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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Isu mengenai Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) 

telah menjadi salah satu bahasan penting dalam rangka mendukung pemulihan 

ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di masa yang akan datang di 

Indonesia dan di berbagai negara Asia lainnya yang mengalami krisis ekonomi 

pada pertengahan tahun 1997 (Saldana, Capulong, Edwards, Webb, & 

Zhuang, 2001). Salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di 

Indonesia dan di berbagai negara Asia lainnya menurut (Baird, 2000) dalam 

(Dwiridotjahjono, 2009) adalah buruknya pelaksanaan corporate governance 

di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki 

pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta. Menurut penelitian 

dari Booz Allen di Asia Timur pada 1998 dalam (Yuliani, Nadirsyah, & 

Usman, 2010), menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan salah satu 

negara yang memiliki indeks terendah di dunia untuk pelaksanaan good 

corporate governance. Hasil penelitian lainnya mengungkapkan bahwa tidak 

adanya good corporate governance di suatu perusahaan membuat banyaknya 

pelanggaran (fraud) yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan baik 
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terhadap aturan-aturan internal perusahaan maupun peraturan perundang-

undangan. 

Hasil survei Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) tahun 

2016 menyatakan bahwa sektor industri dengan tingkat kasus kecurangan 

tertinggi adalah sektor industri perbankan dan jasa keuangan. Hal tersebut 

sejalan dengan laporan Survai Fraud Indonesia (SFI) tahun 2016 yang 

menyatakan bahwa 37.1% pelaku fraud bekerja di sektor keuangan (Survai 

Fraud Indonesia, 2017). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas 

kegiatan di sektor perbankan menyatakan bahwa terdapat 700 kasus 

kecurangan yang terjadi pada tahun 2016. Sebanyak 182 kasus kecurangan 

yang terjadi melibatkan pihak internal bank, kemudian sebanyak 428 kasus 

kecurangan yang melibatkan pihak eksternal bank dan 90 kasus kecurangan 

melibatkan kedua pihak baik internal maupun eksternal bank. Total kerugian 

yang disebabkan dari kasus tersebut mencapai Rp 1,674,9 triliun sebagaimana 

dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perbankan tahun 2016 (Departemen 

Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis, 2016). Nominal tersebut 

merupakan suatu hal yang tidak mengejutkan lagi mengingat Indonesia 

merupakan salah satu negara dengan tingkat fraud yang tinggi. 

Di Indonesia, Pedoman Sistem pelaporan dan Pelanggran (SPP) atau 

Whistleblowing System (WBS) diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan 

Governance (KNKG) pada 10 November 2008 (Komite Nasional Kebijakan 

Governance, 2008). Whistleblowing merupakan metode pencegahan fraud 
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yang paling baik dan efektif dibandingkan metode atau cara yang lain. Hal 

tersebut didasarkan pada Laporan Survai Fraud Indonesia (Survai Fraud 

Indonesia, 2017) yang menyatakan bahwa whistleblowing menempati urutan 

pertama dengan persentase sebesar 20.6% diikuti metode audit. Selain itu, 

whistleblowing termasuk bagian dari sistem pengendalian internal yang pada 

dasarnya berfungsi untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber 

daya serta berperan penting dalam mendeteksi pelanggaran (Saud, 2016). 

Sebagai mekanisme pengendalian internal (Patel, 2003), bagian pengendalian 

internal (KNKG, 2008), dan elemen corporate governance (Olander, 2004), 

maka seharusnya penerapan system pelaporan pelanggaran (whistleblowing 

system) berdampak positif terhadap efektivitas pengendalian internal 

(Mohammad Fikar, 2013). 

Audit internal memiliki peran yang sangat penting terhadap efektivitas 

pengendalian internal di dalam suatu perusahaan. Auditor internal memiliki 

kewenangan formal untuk melaporkan adanya ketidakberesan dalam sebuah 

perusahaan. Kewenangan formal ini yang membedakan auditor internal 

dengan para individu di atas dalam kapasitasnya sebagai whistleblower, 

Marcia Miceli dalam (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011) 

berargumen bahwa ada tiga alasan mengapa auditor internal juga dapat 

dianggap sebagai whistleblower, Pertama, memiliki mandat formal (meski 

bukan satu-satunya organ dalam perusahaan) untuk melaporkan bila terjadi 

kesalahan, Setiap pegawai perusahaan juga memiliki hak untuk melakukannya 
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juga, meski pada umumnya auditor internal yang lebih paham mengenai 

kesalahan yang terjadi dalam perusahaan, Kedua, laporan auditor internal 

mungkin bertentangan dengan pernyataan top managers, Jika para manager 

cenderung menutupi kesalahan guna memoles kondisi perusahaan, maka 

laporan auditor internal mengenai kesalahan justru sebaliknya, membuat para 

stakeholder menjadi kecil hati, Ketiga, perbuatan mengungkap kesalahan 

merupakan tindakan yang jarang ditegaskan dalam aturan perusahaan, Hanya 

beberapa asosiasi profesi saja yang menekankan bolehnya pelaporan 

kesalahan yang telah ditentukan melalui jalur-jalur tertentu di internal 

perusahaan. Peran whistleblower sangat besar untuk melindungi negara atau 

sebuah perusahaan dari kerugian yang lebih parah dan pelanggaran hukum 

yang terjadi, Tetapi resiko yang mereka hadapi pun juga besar ketika 

mengungkap kejahatan, mulai dari ancaman terhadap keamanan sampai 

dikeluarkan dari instansi tempatnya bekerja, Sehingga whistleblower penting 

untuk dilindungi (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011). 

Hasil survey yang dilakukan oleh (Park & John, 2009) pada beberapa 

perusahaan yang menerapkan sistem pengaduan, menyatakan bahwa hanya 

32% sistem pengaduan yang dapat berjalan secara efektif. Penelitian ini 

hendak mengaplikasikan konsep Theory of Planned Behavior (TPB) yang 

menjelaskan bahwa perilaku seseorang muncul akibat adanya niat yang 

melandasi perilaku tersebut. Niat berperilaku adalah yang menentukan 

keputusan seorang individu untuk dilakukan atau tidak dilakukannya suatu 
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perilaku, Terdapat tiga faktor yang menentukan niat individu untuk melakukan 

suatu perilaku dalam teori perilaku terencana, Faktor-faktor tersebut adalah 

sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku 

(Achmat, 1988). 

Beberapa penelitian terdahulu memberikan hasil yang tidak konsisten 

mengenai aplikasi dari konsep TPB ini. Hal ini menunjukkan adanya 

kesenjangan penelitian (research gap) yang memungkinkan untuk diisi. 

Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh (Gillett & Uddin, 2005) yang 

memberikan hasil bahwa norma subjektif berpengaruh negatif pada niat 

manajer keuangan dalam melakukan kecurangan penyajian laporan keuangan. 

Hasil penelitian berbeda didapatkan oleh (Carpenter & Reimers, 2005) yang 

menunjukkan bukti empiris norma subjektif berpengaruh positif pada niat 

manajer keuangan dalam melakukan kecurangan penyajian laporan keuangan. 

Penelitian Banda, 2012 dalam (Iskandar & Saragih, 2018) yang menguji TPB 

terhadap niat whistleblowing pada internal auditor Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) menemukan bahwa penalaran moral dan persepsi kendali atas perilaku 

tidak signifikan berpengaruh terhadap intensi untuk melakukan pengungkapan 

kecurangan, sedangkan sikap ke arah perilaku dan norma subjektif 

berpengaruh terhadap niat whistleblowing. Berbeda juga dengan penelitian 

(Daivitri, 2013), sikap ke arah perilaku dan norma subjektif berpengaruh 

signifikan terhadap niat whistlebowing pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis 
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Transaksi Keuangan (PPATK), sedangkan persepsi kontrol perilaku 

berpengaruh negatif terhadap niat whistleblowing pegawai PPATK. 

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian (Rustiarini 

& Sunarsih, 2017) mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

Whistleblowing pada auditor pemerintah (BPK dan BPKP) di provinsi Bali. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sampel pada 

penelitian ini adalah auditor internal. Motivasi penelitian ini adalah Peneliti 

ingin mengetahui apakah pengendalian Internal melalui whistleblowing sudah 

berjalan dengan baik atau belum. Dengan melakukan survei pada auditor 

Internal yang bekerja di perusahaan perbankan yang berstatus sebagai 

perusahaan BUMN. 

Gambar 1.1. Hasil Survey Industri yang dirugikan oleh Fraud 

menurut ACFE 

 

Sumber : Report To The Nations On Occupational Fraud and 

Abuse(ACFE) 
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Gambar 1.2. Hasil Survey Industri yang dirugikan oleh Fraud 

menurut Laporan Survai Indonesia 

 

Sumber : Laporan Survai Indonesia tahun 2016 

Berdasarkan pada gambar diatas menunjukkan bahwa hasil laporan Survai 

Fraud Indonesia (SFI) tahun 2016 yang menyatakan bahwa industri yang 

paling dirugikan oleh adanya fraud adalah perusahaan-perusahaan yang 

berstatus BUMN yaitu sebanyak 58,8%. Sedangkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh ACFE (2016) menempatkan industri perbankan dan keuangan 

pada posisi pertama organisasi yang dirugikan akibat adanya fraud dengan 

presentase 16,8%. Dalam survai fraud Indonesia 2016, industri perbankan dan 

keuangan menjadi industri yang paling dirugikan kedua dengan presentase 

15,9%. Berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut maka peneliti ingin 

meneliti perusahaan-perusahaan pada industri perbankan yang juga berstatus 

sebagai perusahaan BUMN, yaitu Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Bank 

Rakyat Indonesia (persero), Bank Tabungan Negara (persero) Tbk, dan Bank 

Mandiri (persero) Tbk. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena 
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whistleblowing adalah suatu proses yang dapat dijadikan sebagai penyelamat 

perusahaan dari pelanggaran-pelanggaran akuntansi. Whistleblowing akan 

mengungkapkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi 

sehingga organisasi tersebut bersih dari pelanggaran. 

Penelitian ini sepenuhnya mengaplikasikan konsep TPB oleh (Ajzen, 

1991) tanpa menambah atau mengurangi variabel-variabel yang lain. Penulis 

meyakini bahwa konsep TPB adalah konsep yang relatif mampu mengukur 

niat perilaku seseorang dan konsep ini masih sangat relevan untuk 

diaplikasikan dalam lingkungan organisasi publik. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan atau rekomendasi yang berharga bagi 

upaya penyempurnaan konsep dan aplikasi whistleblowing system yang 

sedang diterapkan di lingkungan perusahaan perbankan. Berdasarkan latar 

belakang yang diungkapkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : 

“PENGARUH SIKAP TERHADAP PERILAKU, NORMA 

SUBJEKTIF, PERSEPSI KONTROL ATAS PERILAKU TERHADAP 

NIAT DAN PERILAKU WHISTLEBLOWING PADA AUDITOR 

INTERNAL” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 

dirumuskan pertanyaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Apakah Sikap Terhadap Perilaku berpengaruh terhadap Niat para Auditor 

Internal untuk melakukan whistleblowing? 

2. Apakah Norma Subjektif berpengaruh terhadap Niat para Auditor Internal 

untuk melakukan whistleblowing? 

3. Apakah Persepsi Kontrol atas Perilaku berpengaruh terhadap Niat para 

Auditor Internal untuk melakukan whistleblowing? 

4. Apakah Niat para Auditor Internal untuk melakukan whistleblowing 

berpengaruh terhadap Perilaku Whistleblowing? 

5. Apakah Persepsi Kontrol atas Perilaku para Auditor Internal berpengaruh 

terhadap Perilaku Whistleblowing? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Peneitian 

1. Menganalisis Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku terhadap Niat para 

Auditor Internal untuk melakukan whistleblowing. 

2. Menganalisis Pengaruh Norma Subjektif terhadap Niat para Auditor 

Internal untuk melakukan whistleblowing. 
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3. Menganalisis  Persepsi Kontrol atas Perilaku terhadap Niat para 

Auditor Internal untuk melakukan whistleblowing. 

4. Menganalisis Pengaruh Niat para Auditor Internal untuk melakukan 

whistleblowing terhadap Perilaku Whistleblowing. 

5. Menganalisis Pengaruh Persepsi Kontrol atas Perilaku para Auditor 

Internal terhadap Perilaku Whistleblowing. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk : 

1. Manajerial Perusahaan 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

dalam perekrutan auditor dan penanaman kesadaran pentingnya 

pelaporan tindak kecurangan yang dilakukan rekan kerja maupun 

atasannya. Serta Memberi masukan terhadap perusahaan di 

Indonesia, khususnya perbankan, dalam hal ini perbankan yang 

berstatus sebagai perusahaan BUMN dalam menjalankan 

whistleblowing system yang tidak hanya menjadi suatu sarana 

pelaporan yang kemudian ditindaklanjuti, tapi juga memberikan 

dampak positif pada hal lainnya di perusahaan, misalnya efektivitas 

pengendalian internal. 
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2. Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perhatian 

pihak pengajar terhadap pentingnya pelaporan tindak kecurangan 

yang dilakukan rekan kerja maupun atasannya kepada 

mahasiswanya sejak dini dan diharapkan dapat memberi kontribusi 

dalam perkembangan literatur penelitian akuntansi. 
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1.4. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikap terhadap 

Perilaku 

Norma Subjektif 

Persepsi Kontrol 

atas Perilaku 

Niat Perilaku 

Whistleblowing 

H1 

H5 

H4 H2 

H3 

Penelitian (Rustiarini & Sunarsih, 2017) meneliti 

tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

Whistleblowing pada auditor pemerintah (BPK dan 

BPKP) di provinsi Bali. 

Penelitian ini memodifikasi penelitian terdahulu (Rustiarini & Sunarsih, 2017). Motivasi 

penelitian ini adalah Peneliti ingin mengetahui apakah pengendalian Internal melalui 

whistleblowing sudah berjalan dengan baik atau belum. Dengan melakukan survei pada auditor 

Internal yang bekerja di perusahaan perbankan yang berstatus sebagai perusahaan BUMN. 

Berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut maka peneliti ingin meneliti perusahaan-perusahaan 

pada industri perbankan yang juga berstatus sebagai perusahaan BUMN. 

Laporan SFI tahun 2016, 

perusahaan BUMN paling 

dirugikan oleh adanya fraud. 

Hasil penelitian ACFE tahun 2016, 

perusahaan perbankan dan 

keuangan paling dirugikan oleh 

adanya fraud. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan  

 Terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka pikir, serta sistematika penulisan.  

BAB II : Tinjauan Konseptual dan Pengembangan Hipotesis  

 Tinjauan Konseptual dan Pengembangan Hipotesis akan 

menguraikan berbagai teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang 

berhubungan dengan pengembangan hipotesis yang akan diteliti.  

BAB III : Metode Penelitian 

 Metode penelitian ini meliputi populasi dan sampel, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, metode pengumpulan data, 

pengujian alat pengumpulan data, dan teknik analisis atau uji hipotesis.  

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan  

 Hasil penelitian dan pembahasan ini akan menjabarkan mengenai 

data responden dalam penelitian, deskripsi hasil pengujian, penjabaran 

analisis penelitian, dan pembahasan yang menyeluruh mengenai hipotesis 

yang telah diuji. 

BAB V : Kesimpulan, Keterbatasan dan Implikasi Manajerial  

 Bagian ini meliputi kesimpulan berdasarkan hasil yang dapat 

ditarik berdasarkan hasil pengolahan data, dan akan disampaikan pula 

keterbatasan dan implikasi yang terdapat dalam penelitian ini. 
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