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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Beberapa tahun belakangan ini publik dikejutkan dengan banyaknya 

kasus kecurangan yang menjadi perhatian. Kecurangan (fraud) merupakan 

perbuatan yang menyebabkan potensi kerugian terhadap organisasi, perusahaan, 

mahasiswa akuntansi atau orang lain. Kecurangan tidak sebatas pada korupsi, 

pencurian tapi juga penipuan. Termasuk juga dalam kecurangan adalah 

penyembunyian dokumen/laporan, pemalsuan dokumen untuk keperluan bisnis, 

atau memberikan informasi rahasia perusahaan kepada pihak diluar perusahaan 

tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang. 

Berbagai pelanggaran etika membentuk sebuah skandal akuntansi yang 

mengakibatkan runtuhnya beberapa perusahaan besar di seluruh dunia, termasuk 

perusahaan Enron dan World Com. Skandal tersebut dianggap sebagai kesalahan 

dari perusahaan yang banyak terungkap karena peran dari mahasiswa akuntansi 

untuk melaporkan suatu tindakan kesalahan atau kecurangan. Mahasiswa akuntansi 

yang bersangkutan atas pelaporan kesalahan perusahaan dikenal dengan 

whistleblower. Sedangkan tindakan atas pelaporan tersebut dikenal dengan 

whistleblowing. 
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Istilah whistleblower menjadi populer dan banyak disebut oleh berbagai 

kalangan dalam beberapa tahun terakhir. Istilah whistleblower banyak disebut-

sebut oleh beberapa kalangan sejak munculnya kasus Susno Duaji. Susno Duadji 

yang pada saat itu mengungkap adanya mafia pajak dan dianggap sebagai 

whistleblower. Namun demikian hingga kini belum ditemukan padananyang pas 

dalam Bahasa Indonesia untuk istilah tersebut. Ada pakar yang memadankan istilah 

whistleblower sebagai “peniup peluit”, ada juga yang menyebutkan “ saksi pelapor” 

atau bahkan “pengungkap fakta”. 

Whistleblowing sendiri  didefinisikan sebagai “Pengungkapan oleh 

anggota organisasi (mantan atau saat ini bekerja) dari praktek-praktek ilegal, tidak 

bermoral, atau tidak sah di bawah kendali majikan mereka, kepada orang-orang 

atau organisasi yang mungkin dapat mempengaruhi tindakan” (Near & Miceli, 

2004). Peran whistleblowing tersebut sangatlah penting bagi sebuah organisasi 

untuk mengungkap sebuah tindakan kesalahan atau kecurangan ketika 

pengendalian internal tidak mampu mencegahnya. 

Perkembangan whitleblower di negara maju seperti Amerika Serikat lebih 

berani dibandingkan rekan negara mereka di Asia ( Semendawai, 2011). Bahkan di 

Amerika Serikat (AS), perusahaan-perusahaan swasta, khususnya perusahaan yang 

sudah go public, diwajibkan membuat sistem pelaporan yang memungkinkan 

seorang whistleblower melaporkan suatu pelanggaran. Kewajiban itu diatur dalam 

Sarbanes-Oxley Act yang disahkan tahun 2002. Sarbanes-Oxley Act merupakan 

undang-undang yang disahkan gunamenghindari penyimpangan keuangan di 
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perusahaan-perusahaan terbuka, termasuk penyimpangan laporan keuangan yang 

dibuat oleh kantor akuntan publik.Sedangkan di Australia, ada lembaga yang 

khusus menangani laporan whistleblower dari sektor swasta tersebut. Misalnya, 

MissionAustralia. Lembaga ini memiliki komitmen tinggi terhadap perilaku yang 

mengedepankan standar legal, beretika, dan bermoral pada perusahaan. 

Dilihat dari tempat seseorang bekerja, pada umumnya, seorang 

whistleblower dapat berasal dari perusahaan swasta atau instansi Pemerintah. Oleh 

karena itu, seorang whistleblower dapat muncul dari perusahaan-perusahaan swasta 

maupun dari lembaga-lembaga publik dan pemerintahan. Di Amerika Serikat, 

misalnya, salah satu tokoh whistleblower yang terkenal di lingkup perusahaan 

swasta adalah Jeffrey Wigand. Wigand merupakan direksi di Bagian Riset dan 

Pengembangan (1988-1993) perusahaan rokok Brown and Williamson Tobacoo 

Corporation. Dia memberi laporan mengungkap kesaksian adanya praktik 

manipulasi kadar nikotin rokok di perusahaan tempatnya bekerja. 

Di Indonesia, banyak sekali orang yang bisa dikategorisasikan sebagai 

whistleblower dari sektor swasta atau perusahaan. Sebut saja Vincentius Amin 

Sutanto, mantan pegawai PT. Asian Agri yang mengungkap skandal manipulasi 

pajak trilyunan rupiah perusahaan perkebunan raksasa milik konglomerat Sukanto 

Tanoto. Selain Vincent, ada pula Yohanes Waworuntu, ‘direktur bayangan’ PT. 

Sarana Rekatama Dinamika, perusahaan yang berafiliasi dengan Kelompok Usaha 

Bhakti Investama milik Harry Tanoesoedibjo, yang meraup ratusan milyar saat 
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menjadi operator layanan sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Banyaknya whistleblower di sektor swasta menunjukkan bahwa tindak 

pidana yang berlangsung di perusahaan merupakan bagian dari kejahatan terhadap 

publik. Tidak lagi sebagai sebuah skandal yang privat, internal perusahaan. Hal ini 

dilatari kenyataan bahwa lingkup operasi perusahaan juga bersinggungan dengan 

kepentingan publik, seperti kewajiban pajak perusahaan, dampak produk yang 

dihasilkan, hingga penggunaan dana publik oleh perusahaan. Dengan makin 

dominannya sektor swasta dalam menggerakkan perekonomian negara, maka peran 

whistleblower di sektor swasta pada masa-masa mendatang semakin diperlukan. 

Perusahaan akan lebih dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas 

dalam kerja-kerjanya. 

Beberapa peneliti dunia telah mengatkat whistleblowing ini menjadi 

kajian yang sangat menarik, namun di Indonesia sendiri belum banyak penelitian 

tentang whistleblowing. Sampai saat ini penelitian di dunia tentang variabel 

individu dan whistleblowing (Whistleblowing Intetions) semakin populer seperti 

Near & Miceli (2004), Park at. al. (2008), Park & Blenkinsopp (2009), Reckers & 

Lowe (2010), Ghani at. al. (2011), Alleyne at.al (2013), Chung (2013). Namun, di 

Indonesia sendiri belum banyak diteliti. 

Park et. al. (2008) menggunakan variabel orientasi budaya dan 

menemukan bahwa individualisme horisontal berhubungan positif dengan niat 

whistleblowing sedangkan individualisme vertikal berhubungan negatif dengan 
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whistleblowing. Reckers & Lowe (2010) menggunakan variabel kepribadian atau 

karakteristik dispoposional sebagai prediktor untuk niat whistleblowing. Mereka 

menemukan beberapa faktor negatif (kesedihan dan ketakutan) dan faktor positif 

(kebahagiaan dan gairah) yang mendorong niat whistleblowing. Cung at. al. (2013) 

menggunakan iklim etika (hukum & kode, Independensi, aturan, kepedulian dan 

efisiensi ) sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi niat Whistleblower baik 

intenal maupun eksternal. Park & Blenkinsopp (2009) menggunakan faktor sikap, 

norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku, dan menemukan bahwa ketiga 

faktor tersebut dapat digunakan untuk prediktor niat whisteblower internal, 

sedangkan untuk whistleblower eksternal hanya dipengaruhi oleh norma subyektif 

saja. Alleyne at.al. (2013) menemukan komitmen organisasi dan nilai-nilai etika 

perusahaan secara signifikan memprediksi niat whistleblowing. Ghani, Glbreath, 

and Evans. R. (2011) mewakili penelitian non-Barat menemukan bahwa 

pengalaman kerja dan pelatihan etika memiliki hubungan yang signifikan dan 

positif dengan niat whistleblowing, sedangkan variabel Locus of Control tidak 

memiliki hubungan dengan niat whistleblowing. Namun penelitian-penelitian 

tersebut belum banyak dijumpai di Indonesia, sehingga peneliti tertarik untuk 

menguji secara empiris mengenai niat whistleblowing tersebut dengan 

menyesuaikan kondisi whistleblower di Indonesia. 

Hubungan antara sikap kearah perilaku pada niat didasarkan pada teori 

perilaku terencana yang dicetuskan oleh Ajzen (1975) dalam Emly (2015). 

Bagaimana seorang individu menilai apakah suatu perilaku itu positif maupun 
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negatif sebelum melakukan suatu tindakan. Salient beliefs atau keyakinan 

merupakan faktor yang paling kuat untuk menghubungkan tingkah laku agar 

mencapai hasil berharga baik positif atau negative (Fishbein dan Ajzen, 1975 dalam 

Emly 2015). 

Alleyne et al., (2013) mendapatkan bukti empiris sikap kearah perilaku 

memberikan pengaruh positif pada niat manajer untuk melakukan kecurangan. 

Selain itu, hasil penelitian Kamarunzaman et al., (2014) menyatakan bahwa sikap 

kearah perilaku memiliki pengaruh kuat pada niat akuntan manajemen untuk 

melaporkan aktivitas kecurangan. 

Hubungan antara persepsi norma subjektif pada niat didasarkan pada teori 

perilaku terencana yang dicetuskan oleh Ajzen (1991). Persepsi norma subjektif 

adalah faktor diluar individu yang menunjukkan persepsi seseorang mengenai 

perilaku yang dilaksanakan. Kamarunzaman et al., (2014) mendefinisikan persepsi 

norma subyektif sebagai tekanan yang dirasakan seseorang untuk melakukan atau 

tidak melakukan suatu perilaku. Alleyne et al., (2013) menyatakan bahwa persepsi 

norma subyektif mengacu pada keyakinan seseorang bahwa individu/kelompok 

tertentu akan menyetujui atau menolak suatu perilaku yang dilakukan seseorang. 

Latan, (2016) menyatakan persepsi norma subyektif bisa mempengaruhi dengan 

kuat, tujuan berperilaku seorang individu yang peka terhadap bagaimana pendapat 

orang lain terhadap perilaku yang akan dilakukannya atau tidak dilakukannya 

Hubungan antara persepsi kendali atas perilaku didasarkan pada teori 

perilaku terencana. Ajzen (1991) di dalam artikelnya yang berjudul The Theory of 
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Planned Behavior. “Organizational Behavior and Human Decision Processes”, ia 

mengatakan bahwa persepsi kendali atas perilaku ditunjukkan kepada persepsi 

seorang individu terhadap kemudahan atau kesulitan untuk menunjukkan sikap 

yang diniati. Teori yang dikemukakan Ajzen (1988) menyatakan, semakin besar 

seseorang memiliki kesempatan serta seberapa halangan yang dapat diantisipasi 

maka semakin besar pula kontrol yang dirasakan atas tingkah laku tersebut. Senada 

dengan teori tersebut, hasil penelitian Kuncoro et al., (2017) menyatakan bahwa 

persepsi kendali atas perilaku memiliki hubungan kuat dengan niat untuk 

melakukan whistleblowing. 

Penelitian ini mereplikasi penelitian Sulistomo dan Prastiwi, (2018) yang 

menguji pengaruh sikap berperilaku, persepsi norma subyektif, dan persepsi 

kontrol perilaku terhadap niat whistleblowing dalam mengungkap kecurangan, 

dalam Penelitian (Sulistomo dan Prastiwi, 2018) menggunakan teknik empiris 

random sampling untuk mengumpulkan data. Responden dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa akuntansi UNDIP dan UGM angkatan 2008 dan 2009. Dalam 

Penelitianya Persepsi Kontrol Prilaku memiliki dampak positif terhadap Niat 

Mahasiswa. Hal ini menunjukan bahwa mahasiswa akuntansi yang memiliki 

persepsi positif dengan sikap berperilaku, persepsi norma subyektif, dan persepsi 

kontrol perilaku memengaruhi niat mereka untuk menjadi pelapor. Alasan 

melakukan replikasi, dimana penelitian Sulistomo dan Prastiwi, (2018) 

menunjukkan goodness of fit model yang masih rendah dan menggunakan sampel 

pegawai akuntan publik, sementara penelitian ini menggunakan mahasiswa 
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akuntansi, untuk mengetahui niat whstleblowing mahasiswa akuntansi yang 

merupakan calon akuntan yang akan bekerja di bidang keuangan yang rawan 

terhadap tindakan kecurangan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah sikap berperilaku berpengaruh positif terhadap niat whistleblowing 

dalam mengungkap kecurangan ? 

2. Apakah persepsi norma subyektif berpengaruh positif terhadap niat 

whistleblowing dalam mengungkap kecurangan ? 

3. Apakah persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat 

whistleblowing dalam mengungkap kecurangan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mereplikasi penelitian sebelumnya tentang persepsi mahasiswa akuntansi 

terhadap niat whistleblowing dalam mengungkap kecurangan. 
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1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

akademisi tentang pentingnya Whistlebowing dan diharapkan bisa menjadi 

literatur untuk penelitian-penelitian berikutnya. 

 

1.4.2 Bagi Organisasi atau Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengetahuan bagi 

Organisasi atau Perusahaan, khususnya bagi Manajemen untuk mengetahui 

seberapa penting peran whistleblower bagi Organisasi atau Perusahaan untuk 

mendorong whistleblower agar mau mengungkap pelanggaran etika dan dapat 

memberikan perhatian khusus kepada mereka terutama perlindungan terhadap 

whistleblower. 

1.4.3 Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah dalam 

penyediaan layanan publik bagi whistleblower dan memberikan perlindungan 

dengan baik melalui pembentukan Undang-Undang khusus yang mengatur 

tentang whisterblower. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sisematika 

penulisan sebagai berikut: 
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BAB I  Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang 

masalah, perumusan masalah yang diambil, tujuan dan manfaat 

penilitian serta sistematika penulisan. 

 

BAB II   Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang menjelaskan landasan teori 

yang berhubungan dengan penelitian serta hasil penelitian terdahulu 

tentang metode yang efektif mendeteksi dan mencegah tindakan 

kecurangan keuangan. Dalam bagian ini juga dikemukakan mengenai 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

 

BAB III Metode Penelitian merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana 

penelitian ini dilaksanakan secara operasional. Dalam bagian ini 

diuraikan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, 

penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

serta metode analisis. 

 

BAB IV  Hasil dan Pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi 

objek penelitian, analisis data dan pembahasan. 

 

BAB V Penutup merupakan bagian yang terakhir dalam penulisan di skripsi. 

Bagian ini memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran 

untuk rekomendasi penelitian selanjutnya. 
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