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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 – Uji Beda Jenis Kelamin pada Niat Whistleblowing 

Descriptives 

NWB         

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

Laki-laki 29 10.66 2.742 .509 9.61 11.70 6 15 

Perempuan 64 11.61 2.598 .325 10.96 12.26 5 15 

Total 93 11.31 2.666 .276 10.76 11.86 5 15 

 

 

 

 

ANOVA 

NWB      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 18.171 1 18.171 2.601 .110 

Within Groups 635.786 91 6.987   

Total 653.957 92    
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Lampiran 2 – Uji Beda IPK pada Niat Whistleblowing 

Descriptives 

NWB         

 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

< 3 12 12.00 2.558 .739 10.37 13.63 7 15 

3 - 3.5 42 11.31 2.590 .400 10.50 12.12 6 15 

> 3.5 39 11.10 2.808 .450 10.19 12.01 5 15 

Total 93 11.31 2.666 .276 10.76 11.86 5 15 

 

ANOVA 

NWB      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7.391 2 3.696 .514 .600 

Within Groups 646.566 90 7.184   

Total 653.957 92    

 

Post-Hoc Test 

Multiple Comparisons 

NWB 

Bonferroni 

     

(I) IPK (J) IPK 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

< 3 3 - 3.5 .690 .877 1.000 -1.45 2.83 

> 3.5 .897 .885 .940 -1.26 3.06 

3 - 3.5 < 3 -.690 .877 1.000 -2.83 1.45 

> 3.5 .207 .596 1.000 -1.25 1.66 
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> 3.5 < 3 -.897 .885 .940 -3.06 1.26 

3 - 3.5 -.207 .596 1.000 -1.66 1.25 
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Lampiran 3 – Uji Beda Asal SMA/SMK pada Niat Whistleblowing 

Descriptives 

NWB         

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimu

m 

Maximu

m 

 Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Swasta 65 11.25 2.634 .327 10.59 11.90 6 15 

Negeri 28 11.46 2.782 .526 10.39 12.54 5 15 

Total 93 11.31 2.666 .276 10.76 11.86 5 15 

 

ANOVA 

NWB      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .931 1 .931 .130 .720 

Within Groups 653.026 91 7.176   

Total 653.957 92    
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Lampiran 4 – Uji Beda Penempuhan Mata Kuliah Etika Bisnis pada Niat 

Whistleblowing 

 

ANOVA 

NWB      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8.997 1 8.997 1.269 .263 

Within Groups 644.960 91 7.087   

Total 653.957 92    

 

 

 

 

 

 

 

Descriptives 

NWB         

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum 

 Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

T 65 11.11 2.734 .339 10.43 11.79 5 15 

Y 28 11.79 2.485 .470 10.82 12.75 7 15 

Total 93 11.31 2.666 .276 10.76 11.86 5 15 
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Lampiran 5 – Uji Beda Niat Whistleblowing Tiap Kelas 

 

ANOVA 

NWB      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 78.570 8 9.821 1.434 .195 

Within Groups 575.387 84 6.850   

Total 653.957 92    

 

 

 

 

Descriptives 

NWB         

 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

1 9 10.7778 2.90593 .96864 8.5441 13.0115 7.00 15.00 

2 5 12.4000 1.81659 .81240 10.1444 14.6556 10.00 15.00 

3 3 12.0000 3.00000 1.73205 4.5476 19.4524 9.00 15.00 

4 10 12.3000 2.58414 .81718 10.4514 14.1486 8.00 15.00 

5 16 10.0625 3.33604 .83401 8.2848 11.8402 5.00 15.00 

6 6 12.5000 2.16795 .88506 10.2249 14.7751 10.00 15.00 

7 15 11.8667 2.47463 .63895 10.4963 13.2371 8.00 15.00 

8 13 11.9231 2.32600 .64512 10.5175 13.3287 8.00 15.00 

9 16 10.3125 2.24258 .56065 9.1175 11.5075 8.00 14.00 

Total 93 11.3118 2.66613 .27646 10.7627 11.8609 5.00 15.00 
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Lampiran 6 – Uji Beda Niat Whistleblowing Tiap Angkatan 

Descriptives 

NWB         

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

1 25 11.4400 2.55082 .51016 10.3871 12.4929 7.00 15.00 

2 31 12.0645 2.33717 .41977 11.2072 12.9218 8.00 15.00 

3 37 10.5946 2.87189 .47214 9.6371 11.5521 5.00 15.00 

Total 93 11.3118 2.66613 .27646 10.7627 11.8609 5.00 15.00 

 

ANOVA 

NWB      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 37.007 2 18.504 2.699 .073 

Within Groups 616.950 90 6.855   

Total 653.957 92    
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Lampiran 7 - Uji One-way ANOVA Hipotesis 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptives 

NWKI         

 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

KI Tinggi 46 4.52 .547 .081 4.36 4.68 3 5 

KI Rendah 47 3.64 1.131 .165 3.31 3.97 1 5 

Total 93 4.08 .992 .103 3.87 4.28 1 5 

ANOVA 

NWKI      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 18.144 1 18.144 22.827 .000 

Within Groups 72.329 91 .795   

Total 90.473 92    
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Lampiran 8 - Uji One-way ANOVA Hipotesis 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptives 

NWKI_KP         

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

KI Tinggi KP Tinggi 20 4.70 .470 .105 4.48 4.92 4 5 

KI Tinggi KP Rendah 23 3.09 1.240 .259 2.55 3.62 2 5 

KI Rendah KP Tinggi 23 4.00 .798 .166 3.66 4.34 2 5 

KI Rendah KP Rendah 27 3.19 1.302 .251 2.67 3.70 1 5 

Total 93 3.69 1.207 .125 3.44 3.94 1 5 

ANOVA 

NWKI_KP      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 37.857 3 12.619 11.687 .000 

Within Groups 96.100 89 1.080   

Total 133.957 92    
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Post-Hoc Test 

 

 
 

 

 

 

 

 

Multiple Comparisons 

NWKI_KP 

Bonferroni 

      

(I) KI_KP (J) KI_KP 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

KI Tinggi KP Tinggi KI Tinggi KP Rendah 1.613
*
 .318 .000 .76 2.47 

KI Rendah KP Tinggi .700 .318 .181 -.16 1.56 

KI Rendah KP Rendah 1.515
*
 .307 .000 .69 2.34 

KI Tinggi KP Rendah KI Tinggi KP Tinggi -1.613
*
 .318 .000 -2.47 -.76 

KI Rendah KP Tinggi -.913
*
 .306 .022 -1.74 -.09 

KI Rendah KP Rendah -.098 .295 1.000 -.89 .70 

KI Rendah KP Tinggi KI Tinggi KP Tinggi -.700 .318 .181 -1.56 .16 

KI Tinggi KP Rendah .913
*
 .306 .022 .09 1.74 

KI Rendah KP Rendah .815
*
 .295 .042 .02 1.61 

KI Rendah KP Rendah KI Tinggi KP Tinggi -1.515
*
 .307 .000 -2.34 -.69 

KI Tinggi KP Rendah .098 .295 1.000 -.70 .89 

KI Rendah KP Tinggi -.815
*
 .295 .042 -1.61 -.02 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.     
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Lampiran 9 - Uji One-way ANOVA Hipotesis 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptives 

NWKI_KP_KD         

 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

KI Tinggi KP Tinggi KD 

Tinggi 
12 4.92 .289 .083 4.73 5.10 4 5 

KI Rendah KP Tinggi 

KD Tinggi 
11 4.64 .505 .152 4.30 4.98 4 5 

KI Tinggi KP Rendah 

KD Tinggi 
12 3.33 1.073 .310 2.65 4.02 2 5 

KI Rendah KP Rendah 

KD Tinggi 
11 3.00 1.265 .381 2.15 3.85 2 5 

KI Tinggi KP Tinggi KD 

Rendah 
11 4.09 .539 .163 3.73 4.45 3 5 

KI Rendah KP Tinggi 

KD Rendah 
12 2.92 .996 .288 2.28 3.55 2 4 

KI Tinggi KP Rendah 

KD Rendah 
12 2.83 1.193 .345 2.08 3.59 2 5 

KI Rendah KP Rendah 

KD Rendah 
12 2.75 .965 .279 2.14 3.36 1 4 

Total 93 3.55 1.202 .125 3.30 3.80 1 5 
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ANOVA 

NWKI_KP_KD      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 61.161 7 8.737 10.333 .000 

Within Groups 71.871 85 .846   

Total 133.032 92    

 
 

Post-Hoc Test 

 

Multiple Comparisons 

NWKI_KP_KD 

Bonferroni 

      

(I) KI_KP_KD (J) KI_KP_KD 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

KI Tinggi KP Tinggi 

KD Tinggi 

KI Rendah KP Tinggi 

KD Tinggi 
.280 .384 1.000 -.96 1.52 

KI Tinggi KP Rendah 

KD Tinggi 
1.583

*
 .375 .002 .37 2.79 

KI Rendah KP 

Rendah KD Tinggi 
1.917

*
 .384 .000 .68 3.15 

KI Tinggi KP Tinggi 

KD Rendah 
.826 .384 .960 -.41 2.06 

KI Rendah KP Tinggi 

KD Rendah 
2.000

*
 .375 .000 .79 3.21 

KI Tinggi KP Rendah 

KD Rendah 
2.083

*
 .375 .000 .87 3.29 

KI Rendah KP 

Rendah KD Rendah 
2.167

*
 .375 .000 .96 3.38 

KI Rendah KP Tinggi 

KD Tinggi 

KI Tinggi KP Tinggi 

KD Tinggi 
-.280 .384 1.000 -1.52 .96 

KI Tinggi KP Rendah 

KD Tinggi 
1.303

*
 .384 .029 .06 2.54 
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KI Rendah KP 

Rendah KD Tinggi 
1.636

*
 .392 .002 .37 2.90 

KI Tinggi KP Tinggi 

KD Rendah 
.545 .392 1.000 -.72 1.81 

KI Rendah KP Tinggi 

KD Rendah 
1.720

*
 .384 .001 .48 2.96 

KI Tinggi KP Rendah 

KD Rendah 
1.803

*
 .384 .000 .56 3.04 

KI Rendah KP 

Rendah KD Rendah 
1.886

*
 .384 .000 .65 3.12 

KI Tinggi KP Rendah 

KD Tinggi 

KI Tinggi KP Tinggi 

KD Tinggi 
-1.583

*
 .375 .002 -2.79 -.37 

KI Rendah KP Tinggi 

KD Tinggi 
-1.303

*
 .384 .029 -2.54 -.06 

KI Rendah KP 

Rendah KD Tinggi 
.333 .384 1.000 -.90 1.57 

KI Tinggi KP Tinggi 

KD Rendah 
-.758 .384 1.000 -2.00 .48 

KI Rendah KP Tinggi 

KD Rendah 
.417 .375 1.000 -.79 1.63 

KI Tinggi KP Rendah 

KD Rendah 
.500 .375 1.000 -.71 1.71 

KI Rendah KP 

Rendah KD Rendah 
.583 .375 1.000 -.63 1.79 

KI Rendah KP 

Rendah KD Tinggi 

KI Tinggi KP Tinggi 

KD Tinggi 
-1.917

*
 .384 .000 -3.15 -.68 

KI Rendah KP Tinggi 

KD Tinggi 
-1.636

*
 .392 .002 -2.90 -.37 

KI Tinggi KP Rendah 

KD Tinggi 
-.333 .384 1.000 -1.57 .90 

KI Tinggi KP Tinggi 

KD Rendah 
-1.091 .392 .186 -2.36 .17 

KI Rendah KP Tinggi 

KD Rendah 
.083 .384 1.000 -1.15 1.32 
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KI Tinggi KP Rendah 

KD Rendah 
.167 .384 1.000 -1.07 1.40 

KI Rendah KP 

Rendah KD Rendah 
.250 .384 1.000 -.99 1.49 

KI Tinggi KP Tinggi 

KD Rendah 

KI Tinggi KP Tinggi 

KD Tinggi 
-.826 .384 .960 -2.06 .41 

KI Rendah KP Tinggi 

KD Tinggi 
-.545 .392 1.000 -1.81 .72 

KI Tinggi KP Rendah 

KD Tinggi 
.758 .384 1.000 -.48 2.00 

KI Rendah KP 

Rendah KD Tinggi 
1.091 .392 .186 -.17 2.36 

KI Rendah KP Tinggi 

KD Rendah 
1.174 .384 .083 -.06 2.41 

KI Tinggi KP Rendah 

KD Rendah 
1.258

*
 .384 .043 .02 2.50 

KI Rendah KP 

Rendah KD Rendah 
1.341

*
 .384 .021 .10 2.58 

KI Rendah KP Tinggi 

KD Rendah 

KI Tinggi KP Tinggi 

KD Tinggi 
-2.000

*
 .375 .000 -3.21 -.79 

KI Rendah KP Tinggi 

KD Tinggi 
-1.720

*
 .384 .001 -2.96 -.48 

KI Tinggi KP Rendah 

KD Tinggi 
-.417 .375 1.000 -1.63 .79 

KI Rendah KP 

Rendah KD Tinggi 
-.083 .384 1.000 -1.32 1.15 

KI Tinggi KP Tinggi 

KD Rendah 
-1.174 .384 .083 -2.41 .06 

KI Tinggi KP Rendah 

KD Rendah 
.083 .375 1.000 -1.13 1.29 

KI Rendah KP 

Rendah KD Rendah 
.167 .375 1.000 -1.04 1.38 

KI Tinggi KP Rendah 

KD Rendah 

KI Tinggi KP Tinggi 

KD Tinggi 
-2.083

*
 .375 .000 -3.29 -.87 



xxxvii 
 

 

KI Rendah KP Tinggi 

KD Tinggi 
-1.803

*
 .384 .000 -3.04 -.56 

KI Tinggi KP Rendah 

KD Tinggi 
-.500 .375 1.000 -1.71 .71 

KI Rendah KP 

Rendah KD Tinggi 
-.167 .384 1.000 -1.40 1.07 

KI Tinggi KP Tinggi 

KD Rendah 
-1.258

*
 .384 .043 -2.50 -.02 

KI Rendah KP Tinggi 

KD Rendah 
-.083 .375 1.000 -1.29 1.13 

KI Rendah KP 

Rendah KD Rendah 
.083 .375 1.000 -1.13 1.29 

KI Rendah KP 

Rendah KD Rendah 

KI Tinggi KP Tinggi 

KD Tinggi 
-2.167

*
 .375 .000 -3.38 -.96 

KI Rendah KP Tinggi 

KD Tinggi 
-1.886

*
 .384 .000 -3.12 -.65 

KI Tinggi KP Rendah 

KD Tinggi 
-.583 .375 1.000 -1.79 .63 

KI Rendah KP 

Rendah KD Tinggi 
-.250 .384 1.000 -1.49 .99 

KI Tinggi KP Tinggi 

KD Rendah 
-1.341

*
 .384 .021 -2.58 -.10 

KI Rendah KP Tinggi 

KD Rendah 
-.167 .375 1.000 -1.38 1.04 

KI Tinggi KP Rendah 

KD Rendah 
-.083 .375 1.000 -1.29 1.13 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.     

 



xxxviii 
 

 

Lampiran 10 - Data Responden Hasil Penelitian 

Keterangan : 

Gender  : 0 = Laki-laki     Kondisi   : 1 = Tinggi 

     1 = Perempuan         2 = Rendah       

Asal SMA/SMK : 0 = Swasta     Niat whistleblowing :  1 = Sangat tidak mungkin 

  1 = Negeri          2 = Tidak mungkin 

Etika Bisnis   : 0 = Belum menempuh        3 = Netral 

     1 = Telah menempuh        4 = Mungkin 

  5 = Sangat mungkin 
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*KI : Keadilan Interaksional, KP : Keadilan Prosedural, KD : Keadilan Distributif  

No. 

Responden 

Kode 

Responden 
Gender IPK 

Asal 

SMA/SMK 

Etika 

Bisnis 

Kondisi  Niat Whistleblowing 

KI KP KD KI KI-KP KI-KP-KD 

1 1 1 3,65 1 0 1 1 1 5 5 5 

2 1 0 3,7 0 0 1 1 1 5 5 5 

3 2 0 3,1 1 0 1 1 0 4 4 4 

4 3 0 3,42 0 0 1 0 1 5 2 2 

5 5 0 3,65 0 0 0 1 1 4 4 4 

6 6 0 3,66 0 0 0 1 0 3 2 3 

7 6 0 2,98 0 0 0 1 0 3 2 2 

8 7 0 3,22 1 0 0 0 1 4 3 2 

9 8 0 3,49 0 0 0 0 0 3 3 4 

10 2 1 2,98 0 0 1 1 0 5 5 5 

11 3 1 2,69 1 0 1 0 1 5 4 4 

12 4 0 2,65 0 0 1 0 0 4 4 4 

13 5 1 3,16 1 0 0 1 1 4 4 4 

14 7 0 3,02 0 0 0 0 1 5 3 2 

15 3 1 3,28 0 0 1 0 1 3 2 4 

16 4 1 3,6 1 0 1 0 0 4 4 4 

17 5 1 2,67 0 0 0 1 1 5 5 5 

18 1 1 3,82 0 0 1 1 1 5 5 5 

19 1 1 3,27 0 0 1 1 1 4 5 5 
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20 2 1 3,25 1 0 1 1 0 5 4 5 

21 3 0 3,2 0 0 1 0 1 5 4 4 

22 4 1 3,4 0 0 1 0 0 4 2 2 

23 5 1 3,85 0 0 0 1 1 5 5 5 

24 6 1 3 0 0 0 1 0 4 4 4 

25 7 1 2,91 1 0 0 0 1 4 2 5 

26 8 1 3,81 0 0 0 0 0 4 3 1 

27 8 1 3,55 0 0 0 0 0 5 5 3 

28 1 1 2,5 0 0 1 1 1 4 5 5 

29 1 1 3,9 0 0 1 1 1 5 5 5 

30 2 0 3,48 1 0 1 1 0 5 4 5 

31 2 1 3,57 1 0 1 1 0 4 5 5 

32 3 1 3,12 0 0 1 0 1 5 2 4 

33 3 0 3,1 0 0 1 0 1 5 2 2 

34 4 1 3,55 0 0 1 0 0 4 2 2 

35 4 1 3,21 1 0 1 0 0 4 2 2 

36 5 1 3,57 1 0 0 1 1 4 4 4 

37 5 1 3,07 0 0 0 1 1 5 4 4 

38 6 1 3,21 1 0 0 1 0 2 4 2 

39 6 0 2,37 0 0 0 1 0 5 4 2 

40 7 1 3,95 1 0 0 0 1 2 1 2 

41 7 1 3,2 0 0 0 0 1 4 1 2 

42 8 0 3,4 1 0 0 0 0 2 2 2 

43 8 0 3,1 0 0 0 0 0 2 2 2 
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44 1 0 3,33 1 0 1 1 1 5 5 5 

45 3 0 3,84 0 0 1 0 1 5 2 3 

46 4 1 3 1 0 1 0 0 5 5 5 

47 5 1 3,08 0 0 0 1 1 5 4 4 

48 6 1 3,21 1 0 0 1 0 4 5 2 

49 7 1 3,82 0 0 0 0 1 4 4 3 

50 1 0 3,2 0 0 1 1 1 5 5 5 

51 1 1 3,85 0 0 1 1 1 5 4 4 

52 2 1 3,5 0 0 1 1 0 4 5 5 

53 2 1 3,38 1 0 1 1 0 5 5 5 

54 3 1 3,29 0 0 1 0 1 5 5 5 

55 4 1 3,38 1 0 1 0 0 5 5 3 

56 4 1 3,75 0 0 1 0 0 4 3 2 

57 5 0 2,75 0 0 0 1 1 5 4 4 

58 5 1 3,8 0 0 0 1 1 4 4 3 

59 6 0 4 0 0 0 1 0 5 3 4 

60 7 1 3,17 0 0 0 0 1 5 5 2 

61 7 0 2,6 0 0 0 0 1 5 2 4 

62 8 1 3,78 0 0 0 0 0 4 2 2 

63 8 1 3,7 1 0 0 0 0 3 3 3 

64 8 1 2,63 0 0 0 0 0 4 2 2 

65 1 1 3,82 0 0 1 1 1 5 5 5 

66 2 0 3,04 0 0 1 1 0 5 4 5 

67 2 1 3,23 1 0 1 1 0 4 5 4 
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68 2 1 3,3 0 0 1 1 0 5 5 4 

69 3 1 3,27 0 0 1 0 1 4 4 2 

70 3 0 3,5 0 0 1 0 1 4 2 2 

71 4 1 3,68 0 0 1 0 0 4 4 5 

72 6 1 3,22 1 0 0 1 0 3 4 4 

73 6 1 3,34 0 0 0 1 0 5 4 4 

74 7 1 2,95 0 0 0 0 1 4 5 5 

75 7 1 3,04 0 0 0 0 1 4 4 2 

76 8 1 3,1 0 0 0 0 0 4 4 4 

77 8 0 3,74 0 0 0 0 0 3 2 3 

78 1 0 3,9 0 0 1 1 1 4 5 5 

79 1 1 3,79 1 0 1 1 1 5 4 5 

80 2 1 3,55 0 0 1 1 0 4 4 4 

81 3 1 3,63 0 0 1 0 1 4 2 4 

82 3 1 3,79 0 0 1 0 1 5 5 4 

83 4 0 3,51 0 0 1 0 0 4 2 2 

84 4 1 3,81 1 0 1 0 0 4 2 2 

85 5 1 4 0 0 0 1 1 2 4 4 

86 5 1 3,8 1 0 0 1 1 2 4 4 

87 6 0 3,2 0 0 0 1 0 2 4 4 

88 6 1 3,88 0 0 0 1 0 1 5 2 

89 6 1 3,5 0 0 0 1 0 2 5 2 

90 7 1 3,4 1 0 0 0 1 4 5 3 

91 7 1 3,86 0 0 0 0 1 2 4 2 
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92 8 1 3,4 1 0 0 0 0 3 3 4 

93 8 0 3 0 0 0 0 0 3 2 3 
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Lampiran 11– Skenario Penugasan Eksperimen 

 

Kode Responden : 1 

 

Silahkan mengisi identitas Anda! 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama :   

NIM :  

 

Jenis Kelamin  :  Laki-laki   Perempuan 

IPK   :  ................. 

Asal SMA/SMK :  ..................................................................... 

Telah menempuh Mata Kuliah Etika Bisnis :   Ya     /   Tidak  (*lingkari yang 

benar) 

 

*Anda tidak perlu khawatir karena hasil dari eksperimen ini tidak akan 

berpengaruh pada nilai mata kuliah Anda. Hasil eksperimen ini hanya 

dipergunakan semata-mata untuk kepentingan penelitian dan dinyatakan 

secara empiris bukan secara individual. 
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Kode Kuesioner : 3A (KI Tinggi) 

 

SESI 1 

KASUS  

Saya adalah Manajer Pembelian pada Par Corps yang memproduksi 

seragam dengan omset 10 triliun/ tahun. Saya telah bekerja 3 tahun di perusahaan 

ini. Menurut pandangan semua karyawan, saya dikenal sebagai orang yang baik, 

tidak pernah membeda-bedakan anak buah saya atau dengan kata lain semua 

karyawan telah saya perlakukan sama, dan saya dikenal sangat fair dalam 

bergaul. 

Saat jam makan siang, tiba-tiba bagian hutang menemui saya dan 

menanyakan apakah saat ini harga kain di PT. Sukses Makmur sudah naik. Karena 

pada dua bulan terakhir ini, bagian hutang telah menerima tagihan dengan harga 

kain lebih mahal dari harga sebelumnya. Hal itu, membuat saya terkejut karena 

selama 6 bulan terakhir harga kain PT. Sukses Makmur masih sama.  

Kejadian tersebut membuat saya segera melakukan konfirmasi pada PT. 

Sukses Makmur dan ternyata harga kain masih sama seperti harga sebelumnya. 

Setelah mendapatkan konfirmasi, saya merasa ada karyawan yang sengaja 

membuat salinan tagihan palsu. Kemudian, saya segera menemui bagian hutang 

kembali dan menanyakan siapa yang dua bulan terakhir ini mengirim tagihan atas 

pembelian kain di PT. Sukses Makmur. Ternyata Ayu, salah satu dari anak 

buah saya yang telah mengirim tagihan tersebut. Selain itu, saya juga 

mendapatkan informasi dari seorang karyawan yang beberapa kali secara tidak 

sengaja melihat Ayu sedang membuat salinan tagihan. Dari hal tersebutlah, saya 

dapat menyimpulkan bahwa Ayu telah melakukan kecurangan dengan 

membuat tagihan palsu.  
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Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur, akurat dan sesuai dengan 

kondisi yang baru saja Anda alami! 

 

Berikan tanda centang () terhadap pertanyaan yang paling sesuai di bawah 

ini: 

Berdasarkan kasus diatas, apakah semua karyawan telah diperlakukan sama 

oleh Manajer Pembelian ? 

Ya                    Tidak  

 

 

 

 

Berikan tanda centang () terhadap pernyataan yang paling sesuai ! 

Apakah Anda akan melaporkan staff pembelian Anda, Ayu  ke dalam perusahaan? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1 2 3 4 5 Tidak akan 

melaporkan 

Pasti saya 

laporkan 
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Kode Kuesioner : 3AC  

(KI Tinggi, KP Tinggi) 

 

SESI 2 

KASUS  

Saya adalah Manajer Pembelian pada Par Corps yang memproduksi 

seragam dengan omset 10 triliun/ tahun. Saya telah bekerja 3 tahun diperusahaan 

ini. Menurut pandangan semua karyawan, saya dikenal sebagai orang yang baik, 

tidak pernah membeda-bedakan anak buah saya atau dengan kata lain semua 

karyawan telah saya perlakukan sama, dan saya dikenal sangat fair dalam 

bergaul. 

Beberapa hari yang lalu, saya bertemu Tari teman semasa kuliah yang saat 

ini menjadi karyawan PT.BenangJaya. Tari bercerita bahwa Dimas, salah satu 

dari anak buah saya membeli (order) kain pada PT.BenangJaya dalam jumlah 

cukup besar dan meminta untuk dikirimkan ke rumahnya. Hal ini, membuat 

saya penasaran dan saya melakukan pengecekan barang digudang serta 

menanyakan kepada bagian gudang dan bagian hutang (AP) perusahaan, dan 

ternyata benar terdapat tagihan kain sebesar 25 juta rupiah namun barangnya 

tidak ada digudang. 

Kejadian tersebut membuat saya tidak dapat bekerja dengan tenang, 

karena saya bingung apakah akan melaporkan kejadian tersebut lewat nomor 

bebas pulsa 123.  Nomor 123 tersebut memang disediakan perusahaan sebagai 

saluran pelaporan segala bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi 

diperusahaan. Semua pelapor yang melaporkan kejadian/ pelanggaran yang 

terjadi diperusahaan melalui saluran ini akan dirahasiakan identitasnya, itu 

sebabnya disebut “Saluran Anonim”. 

Selama seminggu terakhir saya mencoba mencari informasi tentang 

kejadian serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Saya telah mendapatkan 
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informasi bahwa setahun yang lalu pernah terjadi kecurangan di perusahaan 

dan dilaporkan melalui saluran 123. Selain itu, komisi etis perusahaan telah 

menindaklanjuti kasus tersebut. Setelah diselidiki dan benar terbukti bahwa si X 

sebagai pelanggarnya kemudian dikenai denda dan dikeluarkan. Siapa pelapor 

pelanggaran yang dilakukan oleh si X tidak pernah diketahui sampai hari 

ini. 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur, akurat dan sesuai dengan 

kondisi yang baru saja Anda alami! 

Berikan tanda centang () terhadap pertanyaan yang paling sesuai di bawah 

ini: 

 

1. Berdasarkan kasus diatas, apakah semua karyawan telah diperlakukan 

sama oleh Manajer Pembelian ? 

Ya                    Tidak  

 

2. Berdasarkan kasus diatas, apakah perusahaan menindaklanjuti 

kecurangan dan menjaga identitas pelapor ? 

Ya                    Tidak 

 

Berikan tanda centang () terhadap pernyataan yang paling sesuai ! 

Apakah Anda akan melaporkan staff pembelian Anda, Dimas ke dalam 

perusahaan? 

     

     

1 2 3 4 5 
Tidak akan 

melaporkan 

Pasti saya 

laporkan 
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Kode Kuesioner : 3ACE 

(KI Tinggi, KP Tinggi, KD Tinggi)  

 

SESI 3 

KASUS  

Saya adalah Manajer Pembelian pada Par Corps yang memproduksi 

seragam dengan omset 10 triliun/ tahun. Saya telah bekerja 3 tahun di perusahaan 

ini dan saya merasakan bahwa perusahaan telah memiliki sistem reward yang 

adil, seperti memberikan bonus dalam jumlah yang sama dan sampai saat ini 

pun, jarang ada karyawan yang komplain mengenai bonus yang diterima. Selama 

bekerja disini, menurut pandangan semua karyawan, saya dikenal sebagai orang 

yang baik, tidak pernah membeda-bedakan anak buah saya atau dengan kata lain 

semua karyawan telah saya perlakukan sama, dan saya dikenal sangat fair 

dalam bergaul. 

Seminggu yang lalu, saya secara tidak sengaja mendengar Martha, salah 

satu dari anak buah saya sedang berbincang dengan Bu Sari yang merupakan 

karyawan Largo Corporation. Selama percakapan, Martha membuat keputusan 

untuk membeli kain di Largo Corporation selama satu minggu dalam jumlah 

yang besar. Hal ini, membuat saya terkejut dan curiga karena saya mengetahui 

bahwa harga tawaran dari Largo Corporation jauh lebih tinggi daripada harga 

tawaran supplier lain. Setelah mengetahui hal tersebut, saya menemui dan 

menceritakan masalah tersebut kepada sahabat saya yang merupakan internal 

audit perusahaan. Keesokan harinya, sahabat saya memberitahu saya bahwa 

ternyata Martha telah melakukan kerjasama dengan Largo Corporation selama 

bertahun-tahun dan Martha selalu mendapatkan hadiah setiap kali 

melakukan transaksi pembelian.  

Akibat kejadian tersebut membuat saya tidak tenang dalam bekerja karena 

saya bingung apakah akan melaporkan kejadian tersebut lewat nomor bebas pulsa 
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123.  Nomor 123 tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran 

pelaporan segala bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi diperusahaan. 

Semua pelapor yang melaporkan kejadian/ pelanggaran yang terjadi 

diperusahaan melalui saluran ini akan dirahasiakan identitasnya, itu 

sebabnya disebut “Saluran Anonim”. 

Tiga hari yang lalu, saya mencoba mencari informasi tentang kejadian 

serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Saya telah mendapatkan informasi bahwa 

setahun yang lalu pernah terjadi kecurangan di perusahaan dan dilaporkan 

melalui saluran 123. Selain itu, komisi etis perusahaan telah menindaklanjuti 

kasus tersebut. Setelah diselidiki dan benar terbukti bahwa si X sebagai 

pelanggarnya kemudian dikenai denda dan dikeluarkan. Siapa pelapor 

pelanggaran yang dilakukan oleh si X tidak pernah diketahui sampai hari 

ini.  Saya juga mendapat informasi, bahwa para pelapor mendapatkan bonus 

dalam jumlah yang sama. 
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Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur, akurat dan sesuai dengan 

kondisi yang baru saja Anda alami! 

Berikan tanda centang () terhadap pertanyaan yang paling sesuai di bawah 

ini: 

1. Berdasarkan kasus diatas, apakah semua karyawan telah diperlakukan 

sama oleh Manajer Pembelian ? 

Ya                    Tidak  

 

2. Berdasarkan kasus diatas, apakah perusahaan menindaklanjuti 

kecurangan dan menjaga identitas pelapor ? 

Ya                    Tidak  

 

3. Berdasarkan kasus diatas, apakah perusahaan memberikan bonus dalam 

jumlah yang sama antar karyawan yang mengungkapkan kecurangan ? 

Ya                    Tidak 

 

Berikan tanda centang () terhadap pernyataan yang paling sesuai ! 

Apakah Anda akan melaporkan staff pembelian Anda, Martha ke dalam 

perusahaan? 

 

     

 

 

 

 

     

1 2 3 4 5 
Tidak akan 

melaporkan 

Pasti saya 

laporkan 
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Kode Responden : 2 

 

Silahkan mengisi identitas Anda! 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama :   

NIM :  

 

Jenis Kelamin  :  Laki-laki   Perempuan 

IPK   :  ................. 

Asal SMA/SMK :  ..................................................................... 

Telah menempuh Mata Kuliah Etika Bisnis :   Ya     /   Tidak  (*lingkari yang 

benar) 

 

 

*Anda tidak perlu khawatir karena hasil dari eksperimen ini tidak akan 

berpengaruh pada nilai mata kuliah Anda. Hasil eksperimen ini hanya 

dipergunakan semata-mata untuk kepentingan penelitian dan dinyatakan 

secara empiris bukan secara individual.  
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Kode Kuesioner : 3A (KI Tinggi) 

 

SESI 1 

KASUS  

Saya adalah Manajer Pembelian pada Par Corps yang memproduksi 

seragam dengan omset 10 triliun/ tahun. Saya telah bekerja 3 tahun di perusahaan 

ini. Menurut pandangan semua karyawan, saya dikenal sebagai orang yang baik, 

tidak pernah membeda-bedakan anak buah saya atau dengan kata lain semua 

karyawan telah saya perlakukan sama, dan saya dikenal sangat fair dalam 

bergaul. 

Saat jam makan siang, tiba-tiba bagian hutang menemui saya dan 

menanyakan apakah saat ini harga kain di PT. Sukses Makmur sudah naik. Karena 

pada dua bulan terakhir ini, bagian hutang telah menerima tagihan dengan harga 

kain lebih mahal dari harga sebelumnya. Hal itu, membuat saya terkejut karena 

selama 6 bulan terakhir harga kain PT. Sukses Makmur masih sama.  

Kejadian tersebut membuat saya segera melakukan konfirmasi pada PT. 

Sukses Makmur dan ternyata harga kain masih sama seperti harga sebelumnya. 

Setelah mendapatkan konfirmasi, saya merasa ada karyawan yang sengaja 

membuat salinan tagihan palsu. Kemudian, saya segera menemui bagian hutang 

kembali dan menanyakan siapa yang dua bulan terakhir ini mengirim tagihan atas 

pembelian kain di PT. Sukses Makmur. Ternyata Ayu, salah satu dari anak 

buah saya yang telah mengirim tagihan tersebut. Selain itu, saya juga 

mendapatkan informasi dari seorang karyawan yang beberapa kali secara tidak 

sengaja melihat Ayu sedang membuat salinan tagihan. Dari hal tersebutlah, saya 

dapat menyimpulkan bahwa Ayu telah melakukan kecurangan dengan 

membuat tagihan palsu.  
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Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur, akurat dan sesuai dengan 

kondisi yang baru saja Anda alami! 

 

Berikan tanda centang () terhadap pertanyaan yang paling sesuai di bawah 

ini: 

Berdasarkan kasus diatas, apakah semua karyawan telah diperlakukan sama 

oleh Manajer Pembelian ? 

Ya                    Tidak  

 

 

 

Berikan tanda centang () terhadap pernyataan yang paling sesuai ! 

Apakah Anda akan melaporkan staff pembelian Anda, Ayu  ke dalam perusahaan? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1 2 3 4 5 Tidak akan 

melaporkan 

Pasti saya 

laporkan 
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Kode Kuesioner : 3AC  

(KI Tinggi, KP Tinggi) 

 

SESI 2 

KASUS  

Saya adalah Manajer Pembelian pada Par Corps yang memproduksi 

seragam dengan omset 10 triliun/ tahun. Saya telah bekerja 3 tahun diperusahaan 

ini. Menurut pandangan semua karyawan, saya dikenal sebagai orang yang baik, 

tidak pernah membeda-bedakan anak buah saya atau dengan kata lain semua 

karyawan telah saya perlakukan sama, dan saya dikenal sangat fair dalam 

bergaul. 

Beberapa hari yang lalu, saya bertemu Tari teman semasa kuliah yang saat 

ini menjadi karyawan PT.BenangJaya. Tari bercerita bahwa Dimas, salah satu 

dari anak buah saya membeli (order) kain pada PT.BenangJaya dalam jumlah 

cukup besar dan meminta untuk dikirimkan ke rumahnya. Hal ini, membuat 

saya penasaran dan saya melakukan pengecekan barang digudang serta 

menanyakan kepada bagian gudang dan bagian hutang (AP) perusahaan, dan 

ternyata benar terdapat tagihan kain sebesar 25 juta rupiah namun barangnya 

tidak ada digudang. 

Kejadian tersebut membuat saya tidak dapat bekerja dengan tenang, 

karena saya bingung apakah akan melaporkan kejadian tersebut lewat nomor 

bebas pulsa 123.  Nomor 123 tersebut memang disediakan perusahaan sebagai 

saluran pelaporan segala bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi 

diperusahaan. Semua pelapor yang melaporkan kejadian/ pelanggaran yang 

terjadi diperusahaan melalui saluran ini akan dirahasiakan identitasnya, itu 

sebabnya disebut “Saluran Anonim”. 

Selama seminggu terakhir saya mencoba mencari informasi tentang 

kejadian serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Saya telah mendapatkan 
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informasi bahwa setahun yang lalu pernah terjadi kecurangan di perusahaan 

dan dilaporkan melalui saluran 123. Selain itu, komisi etis perusahaan telah 

menindaklanjuti kasus tersebut. Setelah diselidiki dan benar terbukti bahwa si X 

sebagai pelanggarnya kemudian dikenai denda dan dikeluarkan. Siapa pelapor 

pelanggaran yang dilakukan oleh si X tidak pernah diketahui sampai hari 

ini. 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur, akurat dan sesuai dengan 

kondisi yang baru saja Anda alami! 

Berikan tanda centang () terhadap pertanyaan yang paling sesuai di bawah 

ini: 

 

1. Berdasarkan kasus diatas, apakah semua karyawan telah diperlakukan 

sama oleh Manajer Pembelian ? 

Ya                    Tidak  

 

2. Berdasarkan kasus diatas, apakah perusahaan menindaklanjuti 

kecurangan dan menjaga identitas pelapor ? 

Ya                    Tidak 

 

Berikan tanda centang () terhadap pernyataan yang paling sesuai ! 

Apakah Anda akan melaporkan staff pembelian Anda, Dimas ke dalam 

perusahaan? 

     

 

 

     

1 2 3 4 5 
Tidak akan 

melaporkan 

Pasti saya 

laporkan 
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Kode Kuesioner : 3ACF  

(KI Tinggi, KP Tinggi, KD Rendah) 

 

SESI 3 

KASUS  

Saya adalah Manajer Pembelian pada Par Corps yang memproduksi 

seragam dengan omset 10 triliun/ tahun. Saya telah bekerja 3 tahun di perusahaan 

ini dan saya merasakan bahwa perusahaan memiliki sistem reward yang kurang 

adil, seperti memberikan bonus dalam jumlah yang tidak sama sehingga 

menyebabkan ada beberapa karyawan yang komplain mengenai bonus yang 

diterima. Selama bekerja disini, menurut pandangan semua karyawan, saya 

dikenal sebagai orang yang baik, tidak pernah membeda-bedakan anak buah saya 

atau dengan kata lain semua karyawan telah saya perlakukan sama, dan saya 

dikenal sangat fair dalam bergaul. 

Seminggu yang lalu, saya secara tidak sengaja mendengar Martha, salah 

satu dari anak buah saya sedang berbincang dengan Bu Sari yang merupakan 

karyawan Largo Corporation. Selama percakapan, Martha membuat keputusan 

untuk membeli kain di Largo Corporation selama satu minggu dalam jumlah 

yang besar. Hal ini, membuat saya terkejut dan curiga karena saya mengetahui 

bahwa harga tawaran dari Largo Corporation jauh lebih tinggi daripada harga 

tawaran supplier lain. Setelah mengetahui hal tersebut, saya menemui dan 

menceritakan masalah tersebut kepada sahabat saya yang merupakan internal 

audit perusahaan. Keesokan harinya, sahabat saya memberitahu saya bahwa 

ternyata Martha telah melakukan kerjasama dengan Largo Corporation selama 

bertahun-tahun dan Martha selalu mendapatkan hadiah setiap kali 

melakukan transaksi pembelian.  

Akibat kejadian tersebut membuat saya tidak tenang dalam bekerja karena 

saya bingung apakah akan melaporkan kejadian tersebut lewat nomor bebas pulsa 

123. Nomor \123 tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran 
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pelaporan segala bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi diperusahaan. 

Semua pelapor yang melaporkan kejadian/ pelanggaran yang terjadi 

diperusahaan melalui saluran ini akan dirahasiakan identitasnya, itu 

sebabnya disebut “Saluran Anonim”. 

Tiga hari yang lalu, saya mencoba mencari informasi tentang kejadian 

serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Saya telah mendapatkan informasi bahwa 

setahun yang lalu pernah terjadi kecurangan di perusahaan dan dilaporkan 

melalui saluran 123. Selain itu, komisi etis perusahaan telah menindaklanjuti 

kasus tersebut. Setelah diselidiki dan benar terbukti bahwa si X sebagai 

pelanggarnya kemudian dikenai denda dan dikeluarkan. Siapa pelapor 

pelanggaran yang dilakukan oleh si X tidak pernah diketahui sampai hari 

ini.  Saya juga mendapat informasi, bahwa para pelapor mendapatkan bonus 

tetapi jumlah yang diterima tidak sama. 
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Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur, akurat dan sesuai dengan 

kondisi yang baru saja Anda alami! 

Berikan tanda centang () terhadap pertanyaan yang paling sesuai di bawah 

ini: 

1. Berdasarkan kasus diatas, apakah semua karyawan telah diperlakukan 

sama oleh Manajer Pembelian ? 

Ya                    Tidak  

 

2. Berdasarkan kasus diatas, apakah perusahaan menindaklanjuti 

kecurangan dan menjaga identitas pelapor ? 

Ya                    Tidak  

 

3. Berdasarkan kasus diatas, apakah perusahaan memberikan bonus dalam 

jumlah yang sama antar karyawan yang mengungkapkan kecurangan ? 

Ya                    Tidak 

 

Berikan tanda centang () terhadap pernyataan yang paling sesuai ! 

Apakah Anda akan melaporkan staff pembelian Anda, Martha ke dalam 

perusahaan? 

 

     

 

 

 

     

1 2 3 4 5 
Tidak akan 

melaporkan 

Pasti saya 

laporkan 
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Kode Responden : 3 

 

Silahkan mengisi identitas Anda! 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama :   

NIM :  

 

Jenis Kelamin  :  Laki-laki   Perempuan 

IPK   :  ................. 

Asal SMA/SMK :  ..................................................................... 

Telah menempuh Mata Kuliah Etika Bisnis :   Ya     /   Tidak  (*lingkari yang 

benar) 

 

*Anda tidak perlu khawatir karena hasil dari eksperimen ini tidak akan 

berpengaruh pada nilai mata kuliah Anda. Hasil eksperimen ini hanya 

dipergunakan semata-mata untuk kepentingan penelitian dan dinyatakan 

secara empiris bukan secara individual. 
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Kode Kuesioner : 3A (KI Tinggi) 

 

SESI 1 

KASUS  

Saya adalah Manajer Pembelian pada Par Corps yang memproduksi 

seragam dengan omset 10 triliun/ tahun. Saya telah bekerja 3 tahun di perusahaan 

ini. Menurut pandangan semua karyawan, saya dikenal sebagai orang yang baik, 

tidak pernah membeda-bedakan anak buah saya atau dengan kata lain semua 

karyawan telah saya perlakukan sama, dan saya dikenal sangat fair dalam 

bergaul. 

Saat jam makan siang, tiba-tiba bagian hutang menemui saya dan 

menanyakan apakah saat ini harga kain di PT. Sukses Makmur sudah naik. Karena 

pada dua bulan terakhir ini, bagian hutang telah menerima tagihan dengan harga 

kain lebih mahal dari harga sebelumnya. Hal itu, membuat saya terkejut karena 

selama 6 bulan terakhir harga kain PT. Sukses Makmur masih sama.  

Kejadian tersebut membuat saya segera melakukan konfirmasi pada PT. 

Sukses Makmur dan ternyata harga kain masih sama seperti harga sebelumnya. 

Setelah mendapatkan konfirmasi, saya merasa ada karyawan yang sengaja 

membuat salinan tagihan palsu. Kemudian, saya segera menemui bagian hutang 

kembali dan menanyakan siapa yang dua bulan terakhir ini mengirim tagihan atas 

pembelian kain di PT. Sukses Makmur. Ternyata Ayu, salah satu dari anak 

buah saya yang telah mengirim tagihan tersebut. Selain itu, saya juga 

mendapatkan informasi dari seorang karyawan yang beberapa kali secara tidak 

sengaja melihat Ayu sedang membuat salinan tagihan. Dari hal tersebutlah, saya 

dapat menyimpulkan bahwa Ayu telah melakukan kecurangan dengan 

membuat tagihan palsu. 
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Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur, akurat dan sesuai dengan 

kondisi yang baru saja Anda alami! 

 

Berikan tanda centang () terhadap pertanyaan yang paling sesuai di bawah 

ini: 

Berdasarkan kasus diatas, apakah semua karyawan telah diperlakukan sama 

oleh Manajer Pembelian ? 

Ya                    Tidak  

 

 

Berikan tanda centang () terhadap pernyataan yang paling sesuai ! 

Apakah Anda akan melaporkan staff pembelian Anda, Ayu  ke dalam perusahaan? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1 2 3 4 5 Tidak akan 

melaporkan 

Pasti saya 

laporkan 
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SESI 2 

KASUS  

Saya adalah Manajer Pembelian pada Par Corps yang memproduksi 

seragam dengan omset 10 triliun/ tahun. Saya telah bekerja 3 tahun diperusahaan 

ini. Menurut pandangan semua karyawan, saya dikenal sebagai orang yang baik, 

tidak pernah membeda-bedakan anak buah saya atau dengan kata lain semua 

karyawan telah saya perlakukan sama, dan saya dikenal sangat fair dalam 

bergaul. 

Beberapa hari yang lalu, saya bertemu Tari teman semasa kuliah yang saat 

ini menjadi karyawan PT.BenangJaya. Tari bercerita bahwa Dimas, salah satu 

dari anak buah saya membeli (order) kain pada PT.BenangJaya dalam jumlah 

cukup besar dan meminta untuk dikirimkan ke rumahnya. Hal ini, membuat 

saya penasaran dan saya melakukan pengecekan barang digudang serta 

menanyakan kepada bagian gudang dan bagian hutang (AP) perusahaan, dan 

ternyata benar terdapat tagihan kain sebesar 25 juta rupiah namun barangnya 

tidak ada digudang. 

Kejadian tersebut membuat saya tidak dapat bekerja dengan tenang, 

karena saya bingung apakah akan melaporkan kejadian tersebut lewat nomor 

bebas pulsa 123.  Nomor 123 tersebut memang disediakan perusahaan sebagai 

saluran pelaporan segala bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi 

diperusahaan. Semua pelapor yang melaporkan kejadian/ pelanggaran yang terjadi 

diperusahaan melalui saluran ini akan dirahasiakan identitasnya, itu sebabnya 

disebut “Saluran Anonim”. 

Selama seminggu terakhir saya mencoba mencari informasi tentang 

kejadian serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Saya telah mendapatkan 

informasi bahwa setahun yang lalu pernah terjadi kecurangan di perusahaan 

Kode Kuesioner : 3AD  

(KI Tinggi, KP Rendah) 
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dan dilaporkan melalui saluran 123. Namun, sampai hari ini, komisi etis 

perusahaan tidak menindaklanjuti kasus tersebut sehingga seluruh karyawan 

tidak dapat menyimpulkan bahwa apakah benar si X telah melakukan kecurangan 

atau tidak. Selain itu, identitas pelapor telah diketahui oleh seluruh karyawan 

bahwa ternyata Cindy dan Anton adalah pelapor atas pelanggaran yang 

dilakukan oleh si X. 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur, akurat dan sesuai dengan 

kondisi yang baru saja Anda alami! 

Berikan tanda centang () terhadap pertanyaan yang paling sesuai di bawah 

ini: 

1. Berdasarkan kasus diatas, apakah semua karyawan telah diperlakukan 

sama oleh Manajer Pembelian ? 

Ya                    Tidak  

 

2. Berdasarkan kasus diatas, apakah perusahaan menindaklanjuti 

kecurangan dan menjaga identitas pelapor ? 

Ya                    Tidak 

 

 

Berikan tanda centang () terhadap pernyataan yang paling sesuai ! 

Apakah Anda akan melaporkan staff pembelian Anda, Dimas ke dalam 

perusahaan? 

    

 

 

 

 

     

1 2 3 4 5 
Tidak akan 

melaporkan 

Pasti saya 

laporkan 
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Kode Kuesioner : 3ADE  

(KI Tinggi, KP Rendah, KD Tinggi) 

 

SESI 3 

KASUS  

Saya adalah Manajer Pembelian pada Par Corps yang memproduksi 

seragam dengan omset 10 triliun/ tahun. Saya telah bekerja 3 tahun di perusahaan 

ini dan saya merasakan bahwa perusahaan telah memiliki sistem reward yang 

adil, seperti memberikan bonus dalam jumlah yang sama dan sampai saat ini 

pun, jarang ada karyawan yang komplain mengenai bonus yang diterima. Selama 

bekerja disini, menurut pandangan semua karyawan, saya dikenal sebagai orang 

yang baik, tidak pernah membeda-bedakan anak buah saya atau dengan kata lain 

semua karyawan telah saya perlakukan sama, dan saya dikenal sangat fair 

dalam bergaul. 

Seminggu yang lalu, saya secara tidak sengaja mendengar Martha, salah 

satu dari anak buah saya sedang berbincang dengan Bu Sari yang merupakan 

karyawan Largo Corporation. Selama percakapan, Martha membuat keputusan 

untuk membeli kain di Largo Corporation selama satu minggu dalam jumlah 

yang besar. Hal ini, membuat saya terkejut dan curiga karena saya mengetahui 

bahwa harga tawaran dari Largo Corporation jauh lebih tinggi daripada harga 

tawaran supplier lain. Setelah mengetahui hal tersebut, saya menemui dan 

menceritakan masalah tersebut kepada sahabat saya yang merupakan internal 

audit perusahaan. Keesokan harinya, sahabat saya memberitahu saya bahwa 

ternyata Martha telah melakukan kerjasama dengan Largo Corporation selama 

bertahun-tahun dan Martha selalu mendapatkan hadiah setiap kali 

melakukan transaksi pembelian.  

Akibat kejadian tersebut membuat saya tidak tenang dalam bekerja karena 

saya bingung apakah akan melaporkan kejadian tersebut lewat nomor bebas pulsa 

123.  Nomor 123 tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran 
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pelaporan segala bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi diperusahaan. 

Semua pelapor yang melaporkan kejadian/ pelanggaran yang terjadi diperusahaan 

melalui saluran ini akan dirahasiakan identitasnya, itu sebabnya disebut “Saluran 

Anonim”. 

 Tiga hari yang lalu, saya mencoba mencari informasi tentang kejadian 

serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Saya telah mendapatkan informasi bahwa 

setahun yang lalu pernah terjadi kecurangan di perusahaan dan dilaporkan 

melalui saluran 123. Namun, sampai hari ini, komisi etis perusahaan tidak 

menindaklanjuti kasus tersebut sehingga seluruh karyawan tidak dapat 

menyimpulkan bahwa apakah benar si X telah melakukan kecurangan atau tidak. 

Selain itu, identitas pelapor telah diketahui oleh seluruh karyawan bahwa 

ternyata Cindy dan Anton adalah pelapor atas pelanggaran yang dilakukan 

oleh si X. Saya juga mendapat informasi, ternyata Cindy dan Anton mendapatkan 

bonus dengan jumlah yang sama sebesar Rp. 3.000.000,00.   
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Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur, akurat dan sesuai dengan 

kondisi yang baru saja Anda alami! 

Berikan tanda centang () terhadap pertanyaan yang paling sesuai di bawah 

ini: 

1. Berdasarkan kasus diatas, apakah semua karyawan telah diperlakukan 

sama oleh Manajer Pembelian ? 

Ya                    Tidak  

 

2. Berdasarkan kasus diatas, apakah perusahaan menindaklanjuti 

kecurangan dan menjaga identitas pelapor ? 

Ya                    Tidak  

 

3. Berdasarkan kasus diatas, apakah perusahaan memberikan bonus dalam 

jumlah yang sama antar karyawan yang mengungkapkan kecurangan ? 

Ya                    Tidak 

 

 

Berikan tanda centang () terhadap pernyataan yang paling sesuai ! 

Apakah Anda akan melaporkan staff pembelian Anda, Martha ke dalam 

perusahaan? 

 

     

 

 

 

     

1 2 3 4 5 
Tidak akan 

melaporkan 

Pasti saya 

laporkan 
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Kode Responden : 4 

 

Silahkan mengisi identitas Anda! 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama :   

NIM :  

 

Jenis Kelamin  :  Laki-laki   Perempuan 

IPK   :  ................. 

Asal SMA/SMK :  ..................................................................... 

Telah menempuh Mata Kuliah Etika Bisnis :   Ya     /   Tidak  (*lingkari yang 

benar) 

 

 

*Anda tidak perlu khawatir karena hasil dari eksperimen ini tidak akan 

berpengaruh pada nilai mata kuliah Anda. Hasil eksperimen ini hanya 

dipergunakan semata-mata untuk kepentingan penelitian dan dinyatakan 

secara empiris bukan secara individual. 
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Kode Kuesioner : 3A (KI Tinggi) 

 

SESI 1 

KASUS  

Saya adalah Manajer Pembelian pada Par Corps yang memproduksi 

seragam dengan omset 10 triliun/ tahun. Saya telah bekerja 3 tahun di perusahaan 

ini. Menurut pandangan semua karyawan, saya dikenal sebagai orang yang baik, 

tidak pernah membeda-bedakan anak buah saya atau dengan kata lain semua 

karyawan telah saya perlakukan sama, dan saya dikenal sangat fair dalam 

bergaul. 

Saat jam makan siang, tiba-tiba bagian hutang menemui saya dan 

menanyakan apakah saat ini harga kain di PT. Sukses Makmur sudah naik. Karena 

pada dua bulan terakhir ini, bagian hutang telah menerima tagihan dengan harga 

kain lebih mahal dari harga sebelumnya. Hal itu, membuat saya terkejut karena 

selama 6 bulan terakhir harga kain PT. Sukses Makmur masih sama.  

Kejadian tersebut membuat saya segera melakukan konfirmasi pada PT. 

Sukses Makmur dan ternyata harga kain masih sama seperti harga sebelumnya. 

Setelah mendapatkan konfirmasi, saya merasa ada karyawan yang sengaja 

membuat salinan tagihan palsu. Kemudian, saya segera menemui bagian hutang 

kembali dan menanyakan siapa yang dua bulan terakhir ini mengirim tagihan atas 

pembelian kain di PT. Sukses Makmur. Ternyata Ayu, salah satu dari anak 

buah saya yang telah mengirim tagihan tersebut. Selain itu, saya juga 

mendapatkan informasi dari seorang karyawan yang beberapa kali secara tidak 

sengaja melihat Ayu sedang membuat salinan tagihan. Dari hal tersebutlah, saya 

dapat menyimpulkan bahwa Ayu telah melakukan kecurangan dengan 

membuat tagihan palsu.  
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Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur, akurat dan sesuai dengan 

kondisi yang baru saja Anda alami! 

 

Berikan tanda centang () terhadap pertanyaan yang paling sesuai di bawah 

ini: 

Berdasarkan kasus diatas, apakah semua karyawan telah diperlakukan sama 

oleh Manajer Pembelian ? 

Ya                    Tidak  

 

 

 

Berikan tanda centang () terhadap pernyataan yang paling sesuai ! 

Apakah Anda akan melaporkan staff pembelian Anda, Ayu  ke dalam perusahaan? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1 2 3 4 5 Tidak akan 

melaporkan 

Pasti saya 

laporkan 
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SESI 2 

KASUS  

Saya adalah Manajer Pembelian pada Par Corps yang memproduksi 

seragam dengan omset 10 triliun/ tahun. Saya telah bekerja 3 tahun diperusahaan 

ini. Menurut pandangan semua karyawan, saya dikenal sebagai orang yang baik, 

tidak pernah membeda-bedakan anak buah saya atau dengan kata lain semua 

karyawan telah saya perlakukan sama, dan saya dikenal sangat fair dalam 

bergaul. 

Beberapa hari yang lalu, saya bertemu Tari teman semasa kuliah yang saat 

ini menjadi karyawan PT.BenangJaya. Tari bercerita bahwa Dimas, salah satu 

dari anak buah saya membeli (order) kain pada PT.BenangJaya dalam jumlah 

cukup besar dan meminta untuk dikirimkan ke rumahnya. Hal ini, membuat 

saya penasaran dan saya melakukan pengecekan barang digudang serta 

menanyakan kepada bagian gudang dan bagian hutang (AP) perusahaan, dan 

ternyata benar terdapat tagihan kain sebesar 25 juta rupiah namun barangnya 

tidak ada digudang. 

Kejadian tersebut membuat saya tidak dapat bekerja dengan tenang, 

karena saya bingung apakah akan melaporkan kejadian tersebut lewat nomor 

bebas pulsa 123.  Nomor 123 tersebut memang disediakan perusahaan sebagai 

saluran pelaporan segala bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi 

diperusahaan. Semua pelapor yang melaporkan kejadian/ pelanggaran yang terjadi 

diperusahaan melalui saluran ini akan dirahasiakan identitasnya, itu sebabnya 

disebut “Saluran Anonim”. 

Selama seminggu terakhir saya mencoba mencari informasi tentang 

kejadian serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Saya telah mendapatkan 

informasi bahwa setahun yang lalu pernah terjadi kecurangan di perusahaan 

Kode Kuesioner : 3AD 

(KI Tinggi, KP Rendah) 
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dan dilaporkan melalui saluran 123. Namun, sampai hari ini, komisi etis 

perusahaan tidak menindaklanjuti kasus tersebut sehingga seluruh karyawan 

tidak dapat menyimpulkan bahwa apakah benar si X telah melakukan kecurangan 

atau tidak. Selain itu, identitas pelapor telah diketahui oleh seluruh karyawan 

bahwa ternyata Cindy dan Anton adalah pelapor atas pelanggaran yang 

dilakukan oleh si X. 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur, akurat dan sesuai dengan 

kondisi yang baru saja Anda alami! 

Berikan tanda centang () terhadap pertanyaan yang paling sesuai di bawah 

ini: 

 

1. Berdasarkan kasus diatas, apakah semua karyawan telah diperlakukan 

sama oleh Manajer Pembelian ? 

Ya                    Tidak  

 

2. Berdasarkan kasus diatas, apakah perusahaan menindaklanjuti 

kecurangan dan menjaga identitas pelapor ? 

Ya                    Tidak 

 

Berikan tanda centang () terhadap pernyataan yang paling sesuai ! 

Apakah Anda akan melaporkan staff pembelian Anda, Dimas ke dalam 

perusahaan? 

   

 

 

     

1 2 3 4 5 
Tidak akan 

melaporkan 

Pasti saya 

laporkan 
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Kode Kuesioner : 3ADF  

(KI Tinggi, KP Rendah, KD Rendah) 

 

SESI 3 
KASUS  

Saya adalah Manajer Pembelian pada Par Corps yang memproduksi 

seragam dengan omset 10 triliun/ tahun. Saya telah bekerja 3 tahun di perusahaan 

ini dan saya merasakan bahwa perusahaan memiliki sistem reward yang kurang 

adil, seperti memberikan bonus dalam jumlah yang tidak sama sehingga 

menyebabkan ada beberapa karyawan yang komplain mengenai bonus yang 

diterima. Selama bekerja disini, menurut pandangan semua karyawan, saya 

dikenal sebagai orang yang baik, tidak pernah membeda-bedakan anak buah saya 

atau dengan kata lain semua karyawan telah saya perlakukan sama, dan saya 

dikenal sangat fair dalam bergaul. 

Seminggu yang lalu, saya secara tidak sengaja mendengar Martha, salah 

satu dari anak buah saya sedang berbincang dengan Bu Sari yang merupakan 

karyawan Largo Corporation. Selama percakapan, Martha membuat keputusan 

untuk membeli kain di Largo Corporation selama satu minggu dalam jumlah 

yang besar. Hal ini, membuat saya terkejut dan curiga karena saya mengetahui 

bahwa harga tawaran dari Largo Corporation jauh lebih tinggi daripada harga 

tawaran supplier lain. Setelah mengetahui hal tersebut, saya menemui dan 

menceritakan masalah tersebut kepada sahabat saya yang merupakan internal 

audit perusahaan. Keesokan harinya, sahabat saya memberitahu saya bahwa 

ternyata Martha telah melakukan kerjasama dengan Largo Corporation selama 

bertahun-tahun dan Martha selalu mendapatkan hadiah setiap kali 

melakukan transaksi pembelian.  

Akibat kejadian tersebut membuat saya tidak tenang dalam bekerja karena 

saya bingung apakah akan melaporkan kejadian tersebut lewat nomor bebas pulsa 

123.  Nomor 123 tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran 

pelaporan segala bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi diperusahaan. 
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Semua pelapor yang melaporkan kejadian/ pelanggaran yang terjadi diperusahaan 

melalui saluran ini akan dirahasiakan identitasnya, itu sebabnya disebut “Saluran 

Anonim”. 

 Tiga hari yang lalu, saya mencoba mencari informasi tentang kejadian 

serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Saya telah mendapatkan informasi bahwa 

setahun yang lalu pernah terjadi kecurangan di perusahaan dan dilaporkan 

melalui saluran 123. Namun, sampai hari ini, komisi etis perusahaan tidak 

menindaklanjuti kasus tersebut sehingga seluruh karyawan tidak dapat 

menyimpulkan bahwa apakah benar si X telah melakukan kecurangan atau tidak. 

Selain itu, identitas pelapor telah diketahui oleh seluruh karyawan bahwa 

ternyata Cindy dan Anton adalah pelapor atas pelanggaran yang dilakukan 

oleh si X. Saya juga mendapat informasi, ternyata Cindy dan Anton mendapatkan 

bonus namun  jumlah yang diterima tidak sama, dimana Cindy mendapat Rp. 

3.000.000,00 sedangkan Anton mendapat Rp. 2.000.000,00. 
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Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur, akurat dan sesuai dengan 

kondisi yang baru saja Anda alami! 

Berikan tanda centang () terhadap pertanyaan yang paling sesuai di bawah 

ini: 

1. Berdasarkan kasus diatas, apakah semua karyawan telah diperlakukan 

sama oleh Manajer Pembelian ? 

Ya                    Tidak  

 

2. Berdasarkan kasus diatas, apakah perusahaan menindaklanjuti 

kecurangan dan menjaga identitas pelapor ? 

Ya                    Tidak  

 

3. Berdasarkan kasus diatas, apakah perusahaan memberikan bonus dalam 

jumlah yang sama antar karyawan yang mengungkapkan kecurangan ? 

Ya                    Tidak 

 

 

Berikan tanda centang () terhadap pernyataan yang paling sesuai ! 

Apakah Anda akan melaporkan staff pembelian Anda, Martha ke dalam 

perusahaan? 

 

     

 

 

 

     

1 2 3 4 5 
Tidak akan 

melaporkan 

Pasti saya 

laporkan 
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Kode Responden : 5 

 

Silahkan mengisi identitas Anda! 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama :   

NIM :  

 

Jenis Kelamin  :  Laki-laki   Perempuan 

IPK   :  ................. 

Asal SMA/SMK :  ..................................................................... 

Telah menempuh Mata Kuliah Etika Bisnis :   Ya     /   Tidak  (*lingkari yang 

benar) 

 

*Anda tidak perlu khawatir karena hasil dari eksperimen ini tidak akan 

berpengaruh pada nilai mata kuliah Anda. Hasil eksperimen ini hanya 

dipergunakan semata-mata untuk kepentingan penelitian dan dinyatakan 

secara empiris bukan secara individual. 
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SESI 1 

KASUS 

Saya adalah Manajer Pembelian pada Par Corps yang memproduksi 

seragam dengan omset 10 triliun/ tahun. Saya telah bekerja 3 tahun di perusahaan 

ini. Menurut pandangan semua karyawan, saya dikenal sebagai orang yang suka 

membeda-bedakan anak buahnya, seperti saya telah memperlakukan Ayu 

secara istimewa jika dibandingkan dengan anak buah saya yang lain dan saya 

juga dikenal sedikit pilih-pilih dalam bergaul.  

Saat jam makan siang, tiba-tiba bagian hutang menemui saya dan 

menanyakan apakah saat ini harga kain di PT. Sukses Makmur sudah naik. Karena 

pada dua bulan terakhir ini, bagian hutang telah menerima tagihan dengan harga 

kain lebih mahal dari harga sebelumnya. Hal itu, membuat saya terkejut karena 

selama 6 bulan terakhir harga kain PT. Sukses Makmur masih sama.  

 Kejadian tersebut membuat saya segera melakukan konfirmasi pada PT. 

Sukses Makmur dan ternyata harga kain masih sama seperti harga sebelumnya. 

Setelah mendapatkan konfirmasi, saya merasa ada karyawan yang sengaja 

membuat salinan tagihan palsu. Kemudian, saya segera menemui bagian hutang 

kembali dan menanyakan siapa yang dua bulan terakhir ini mengirim tagihan atas 

pembelian kain di PT. Sukses Makmur. Ternyata Ayu, salah satu dari anak 

buah saya yang telah mengirim tagihan tersebut. Selain itu, saya juga 

mendapatkan informasi dari seorang karyawan yang beberapa kali secara tidak 

sengaja melihat Ayu sedang membuat salinan tagihan. Dari hal tersebutlah, saya 

dapat menyimpulkan bahwa Ayu telah melakukan kecurangan dengan 

membuat tagihan palsu.   

 

Kode Kuesioner : 3B (KI Rendah) 
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Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur, akurat dan sesuai dengan 

kondisi yang baru saja Anda alami! 

 

Berikan tanda centang () terhadap pertanyaan yang paling sesuai di bawah 

ini: 

Berdasarkan kasus diatas, apakah semua karyawan telah diperlakukan sama 

oleh Manajer Pembelian ? 

Ya                    Tidak  

 

 

 

 

Berikan tanda centang () terhadap pernyataan yang paling sesuai ! 

Apakah Anda akan melaporkan staff pembelian Anda, Ayu  ke dalam perusahaan? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1 2 3 4 5 Tidak akan 

melaporkan 

Pasti saya 

laporkan 
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SESI 2 

KASUS  

Saya adalah Manajer Pembelian pada Par Corps yang memproduksi 

seragam dengan omset 10 triliun/ tahun. Saya telah bekerja 3 tahun diperusahaan 

ini. Menurut pandangan semua karyawan, saya dikenal sebagai orang yang suka 

membeda-bedakan anak buahnya, seperti saya telah memperlakukan Dimas 

secara istimewa jika dibandingkan dengan anak buah saya yang lain dan saya 

juga dikenal sedikit pilih-pilih dalam bergaul.  

Beberapa hari yang lalu, saya bertemu Tari teman semasa kuliah yang saat 

ini menjadi karyawan PT.BenangJaya. Tari bercerita bahwa Dimas, salah satu 

dari anak buah saya membeli (order) kain pada PT.BenangJaya dalam jumlah 

cukup besar dan meminta untuk dikirimkan ke rumahnya. Hal ini, membuat 

saya penasaran dan saya melakukan pengecekan barang digudang serta 

menanyakan kepada bagian gudang dan bagian hutang (AP) perusahaan, dan 

ternyata benar terdapat tagihan kain sebesar 25 juta rupiah namun barangnya 

tidak ada digudang. 

Kejadian tersebut membuat saya tidak dapat bekerja dengan tenang, 

karena saya bingung apakah akan melaporkan kejadian tersebut lewat nomor 

bebas pulsa 123.  Nomor 123 tersebut memang disediakan perusahaan sebagai 

saluran pelaporan segala bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi 

diperusahaan. Semua pelapor yang melaporkan kejadian/ pelanggaran yang 

terjadi diperusahaan melalui saluran ini akan dirahasiakan identitasnya, itu 

sebabnya disebut “Saluran Anonim”. 

Selama seminggu terakhir saya mencoba mencari informasi tentang 

kejadian serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Saya telah mendapatkan 

Kode Kuesioner : 3BC 

(KI Rendah, KP Tinggi) 
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informasi bahwa setahun yang lalu pernah terjadi kecurangan di perusahaan 

dan dilaporkan melalui saluran 123. Selain itu, komisi etis perusahaan telah 

menindaklanjuti kasus tersebut. Setelah diselidiki dan benar terbukti bahwa si X 

sebagai pelanggarnya kemudian dikenai denda dan dikeluarkan. Siapa pelapor 

pelanggaran yang dilakukan oleh si X tidak pernah diketahui sampai hari 

ini.  
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Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur, akurat dan sesuai dengan 

kondisi yang baru saja Anda alami! 

Berikan tanda centang () terhadap pertanyaan yang paling sesuai di bawah 

ini: 

 

1. Berdasarkan kasus diatas, apakah semua karyawan telah diperlakukan 

sama oleh Manajer Pembelian ? 

Ya                    Tidak  

 

2. Berdasarkan kasus diatas, apakah perusahaan menindaklanjuti 

kecurangan dan menjaga identitas pelapor ? 

Ya                    Tidak 

 

 

 

Berikan tanda centang () terhadap pernyataan yang paling sesuai ! 

Apakah Anda akan melaporkan staff pembelian Anda, Dimas ke dalam 

perusahaan? 

   

 

 

 

 

 

     

1 2 3 4 5 
Tidak akan 

melaporkan 

Pasti saya 

laporkan 
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Kode Kuesioner : 3BCE  

(KI Rendah, KP Tinggi, KD Tinggi) 

 

SESI 3 

KASUS  

Saya adalah Manajer Pembelian pada Par Corps yang memproduksi 

seragam dengan omset 10 triliun/ tahun. Saya telah bekerja 3 tahun di perusahaan 

ini dan saya merasakan bahwa perusahaan telah memiliki sistem reward yang 

adil, seperti memberikan bonus dalam jumlah yang sama dan sampai saat ini 

pun, jarang ada karyawan yang komplain mengenai bonus yang diterima. Selama 

bekerja disini, menurut pandangan semua karyawan, saya dikenal sebagai orang 

yang suka membeda-bedakan anak buahnya, seperti saya telah 

memperlakukan Martha secara istimewa jika dibandingkan dengan anak buah 

saya yang lain dan saya juga dikenal sedikit pilih-pilih dalam bergaul. 

Seminggu yang lalu, saya secara tidak sengaja mendengar Martha, salah 

satu dari anak buah saya sedang berbincang dengan Bu Sari yang merupakan 

karyawan Largo Corporation. Selama percakapan, Martha membuat keputusan 

untuk membeli kain di Largo Corporation selama satu minggu dalam jumlah 

yang besar. Hal ini, membuat saya terkejut dan curiga karena saya mengetahui 

bahwa harga tawaran dari Largo Corporation jauh lebih tinggi daripada harga 

tawaran supplier lain. Setelah mengetahui hal tersebut, saya menemui dan 

menceritakan masalah tersebut kepada sahabat saya yang merupakan internal 

audit perusahaan. Keesokan harinya, sahabat saya memberitahu saya bahwa 

ternyata Martha telah melakukan kerjasama dengan Largo Corporation selama 

bertahun-tahun dan Martha selalu mendapatkan hadiah setiap kali 

melakukan transaksi pembelian.  

Akibat kejadian tersebut membuat saya tidak tenang dalam bekerja karena 

saya bingung apakah akan melaporkan kejadian tersebut lewat nomor bebas pulsa 

123.  Nomor 123 tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran 
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pelaporan segala bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi diperusahaan. 

Semua pelapor yang melaporkan kejadian/ pelanggaran yang terjadi 

diperusahaan melalui saluran ini akan dirahasiakan identitasnya, itu 

sebabnya disebut “Saluran Anonim”. 

 Tiga hari yang lalu, saya mencoba mencari informasi tentang kejadian 

serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Saya telah mendapatkan informasi bahwa 

setahun yang lalu pernah terjadi kecurangan di perusahaan dan dilaporkan 

melalui saluran 123. Selain itu, komisi etis perusahaan telah menindaklanjuti 

kasus tersebut. Setelah diselidiki dan benar terbukti bahwa si X sebagai 

pelanggarnya kemudian dikenai denda dan dikeluarkan. Siapa pelapor 

pelanggaran yang dilakukan oleh si X tidak pernah diketahui sampai hari 

ini. Saya juga mendapat informasi, bahwa para pelapor mendapatkan bonus 

dalam jumlah yang sama. 
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Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur, akurat dan sesuai dengan 

kondisi yang baru saja Anda alami! 

Berikan tanda centang () terhadap pertanyaan yang paling sesuai di bawah 

ini: 

1. Berdasarkan kasus diatas, apakah semua karyawan telah diperlakukan 

sama oleh Manajer Pembelian ? 

Ya                    Tidak  

 

2. Berdasarkan kasus diatas, apakah perusahaan menindaklanjuti 

kecurangan dan menjaga identitas pelapor ? 

Ya                    Tidak  

 

3. Berdasarkan kasus diatas, apakah perusahaan memberikan bonus dalam 

jumlah yang sama antar karyawan yang mengungkapkan kecurangan ? 

Ya                    Tidak 

 

Berikan tanda centang () terhadap pernyataan yang paling sesuai ! 

Apakah Anda akan melaporkan staff pembelian Anda, Martha ke dalam 

perusahaan? 

 

     

 

 

 

 

     

1 2 3 4 5 
Tidak akan 

melaporkan 

Pasti saya 

laporkan 
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Kode Responden : 6 

 

Silahkan mengisi identitas Anda! 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama :   

NIM :  

 

Jenis Kelamin  :  Laki-laki   Perempuan 

IPK   :  ................. 

Asal SMA/SMK :  ..................................................................... 

Telah menempuh Mata Kuliah Etika Bisnis :   Ya     /   Tidak  (*lingkari yang 

benar) 

 

 

*Anda tidak perlu khawatir karena hasil dari eksperimen ini tidak akan 

berpengaruh pada nilai mata kuliah Anda. Hasil eksperimen ini hanya 

dipergunakan semata-mata untuk kepentingan penelitian dan dinyatakan 

secara empiris bukan secara individual. 
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Kode Kuesioner : 3B (KI Rendah) 

 

SESI 1 

KASUS 

Saya adalah Manajer Pembelian pada Par Corps yang memproduksi 

seragam dengan omset 10 triliun/ tahun. Saya telah bekerja 3 tahun di perusahaan 

ini. Menurut pandangan semua karyawan, saya dikenal sebagai orang yang suka 

membeda-bedakan anak buahnya, seperti saya telah memperlakukan Ayu 

secara istimewa jika dibandingkan dengan anak buah saya yang lain dan saya 

juga dikenal sedikit pilih-pilih dalam bergaul.  

Saat jam makan siang, tiba-tiba bagian hutang menemui saya dan 

menanyakan apakah saat ini harga kain di PT. Sukses Makmur sudah naik. Karena 

pada dua bulan terakhir ini, bagian hutang telah menerima tagihan dengan harga 

kain lebih mahal dari harga sebelumnya. Hal itu, membuat saya terkejut karena 

selama 6 bulan terakhir harga kain PT. Sukses Makmur masih sama.  

 Kejadian tersebut membuat saya segera melakukan konfirmasi pada PT. 

Sukses Makmur dan ternyata harga kain masih sama seperti harga sebelumnya. 

Setelah mendapatkan konfirmasi, saya merasa ada karyawan yang sengaja 

membuat salinan tagihan palsu. Kemudian, saya segera menemui bagian hutang 

kembali dan menanyakan siapa yang dua bulan terakhir ini mengirim tagihan atas 

pembelian kain di PT. Sukses Makmur. Ternyata Ayu, salah satu dari anak 

buah saya yang telah mengirim tagihan tersebut. Selain itu, saya juga 

mendapatkan informasi dari seorang karyawan yang beberapa kali secara tidak 

sengaja melihat Ayu sedang membuat salinan tagihan. Dari hal tersebutlah, saya 

dapat menyimpulkan bahwa Ayu telah melakukan kecurangan dengan 

membuat tagihan palsu.   
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Berikan tanda centang () terhadap pertanyaan yang paling sesuai di bawah 

ini: 

Berdasarkan kasus diatas, apakah semua karyawan telah diperlakukan sama 

oleh Manajer Pembelian ? 

Ya                    Tidak  

 

 

 

 

Berikan tanda centang () terhadap pernyataan yang paling sesuai ! 

Apakah Anda akan melaporkan staff pembelian Anda, Ayu  ke dalam perusahaan? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1 2 3 4 5 Tidak akan 

melaporkan 

Pasti saya 

laporkan 
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SESI 2 

KASUS 

Saya adalah Manajer Pembelian pada Par Corps yang memproduksi 

seragam dengan omset 10 triliun/ tahun. Saya telah bekerja 3 tahun diperusahaan 

ini. Menurut pandangan semua karyawan, saya dikenal sebagai orang yang suka 

membeda-bedakan anak buahnya, seperti saya telah memperlakukan Dimas 

secara istimewa jika dibandingkan dengan anak buah saya yang lain dan saya 

juga dikenal sedikit pilih-pilih dalam bergaul.  

Beberapa hari yang lalu, saya bertemu Tari teman semasa kuliah yang saat 

ini menjadi karyawan PT.BenangJaya. Tari bercerita bahwa Dimas, salah satu 

dari anak buah saya membeli (order) kain pada PT.BenangJaya dalam jumlah 

cukup besar dan meminta untuk dikirimkan ke rumahnya. Hal ini, membuat 

saya penasaran dan saya melakukan pengecekan barang digudang serta 

menanyakan kepada bagian gudang dan bagian hutang (AP) perusahaan, dan 

ternyata benar terdapat tagihan kain sebesar 25 juta rupiah namun barangnya 

tidak ada digudang. 

Kejadian tersebut membuat saya tidak dapat bekerja dengan tenang, 

karena saya bingung apakah akan melaporkan kejadian tersebut lewat nomor 

bebas pulsa 123.  Nomor 123 tersebut memang disediakan perusahaan sebagai 

saluran pelaporan segala bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi 

diperusahaan. Semua pelapor yang melaporkan kejadian/ pelanggaran yang 

terjadi diperusahaan melalui saluran ini akan dirahasiakan identitasnya, itu 

sebabnya disebut “Saluran Anonim”. 

Selama seminggu terakhir saya mencoba mencari informasi tentang 

kejadian serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Saya telah mendapatkan 

Kode Kuesioner : 3BC 

(KI Rendah, KP Tinggi) 
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informasi bahwa setahun yang lalu pernah terjadi kecurangan di perusahaan 

dan dilaporkan melalui saluran 123. Selain itu, komisi etis perusahaan telah 

menindaklanjuti kasus tersebut. Setelah diselidiki dan benar terbukti bahwa si X 

sebagai pelanggarnya kemudian dikenai denda dan dikeluarkan. Siapa pelapor 

pelanggaran yang dilakukan oleh si X tidak pernah diketahui sampai hari 

ini.  

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur, akurat dan sesuai dengan 

kondisi yang baru saja Anda alami! 

Berikan tanda centang () terhadap pertanyaan yang paling sesuai di bawah 

ini: 

 

1. Berdasarkan kasus diatas, apakah semua karyawan telah diperlakukan 

sama oleh Manajer Pembelian ? 

Ya                    Tidak  

 

2. Berdasarkan kasus diatas, apakah perusahaan menindaklanjuti 

kecurangan dan menjaga identitas pelapor ? 

Ya                    Tidak 

 

Berikan tanda centang () terhadap pernyataan yang paling sesuai ! 

Apakah Anda akan melaporkan staff pembelian Anda, Dimas ke dalam 

perusahaan? 

    

 

 

 

     

1 2 3 4 5 
Tidak akan 

melaporkan 

Pasti saya 

laporkan 
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Kode Kuesioner : 3BCF  

(KI Rendah, KP Tinggi, KD Rendah) 

 

SESI 3 
KASUS 

Saya adalah Manajer Pembelian pada Par Corps yang memproduksi 

seragam dengan omset 10 triliun/ tahun. Saya telah bekerja 3 tahun di perusahaan 

ini dan saya merasakan bahwa perusahaan memiliki sistem reward yang kurang 

adil, seperti memberikan bonus dalam jumlah yang tidak sama sehingga 

menyebabkan ada beberapa karyawan yang komplain mengenai bonus yang 

diterima. Selama bekerja disini, menurut pandangan semua karyawan, saya 

dikenal sebagai orang yang suka membeda-bedakan anak buahnya, seperti 

saya telah memperlakukan Martha secara istimewa jika dibandingkan dengan 

anak buah saya yang lain dan saya juga dikenal sedikit pilih-pilih dalam 

bergaul. 

Seminggu yang lalu, saya secara tidak sengaja mendengar Martha, salah 

satu dari anak buah saya sedang berbincang dengan Bu Sari yang merupakan 

karyawan Largo Corporation. Selama percakapan, Martha membuat keputusan 

untuk membeli kain di Largo Corporation selama satu minggu dalam jumlah 

yang besar. Hal ini, membuat saya terkejut dan curiga karena saya mengetahui 

bahwa harga tawaran dari Largo Corporation jauh lebih tinggi daripada harga 

tawaran supplier lain. Setelah mengetahui hal tersebut, saya menemui dan 

menceritakan masalah tersebut kepada sahabat saya yang merupakan internal 

audit perusahaan. Keesokan harinya, sahabat saya memberitahu saya bahwa 

ternyata Martha telah melakukan kerjasama dengan Largo Corporation selama 

bertahun-tahun dan Martha selalu mendapatkan hadiah setiap kali 

melakukan transaksi pembelian.  

Akibat kejadian tersebut membuat saya tidak tenang dalam bekerja karena 

saya bingung apakah akan melaporkan kejadian tersebut lewat nomor bebas pulsa 

123.  Nomor 123 tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran 
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pelaporan segala bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi diperusahaan. 

Semua pelapor yang melaporkan kejadian/ pelanggaran yang terjadi 

diperusahaan melalui saluran ini akan dirahasiakan identitasnya, itu 

sebabnya disebut “Saluran Anonim”. 

 Tiga hari yang lalu, saya mencoba mencari informasi tentang kejadian 

serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Saya telah mendapatkan informasi bahwa 

setahun yang lalu pernah terjadi kecurangan di perusahaan dan dilaporkan 

melalui saluran 123. Selain itu, komisi etis perusahaan telah menindaklanjuti 

kasus tersebut. Setelah diselidiki dan benar terbukti bahwa si X sebagai 

pelanggarnya kemudian dikenai denda dan dikeluarkan. Siapa pelapor 

pelanggaran yang dilakukan oleh si X tidak pernah diketahui sampai hari 

ini. Saya juga mendapat informasi, bahwa para pelapor mendapatkan bonus 

tetapi jumlah yang diterima tidak sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xcii 
 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur, akurat dan sesuai dengan 

kondisi yang baru saja Anda alami! 

Berikan tanda centang () terhadap pertanyaan yang paling sesuai di bawah 

ini: 

1. Berdasarkan kasus diatas, apakah semua karyawan telah diperlakukan 

sama oleh Manajer Pembelian ? 

Ya                    Tidak  

 

2. Berdasarkan kasus diatas, apakah perusahaan menindaklanjuti 

kecurangan dan menjaga identitas pelapor ? 

Ya                    Tidak  

 

3. Berdasarkan kasus diatas, apakah perusahaan memberikan bonus dalam 

jumlah yang sama antar karyawan yang mengungkapkan kecurangan ? 

Ya                    Tidak 

 

Berikan tanda centang () terhadap pernyataan yang paling sesuai ! 

Apakah Anda akan melaporkan staff pembelian Anda, Martha ke dalam 

perusahaan? 

 

     

 

 

 

 

     

1 2 3 4 5 
Tidak akan 

melaporkan 

Pasti saya 

laporkan 
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Kode Responden : 7 

 

Silahkan mengisi identitas Anda! 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama :   

NIM :  

 

Jenis Kelamin   :  Laki-laki   Perempuan 

IPK   :  ................. 

Asal SMA/SMK :  ..................................................................... 

Telah menempuh Mata Kuliah Etika Bisnis :   Ya     /   Tidak  (*lingkari yang 

benar) 

 

 

*Anda tidak perlu khawatir karena hasil dari eksperimen ini tidak akan 

berpengaruh pada nilai mata kuliah Anda. Hasil eksperimen ini hanya 

dipergunakan semata-mata untuk kepentingan penelitian dan dinyatakan 

secara empiris bukan secara individual. 

 



xciv 
 

 

Kode Kuesioner : 3B (KI Rendah) 

 

SESI 1 

KASUS 

Saya adalah Manajer Pembelian pada Par Corps yang memproduksi 

seragam dengan omset 10 triliun/ tahun. Saya telah bekerja 3 tahun di perusahaan 

ini. Menurut pandangan semua karyawan, saya dikenal sebagai orang yang suka 

membeda-bedakan anak buahnya, seperti saya telah memperlakukan Ayu 

secara istimewa jika dibandingkan dengan anak buah saya yang lain dan saya 

juga dikenal sedikit pilih-pilih dalam bergaul.  

Saat jam makan siang, tiba-tiba bagian hutang menemui saya dan 

menanyakan apakah saat ini harga kain di PT. Sukses Makmur sudah naik. Karena 

pada dua bulan terakhir ini, bagian hutang telah menerima tagihan dengan harga 

kain lebih mahal dari harga sebelumnya. Hal itu, membuat saya terkejut karena 

selama 6 bulan terakhir harga kain PT. Sukses Makmur masih sama.  

 Kejadian tersebut membuat saya segera melakukan konfirmasi pada PT. 

Sukses Makmur dan ternyata harga kain masih sama seperti harga sebelumnya. 

Setelah mendapatkan konfirmasi, saya merasa ada karyawan yang sengaja 

membuat salinan tagihan palsu. Kemudian, saya segera menemui bagian hutang 

kembali dan menanyakan siapa yang dua bulan terakhir ini mengirim tagihan atas 

pembelian kain di PT. Sukses Makmur. Ternyata Ayu, salah satu dari anak 

buah saya yang telah mengirim tagihan tersebut. Selain itu, saya juga 

mendapatkan informasi dari seorang karyawan yang beberapa kali secara tidak 

sengaja melihat Ayu sedang membuat salinan tagihan. Dari hal tersebutlah, saya 

dapat menyimpulkan bahwa Ayu telah melakukan kecurangan dengan 

membuat tagihan palsu. 
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Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur, akurat dan sesuai dengan 

kondisi yang baru saja Anda alami! 

 

Berikan tanda centang () terhadap pertanyaan yang paling sesuai di bawah 

ini: 

Berdasarkan kasus diatas, apakah semua karyawan telah diperlakukan sama 

oleh Manajer Pembelian ? 

Ya                    Tidak  

 

 

 

 

Berikan tanda centang () terhadap pernyataan yang paling sesuai ! 

Apakah Anda akan melaporkan staff pembelian Anda, Ayu  ke dalam perusahaan? 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

1 2 3 4 5 Tidak akan 

melaporkan 

Pasti saya 

laporkan 
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SESI 2 

KASUS 

Saya adalah Manajer Pembelian pada Par Corps yang memproduksi 

seragam dengan omset 10 triliun/ tahun. Saya telah bekerja 3 tahun diperusahaan 

ini. Menurut pandangan semua karyawan, saya dikenal sebagai orang yang suka 

membeda-bedakan anak buahnya, seperti saya telah memperlakukan Dimas 

secara istimewa jika dibandingkan dengan anak buah saya yang lain dan saya 

juga dikenal sedikit pilih-pilih dalam bergaul.  

Beberapa hari yang lalu, saya bertemu Tari teman semasa kuliah yang saat 

ini menjadi karyawan PT.BenangJaya. Tari bercerita bahwa Dimas, salah satu 

dari anak buah saya membeli (order) kain pada PT.BenangJaya dalam jumlah 

cukup besar dan meminta untuk dikirimkan ke rumahnya. Hal ini, membuat 

saya penasaran dan saya melakukan pengecekan barang digudang serta 

menanyakan kepada bagian gudang dan bagian hutang (AP) perusahaan, dan 

ternyata benar terdapat tagihan kain sebesar 25 juta rupiah namun barangnya 

tidak ada digudang. 

Kejadian tersebut membuat saya tidak dapat bekerja dengan tenang, 

karena saya bingung apakah akan melaporkan kejadian tersebut lewat nomor 

bebas pulsa 123.  Nomor 123 tersebut memang disediakan perusahaan sebagai 

saluran pelaporan segala bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi 

diperusahaan. Semua pelapor yang melaporkan kejadian/ pelanggaran yang terjadi 

diperusahaan melalui saluran ini akan dirahasiakan identitasnya, itu sebabnya 

disebut “Saluran Anonim”. 

Selama seminggu terakhir saya mencoba mencari informasi tentang 

kejadian serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Saya telah mendapatkan 

informasi bahwa setahun yang lalu pernah terjadi kecurangan di perusahaan 

Kode Kuesioner : 3BD 

(KI Rendah, KP Rendah) 
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dan dilaporkan melalui saluran 123. Namun, sampai hari ini, komisi etis 

perusahaan tidak menindaklanjuti kasus tersebut sehingga seluruh karyawan 

tidak dapat menyimpulkan bahwa apakah benar si X telah melakukan kecurangan 

atau tidak. Selain itu, identitas pelapor telah diketahui oleh seluruh karyawan 

bahwa ternyata Cindy dan Anton adalah pelapor atas pelanggaran yang 

dilakukan oleh si X.   

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur, akurat dan sesuai dengan 

kondisi yang baru saja Anda alami! 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur, akurat dan sesuai dengan 

kondisi yang baru saja Anda alami! 

Berikan tanda centang () terhadap pertanyaan yang paling sesuai di bawah 

ini: 

 

1. Berdasarkan kasus diatas, apakah semua karyawan telah diperlakukan 

sama oleh Manajer Pembelian ? 

Ya                    Tidak  

 

2. Berdasarkan kasus diatas, apakah perusahaan menindaklanjuti 

kecurangan dan menjaga identitas pelapor ? 

Ya                    Tidak 

 

Berikan tanda centang () terhadap pernyataan yang paling sesuai ! 

Apakah Anda akan melaporkan staff pembelian Anda, Dimas ke dalam 

perusahaan? 

  

     

1 2 3 4 5 
Tidak akan 

melaporkan 

Pasti saya 

laporkan 
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Kode Kuesioner : 3BDE  

(KI Rendah, KP Rendah, KD Tinggi) 

 

SESI 3 
KASUS  

Saya adalah Manajer Pembelian pada Par Corps yang memproduksi 

seragam dengan omset 10 triliun/ tahun. Saya telah bekerja 3 tahun di perusahaan 

ini dan saya merasakan bahwa perusahaan telah memiliki sistem reward yang 

adil, seperti memberikan bonus dalam jumlah yang sama dan sampai saat ini 

pun, jarang ada karyawan yang komplain mengenai bonus yang diterima. Selama 

bekerja disini, menurut pandangan semua karyawan, saya dikenal sebagai orang 

yang suka membeda-bedakan anak buahnya, seperti saya telah 

memperlakukan Martha secara istimewa jika dibandingkan dengan anak buah 

saya yang lain dan saya juga dikenal sedikit pilih-pilih dalam bergaul. 

Seminggu yang lalu, saya secara tidak sengaja mendengar Martha, salah 

satu dari anak buah saya sedang berbincang dengan Bu Sari yang merupakan 

karyawan Largo Corporation. Selama percakapan, Martha membuat keputusan 

untuk membeli kain di Largo Corporation selama satu minggu dalam jumlah 

yang besar. Hal ini, membuat saya terkejut dan curiga karena saya mengetahui 

bahwa harga tawaran dari Largo Corporation jauh lebih tinggi daripada harga 

tawaran supplier lain. Setelah mengetahui hal tersebut, saya menemui dan 

menceritakan masalah tersebut kepada sahabat saya yang merupakan internal 

audit perusahaan. Keesokan harinya, sahabat saya memberitahu saya bahwa 

ternyata Martha telah melakukan kerjasama dengan Largo Corporation selama 

bertahun-tahun dan Martha selalu mendapatkan hadiah setiap kali 

melakukan transaksi pembelian.  

Akibat kejadian tersebut membuat saya tidak tenang dalam bekerja karena 

saya bingung apakah akan melaporkan kejadian tersebut lewat nomor bebas pulsa 

123.  Nomor 123 tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran 

pelaporan segala bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi diperusahaan. 
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Semua pelapor yang melaporkan kejadian/ pelanggaran yang terjadi diperusahaan 

melalui saluran ini akan dirahasiakan identitasnya, itu sebabnya disebut “Saluran 

Anonim”. 

 Tiga hari yang lalu, saya mencoba mencari informasi tentang kejadian 

serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Saya telah mendapatkan informasi bahwa 

setahun yang lalu pernah terjadi kecurangan di perusahaan dan dilaporkan 

melalui saluran 123. Namun, sampai hari ini, komisi etis perusahaan tidak 

menindaklanjuti kasus tersebut sehingga seluruh karyawan tidak dapat 

menyimpulkan bahwa apakah benar si X telah melakukan kecurangan atau tidak. 

Selain itu, identitas pelapor telah diketahui oleh seluruh karyawan bahwa 

ternyata Cindy dan Anton adalah pelapor atas pelanggaran yang dilakukan 

oleh si X. Saya juga mendapat informasi, ternyata Cindy dan Anton mendapatkan 

bonus dengan jumlah yang sama sebesar Rp. 3.000.000,00.   
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Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur, akurat dan sesuai dengan 

kondisi yang baru saja Anda alami! 

Berikan tanda centang () terhadap pertanyaan yang paling sesuai di bawah 

ini: 

1. Berdasarkan kasus diatas, apakah semua karyawan telah diperlakukan 

sama oleh Manajer Pembelian ? 

Ya                    Tidak  

 

2. Berdasarkan kasus diatas, apakah perusahaan menindaklanjuti 

kecurangan dan menjaga identitas pelapor ? 

Ya                    Tidak  

 

3. Berdasarkan kasus diatas, apakah perusahaan memberikan bonus dalam 

jumlah yang sama antar karyawan yang mengungkapkan kecurangan ? 

Ya                    Tidak 

 

Berikan tanda centang () terhadap pernyataan yang paling sesuai ! 

Apakah Anda akan melaporkan staff pembelian Anda, Martha ke dalam 

perusahaan? 

 

     

 

 

 

 

     

1 2 3 4 5 
Tidak akan 

melaporkan 

Pasti saya 

laporkan 
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Kode Responden : 8 

 

Silahkan mengisi identitas Anda! 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama :   

NIM :  

 

Jenis Kelamin  :  Laki-laki   Perempuan 

IPK   :  ................. 

Asal SMA/SMK :  ..................................................................... 

Telah menempuh Mata Kuliah Etika Bisnis :   Ya     /   Tidak  (*lingkari yang 

benar) 

 

 

*Anda tidak perlu khawatir karena hasil dari eksperimen ini tidak akan 

berpengaruh pada nilai mata kuliah Anda. Hasil eksperimen ini hanya 

dipergunakan semata-mata untuk kepentingan penelitian dan dinyatakan 

secara empiris bukan secara individual. 
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Kode Kuesioner : 3B (KI Rendah) 

 

SESI 1 

KASUS  

Saya adalah Manajer Pembelian pada Par Corps yang memproduksi 

seragam dengan omset 10 triliun/ tahun. Saya telah bekerja 3 tahun di perusahaan 

ini. Menurut pandangan semua karyawan, saya dikenal sebagai orang yang suka 

membeda-bedakan anak buahnya, seperti saya telah memperlakukan Ayu 

secara istimewa jika dibandingkan dengan anak buah saya yang lain dan saya 

juga dikenal sedikit pilih-pilih dalam bergaul.  

Saat jam makan siang, tiba-tiba bagian hutang menemui saya dan 

menanyakan apakah saat ini harga kain di PT. Sukses Makmur sudah naik. Karena 

pada dua bulan terakhir ini, bagian hutang telah menerima tagihan dengan harga 

kain lebih mahal dari harga sebelumnya. Hal itu, membuat saya terkejut karena 

selama 6 bulan terakhir harga kain PT. Sukses Makmur masih sama.  

Kejadian tersebut membuat saya segera melakukan konfirmasi pada PT. 

Sukses Makmur dan ternyata harga kain masih sama seperti harga sebelumnya. 

Setelah mendapatkan konfirmasi, saya merasa ada karyawan yang sengaja 

membuat salinan tagihan palsu. Kemudian, saya segera menemui bagian hutang 

kembali dan menanyakan siapa yang dua bulan terakhir ini mengirim tagihan atas 

pembelian kain di PT. Sukses Makmur. Ternyata Ayu, salah satu dari anak 

buah saya yang telah mengirim tagihan tersebut. Selain itu, saya juga 

mendapatkan informasi dari seorang karyawan yang beberapa kali secara tidak 

sengaja melihat Ayu sedang membuat salinan tagihan. Dari hal tersebutlah, saya 

dapat menyimpulkan bahwa Ayu telah melakukan kecurangan dengan 

membuat tagihan palsu.  
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Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur, akurat dan sesuai dengan 

kondisi yang baru saja Anda alami! 

 

Berikan tanda centang () terhadap pertanyaan yang paling sesuai di bawah 

ini: 

Berdasarkan kasus diatas, apakah semua karyawan telah diperlakukan sama 

oleh Manajer Pembelian ? 

Ya                    Tidak  

 

 

 

 

Berikan tanda centang () terhadap pernyataan yang paling sesuai ! 

Apakah Anda akan melaporkan staff pembelian Anda, Ayu  ke dalam perusahaan? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1 2 3 4 5 Tidak akan 

melaporkan 

Pasti saya 

laporkan 
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Kode Kuesioner : 3BD 

(KI Rendah, KP Rendah) 

 

SESI 2 

KASUS  

Saya adalah Manajer Pembelian pada Par Corps yang memproduksi 

seragam dengan omset 10 triliun/ tahun. Saya telah bekerja 3 tahun diperusahaan 

ini. Menurut pandangan semua karyawan, saya dikenal sebagai orang yang suka 

membeda-bedakan anak buahnya, seperti saya telah memperlakukan Dimas 

secara istimewa jika dibandingkan dengan anak buah saya yang lain dan saya 

juga dikenal sedikit pilih-pilih dalam bergaul.  

Beberapa hari yang lalu, saya bertemu Tari teman semasa kuliah yang saat 

ini menjadi karyawan PT.BenangJaya. Tari bercerita bahwa Dimas, salah satu 

dari anak buah saya membeli (order) kain pada PT.BenangJaya dalam jumlah 

cukup besar dan meminta untuk dikirimkan ke rumahnya. Hal ini, membuat 

saya penasaran dan saya melakukan pengecekan barang digudang serta 

menanyakan kepada bagian gudang dan bagian hutang (AP) perusahaan, dan 

ternyata benar terdapat tagihan kain sebesar 25 juta rupiah namun barangnya 

tidak ada digudang. 

Kejadian tersebut membuat saya tidak dapat bekerja dengan tenang, 

karena saya bingung apakah akan melaporkan kejadian tersebut lewat nomor 

bebas pulsa 123.  Nomor 123 tersebut memang disediakan perusahaan sebagai 

saluran pelaporan segala bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi 

diperusahaan. Semua pelapor yang melaporkan kejadian/ pelanggaran yang terjadi 

diperusahaan melalui saluran ini akan dirahasiakan identitasnya, itu sebabnya 

disebut “Saluran Anonim”. 

Selama seminggu terakhir saya mencoba mencari informasi tentang 

kejadian serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Saya telah mendapatkan 

informasi bahwa setahun yang lalu pernah terjadi kecurangan di perusahaan 
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dan dilaporkan melalui saluran 123. Namun, sampai hari ini, komisi etis 

perusahaan tidak menindaklanjuti kasus tersebut sehingga seluruh karyawan 

tidak dapat menyimpulkan bahwa apakah benar si X telah melakukan kecurangan 

atau tidak. Selain itu, identitas pelapor telah diketahui oleh seluruh karyawan 

bahwa ternyata Cindy dan Anton adalah pelapor atas pelanggaran yang 

dilakukan oleh si X. 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur, akurat dan sesuai dengan 

kondisi yang baru saja Anda alami! 

Berikan tanda centang () terhadap pertanyaan yang paling sesuai di bawah 

ini: 

 

1. Berdasarkan kasus diatas, apakah semua karyawan telah diperlakukan 

sama oleh Manajer Pembelian ? 

Ya                    Tidak  

 

2. Berdasarkan kasus diatas, apakah perusahaan menindaklanjuti 

kecurangan dan menjaga identitas pelapor ? 

Ya                    Tidak 

 

Berikan tanda centang () terhadap pernyataan yang paling sesuai ! 

Apakah Anda akan melaporkan staff pembelian Anda, Dimas ke dalam 

perusahaan? 

   

 

 

 

     

1 2 3 4 5 
Tidak akan 

melaporkan 

Pasti saya 

laporkan 
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Kode Kuesioner : 3BDF 

(KI Rendah, KP Rendah, KD Rendah) 

  

 SESI 3 

KASUS  

Saya adalah Manajer Pembelian pada Par Corps yang memproduksi 

seragam dengan omset 10 triliun/ tahun. Saya telah bekerja 3 tahun di perusahaan 

ini dan saya merasakan bahwa perusahaan memiliki sistem reward yang kurang 

adil, seperti memberikan bonus dalam jumlah yang tidak sama sehingga 

menyebabkan ada beberapa karyawan yang komplain mengenai bonus yang 

diterima. Selama bekerja disini, menurut pandangan semua karyawan, saya 

dikenal sebagai orang yang suka membeda-bedakan anak buahnya, seperti 

saya telah memperlakukan Martha secara istimewa jika dibandingkan dengan 

anak buah saya yang lain dan saya juga dikenal sedikit pilih-pilih dalam 

bergaul. 

Seminggu yang lalu, saya secara tidak sengaja mendengar Martha, salah 

satu dari anak buah saya sedang berbincang dengan Bu Sari yang merupakan 

karyawan Largo Corporation. Selama percakapan, Martha membuat keputusan 

untuk membeli kain di Largo Corporation selama satu minggu dalam jumlah 

yang besar. Hal ini, membuat saya terkejut dan curiga karena saya mengetahui 

bahwa harga tawaran dari Largo Corporation jauh lebih tinggi daripada harga 

tawaran supplier lain. Setelah mengetahui hal tersebut, saya menemui dan 

menceritakan masalah tersebut kepada sahabat saya yang merupakan internal 

audit perusahaan. Keesokan harinya, sahabat saya memberitahu saya bahwa 

ternyata Martha telah melakukan kerjasama dengan Largo Corporation selama 

bertahun-tahun dan Martha selalu mendapatkan hadiah setiap kali 

melakukan transaksi pembelian.  

Akibat kejadian tersebut membuat saya tidak tenang dalam bekerja karena 

saya bingung apakah akan melaporkan kejadian tersebut lewat nomor bebas pulsa 
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123.  Nomor 123 tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran 

pelaporan segala bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi diperusahaan. 

Semua pelapor yang melaporkan kejadian/ pelanggaran yang terjadi diperusahaan 

melalui saluran ini akan dirahasiakan identitasnya, itu sebabnya disebut “Saluran 

Anonim”. 

Tiga hari yang lalu, saya mencoba mencari informasi tentang kejadian 

serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Saya telah mendapatkan informasi bahwa 

setahun yang lalu pernah terjadi kecurangan di perusahaan dan dilaporkan 

melalui saluran 123. Namun, sampai hari ini, komisi etis perusahaan tidak 

menindaklanjuti kasus tersebut sehingga seluruh karyawan tidak dapat 

menyimpulkan bahwa apakah benar si X telah melakukan kecurangan atau tidak. 

Selain itu, identitas pelapor telah diketahui oleh seluruh karyawan bahwa 

ternyata Cindy dan Anton adalah pelapor atas pelanggaran yang dilakukan 

oleh si X. Saya juga mendapat informasi, ternyata Cindy dan Anton mendapatkan 

bonus namun  jumlah yang diterima tidak sama, dimana Cindy mendapat Rp. 

3.000.000,00 sedangkan Anton mendapat Rp. 2.000.000,00. 
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Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur, akurat dan sesuai dengan 

kondisi yang baru saja Anda alami! 

Berikan tanda centang () terhadap pertanyaan yang paling sesuai di bawah 

ini: 

1. Berdasarkan kasus diatas, apakah semua karyawan telah diperlakukan 

sama oleh Manajer Pembelian ? 

Ya                    Tidak  

 

2. Berdasarkan kasus diatas, apakah perusahaan menindaklanjuti 

kecurangan dan menjaga identitas pelapor ? 

Ya                    Tidak  

 

3. Berdasarkan kasus diatas, apakah perusahaan memberikan bonus dalam 

jumlah yang sama antar karyawan yang mengungkapkan kecurangan ? 

Ya                    Tidak 

 

 

Berikan tanda centang () terhadap pernyataan yang paling sesuai ! 

Apakah Anda akan melaporkan staff pembelian Anda, Martha ke dalam 

perusahaan? 

 

     

 

 

 

     

1 2 3 4 5 
Tidak akan 

melaporkan 

Pasti saya 

laporkan 
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