784 ,900 

KO3 
22,87 22,533 ,565 ,915 

KO4 
22,80 23,131 ,413 ,925 

KO5 
22,43 18,944 ,813 ,895 

KO6 
22,17 20,557 ,885 ,893 

KO7 
22,90 19,197 ,825 ,894 

KO8 23,17 17,730 ,775 ,904 
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Hasil Uji Reliabilitas 

1. Hasil uji reliabilitas  variabel perilaku whistleblowing 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,913 8 

 

2. Hasil uji reliabilitas  variabel intensi whistleblowing 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,916 8 

 

3. Hasil uji reliabilitas  variabel sikap 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hasil uji reliabilitas  variabel norma subjektif 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,864 2 

 

5. Hasil uji reliabilitas  variabel persepsi kontrol perilaku 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,832 8 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,956 10 
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6. Hasil uji reliabilitas  variabel komitmen profesional 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,672 5 

 

7. Hasil uji reliabilitas  variabel komitmen organisasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,915 8 
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Lampiran 4 Hasil Uji Prasyarat 

 

Hasil Uji Normalitas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 50 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 
7,59101684 

Most Extreme Differences Absolute ,082 

Positive ,082 

Negative -,065 

Test Statistic ,082 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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Lampiran 5 Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Hasil uji Multikolinearitas 

 

2. Hasil uji heteroskedastisitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) -20,227 9,452  -2,140 ,038   

TOTAL_SIK ,174 ,237 ,150 ,735 ,466 ,393 2,544 

TOTAL_NS ,193 ,683 ,053 ,283 ,779 ,474 2,111 

TOTAL_PKP ,359 ,374 ,237 ,961 ,342 ,268 3,729 

TOTAL_IW ,046 ,269 ,038 ,173 ,863 ,339 2,949 

TOTAL_KP ,639 ,454 ,203 1,407 ,167 ,787 1,271 

TOTAL_KO ,362 ,399 ,165 ,908 ,369 ,492 2,032 

a. Dependent Variable: TOTAL_PW 
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3. Hasil uji Autokorelasi 

Runs Test 

 Unstandardized Residual 

Test Valuea ,07107 

Cases < Test Value 
25 

Cases >= Test Value 
25 

Total Cases 50 

Number of Runs 27 

Z ,286 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,775 

a. Median 
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Lampiran 6 Hasil Uji Regresi Berganda 

1. Hasil uji analisis regresi berganda persamaan 1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,114 5,304  ,022 ,983 

TOTAL_SIK -,386 ,119 -,406 -3,228 ,002 

TOTAL_NS ,761 ,366 ,253 2,079 ,043 

TOTAL_PKP 1,014 ,144 ,819 7,052 ,000 

TOTAL_KP ,525 ,242 ,204 2,166 ,036 

TOTAL_KO ,153 ,222 ,086 ,688 ,495 

a. Dependent Variable: TOTAL_IW 

 

2. Hasil uji analisis regresi berganda persamaan 2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,939 4,594  ,204 ,839 

TOTAL_IW ,059 ,236 ,048 ,251 ,803 

TOTAL_PKP ,604 ,293 ,398 2,063 ,045 

a. Dependent Variable: TOTAL_PW 
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Lampiran 7 Hasil Uji Hipotesis 

Hasil Uji Parsial (t) 

1. Hasil uji pasial (t) persamaan 1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,114 5,304  ,022 ,983 

TOTAL_SIK -,386 ,119 -,406 -3,228 ,002 

TOTAL_NS ,761 ,366 ,253 2,079 ,043 

TOTAL_PKP 1,014 ,144 ,819 7,052 ,000 

TOTAL_KP ,525 ,242 ,204 2,166 ,036 

TOTAL_KO ,153 ,222 ,086 ,688 ,495 

a. Dependent Variable: TOTAL_IW 

 

2. Hasil uji pasial (t) persamaan 2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,939 4,594  ,204 ,839 

TOTAL_IW ,059 ,236 ,048 ,251 ,803 

TOTAL_PKP ,604 ,293 ,398 2,063 ,045 

a. Dependent Variable: TOTAL_PW 
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Lampiran 8 Hasil Koefisien Determinasi (R2) 

 

1. Koefisien determinasi (R2) persamaan 1  

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,813a ,661 ,622 4,547 

a. Predictors: (Constant), TOTAL_KO, TOTAL_NS, TOTAL_KP, TOTAL_PKP, 

TOTAL_SIK 

b. Dependent Variable: TOTAL_IW 

 

2. Koefisien determinasi (R2) persamaan 2 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,435a ,189 ,155 8,329 

a. Predictors: (Constant), TOTAL_PKP, TOTAL_IW 
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Lampiran 9 Hasil Koefisien Determinasi Parsial (r2) 

 

1. Koefisien determinasi parsial (r2) persamaan 1  

Coefficientsa 

Model 

Correlations 

Zero-order Partial Part 

1 TOTAL_SIK ,199 -,438 -,283 

TOTAL_NS ,327 ,299 ,183 

TOTAL_PKP ,733 ,728 ,619 

TOTAL_KP ,167 ,310 ,190 

TOTAL_KO ,288 ,103 ,060 

a. Dependent Variable: TOTAL_IW 

 

2. Koefisien determinasi parsial (r2) persamaan 2 

Coefficientsa 

Model 

Correlations 

Zero-order Partial Part 

1 TOTAL_PKP ,434 ,288 ,271 

TOTAL_IW ,340 ,037 ,033 

a. Dependent Variable: TOTAL_PW 

 

 

 

 

 


