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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Akuntan merupakan profesi yang harus menjujung tinggi etika dan 

moral ketika melakukan pekerjannya. Seorang akuntan memiliki tugas 

untuk menyusun data yang berhubungan dengan keuangan perusahaan 

menjadi sebuah laporan yang dapat dibaca oleh pihak yang 

berkepentingan. Penyusunan laporan yang dilakukan oleh seorang akuntan 

yang nantinya akan digunakan untuk membuat sebuah keputusan. Jika 

laporan keuangan yang dibuat secara sengaja menyesatkan pihak yang 

berkepentingan maka hal itu disebut dengan kecurangan. Laporan yang 

menyesatkan tersebut akan memberikan dampak buruk bagi perusahaan 

dan bagi pihak – pihak yang membaca laporan keuangan tersebut. 

Kecurangan merupakan tindakan yang disengaja dan dapat merugikan 

suatu individu, kelompok dan organisasi jika tindakan tersebut tidak dapat 

terdeteksi. Dalam bidang akuntansi kasus kecurangan merupakan tindakan 

yang sering terjadi. Kasus kecurangan akuntansi yang terjadi pada 

Desember tahun 2001, yaitu kasus kecurangan yang dilakukan oleh 

perusahaan Enron. Enron dengan sengaja memanipulasi keuntungan 

dengan nilai  $600 juta Dollar AS, padahal pada saat itu Enron mengalami   



2 
 

 
 

kerugian. Arthur Andersen merupakan perusahaan akuntansi  yang turut 

andil dalam kecurangan dengan memberikan kesaksian bahwa laporan 

keuangan Enron telah memenuhi GAAP (Generally Accepted Accounting 

Practices). Dampak dari kecurangan tersebut Enron mengalami kerugian 

yang diperkirakan mencapai $50 juta Dollar AS.  Kecurangan Enron 

tersebut akhirnya berhasil diungkap oleh Sherron Watkins yang saat itu 

menjabat sebagai Vice President di Enron dalam (Watkins, 2006). 

Di Indonesia sendiri dalam(Hasni,dkk., 2013 terdapat kasus kecurangan 

akuntansi salah satunya adalah kasus pencucian uang dan korupsi yang 

dilakukan Gayus Tambunan yang kemudian diungkap oleh Susno Duajdi. 

Pada saat itu Gayus merupakan seorang pegawai pajak yang tidak 

memiliki pangkat tinggi, gaji yang mungkin dia terima berada pada 

kisaran 6 juta Rupiah, namun kecurigaan Susno Duajdi muncul saat 

mengetahui bahwa rekening bank milik Gayus Tambunan terdapat uang 

sebesar 25 miliar Rupiah. Akhirnya Susno Duadji membeberkan 

kecurangan itu langsung ke media massa karena terlibatnya beberapa 

penjabat Polri pada kasus Gayus Tambunan. Setelah dilakukan penyidikan 

ternyata uang tersebut merupakan uang dari hasil penggelapan pajak. 

Kasus pelaporan tersebut berdampak buruk pada Susno Duadji, yaitu ia 

diberhentikan dari pekerjaannya dan dilaporkan karena mencemarkan 

nama baik institusi Polri. Dari kasus tersebut akhirnya Susno Duadji 

dikenal sebagai seorang whistleblower. 
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Whistleblowingmerupakan pengungkapan tindakan yang tidak etis 

yang dapat merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan atau 

organisasi. Saat ini mulai bermunculan orang – orang yang melakukan 

pengungkapan kecurangan atau sering disebut dengan 

whistleblower.Dalam (Global Corruption Barometer, 2017) menyebutkan 

bahwa sebanyak 22% reponden menjawab untuk memerangi korupsi, suap 

dan tindakan ilegal yang lain adalah dengan melaporkannya. Melaporkan 

tindakan kecurangan sama dengan menjadi  whistleblower. Sehingga tidak 

dapat dipungkiri bahwa keberadaan whistleblower sangat penting. 

Menjadi seorang whistleblower bukanlah suatu hal yang mudah 

dilakukan. Terdapat beberapa ancaman yang nantinya akan diterima oleh 

seorang whistleblower seperti kehilangan pekerjaan, dijauhi oleh pekerja 

lain, mendapat ancaman yang membahayakan hidup. Dalam(Global 

Corruption Barometer, 2017) menyatakan bahwa 36% seseorang takut 

melaporkan tindakan kecurangan tersebut karena konsekuensi yang 

nantinya akan didapat. Menurut penelitian menyebutkan bahwa 90% 

seorang whistleblower kehilangan pekerjaan mereka sebagai dampak dari 

pengakuan yang mereka lakukan dan 20% mengalami rusaknya suatu 

hubungan (Lennane, 2012). Salah satu contohnya ialah Susno Duadji, dari 

kasus Gayus Tambunan, Susno Duadji mengalami pemberhentian dari 

jabatan dan menjadi tersangka karena mengungkap bahwa beberapa 

pejabat Polri turut dalam kasus tersebut dalam (Hasni,dkk., 2013). 

Berdasarkan contoh tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa menjadi 
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whistleblower harus berani menerima dampak negatif yang nantinya akan 

merugikan seorang whistleblower. Karena adanya resiko yang berdampak 

negatif, banyak dari calon whistleblower mengurungkan nitanya dalam 

melakukan whistleblowing. 

Mahasiswa akuntansi adalah calon dari para pelaku akuntan 

profesional di masa depan. Seorang akuntan harus memiliki sikap-sikap 

yang jujur, bertanggung jawab dan objektif dalam memberikan penilaian. 

Oleh sebab itu keberanian mengungkapkan kecurangan adalah hal yang 

harus ditanamkan pada diri mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan 

profesional. Mahasiswa akuntansi diharapkan dapat menjadi whistleblower 

yang mampu memerangi kecurangan yang kelak akan terjadi dilingkungan 

sekitarnya.  Sehingga dengan begitu kredibilatas seorang akuntan tetap 

terjaga. 

Fatoki, 2013 melakukan penelitian mengenai dampak dari gender, 

kekuatan retaliasi dan materialitas pada niat internal whistleblowing di 

kalangan mahasiswa akuntansi di Afrika Selatan. Fatoki, 2013 termotivasi 

untuk memperluas penelitian sebelumnya yang telah banyak dilakukan di 

Afrika Selatan dengan menggunakan sampel mahasiswa akuntansi. Seperti 

penelitian milik (Holtzhausen, 2007) mengenai Whistle Blowing and 

Whistle Blower Protection In The South African Public Sector ; (Mbatha, 

2005) mengenai The Ethical Dilemmas ofWhistleblowingandCorruptionin 

the South African PublicService ; (Perks & Smith, 2008) mengenai 

Employee Perceptions Regarding Whistle-Blowing In The Workingplace: 
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A South African Prespective; (Pillay, Dorasamy, & Vranic, 2012) 

mengenai Exploring whistle blowing intentions in South Africa: A 

quantitative analysis . 

Penelitian milik Fatoki, 2013 menyebutkan bahwa  Theory of Planned 

Behavior (TPB) memiliki beberapa faktor penyebab dimana seseorang 

mengambil suatu perilaku. Theory of Planned Behavior merupakan 

perkembangan lebih lanjut dari theory of reasoned action (TRA) dengan 

menambahkan persepsi kendali atas perilaku (perceived behavioral 

control). Penambahan konstruk ini digunakan untuk mengontrol perilaku  

yang disebabkan oleh terbatasnya kekurangan sumber daya yang 

digunakan untuk melakukan perilakunya. Sehingga setelah dilakukan 

pengembangan faktor yang terdapat dalam theory of planned behavior 

(TPB) terdapat tiga faktor yang akan mempengaruhi niat individu yaitu, 

sikap ke arah perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif 

(subjective norms) dan persepsi kendali atas perilaku (perceived 

behavioral control). Ketiga faktor tersebut merupakan faktor penentu yang 

mempengaruhi keinginan seseorang dalam melakukan whistleblowing. 

Motivasi dari penelitian ini adalah peneliti ingin melakukan 

eksperimen dari hasil penelitian sebelumnya apabila penelitian ini 

digeneralisasi ke setiap objek, situasi dan waktu yang beda akan tetap 

menghasilkan data yang valid (J Hartono, 2013). Peneliti akan membuat 

skenario yang berhubungan dengan pengaruh retaliasi dan materialitas 
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pada gender untuk kemudian melihat apakah responden cenderung 

melakukan whistleblowing atau tidak. 

Penelitian milik (Fatoki, 2013)menunjukkan hasil bahwa retaliasi 

berpengaruh negatif terhadap niat seseorang melakukan whistleblowing. 

Materialitas berpengaruh secara positif terhadap niat seseorang melakukan 

whistleblowing. Tidak ada perbedaan gender dalam persepsi tentang 

whistleblowing. Tidak ada perbedaan gender pada retaliasi dan materialitas 

terhadap niat seseorang melakukan whistleblowing. Dalam konteks ini, 

penelitian (Fatoki, 2013) terarah pada pola pikir dari mahasiswa akuntansi. 

Peneliti ingin membuktikan apakah di Indonesia khususnya di daerah 

Semarang apakah memiliki keadaan yang sama seperti keadaan yang ada 

di Afrika Selatan. Penelitian milik (Fatoki, 2013) ini hanya berfokus 

menjelaskan mengenai internal whistleblowing. Sehingga penulis 

menambahkan literatur mengenai external whistleblowing. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “ Pengaruh Retaliasi dan MaterialitasTerhadap 

Intensi Melakukan  Whistleblowing dengan Gender sebagai Variabel 

Moderating”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah retaliasi berpengaruh negatif terhadap intensi melakukan 

whistleblowing terutama ketika responden cenderung perempuan? 

2. Apakah materialitas berpengaruh positif terhadap intensi melakukan 

whistleblowing terutama ketika responden cenderung perempuan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakahretaliasi berpengaruh negatif terhadap intensi 

melakukan whistleblowing ketika responden adalah perempuan. 

2. Untuk mengetahui apakahmaterialitas berpengaruh positif terhadap 

intensi melakukan whistleblowing ketika responden adalah perempuan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian “Pengaruh Retaliasi dan 

MaterialitasTerhadap Intensi Melakukan  Whistleblowing dengan Gender 

sebagai Variabel Moderating” ini diharapkan memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

Manfaat Praktek 

1. Bagi Mahasiswa 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran mahasiswa akuntansi tentang 
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pentingnya peran whistleblower sebagai calon akuntan 

professional. 

2. Universitas 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan informasi 

pada mata kuliah yang bersangkutan dan menambah literatur bagi 

perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata. 

3. Pimpinan Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan informasi 

pada bagi pimpinan perusahaan untuk dapat menerapkan 

kebijakan terkait dengan intensitas whistleblowing pada karyawan 

diperusahaanya. 
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1.5 KERANGKA PIKIR 
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Di Indonesia terdapat 

kasus penggelapan pajak 

yang dilakukan oleh Gayus 

Tambunan dan 

menyebabkan kerugian 

bagi negara, kasus tersebut 

diungkap oleh Susno 

Duadji  

Theory of 

Planned 

Behaviour(Ajze

n, 1991) 

attudite toward 

behavior 

subjective 

norms 

Mahasiswa sebagai calon 

akuntan professional, harus 

bersikap objektif dan 

bertanggung jawab, serta 

berani mengungkapkan 

suatu kecurangan 

akuntansi di suatu 

perusahaan.  

perceived 

behavioral 

control 

Penelitian ini diangkat dari Fatoki, 

2013. Menganalisis faktor yang 

berpengaruh dalam Intensi melakukan 

whistleblowing pada mahasiswa 

akuntansi Afrika Selatan. Menunjukkan 

bahwa retaliasi berpengaruh negatif 

terhadap intensi melakukan 

whistleblowing, materialitas 

berpengaruh positif terhadap intensi 

melakukan whistleblowing, tidak 

ditemukan perbedaan gender dalam 

persepsi whistleblowing dan tidak ada 

perbedaan gender pada retaliasi dan 

materialitas terhadap niat seseorang 

melakukan whistleblowing. 

Alasan seorang 

individu 

 Melakukan 

Whistleblower 

Retaliasi 

Materialitas 

Gender 

Kasus kecurangan Enron yang dilakukan 

oleh Arthurndersen dan diungkap oleh 

Sherron Watkins, merupakan kasus 

kebangkrutan besar bagi Amerika 

Serikat.  

 

Dalam survei 

yang dilakukan 

Global 

Corruption 

Barometer 

2017, melawan 

tindakan 

korupsi, suap, 

dan tindakan 

ilegal lainnya, 

22% dengan 

melaporkannya 

(whistleblowing) 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, serta 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori – teori yang mendukung 

penelitian, pengembangan dan perumusan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi objek dan lokasi penelitian, populasi dan 

sampel, metode pengumplulan data, definisi operasional 

variabel dan alat analisis data / uji hipotesis. 

BAB IV  HASIL ANALISIS 

Bab ini berisi pembahasan mengenai hasil dan analisis data 

yang menjawab permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran untuk 

perbaikan penelitian selanjutnya dan keterbatasan dalam 

penelitian ini. 

 

 


