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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS DATA 

 

4.1 Gambaran Umum Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini merupakan mahasiswa aktif program 

studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Katolik Soegijapranata 

yang telah menempuh mata kuliah Internal Audit.  

Tabel 5. Partisipan yang mengikuti eksperimen 

MATA KULIAH 

PRAKTIKUM 

PENGAUDITAN 

JUMLAH 

LOLOS UJI 

MANIPULASI 

TIDAK LOLOS UJI 

MANIPULASI 

Kelas 02 51 2 

Kelas 03 40 2 

TOTAL 91 4 

 

Partisipan untuk penelitian ini adalah 95 mahasiswa, namun 4 di 

antaranya tidak lolos uji manipulasi, dan 91 lolos uji manipulasi. Tiga 

partisipan tidak lolos pada sesi pertama yaitu 1 partisipan pada kondisi masalah 

tidak serius dan status pelanggar lebih rendah dibandingkan pelapor, 1 

partisipan pada kondisi masalah tidak serius dan status pelanggar lebih tinggi 

dibandingkan pelapor, dan 1 partisipan pada kondisi masalah serius dan status 
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pelanggar lebih tinggi dibandingkan pelapor. Sedangkan 1 partisipan lainnya 

tidak lolos pada sesi kedua yaitu pada kondisi risiko yang ditanggung pelapor 

rendah dan status pelanggar setara dengan pelapor. Partisipan yang tidak lolos 

uji manipulasi tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian ini.  Peneliti 

melakukan eksperimen pada 2 kelas yaitu pada mata kuliah Praktikum 

Pengauditan kelas 02 dan 03 karena mahasiswa yang mengikuti kelas tersebut 

memenuhi kriteria yaitu telah menempuh mata kuliah Internal Audit. 

Lembar penugasan terdiri dari Sesi 1, Sesi 2, dan lembar identitas. 

Partisipan akan dibagi menjadi 6 kelompok dengan treatment yang berbeda-

beda. Dalam eksperimen ini, partisipan dikondisikan sebagai karyawan bagian 

penjualan pada Perusahaan Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah 

perusahaan yang menjual barang-barang elektronik dengan omset 40 triliun 

dalam satu tahun. Namun mungkin masing-masing partisipan akan memiliki 

peran atau jabatan yang berbeda-beda sesuai dengan treatment yang akan 

diberikan.  

Diagram 1. Partisipan berdasarkan Angkatan 
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Sumber: Data primer diolah, 2020 

Diagram 1 menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2017 yaitu 

mencapai 92,3% atau 84 orang. Kemudian sisanya terdiri dari 4 orang 

mahasiswa angkatan 2016, 2 orang mahasiswa angkatan 2018, dan 1 orang 

mahasiswa angkatan 2014. 

Diagram 2. Partisipan berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Sumber: Data primer diolah, 2020 

Diagram 2 menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini adalah perempuan, yaitu mencapai 73,6% 

atau 67 orang, dan sisanya yaitu sebanyak 26,4% atau 24 orang di antaranya 

adalah laki-laki.  

 

 



51 

 

 

 

Diagram 3. Partisipan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

 

Sumber: Data primer diolah, 2020 

Diagram 3 menunjukan bahwa mahasiswa yang berpartisipasi dalam 

penelitian ini mayoritas terdiri mahasiswa dengan IPK sedang yaitu antara 3,01 

hingga 3,50 yaitu mencapai 62,64% atau sebanyak 57 mahasiswa. Kemudian 

mahasiswa dengan IPK tinggi yaitu antara 3,51 hingga 4,00 yaitu 31,87% atau 

sebanyak 29 mahasiswa, dan beberapa mahasiswa dengan IPK cukup rendah 

atau IPK d bawah 3,00 yaitu sebanyak 5 orang. 

Berikut ini adalah tabel mengenai gambaran mengenai angkatan, jenis 

kelamin, dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) partisipan pada masing-masing 

kondisi yang diberikan: 

Tabel 6. Gambaran partisipan tiap kondisi 

 KONDISI TOTAL 
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AD BE CF DA EB FC 

ANGKATAN 

2014 0 0 0 0 0 1 1 

2016 1 1 1 1 0 0 4 

2017 14 14 14 13 15 14 84 

2018 0 1 0 1 0 0 2 

TOTAL 91 

JENIS KELAMIN 

PEREMPUAN 10 11 12 11 12 11 67 

LAKI-LAKI 5 5 3 4 3 4 24 

TOTAL 91 

IPK 

3,51 – 4,00 4 3 5 5 5 7 29 

3,01 – 3,50 10 12 9 10 9 7 57 

< 3,00 1 1 1 0 1 1 5 

TOTAL 91 

Sumber: Data primer diolah, 2020 
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4.2 Statistik Deskriptif 

Tabel 7. Tabel statistik deskriptif niat whistleblowing 

 Rata-Rata Niat Whistleblowing 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 3,94 

Perempuan 3,89 

IPK 

3,51 – 4,00 4,02 

3,01 – 3,50  3,89 

< 3,00 3,40 

Sumber: Data primer diolah, 2020 

Tabel 7 menunjukkan bahwa rata-rata niat melakukan whistleblowing 

partisipan dengan jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan partisipan 

perempuan. Kemudian kita juga dapat melihat bahwa rata-rata niat 

whistleblowing partisipan dengan IPK tinggi yaitu antara 3,51 hingga 4,00 lebih 

tinggi dibandingkan partisipan dengan IPK sedang, yaitu antara 3,01 hingga 

3,50 dan rata-rata niat whistleblowing partisipan dengan IPK sedang lebih 

tinggi dibandingkan partisipan dengan IPK cukup rendah, yaitu kurang dari 

3,00.  
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4.3 Hasil Uji Validitas Internal 

Peneliti melakukan beberapa pengujian untuk menguji validitas internal 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 8. Uji beda niat whistleblowing per kelas 

Niat Whistleblowing Kelas Mean Sig. 

Eksperimen 1 02 3,69 0,824 

03 3,75 

Eksperimen 2 02 4,02 0,430 

03 4,18 

Sumber: Data primer diolah, 2020 (Lampiran 2) 

Peneliti menguji perbedaan niat whistleblowing tiap kelas karena adanya 

perbedaan signifikan niat whistleblowing tiap kelas mungkin terjadi karena 

adanya perbedaan kondisi tempat maupun waktu dilakukannya eksperimen. 

Namun, dari tabel 8, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi perbedaan niat 

whistleblowing partisipan tiap kelas lebih dari 0,05 sehingga dapat diketahui 

bahwa tidak ada perbedaan rata-rata niat whistleblowing pada partisipan di 

masing-masing kelas.  

Selain menguji perbedaan niat whistleblowing antar kelas, peneliti juga 

menguji beda IPK partisipan pada tiap kondisi untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan antara IPK partisipan pada setiap kondisi. Hal ini dikarenakan 

adanya perbedaan IPK partisipan yang signifikan dapat mempengaruhi 

jawaban yang diberikan. 
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Tabel 9. Uji beda IPK per kondisi 

 

STATUS PELANGGAR 

Lebih 

Rendah 

Setara 

Lebih 

Tinggi 

Masalah Tidak Serius 

dan Risiko Tinggi 

3,20 3,06 3,20 

Masalah Serius dan 

Risiko Rendah 

3,27 3,33 3,22 

Sig. 0,897 

Sumber: Data primer diolah, 2020 (Lampiran 3) 

Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi perbedaan rata-rata 

IPK partisipan tiap kondisi lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada perbedaan IPK partisipan antar kondisi.   

Penelitian ini sudah lolos dari faktor-faktor yang dapat mengganggu 

validitas internal dari penelitian ini, antara lain:  

a) Histori 

Histori yaitu peristiwa tertentu di luar proses eksperimen yang dialami 

oleh partisipan penelitian selama eksperimen berlangsung yang dapat 

mempengaruhi reaksi partisipan, misalnya perbedaan tempat dan waktu 

eksperimen dilakukan dapat mempengaruhi hasil eksperimen karena 
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perbedaan kondisi kenyamanan tempat ataupun waktu belajar. Pada 

penelitian ini, eksperimen akan dilakukan di ruang kelas yang berbeda, 

namun fasilitas yang disediakan di masing-masing kelas kurang lebih sama, 

dan waktu pelaksanaan eksperimen akan dilakukan pada waktu yang 

hampir sama, yaitu kisaran pukul 09.00 sampai dengan pukul 10.30 WIB. 

Tabel 8 juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kondisi tempat 

maupun waktu pelaksanaan eksperimen. Oleh karena itu, penelitian ini 

lolos dari gangguan histori. 

b) Maturasi 

Maturasi merupakan efek waktu yang bisa mempengaruhi hasil 

eksperimen, yaitu perubahan yang terjadi pada subjek eksperimen, 

misalnya perilaku dari subjek eksperimen seperti rasa bosan. Waktu yang 

diberikan dalam mengisi jawaban setiap kasus adalah masing-masing 

empat (4) menit. Sedangkan untuk mengisi identitas, partisipan diberi 

waktu selama satu (1) menit.Waktu pengisian penugasan telah ditentukan 

peneliti yang bertujuan supaya partisipan tidak bosan karena menunggu 

terlalu lama untuk mengerjakan soal pada lembar berikutnya. Waktu yang 

diperlukan untuk melakukan eksperimen pada masing-masing kelas sangat 

singkat yaitu kurang dari sepuluh (10) menit. Pada tabel 8 dapat dilihat 

bahwa tidak ada perbedaan kondisi yang mempengaruhi partisipan pada 

saat eksperimen berlangsung. Oleh karena itu, dalam penelitian ini tidak 

terjadi gangguan maturasi. 
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c) Pengujian 

Gangguan pengujian (testing) dapat muncul pada desain pretest-

posttest karena melakukan pengujian kepada subjek sebelum dan setelah 

pemberian rekayasa. Pengujian yang dimaksud adalah dampak dari 

pengujian atau rekayasa yang bisa mempengaruhi hasil pengujian 

selanjutnya karena ada proses pembelajaran. Adanya proses pembelajaran 

ini dapat menyebabkan perbedaan hasil antara subjek yang sudah pernah 

melakukan pengujian pertama dan subjek yang belum pernah melakukan 

pengujian.  

Penelitian ini menggunakan desain posttest sehingga pengukuran 

dilakukan hanya pada akhir eksperimen dan tidak ada pengukuran pra 

manipulasi. Oleh karena itu, penelitian ini pasti lolos uji validitas internal 

pengujian karena hanya melakukan satu kali pengukuran.  

d) Instrumentasi 

Uji data validitas internal instrumentasi hanya timbul pada desain 

pretest-posttest. Instrumentasi merupakan dampak dari perubahan 

instrumen pengukur atau pengamat penelitian yang bisa menimbulkan hasil 

yang berbeda atau tidak konsisten. 

Penelitian ini menggunakan desain posttest sehingga pengukuran 

dilakukan hanya pada akhir eksperimen dan tidak ada pengukuran pra 

manipulasi. Oleh karena itu, penelitian ini pasti lolos uji validitas internal 

instrumentasi karena hanya melakukan satu kali pengukuran yaitu pada 

akhir eksperimen.  
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e) Seleksi 

Gangguan seleksi adalah peristiwa di mana subjek eksperimen yang 

dipilih memiliki karakteristik yang berbeda pada sampel eksperimen antar 

kondisi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan randomisasi untuk 

menghindari terjadinya gangguan seleksi. Selain itu, pada tabel 9 dapat 

dilihat bahwa tidak ada perbedaan IPK partisipan antar kondisi atau 

treatment yang diberikan sehingga dapat disimpulkan penelitian ini bebas 

dari gangguan seleksi. 

f) Mortalitas 

Uji data validitas internal mortalitas juga hanya timbul pada desain 

pretest-posttest. Mortalitas adalah kegagalan partisipan untuk melanjutkan 

partisipasinya dalam pelaksanaan eksperimen. 

Penelitian ini menggunakan desain posttest sehingga pengukuran 

dilakukan hanya pada akhir eksperimen dan tidak ada pengukuran pra 

manipulasi. Oleh karena itu, penelitian ini pasti lolos uji validitas internal 

mortalitas karena hanya melakukan satu kali pengukuran.  

g) Regresi Statistik 

Regresi statistik yaitu peristiwa statistik yang timbul akibat subjek 

tidak dipilih secara acak dalam populasi. Pada penelitian ini, partisipan 

dipilih dengan acak sederhana (simple randomization). Peneliti akan 

membagikan lembar penugasan eksperimen dengan treatment yang 

berbeda-beda kepada mahasiswa di dalam kelas secara acak sehingga 

penelitian ini pasti lolos uji regresi statistik. 
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4.4 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.4.1 Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Tabel 10. Tabel Hasil Uji Anova Hipotesis 1 

KESERIUSAN MASALAH NIAT WHISTLEBLOWING 

Masalah Tidak Serius 3,00 

Masalah Serius 4,53 

 

Source F Sig. 

Niat Whistleblowing 22,718 ,000 

Sumber: Data primer diolah, 2020 (Lampiran 4) 

Hipotesis 1 penelitian ini adalah niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing akan lebih tinggi ketika masalahnya serius 

dibandingkan ketika masalahnya tidak serius. Hipotesis 1 akan diterima 

jika rata-rata niat whistleblowing ketika kondisi masalah serius lebih 

tinggi dibandingkan ketika masalah tidak serius. Penulis menggunakan 

kondisi status pelanggar lebih rendah dibandingkan status pelapor untuk 

menguji hipotesis 1, karena peneliti berasumsi calon whistleblower 

tidak memiliki ketakutan atau merasa sungkan bahwa pelaku 

kecurangan adalah atasannya atau rekan kerjanya sehingga tidak ada 

hambatan lain untuk melaporkan kecurangan yang terjadi. 
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Tabel 10 menunjukkan bahwa rata-rata sel dengan kondisi 

masalah serius lebih tinggi dibandingkan rata-rata sel kondisi masalah 

tidak serius, yaitu sebesar 4,53. Sedangkan rata-rata sel dengan kondisi 

masalah tidak serius yaitu 3,00. Perbedaan tersebut signifikan 

ditunjukkan dengan nilai F 22,718 dan nilai signifikansinya 0,000, lebih 

kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan Hipotesis 1 dalam 

penelitian ini diterima. 

Serius atau tidaknya suatu masalah merupakan hal yang 

dipertimbangkan ketika seseorang akan melakukan whistleblowing. Hal 

ini dikarenakan ketika masalah tersebut dianggap serius dan merugikan 

bagi organisasi atau bahkan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup 

organisasi tersebut, maka anggota organisasi akan merasa khawatir 

akan keberadaan organisasi tersebut. Maka ketika seseorang menilai 

suatu masalah serius maka niat untuk melaporkan kejadian tersebut 

akan lebih tinggi. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Winardi (2013) yang menyatakan bahwa keseriusan 

masalah berpengaruh positif terhadap niat untuk melakukan 

whistleblowing. 
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4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Tabel 11. Tabel Hasil Uji Anova Hipotesis 2 

KESERIUSAN 

MASALAH 

STATUS PELANGGAR 

Lebih Rendah Setara Lebih Tinggi 

Masalah tidak serius 3,00 3,94 2,13 

Masalah serius 4,53 4,47 4,20 

 

Source F Sig. 

Niat whistleblowing 12,234 ,000 

Sumber: Data primer diolah, 2020 (Lampiran 5) 

Hipotesis 2 penelitian ini adalah niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing tertinggi ketika status pelanggar lebih rendah 

dibandingkan pelapor dan masalahnya serius. Hipotesis 2 akan diterima 

apabila rata-rata niat whistleblowing ketika kondisi masalah serius dan 

status pelanggar lebih rendah dibandingkan pelapor lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata sel lainnya. 

Tabel 11 menunjukkan bahwa rata-rata sel dengan kondisi 

masalah serius dan status pelanggar lebih rendah dibandingkan pelapor 

merupakan yang tertinggi dibandingkan rata-rata sel lainnya, yaitu 

sebesar 4,53. Pada tabel 11, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 

kurang dari 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa keseriusan masalah 

dan status pelanggar berpengaruh signifikan terhadap niat 
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whistleblowing. Oleh karena itu, dapat disimpulkan Hipotesis 2 dalam 

penelitian ini diterima. 

Tabel 12. Tabel uji Post Hoc Hipotesis 2 

Keseriusan 

Masalah*Sta

tus 

Pelanggar 

Keseriusan Masalah*Status Pelanggar 

Mean 

Difference 

Sig. 

Masalah 

tidak serius, 

SP lebih 

rendah dari 

pelapor 

Masalah tidak serius, SP setara dengan pelapor -.938 .231 

Masalah tidak serius, SP lebih tinggi dari pelapor .867 .405 

Masalah serius, SP lebih rendah dari pelapor -1.533* .002 

Masalah serius, SP setara dengan pelapor -1.467* .004 

Masalah serius, SP lebih tinggi dari pelapor -1.200* .037 

Masalah 

tidak serius, 

SP setara 

dengan 

pelapor 

Masalah tidak serius, SP lebih rendah dari pelapor .938 .231 

Masalah tidak serius, SP lebih tinggi dari pelapor 1.804* .000 

Masalah serius, SP lebih rendah dari pelapor -.596 1.000 

Masalah serius, SP setara dengan pelapor -.529 1.000 

Masalah serius, SP lebih tinggi dari pelapor -.263 1.000 

Masalah 

tidak serius, 

SP lebih 

tinggi dari 

pelapor 

Masalah tidak serius, SP lebih rendah dari pelapor -.867 .405 

Masalah tidak serius, SP setara dengan pelapor -1.804* .000 

Masalah serius, SP lebih rendah dari pelapor -2.400* .000 

Masalah serius, SP setara dengan pelapor -2.333* .000 

Masalah serius, SP lebih tinggi dari pelapor -2.067* .000 

Masalah 

serius, SP 

lebih rendah 

dari pelapor 

Masalah tidak serius, SP lebih rendah dari pelapor 1.533* .002 

Masalah tidak serius, SP setara dengan pelapor .596 1.000 

Masalah tidak serius, SP lebih tinggi dari pelapor 2.400* .000 

Masalah serius, SP setara dengan pelapor .067 1.000 

Masalah serius, SP lebih tinggi dari pelapor .333 1.000 

Masalah tidak serius, SP lebih rendah dari pelapor 1.467* .004 
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Masalah 

serius, SP 

setara 

dengan 

pelapor 

Masalah tidak serius, SP setara dengan pelapor .529 1.000 

Masalah tidak serius, SP lebih tinggi dari pelapor 2.333* .000 

Masalah serius, SP lebih rendah dari pelapor -.067 1.000 

Masalah serius, SP lebih tinggi dari pelapor .267 1.000 

Masalah 

serius, SP 

lebih tinggi 

dari pelapor 

Masalah tidak serius, SP lebih rendah dari pelapor 1.200* .037 

Masalah tidak serius, SP setara dengan pelapor .263 1.000 

Masalah tidak serius, SP lebih tinggi dari pelapor 2.067* .000 

Masalah serius, SP lebih rendah dari pelapor -.333 1.000 

Masalah serius, SP setara dengan pelapor -.267 1.000 

Sumber: Data primer diolah, 2020 (Lampiran 5) 

Dari tabel 12, dapat dilihat bahwa niat whistleblowing pada 

kondisi masalah serius dan status pelanggar lebih rendah hanya berbeda 

dengan niat whistleblowing ketika masalahnya tidak serius dan status 

pelanggarnya lebih rendah dan juga ketika kondisi masalah tidak serius 

dan status pelanggar lebih tinggi, namun ketika masalah serius status 

pelanggar setara dengan pelapor dan ketika masalah serius dan status 

pelanggarnya lebih tinggi, perbedaan niat whistleblowing tidak 

signifikan. Tabel 11 menunjukkan bahwa rata-rata niat whistleblowing 

ketika masalah tidak serius dan status pelanggar setara dengan pelapor 

yaitu sebesar 3,94, lebih tinggi dibandingkan rata-rata niat 

whistleblowing ketika status pelanggar lebih rendah yaitu sebesar 3,00. 

Hal ini dapat disebabkan karena manipulasi kondisi variabel status 

pelanggar yang diberikan oleh peneliti mungkin kurang bisa dirasakan 
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oleh partisipan. Partisipan kurang bisa merasakan perbedaan status yang 

dimilikinya dan status pelaku kecurangan. 

 

4.4.3 Hasil Pengujian Hipotesis 3 

Tabel 13. Tabel Hasil Uji Anova Hipotesis 3 

RISIKO YANG DITANGGUNG 

PELAPOR 

NIAT WHISTLEBLOWING 

Risiko rendah 4,87 

Risiko tinggi 3,87 

 

Source F Sig. 

Niat Whistleblowing 13,578 ,001 

Sumber: Data primer diolah, 2020 (Lampiran 6) 

Hipotesis 3 penelitian ini adalah niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing akan lebih tinggi ketika risiko yang ditanggung pelapor 

rendah dibandingkan ketika risiko yang ditanggung pelapor tinggi. 

Hipotesis 3 akan diterima jika rata-rata niat whistleblowing dengan 

kondisi risiko yang dtanggung pelapor rendah lebih tinggi dibandingkan 

ketika risiko yang ditanggung pelapor tinggi. Penulis menggunakan 

kondisi status pelanggar lebih rendah dibandingkan status pelapor untuk 

menguji hipotesis 3, karena dengan kondisi status pelanggar lebih 

rendah dibandingkan status pelapor, peneliti berasumsi calon 
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whistleblower tidak memiliki ketakutan atau merasa sungkan bahwa 

pelaku kecurangan adalah atasannya atau rekan kerjanya sehingga tidak 

ada hambatan lain untuk melaporkan kecurangan yang terjadi. 

Tabel 13 menunjukkan bahwa rata-rata sel dengan kondisi risiko 

yang ditanggung pelapor rendah lebih tinggi dibandingkan rata-rata sel 

ketika risiko yang ditanggung pelapor tinggi, yaitu sebesar 4,87. 

Sedangkan rata-rata sel dengan kondisi risiko tinggi yaitu 3,87. 

Perbedaan tersebut signifikan ditunjukkan dengan nilai F 13,578 dan 

nilai signifikansinya 0,001, lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan Hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima. 

Risiko yang mungkin didapatkan ketika melaporkan kecurangan 

menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan ketika seseorang akan 

melakukan whistleblowing. Hal ini karena rasa takut akan hal buruk 

yang mungkin dialami setelah ia melaporkan kecurangan yang terjadi, 

misalnya jika pelaku kecurangan melakukan tindakan pembalasan atau 

hubungan dengan rekan kerja menjadi buruk. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Alleyne (2017) yang menyatakan bahwa biaya 

pelaporan pribadi berpengaruh terhadap niat untuk melakukan 

whistleblowing. 
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4.4.4 Hasil Pengujian Hipotesis 4  

Tabel 14. Tabel Hasil Uji Anova Hipotesis 4 

RISIKO YANG 

DTANGGUNG 

PELAPOR 

STATUS PELANGGAR 

Lebih Rendah Setara Lebih Tinggi 

Risiko rendah 4,87 4,20 4,40 

Risiko tinggi 3,87 3,88 3,33 

 

Source F Sig. 

Niat whistleblowing 6,237 ,000 

Sumber: Data primer diolah, 2020 (Lampiran 7) 

Hipotesis 4 penelitian ini adalah niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing tertinggi ketika status pelanggar lebih rendah 

dibandingkan pelapor dan risiko yang ditanggung pelapor rendah. 

Hipotesis 4 akan diterima apabila rata-rata niat whistleblowing sel 

dengan kondisi risiko rendah dan status pelanggar lebih rendah 

dibandingkan pelapor lebih tinggi dibandingkan rata-rata sel lainnya. 

Tabel 14 menunjukkan bahwa rata-rata sel dengan kondisi risiko 

yang ditanggung pelapor rendah dan status pelanggar lebih rendah 

dibandingkan pelapor merupakan yang tertinggi dibandingkan rata-rata 

sel lainnya, yaitu sebesar 4,87. Pada tabel 14, dapat dilihat bahwa nilai 

signifikansi kurang dari 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa 
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keseriusan masalah dan status pelanggar berpengaruh signifikan 

terhadap niat whistleblowing. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

Hipotesis 4 dalam penelitian ini diterima. 

Tabel 15. Tabel uji Post Hoc Hipotesis 4 

Risiko yang 

Ditanggung 

Pelapor*Status 

Pelanggar 

Risiko yang Ditanggung Pelapor*Status 

Pelanggar 

Mean 

Difference 

Sig. 

Risiko tinggi, SP 

lebih rendah dari 

pelapor 

Risiko tinggi, SP setara dengan pelapor -.008 1.000 

Risiko tinggi, SP lebih tinggi dari pelapor .533 1.000 

Risiko rendah, SP lebih rendah dari pelapor -1.000* .018 

Risiko rendah, SP setara dengan pelapor -.333 1.000 

Risiko rendah, SP lebih tinggi dari pelapor -.533 1.000 

Risiko tinggi, SP 

setara dengan 

pelapor 

Risiko tinggi, SP lebih rendah dari pelapor .008 1.000 

Risiko tinggi, SP lebih tinggi dari pelapor .542 1.000 

Risiko rendah, SP lebih rendah dari pelapor -.992* .016 

Risiko rendah, SP setara dengan pelapor -.325 1.000 

Risiko rendah, SP lebih tinggi dari pelapor -.525 1.000 

Risiko tinggi, SP 

lebih tinggi dari 

pelapor 

Risiko tinggi, SP lebih rendah dari pelapor -.533 1.000 

Risiko tinggi, SP setara dengan pelapor -.542 1.000 

Risiko rendah, SP lebih rendah dari pelapor -1.533* .000 

Risiko rendah, SP setara dengan pelapor -.867 .069 

Risiko rendah, SP lebih tinggi dari pelapor -1.067* .009 

Risiko rendah, SP 

lebih rendah dari 

pelapor 

Risiko tinggi, SP lebih rendah dari pelapor 1.000* .018 

Risiko tinggi, SP setara dengan pelapor .992* .016 

Risiko tinggi, SP lebih tinggi dari pelapor 1.533* .000 

Risiko rendah, SP setara dengan pelapor .667 .417 

Risiko rendah, SP lebih tinggi dari pelapor .467 1.000 
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Risiko rendah, SP 

setara dengan 

pelapor 

Risiko tinggi, SP lebih rendah dari pelapor .333 1.000 

Risiko tinggi, SP setara dengan pelapor .325 1.000 

Risiko tinggi, SP lebih tinggi dari pelapor .867 .069 

Risiko rendah, SP lebih rendah dari pelapor -.667 .417 

Risiko rendah, SP lebih tinggi dari pelapor -.200 1.000 

Risiko rendah, SP 

lebih tinggi dari 

pelapor 

Risiko tinggi, SP lebih rendah dari pelapor .533 1.000 

Risiko tinggi, SP setara dengan pelapor .525 1.000 

Risiko tinggi, SP lebih tinggi dari pelapor 1.067* .009 

Risiko rendah, SP lebih rendah dari pelapor -.467 1.000 

Risiko rendah, SP setara dengan pelapor .200 1.000 

Sumber: Data primer diolah, 2020 (Lampiran 7) 

Dari tabel 15, dapat dilihat bahwa niat whistleblowing pada 

kondisi risiko rendah dan status pelanggar lebih rendah hanya berbeda 

dengan niat whistleblowing ketika risiko yang ditanggung pelapor 

tinggi dan status pelanggarnya lebih rendah, setara, maupun lebih tinggi 

dari pelapor. Namun ketika risiko yang ditanggung pelapor rendah dan 

kondisi status pelanggar setara maupun lebih tinggi dibandingkan 

pelapor, perbedaan niat whistleblowing tidak signifikan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kondisi risiko yang ditanggung pelapor sangat 

menjadi konsen calon whistleblower. Ketika risiko yang mungkin 

diterima itu rendah, calon whistleblower memiliki keinginan kuat untuk 

melaporkan, baik ketika statusnya lebih rendah, setara, maupun lebih 

tinggi. Hal ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Alleyne 

(2017) yang menyatakan bahwa risiko yang mungkin diterima pelapor 

berpengaruh terhadap niat untuk melakukan whistleblowing.  
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