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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Mahasiswa yang berasal dari jurusan Akuntansi  setelah lulus dari 

kuliah yang pada akhirnya memilih pekerjaan atau berkarir dimasa 

depannya sebagai seorang akuntan. Seorang akuntan sendiri memiliki 

peranan yang besar untuk memberikan keyakinan atas kualitas dari 

informasi keuangan dengan memberikan pendapat yang jelas atas penyajian 

laporan keuangan. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang valid dan 

akurat,maka akuntan dimana sesuai dengan proses yang baik dan 

terstruktur. Peran seorang akuntan dalam menjalankan tugas yang telah 

diberikan memiliki peraturan yang dituntut untuk mematuhi peraturan / 

kode etik profesi akuntan. Prinsip akuntansi merupakan dasar atau acuan 

dalam melaksanakan proses akuntansi. Prinsip dasar yang dijalankan 

seorang akuntan diantaranya tanggung jawab profesi, kepentingan publik, 

integritas, objektifitas, kompetensi dan kerahasiaan, perilaku professional 

dan standar teknis. 

Secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab profesi 

dalam melaksanakan profesi akuntan penuh dengan tanggung jawab, 

kepentingan publik menunjukkan senantiasa atas pertimbangan moral dan 

profesional, integritas seorang akuntan memiliki sikap jujur dan berterus 
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terang, objektifitas seorang akuntan harus bersikap adil dan tidak memihak, 

kompetensi dan kerahasiaan mampu melaksanakan sesuai profesi akuntan 

dan prosedur yang berlaku, perilaku profesional seorang akuntan memiliki 

sikap yang jujur dan dapat dipercaya, standar teknis seorang akuntan 

memiliki standar teknis dan standar profesional untuk melaksanakan 

penugasan yang telah diberikan. 

Seorang akuntan juga memiliki tugas untuk membuat laporan 

keuangan, mengelola dan merencanakan biaya, controlling dan monitoring 

prosedur keuangan perusahaan. Adapun tanggung jawab yang dimiliki 

seorang akuntan bertanggung jawab atas seluruh tentang keuangan 

perusahaan, mencairkan dana untuk kepentingan perusahaan dan mencatat 

perhitungan total tentang kebutuhan perusahaan. Perusahaan yang baik 

memiliki laporan keuangan yang baik pula dimana laporan keuangan bagi 

perusahaan sendiri memiliki tujuan yang penting. Laporan keuangan sendiri 

bertujuan untuk informasi yang penting dalam mengetahui perputaran 

keluar dan masuknya arus kas perusahaan. Apabila seorang akuntan salah 

dalam membuat laporan keuangan maka akuntan sendiri dianggap 

menyesatkan atau tidak sesuai dengan kode etik dan prinsip dasar seorang 

akuntan. Dalam hal ini akuntan memberikan informasi yang fiktif atau tidak 

benar kepada perusahaan yang berdampak pada perusahaan atau akuntan. 

Akuntansi sendiri proses sebuah mengidentifikasikan, pengukuran 

dan informasi dalam mendapatkan keputusan yang tepat dari perusahaan. 

Dalam kenyataannya seorang akuntan sendiri mengalami kesalahan dalam 
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proses akuntansi meliputi kesalahan dalam pencatatan dan rekonsiliasi 

karena tidak sedikit waktu yang terbuang, menjadikan laporan keuangan 

sebagai pencatatan dengan tujuan menghitung saldo perusahaan, melupakan 

dalam menyimpan bukti transaksi ini yang sering terjadi padahal bukti 

transaksi sendiri menjadi bukti yang valid, kesalahan dalam perhitungan 

walaupun sudah menggunakan program akan tetapi dalam memasukan 

perhitungan dan rekonsiliasi secara manual yang sering terjadi. Kesalahan 

yang sering terjadi pada laporan keuangan dapat dikatakan sebagai 

kecurangan. Kecurangan sendiri berasal dari individu atau pribadi 

seseorang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Faktor – faktor yang 

mendasari akan adanya kecurangan meliputi insetif atau tekanan atau 

dorongan yang berasal dari individu atau pribadi seorang untuk melakukan 

kecurangan, adanya peluang atau kesempatan yang dikarenakan sistem tata 

kelola untuk melakukan kecurangan, sikap atau rasionalisasi yang 

dikarenakan dalam individu atau pribadi seseorang menganggap atas 

perbuatan yang dilakukan benar saat melakukan kecurangan. 

Kesalahan yang terjadi pada akuntan sendiri dapat meliputi 

kesalahan pencatatan dan rekonsialisasi, hanya menjadikan laporan sebagai 

pencatatan biaya, melupakan dalam penyimpanan bukti transaksi yang 

dikeluarkan selama pembeliaan barang. Dalam kesalahan yang terjadi pada 

laporan keuangan sendiri dapat dikatakan sebagai kecurangan. Kecurangan 

sendiri dapat berasal dari pribadi seorang yang bekerja dalam perusahaan 

tersebut. Faktor – faktor yang mendasari adanya kecurangan meliputi 
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tekanan untuk melakukan kecurangan, adanya kesempatan atau peluang 

yang diakibatkan dari sistem tata kelola, dan rasionalis yang diakibatkan 

pembenaran atas perbuatan yang dilakukan dari seorang saat melakukan 

kecurangan.  

Dalam bidang Akuntansi adanya kesalahan berupa kecurangan 

dapat sering ditemui. Kasus besar yang pernah terjadi adalah kasus pada 

perusahaan Enron. Dalam kasus tersebut terdapat manipulasi laporan 

keuangan. Manipulasinya yaitu dengan mencatat keuntungan sebesar $600 

juta padahal pada saat itu perusahaan Enron mengalami kerugian. Tujuan 

manipulasi tersebut supaya para investor tetap minat untuk 

menginvestasikan ke perusahaan Enron. Lalu yang memberi kesaksian 

bahwa laporan keuangan Enron telah memenuhi GAAP (Generally 

Accepted Accounting Practices) adalah Arthur Anderson dimana Arthur 

Anderson sendiri adalah perusahaan akuntansi. Dampak dari kecurangan 

yang dilakukan oleh perusahaan 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 perusahaan Enron. 

Penyidik senior KPK Novel Baswedan whistleblower sebagai 

pelapor dalam mengungkap pelanggaran korupsi sesuai dengan informasi 

yang signifikan. Whistleblower kini diminati oleh beberapa pihak akan 

tetapi masalah yang dihadapi pada keselematan diri whistleblower dan 

keluarganya terganggu saat memberikan informasi yang terkait oleh pihak 
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yang terkait. Novel menyadari sebagian orang takut akan melapor dalam 

pelanggaran kasus korupsi. Akan tetapi KPK memiliki whistleblower 

system untuk melidungi whistleblower diantaranya jaminan kerahasiaan 

identitas dan keselamatan whistleblower. KPK berkoordinasi dengan 

Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan 

perlindungan. Kasus yang terbesar dalam penyidikan tindak pidana 

pengadaan E – KTP yang merugikan negara hingga Rp 5,9 triliun. KPK 

pernah menghadapi seorang pelapor dengan indentitas tidak disebarkan, 

Yulianis seorang whistleblower sebagai saksi korupsi Wisma Atlet. 

Pengamanan dalam bentuk fisik kepada pelapor dan keluarga dilakukan 

oleh KPK apabila whistleblower sudah diketahui publik. Komitmen 

membarantas korupsi menjadi tanggungan dari pemerintah, media massa 

dan organisasi masyarakat sipil. Media massa sebagai platform nantinya 

whistleblower dapat memberikan data terkait dengan kasus yang dihadapi. 

Kerjasama antar media membongkar kasus korupsi tanpa mengetahui 

indentitas dari whistleblower. 

Fenomena yang sering terjadi saat ini dimana langkah Kementrian 

Keuangan dalam hal ini tentunya merupakan suatu langkah yang dapat 

dijadikan sebagai contoh untuk dilakukan di perguruan tinggi karena dalam 

perguruan tinggi mengindikasikan kecurangan akademik yang dilakukan 

oleh mahasiswa yang masih terjadi sampai saat ini sehingga sistem yang 

dinamakan whistleblowing dapat mengurangi kecurangan. Dalam 

kenyataannya seorang whistleblower bukan hal yang mudah walaupun 
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sudah diberikan jaminan keamanan. Penerapan whistleblowing di perguruan 

tinggi ini dapat mengungkap tindakan kecurangan sehingga lingkungan 

yang ada di kampus menjadi lingkungan yang terhindar dari 3M / 

Plagiarisme (mencontek, menyalin, meniru). Kecurangan yang terjadi pada 

akademik merupakan perilaku yang tidak etis bagi mahasiswa akuntansi. 

Perihal profesi akuntan sendiri merupakan profesi yang menuntut 

profesionalisme dan kejujuran yang tinggi. Dalam hal ini sepandangan 

dengan penelitian dengan topik whistleblowing dengan target mahasiswa 

pengauditan di US tentang whistleblowing (Elias 2008).  

Menurut Chiu (2003), Appelbaum dll (2007), Ahmad (2011) dan 

Nayir and Herzing (2012) dalam Fatoki, niat dari karyawan dalam 

melaporkan tindakan kecurangan dalam individu adalah bentuk kejadian 

yang mungkin didasarkan pada beberapa organisasi (iklim etika, ukuran 

organisasi dan tingkat pekerjaan), situasional ( materialitas atau keseriusan 

/ parahnya kesalahan dan status pelaku kesalahan), faktor pribadi (nilai-nilai 

agama, standar moral, lokus kontrol individu dan ketakutan akan 

pembalasan) dan demografi individu (jenis kelamin, usia dan masa kerja). 

Penelitian sebelumnya mengungkapan kejadian tentang whistleblowing. 

Menurut Miceli dan Near (1989), pelapor pelanggaran kecurangan bersedia 

dalam melaporkan pelanggaran apabila mereka merasa efektif dalam 

membawa perubahan akan melaporkan pelanggaran dan terlepas dari 

adanya pembalasan. Menurut Keenan (1995) dan Liyanarachchi dan 

Newdick (2008), ketakutan akan melaporkan pelanggaran berdampak pada 
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pembalasan yang positif pada niat whistleblowing. Menurut Mustapha dan 

Siaw (2012), gender tidak berpengaruh dan memiliki dampak yang lebih 

terhadap kemungkinan pelaporan. 

Penelitian Fatoki (2013), menyatakan bahwa Theory of Planned 

Behavior (TPB) ada faktor penyebab seseorang dalam pengambilan 

perilaku. Theory of Planned Behavior perkembangan dari Theory of 

Reasoned Action (TRA) dengan penambahan dari kendali dari perilaku 

(perceived behavioral control). Penambahan kontrol perilaku diakibatkan 

oleh keterbatasan sumber daya dalam melakukan perilaku. Maka dilakukan 

pengembangan faktor dari Theory of Planned Behavior (TPB) memiliki tiga 

faktor yang mempengaruhi seseorang dalam niat diantaranya sikap ke arah 

perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norms) dan 

persepsi kendali atas perilaku (perceived behavioral control). Ketiga faktor 

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah faktor utama yang 

mempengaruhi seseorang dalam melakukan whistleblowing. 

Motivasi penelitian Fatoki (2013), menguji lebih lanjut dampak dari 

variabel organisasi seperti iklim etika, variabel individu seperti penilaian 

etis pada niat whistleblowing mahasiswa akuntansi. Dalam hal ini Fatoki 

(2013) mengarahkan pada kemampuan dari mahasiswa akuntansi. Dimana 

peneliti ingin menambahkan dan menggunakan objek mahasiswa Akuntansi 

di Semarang, untuk membuktikan apakah terdapat etika dalam setiap 

mahasiswa yang berada pada lingkungan universitas. Ini dapat di buktikan 
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dengan apakah etika bisnis berpengaruh terhadap intensi melakukan 

whistleblowing sendiri. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Retaliasi, Materialitas, dan Etika Bisnis 

Terhadap Intensi Melakukan  Whistleblowing: Survei Pada Mahasiswa 

Akuntansi Unika Soegijapranata”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya buat, maka 

permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berkut: 

1. Apakah terdapat perbedaan Intensi Melakukan Whistleblowing antara 

retaliasi rendah dan retaliasi tinggi ? 

2. Apakah terdapat perbedaan Intensi Melakukan Whistleblowing antara 

materialitas rendah dan materialitas tinggi? 

3. Apakah etika bisnis berpengaruh terhadap Intensi Melakukan 

Whistleblowing? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan Intensi Melakukan 

Whistleblowing antara retaliasi rendah dan retaliasi tinggi. 

2. Untuk mengetahui apakah Intensi Melakukan Whistleblowing antara 

materialitas rendah dan materialitas tinggi. 
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3. Untuk mengetahui apakah Etika Bisnis berpengaruh terhadap 

Intensi Melakukan Whistleblowing.  

1.3.2 Dari hasil penelitian “Pengaruh Retaliasi, Materialitas dan Etika 

Bisnis Terhadap Intensi Melakukan  Whistleblowing: Survei Pada 

Mahasiswa Akuntansi Unika Soegijapranata” ini diharapkan 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.4 Manfaat Praktek 

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini mengetahui tentang dampak dari whistleblower yang 

dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait 

dengan faktor – faktor yang mempengaruhi mahasiswa tentang 

whistleblowing. 

2. Bagi Universitas 

Memberikan informasi pada mahasiswa tentang whistleblowing pada 

mata kuliah yang bersangkutan sehingga mahasiswa sadar akan peran 

dari whistleblower. 

3. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan mampu mengetahui pemahaman dan 

kesadaran dari mahasiswa akan pentingnya peran seorang whistleblower 

sebagai calon akuntan. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kementrian Keuangan dalam hal ini tentunya merupakan suatu langkah yang dapat dijadikan sebagai 

contoh untuk dilakukan di perguruan tinggi karena dalam perguruan tinggi mengindikasikan kecurangan 

akademik yang dilakukan oleh mahasiswa. Dalam hal ini sepandangan dengan penelitian dengan topik 

whistleblowing dengan target mahasiswa pengauditan di US tentang whistleblowing (Elias 2008).  

 

Pendidikan etika sudah menjadi bagian dari studi akuntansi di universitas. . Namun ada kebutuhan untuk 

memperkuat pendidikan etika dengan mengundang akuntan perusahaan dan instansi pemerintah untuk 

memberikan pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya etika dan whistleblowing. 

Penelitian Fatoki (2013), menguji lebih lanjut dampak dari variabel organisasi seperti iklim etika, 

variabel individu seperti penilaian etis pada niat whistleblowing mahasiswa akuntansi. Dalam hal ini 

Fatoki (2013) mengarahkan pada kemampuan dari mahasiswa akuntansi. Dimana peneliti ingin 

menambahkan dan menggunakan objek mahasiswa Akuntansi di Semarang. Dalam hal ini untuk 

membuktikan apakah terdapat etika dalam setiap mahasiswa yang berada pada lingkungan universitas. 

Theory of 

Planned 

Behaviour 

(Ajzen 

1991)  

Alasan seorang 

individu 

subjective 

norms 

perceived 

behavioral 

control 

attudite 

toward 

behavior 

Retaliasi 

Materialitas 

Etika 

Bisnis 

Melakukan 

Whistleblowing 



 

11 
 

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. 


