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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap pemilik perusahaan pasti menginginkan perusahaannya terbebas 

dari tindakan kecurangan seperti korupsi, penggelapan, pemalsuan dokumen, 

dan sebagainya. Akan tetapi, mereka tidak dapat mengawasi atau mengontrol 

setiap unit yang ada di perusahaan. Apabila tindakan kecurangan dilakukan 

terorganisasi, maka para pemilik perusahaan tidak akan mengetahuinya kecuali 

adanya tindakan whistleblowing. Tindakan whistleblowing merupakan upaya 

untuk mencegah pemborosan, penipuan, maupun penyalahgunaan (Hwang et 

al., 2008). Pihak yang melakukan whistleblowing biasanya disebut dengan 

whistleblower. 

Praktik whistleblowing dalam suatu organisasi sangat penting untuk 

membantu mendeteksi atau mengungkap kecurangan yang ada di dalam 

organisasi tersebut. Berjalan atau tidaknya sistem whistleblowing sangat 

bergantung kepada whistleblower. Karena apabila tidak ada yang pihak yang 

bersedia untuk melapor, maka sistem whistleblowing pun tidak akan berjalan 

dengan efektif (Near, et al., 1993 dalam Winardi, 2013).  

Whistleblowing berpotensi sangat besar untuk mengungkap dan 

mengendalikan kesalahan organisasi (Brody, Coulter, and Lin, 1999). 

Seseorang dapat menjadi whistleblower, apabila mereka merasa bahwa 

kecurangan yang terjadi dapat membahayakan organisasi, karyawannya, 
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masyarakat, atau bahkan keamanan nasional, jika kesalahan berlanjut tanpa ada 

yang melaporkan (Miethe & Rothschild, 1994 dalam Hwang et al., 2008). Di 

sisi lain, seorang whistleblower potensial mungkin merasa terancam akan 

adanya tindakan pembalasan akibat melaporkan suatu kecurangan (Brody, 

Coulter, and Lin, 1999). Anggota organisasi yang takut akan pembalasan dari 

manajemen juga dapat menghindari whistleblowing (Miceli & Near, 1992 

dalam Cortina & Magley, 2003), atau bahkan merasa bahwa melakukan 

whistleblowing dapat mempengaruhi rasa saling percaya, perasaan, dan juga 

hubungan antar anggota organisasi.  

Dalam upaya menanggulangi kecurangan-kecurangan yang terjadi 

dalam organisasi, maka penting bagi organisasi untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan whistleblowing, sehingga 

dapat membantu organisasi agar dapat membuat atau merancang sistem yang 

lebih baik supaya lebih memungkinkan bagi anggota organisasi untuk menjadi 

seorang whistleblower karena dengan adanya whistleblowing maka 

kecurangan-kecurangan dalam organisasi dapat terungkap dan dapat segera 

ditindaklanjuti. 

Indonesia melakukan ratifikasi United Nations Convention Against 

Corruption (UNCAC) melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 33 United 

Nations Convention Against Corruption mencakup kewajiban negara untuk 

memberikan perlindungan bagi para whistleblower. Adanya whistleblower 

merupakan hal yang sangat membantu dalam mengungkap kecurangan-

kecurangan yang terjadi. Maka dari itu, para whistleblower ini harus diberikan 
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perlindungan supaya dapat mendorong niat mereka untuk melakukan 

whistleblowing. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur perlindungan terhadap 

saksi, termasuk whistleblower. 

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan; 

“Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku 

dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah 

diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia 

laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan 

memperoleh kekuatan hukum tetap.” Pasal di atas menunjukkan bahwa 

perlindungan yang diperoleh whistleblower tidak maksimal atau half-

protection. Pasal 10 ayat (2) membuka kemungkinan bagi pelapor untuk 

menghadapi tuntutan hukum setelah ia menjadi whistleblower. Hal ini sangat 

berdampak terhadap whistleblower potensial karena ketika melaporkan suatu 

kasus kecurangan maka ia sendiri mungkin akan menghadapi aksi pembalasan 

akan tindakan pelaporan yang ia lakukan.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Juwita (2016), sinergi antara 

UNCAC dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban ditinjau belum maksimal karena ketentuan perlindungan 

terhadap whistleblower mengenai tindakan pembalasan, yang ada di dalam 

UNCAC belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2014. Pasal 33 UNCAC menekankan perlunya perlindungan yang maksimal 

terhadap whistleblower melalui perlindungan dari tindakan pembalasan, namun 
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ketentuan dalam undang-undang tersebut masih memberikan celah untuk 

dilakukannya pembalasan terhadap pelapor sehingga perlindungan yang 

diberikan kepada whistleblower tidak maksimal. 

Pada awal 2012, beredar informasi mengenai adanya piutang macet 

yang merugikan PT Sarinah yang ditimbulkan karena pembelian singkong 

kering dari Garut. Ketua Ikatan Karyawan PT Sarinah pada saat itu, Ferry M. 

Pasaribu, mencari tahu kebenaran mengenai informasi tersebut dan melapor 

kepada Dewan Direksi dan Komisaris PT Sarinah. Pada 6 April 2015, penyidik 

khusus Kejaksaan Agung menahan dua tersangka berkaitan dengan kasus itu, 

yaitu Direktur Utama PT Bumi Cassava, Ismail Ibrahim, dan Manajer Divisi 

Perdagangan, Purnama Karna Utama. Namun, Ferry merasa masih ada 

sejumlah tersangka lain yang terlibat, sehingga Ferry pun membuat laporan 

tertulis untuk direktur penyidikan Jampidsus di Kejaksaan Agung. Namun, 

ternyata laporan tersebut bocor ke direksi Sarinah, sehingga perusahaan segera 

mengadakan rapat mendadak pada 9 Juli 2015, dan memutuskan untuk 

mengeluarkan surat PHK terhadap Ferry karena telah membocorkan rahasia 

perusahaan. Kasus ini menunjukkan bahwa Ferry mendapatkan pembalasan 

berupa pemecatan dari perusahaan akibat menjadi whistleblower dalam kasus 

dugaan korupsi pengadaan dan penjualan singkong kering tahun 2011 

(https://www.viva.co.id/). 

Edward Snowden adalah mantan asisten teknis CIA yang membocorkan 

dokumen rahasia NSA ke media mengenai pengawasan dilakukan oleh 

pemerintah Amerika Serikat pada warganya dengan menyadap. Snowden 
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mengungkapkan bahwa Amerika Serikat memiliki program bernama PRISM 

yang dapat menyadap data pribadi dan komunikasi yang dilakukan oleh 

masyarakat. Menurut Snowden, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah AS 

ini keterlaluan karena mengganggu privasi masyarakat. Setelah melakukan 

pembocoran dokumen, Snowden melarikan diri ke Rusia, ketika Departemen 

Kehakiman AS mengajukan tuntutan terhadapnya karena mencuri properti 

pemerintah dan melanggar Undang-Undang Spionase tahun 1917. Hingga saat 

ini, Snowden tidak bisa kembali ke Amerika Serikat karena dianggap telah 

mengkhianati negara (https://legaldictionary.net/). 

Dari kasus di atas, dapat dilihat bahwa dua whistleblower di atas 

menerima dampak yang berbeda akibat pengungkapan yang mereka lakukan. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perbedaan status yang dimiliki oleh 

whistleblower dan pelaku kecurangan, maka risiko pembalasan atau dampak 

yang mungkin diterima oleh whistleblower akan semakin besar. 

Menurut Brief dan Motowidlo (2017), prosocial organizational 

behavior adalah tindakan anggota suatu organisasi terhadap organisasi yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan organisasi tersebut. 

Whistleblowing merupakan salah satu tindakan prosocial karena dapat 

bermanfaat bagi organisasi. Perilaku prosocial memiliki beberapa variabel 

anteseden, yaitu anteseden individual yaitu aspek yang berasal dari diri sendiri 

dan anteseden kontekstual yaitu aspek yang tidak berasal dari diri sendiri. 

Aspek keseriusan masalah, status pelanggar, biaya pelaporan pribadi 

merupakan anteseden kontekstual karena merupakan aspek yang berasal dari 

https://legaldictionary.net/espionage-act/
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luar diri individu (Nickolan, 2018). Keseriusan masalah mengacu kepada 

dampak yang mungkin disebabkan oleh suatu kecurangan yang terjadi di dalam 

suatu organisasi. Biaya pelaporan pribadi mengacu kepada risiko yang 

ditanggung oleh whistleblower atau risiko pembalasan dari pihak yang 

dilaporkan atau dari anggota organisasi yang dapat mengurangi niat mereka 

untuk melaporkan kecurangan. Sedangkan status pelanggar mengacu kepada 

posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh pelanggar dalam suatu organisasi. 

Status pelanggar merupakan salah satu faktor situasional yang 

diprediksi mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan secara 

prososial. Hal ini didasarkan pada konsekuensi yang mungkin diterima oleh 

calon whistleblower saat mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan oleh 

seseorang yang tidak memiliki kekuasaan atau jabatan yang lebih tinggi. Status 

pelanggar menunjukkan posisi atau kekuatan yang dimiliki seseorang yang 

melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota organisasi 

yang memiliki posisi tinggi bukanlah hal yang mudah dilaporkan. Cortina & 

Magley (2003) melakukan survei terhadap karyawan yang bekerja di sektor 

publik untuk menyelidiki pengalaman karyawan yang telah mengalami 

perlakuan pembalasan tenaga kerja dan pembalasan sosial. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa karyawan yang posisinya lebih rendah lebih sering 

menerima tindakan pembalasan. Dengan demikian, jika pelanggar menempati 

posisi yang lebih tinggi dan memiliki kekuatan lebih dalam organisasi, maka 

pelapor akan lebih mungkin mengalami pembalasan ketika melaporkan dugaan 

pelanggar. Seperti “pisau yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas”, 
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seseorang cenderung tidak berani untuk melaporkan pelaku pelanggaran yang 

memiliki jabatan lebih tinggi dibandingkan yang memiliki jabatan lebih rendah 

darinya. Ketakutan akan adanya tindakan pembalasan itulah yang dapat 

mencegah pelapor yang berpotensi melaporkan kecurangan.  

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai niat untuk melakukan 

whistleblowing membahas berbagai faktor yang berpengaruh. Ada berbagai 

macam faktor yang dapat mempengaruhi seseorang, baik faktor dari dalam diri 

sendiri maupun faktor yang bukan berasal dari luar diri seseorang atau faktor 

situasional. Mungkin apabila ada perubahan situasi, niat seseorang untuk 

melakukan whistleblowing juga dapat berubah. Penelitian yang dilakukan oleh 

Schultz et al. (1993) dalam Winardi (2013) menemukan pengaruh negatif 

antara pelaporan tindakan dengan risiko yang ditanggung pelapor, dan 

pengaruh positif antara keseriusan masalah dengan pelaporan tindakan. Selain 

itu, penelitian yang dilakukan oleh Cortina & Magley (2003) menggunakan 

status pelanggar untuk memprediksi niat whistleblowing pada karyawan.  

Penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan dengan menggunakan 

metode survei dan dilakukan secara terpisah-pisah. Pada metode survei, 

responden menjawab berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang mereka 

miliki, sedangkan belum tentu responden tersebut pernah menjumpai kasus 

korupsi maupun kecurangan lain pada perusahaan atau organisasi mereka. Pada 

penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode eksperimen dengan sampel 

mahasiswa akuntansi pada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.  
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Hasil temuan penelitian Winardi (2013) dan Nickolan (2018) mengenai 

pengaruh status pelanggar terhadap niat whistleblowing adalah status pelanggar 

berpengaruh secara negatif terhadap niat whistleblowing. Hasil temuan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Winardi (2013) dan Alleyne (2017) 

mengenai pengaruh keseriusan masalah terhadap niat whistleblowing tidak 

konsisten. Hasil penelitian Winardi (2013) menemukan bahwa keseriusan 

masalah berpengaruh positif secara signifikan terhadap niat whistleblowing, 

sedangkan penelitian Alleyne (2017) menemukan bahwa keseriusan masalah 

tidak berpengaruh terhadap niat whistleblowing. Hasil temuan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Winardi (2013) dan Alleyne (2017) mengenai 

pengaruh risiko yang ditanggung pelapor terhadap niat whistleblowing tidak 

konsisten. Hasil penelitian Alleyne (2017) menemukan bahwa risiko yang 

ditanggung pelapor berpengaruh terhadap niat whistleblowing, sedangkan 

penelitian Winardi (2013) menemukan bahwa risiko yang ditanggung pelapor 

tidak berpengaruh terhadap niat whistleblowing. Dalam penelitian Winardi 

(2013), pertanyaan yang diberikan kepada responden mengenai keseriusan 

masalah dan risiko yang ditanggung pelapor melibatkan status pelaku 

kecurangan, sedangkan dalam penelitian Alleyne (2017), pertanyaan yang 

diberikan kepada responden tidak melibatkan status pelaku kecurangan. 

Sehingga perbedaan hasil kedua penelitian tersebut mungkin disebabkan oleh 

adanya pengaruh status pelaku kecurangan (status pelanggar) sehingga status 

pelanggar perlu dipertimbangkan untuk dijadikan variabel moderasi. Oleh 

karena itu, penelitian ini akan menggunakan keseriusan masalah dan risiko 
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yang ditanggung pelapor sebagai variabel independen, status pelanggar sebagai 

variabel moderasi, dan niat whistleblowing sebagai variabel dependen. 

Berdasarkan penjelasan yang ada di atas, peneliti mengangkat judul 

penelitian “Dampak Keseriusan Masalah, Risiko bagi Pelapor dan Status 

Pelanggar terhadap Niat untuk Melakukan Whistleblowing”. 

 

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah 

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang, dapat diketahui 

bahwa banyak kecurangan yang terjadi dalam organisasi dan whistleblowing 

merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah ataupun 

mengungkapkan kecurangan-kecurangan dalam organisasi. Namun, peraturan 

yang mengatur perlindungan untuk whistleblower di Indonesia masih belum 

maksimal karena masih memiliki celah untuk dilakukannya tindakan 

pembalasan terhadap whistleblower. Oleh karena itu penting bagi organisasi 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat whistleblowing untuk 

merancang sistem pelaporan yang dapat mendorong anggotanya melakukan 

whistleblowing apabila menemukan kecurangan dalam organisasi. Maka dari 

itu, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah niat seseorang untuk melakukan whistleblowing akan lebih tinggi 

ketika masalahnya serius dibandingkan ketika masalahnya tidak serius? 

2. Apakah niat seseorang untuk melakukan whistleblowing tertinggi ketika 

status pelanggar lebih rendah dibandingkan pelapor dan masalahnya serius? 
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3. Apakah niat seseorang untuk melakukan whistleblowing akan lebih tinggi 

ketika risiko yang ditanggung pelapor rendah dibandingkan ketika risiko 

yang ditanggung pelapor tinggi? 

4. Apakah niat seseorang untuk melakukan whistleblowing tertinggi ketika 

status pelanggar lebih rendah dibandingkan pelapor dan risiko yang 

ditanggung pelapor rendah? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi niat seseorang dalam melakukan 

whistleblowing, yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui apakah niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing akan lebih tinggi ketika masalahnya serius 

dibandingkan ketika masalahnya tidak serius. 

b) Untuk mengetahui apakah niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing tertinggi ketika status pelanggar lebih rendah 

dibandingkan pelapor dan masalahnya serius. 

c) Untuk mengetahui apakah niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing akan lebih tinggi ketika risiko yang ditanggung 

pelapor rendah dibandingkan ketika risiko yang ditanggung 

pelapor tinggi. 
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d) Untuk mengetahui apakah niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing tertinggi ketika status pelanggar lebih rendah 

dibandingkan pelapor dan risiko yang ditanggung pelapor 

rendah. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan maupun organisasi mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan whistleblowing 

sehingga karyawan ataupun anggota organisasi akan semakin terdorong 

untuk melaporkan apabila ada kesalahan atau kecurangan yang terjadi 

di dalam perusahaan atau organisasi tersebut.   
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