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Lampiran 1 

Lembar Penugasan Eksperimen 

 

 

Silahkan mengisikan identitas anda.   

 

IDENTITAS PARTISIPAN 

 

Nama : __________________________________________________ 

NIM   : __________________________________________________ 

IPK   : __________________________________________________ 

Gender  :   Laki-laki 

          Perempuan 

Telah menempuh mata kuliah Internal Audit :      Ya   /   Tidak      (lingkari 

yang benar) 

 

 

  

Kode Partisipan: AD 
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SESI 1 

 

Bacalah kasus di bawah ini dengan teliti. 

Saya baru bekerja sebagai Kepala Bagian Penjualan untuk 

Perusahaan Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah perusahaan yang menjual 

barang-barang elektronik dengan omset 40 triliun dalam satu tahun. Saya 

bertugas untuk memantau kinerja dan mengecek laporan penjualan bulanan baik 

tunai maupun kredit. Staff bagian penjualan bertugas memasarkan produk dan 

melakukan penagihan kepada konsumen.  

Pada bulan Februari, saya menugaskan Narji untuk melakukan 

penagihan kepada 10 konsumen yang belum melakukan pembayaran atas 

pembelian kredit yang dilakukan padahal sudah lewat waktu jatuh tempo, 

dengan total piutang sebesar Rp 60.000.000,00. Pada akhir bulan, Narji 

melaporkan bahwa masih ada 1 dari 10 konsumen belum membayar dan ia 

menyerahkan Rp 59.000.000,00 ke perusahaan .  

Saya pun menghubungi konsumen tersebut untuk menanyakan mengenai 

keterlambatan pembayaran. Ternyata konsumen tersebut telah melakukan 

pembayaran sejumlah Rp 1.000.000,00 melalui bawahan saya yang 

bernama Narji. Saya pun meminta konsumen yang bersangkutan untuk 

mengirimkan bukti pembayaran untuk memastikan apakah pembayaran benar 
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terjadi. Setelah melakukan pengecekan, ternyata benar konsumen tersebut 

melakukan pembayaran melalui Narji, namun Narji tidak menyerahkan uang 

Rp 1.000.000,00 tersebut kepada perusahaan.  

Meskipun jumlah uang yang diambil Narji tidak material bagi 

perusahaan, namun kejadian ini membuat saya tidak dapat fokus bekerja, saya 

mengalami dilema apakah saya akan melaporkan hal tersebut atau tidak. 

Perusahaan menyediakan saluran pelaporan melalui nomor bebas pulsa 123. 

Nomor 123 tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran pelaporan 

atas segala bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. 

Selain melalui perusahaan, saya juga bisa melaporkan ke pihak di luar 

perusahaan seperti ke pihak kepolisian. 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini. 

1. Berperan sebagai siapakah Anda dalam kasus di atas? 

 Staff  Bagian Penjualan            Kepala Bagian Penjualan  

2. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 

 Atasan Anda     Teman Sejawat   Bawahan 

3. Apakah tindakan yang Narji lakukan berdampak besar pada perusahaan? 

     Ya                  Tidak 
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Beri tanda centang (✔) terhadap pernyataan di bawah ini. 

(STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: 

Sangat Setuju) 

PERNYATAAN STS TS N S SS 

Saya berniat untuk melaporkan kecurangan 

yang terjadi. 
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SESI 2 

 

Bacalah kasus di bawah ini dengan teliti. 

Saya bekerja sebagai Kepala Bagian Penjualan untuk Perusahaan 

Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah perusahaan yang menjual barang-barang 

elektronik dengan omset 40 triliun dalam satu tahun. Saya bertugas untuk 

memantau kinerja staff-staff bagian penjualan dan mengecek laporan penjualan 

bulanan baik tunai maupun kredit.  

Saya mengetahui bahwa salah satu bawahan saya yang bernama Wendy 

melakukan penggelapan uang sebesar Rp 50.000.000,00. Wendy adalah staff 

bagian penjualan yang telah bekerja selama 3 tahun. Hal ini menyebabkan kerugian 

yang cukup material untuk perusahaan. 

Setelah mengetahui hal tersebut saya tidak dapat bekerja dengan tenang, 

saya bingung apakah saya akan melaporkan hal tersebut atau tidak. Perusahaan 

menyediakan saluran pelaporan melalui nomor bebas pulsa 123. Nomor 123 

tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran pelaporan atas segala 

bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. Semua pelapor 

yang melaporkan kejadian/pelanggaran yang terjadi di perusahaan melalui saluran 

ini identitasnya tidak dirahasiakan (non anonim). 
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Akhirnya, saya mencoba mencari informasi mengenai kejadian serupa yang 

pernah terjadi sebelumnya. Saya mendapatkan informasi bahwa pernah terjadi 

kecurangan di perusahaan dan dilaporkan melalui saluran 123. Kasus tersebut 

ditangani oleh komisi etis perusahaan. Setelah diselidiki, pihak yang dilaporkan 

benar terbukti melakukan pelanggaran yang kemudian dikenai denda dan 

dikeluarkan. Namun, karena identitas pelapor pelanggaran tidak dirahasiakan, seisi 

perusahaan mengetahui tindakan pelaporan yang ia lakukan, sehingga ia 

dikucilkan oleh orang-orang di perusahaan karena dianggap sebagai orang 

yang suka mengadu. Akhirnya, beberapa bulan kemudian, pelapor tersebut 

mengundurkan diri dari perusahaan.  

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini. 

1. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 

 Atasan Anda     Teman Sejawat   Bawahan 

2. Berdasarkan kondisi di atas, apakah risiko apabila Anda melaporkan kejadian 

tersebut besar? 

Ya                  Tidak 
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Beri tanda centang (✔) terhadap pernyataan di bawah ini. 

(STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: Sangat 

Setuju) 

PERNYATAAN STS TS N S SS 

Saya berniat untuk melaporkan kecurangan 

yang terjadi. 
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Silahkan mengisikan identitas anda.   

 

IDENTITAS PARTISIPAN 

 

Nama : __________________________________________________ 

NIM   : __________________________________________________ 

IPK   : __________________________________________________ 

Gender  :   Laki-laki 

          Perempuan 

Telah menempuh mata kuliah Internal Audit :      Ya   /   Tidak      (lingkari 

yang benar) 

 

 

  

Kode Partisipan: BE 
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SESI 1 

Bacalah kasus di bawah ini dengan teliti. 

Saya bekerja sebagai Staff Bagian Penjualan untuk Perusahaan 

Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah perusahaan yang menjual barang-

barang elektronik dengan omset 40 triliun dalam satu tahun. Saya bertugas 

untuk menjual produk-produk elektronik perusahaan dan menagih piutang 

konsumen. 

Pada bulan pertama saya bekerja, saya ditugaskan untuk ikut staff 

penjualan yang bernama Narji berkeliling untuk menjual produk dan menagih 

piutang konsumen. Selama bulan ini, ada 10 konsumen yang telah melakukan 

pembayaran dengan total Rp 60.000.000,00. Namun jumlah yang Narji 

serahkan kepada perusahaan hanya sebesar Rp 59.000.000,00. 

Saya pun penasaran sehingga saya menghubungi konsumen-konsumen 

tersebut untuk meminta bukti pembayaran yang dilakukan. Ternyata, 10 

konsumen tersebut memang telah membayar dengan total Rp 60.000.000,00  

melalui rekan saya yang bernama Narji, namun ada 1 dari 10 konsumen 

tersebut yang pembayarannya belum tercatat . Saya pun meminta konsumen 

yang bersangkutan untuk mengirimkan bukti pembayaran untuk memastikan 

apakah pembayaran benar terjadi. Setelah melakukan pengecekan, ternyata 

konsumen tersebut memang telah melakukan pembayaran melalui Narji 
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sebesar Rp 1.000.000,00, namun Narji tidak menyerahkan uang Rp 

1.000.000,00 tersebut kepada perusahaan. 

Meskipun jumlah uang yang diambil Narji tidak material bagi 

perusahaan, namun kejadian ini membuat saya tidak dapat fokus bekerja, saya 

mengalami dilema apakah saya akan melaporkan hal tersebut atau tidak. 

Perusahaan menyediakan saluran pelaporan melalui nomor bebas pulsa 123. 

Nomor 123 tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran pelaporan 

atas segala bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. 

Selain melalui perusahaan, saya juga bisa melaporkan ke pihak di luar 

perusahaan seperti ke pihak kepolisian. 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini. 

1. Berperan sebagai siapakah Anda dalam kasus di atas? 

 Staff  Bagian Penjualan            Kepala Bagian Penjualan  

2. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 

 Atasan Anda     Teman Sejawat   Bawahan 

3. Apakah tindakan yang Narji lakukan berdampak besar pada perusahaan? 

     Ya                  Tidak 
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Beri tanda centang (✔) terhadap pernyataan di bawah ini. 

(STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: 

Sangat Setuju) 

PERNYATAAN STS TS N S SS 

Saya berniat untuk melaporkan kecurangan 

yang terjadi. 
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SESI 2 

 

Bacalah kasus di bawah ini dengan teliti. 

Saya baru bekerja sebagai Staff Bagian Penjualan untuk Perusahaan 

Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah perusahaan yang menjual barang-barang 

elektronik dengan omset 40 triliun dalam satu tahun. Saya bertugas untuk 

menjual produk-produk elektronik perusahaan. Staff bagian penjualan memiliki 

target penjualan setiap bulannya, dan jika target tercapai maka ia akan 

mendapatkan bonus tambahan. 

Saya mengetahui bahwa rekan kerja saya yang bernama Wendy 

melakukan penggelapan uang sebesar Rp 50.000.000,00. Wendy adalah staff 

bagian penjualan yang telah bekerja selama 3 tahun. Hal ini menyebabkan kerugian 

yang cukup material untuk perusahaan. 

Setelah mengetahui hal tersebut saya tidak dapat bekerja dengan tenang, 

saya bingung apakah saya akan melaporkan hal tersebut atau tidak. Perusahaan 

menyediakan saluran pelaporan melalui nomor bebas pulsa 123. Nomor 123 

tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran pelaporan atas segala 

bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. Semua pelapor 

yang melaporkan kejadian/pelanggaran yang terjadi di perusahaan melalui saluran 

ini identitasnya tidak dirahasiakan (non anonim). 
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Akhirnya, saya mencoba mencari informasi mengenai kejadian serupa yang 

pernah terjadi sebelumnya. Saya mendapatkan informasi bahwa pernah terjadi 

kecurangan di perusahaan dan dilaporkan melalui saluran 123. Kasus tersebut 

ditangani oleh komisi etis perusahaan. Setelah diselidiki, pihak yang dilaporkan 

benar terbukti melakukan pelanggaran yang kemudian dikenai denda dan 

dikeluarkan. Namun, karena identitas pelapor pelanggaran tidak dirahasiakan, seisi 

perusahaan mengetahui tindakan pelaporan yang ia lakukan, sehingga ia 

dikucilkan oleh orang-orang di perusahaan karena dianggap sebagai orang 

yang suka mengadu. Akhirnya, beberapa bulan kemudian, pelapor tersebut 

mengundurkan diri dari perusahaan.  

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini. 

1. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 

 Atasan Anda     Teman Sejawat   Bawahan 

2. Berdasarkan kondisi di atas, apakah risiko apabila Anda melaporkan kejadian 

tersebut besar? 

Ya                  Tidak 
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Beri tanda centang (✔) terhadap pernyataan di bawah ini. 

(STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: Sangat 

Setuju) 

PERNYATAAN STS TS N S SS 

Saya berniat untuk melaporkan kecurangan 

yang terjadi. 
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Silahkan mengisikan identitas anda.   

 

IDENTITAS PARTISIPAN 

 

Nama : __________________________________________________ 

NIM   : __________________________________________________ 

IPK   : __________________________________________________ 

Gender  :   Laki-laki 

          Perempuan 

Telah menempuh mata kuliah Internal Audit :      Ya   /   Tidak      (lingkari 

yang benar) 

 

 

  

Kode Partisipan: CF 
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SESI 1 

 

Bacalah kasus di bawah ini dengan teliti. 

Saya bekerja sebagai Staff Bagian Penjualan untuk Perusahaan 

Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah perusahaan yang menjual barang-

barang elektronik dengan omset 40 triliun dalam satu tahun. Saya bertugas 

untuk menjual produk-produk elektronik perusahaan dan menagih piutang 

konsumen. 

Pada awal bulan Februari, atasan saya yang bernama Pak Narji 

memerintahkan saya untuk memberikan nomor rekening beliau apabila 

konsumen melakukan pembayaran melalui transfer dengan alasan rekening 

perusahaan sedang tidak bisa digunakan. Awalnya saya tidak curiga, namun pada 

akhir bulan Februari, saya menemukan piutang yang dimiliki 1 dari 10 

konsumen yang telah membayar via transfer tidak tercatat.  Saya pun 

menanyakan kepada Pak Narji mengenai selisih tersebut, dan beliau mengatakan 

bahwa jumlah transfer pembayaran yang ia terima hanya Rp 59.000.000,00.  

Untuk memastikan, saya pun menghubungi konsumen yang bersangkutan 

untuk meminta bukti pembayaran yang telah dilakukan. Setelah melakukan 

pengecekan, ternyata 10 konsumen tersebut memang telah melakukan 

pembayaran ke rekening Pak Narji dengan total Rp 60.000.000,00. Namun, 
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jumlah yang Pak Narji serahkan ke perusahaan hanya Rp 59.000.000,00 sehingga 

terdapat selisih Rp 1.000.000,00 yang tidak disetorkan oleh Pak Narji.  

Meskipun jumlah uang yang diambil Narji tidak material bagi 

perusahaan, namun kejadian ini membuat saya tidak dapat fokus bekerja, saya 

mengalami dilema apakah saya akan melaporkan hal tersebut atau tidak. 

Perusahaan menyediakan saluran pelaporan melalui nomor bebas pulsa 123. 

Nomor 123 tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran pelaporan 

atas segala bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. 

Selain melalui perusahaan, saya juga bisa melaporkan ke pihak di luar perusahaan 

seperti ke pihak kepolisian. 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini. 

1. Berperan sebagai siapakah Anda dalam kasus di atas? 

 Staff  Bagian Penjualan            Kepala Bagian Penjualan  

2. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 

 Atasan Anda     Teman Sejawat   Bawahan 

3. Apakah tindakan yang Narji lakukan berdampak besar pada perusahaan? 

     Ya                  Tidak 
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Beri tanda centang (✔) terhadap pernyataan di bawah ini. 

(STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: Sangat 

Setuju) 

PERNYATAAN STS TS N S SS 

Saya berniat untuk melaporkan kecurangan 

yang terjadi. 
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SESI 2 

 

Bacalah kasus di bawah ini dengan teliti. 

Saya baru bekerja sebagai Staff Bagian Penjualan untuk Perusahaan 

Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah perusahaan yang menjual barang-barang 

elektronik dengan omset 40 triliun dalam satu tahun. Saya bertugas untuk 

menjual produk-produk elektronik perusahaan. Divisi penjualan memiliki target 

penjualan setiap bulannya, dan jika target tercapai maka seluruh karyawan divisi 

penjualan akan mendapatkan bonus tambahan. 

Saya mengetahui bahwa atasan saya yang bernama Wendy melakukan 

penggelapan uang sebesar Rp 50.000.000,00. Wendy adalah Kepala Bagian 

Penjualan yang telah bekerja selama 3 tahun. Hal ini menyebabkan kerugian yang 

cukup material untuk perusahaan. 

Setelah mengetahui hal tersebut saya tidak dapat bekerja dengan tenang, 

saya bingung apakah saya akan melaporkan hal tersebut atau tidak. Perusahaan 

menyediakan saluran pelaporan melalui nomor bebas pulsa 123. Nomor 123 

tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran pelaporan atas segala 

bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. Semua pelapor 

yang melaporkan kejadian/pelanggaran yang terjadi di perusahaan melalui saluran 

ini identitasnya tidak dirahasiakan (non anonim). 
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Akhirnya, saya mencoba mencari informasi mengenai kejadian serupa yang 

pernah terjadi sebelumnya. Saya mendapatkan informasi bahwa pernah terjadi 

kecurangan di perusahaan dan dilaporkan melalui saluran 123. Kasus tersebut 

ditangani oleh komisi etis perusahaan. Setelah diselidiki, pihak yang dilaporkan 

benar terbukti melakukan pelanggaran yang kemudian dikenai denda dan 

dikeluarkan. Namun, karena identitas pelapor pelanggaran tidak dirahasiakan, seisi 

perusahaan mengetahui tindakan pelaporan yang ia lakukan, sehingga ia 

dikucilkan oleh orang-orang di perusahaan karena dianggap sebagai orang 

yang suka mengadu. Akhirnya, beberapa bulan kemudian, pelapor tersebut 

mengundurkan diri dari perusahaan.  

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini. 

1. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 

 Atasan Anda     Teman Sejawat   Bawahan 

2. Berdasarkan kondisi di atas, apakah risiko apabila Anda melaporkan kejadian 

tersebut besar? 

Ya                  Tidak 
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Beri tanda centang (✔) terhadap pernyataan di bawah ini. 

(STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: Sangat 

Setuju) 

PERNYATAAN STS TS N S SS 

Saya berniat untuk melaporkan kecurangan 

yang terjadi. 

     

 

 

  



xliv 

 

 

 

 

 

Silahkan mengisikan identitas anda.   

 

IDENTITAS PARTISIPAN 

 

Nama : __________________________________________________ 

NIM   : __________________________________________________ 

IPK   : __________________________________________________ 

Gender  :   Laki-laki 

          Perempuan 

Telah menempuh mata kuliah Internal Audit :      Ya   /   Tidak      (lingkari 

yang benar) 

 

 

  

Kode Partisipan: DA 



xlv 

 

 

 

 

SESI 1 

 

Bacalah kasus di bawah ini dengan teliti. 

Saya baru bekerja sebagai Kepala Bagian Penjualan untuk 

Perusahaan Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah perusahaan yang menjual 

barang-barang elektronik dengan omset 40 triliun dalam satu tahun. Saya 

bertugas untuk memantau kinerja dan mengecek laporan penjualan bulanan baik 

tunai maupun kredit. Staff bagian penjualan bertugas memasarkan produk dan 

melakukan penagihan kepada konsumen.  

Saat mengecek laporan pembayaran piutang bulan Februari, saya 

menemukan ada 10 konsumen yang belum melakukan pembayaran atas 

pembelian kredit yang dilakukan padahal sudah lewat waktu jatuh tempo. Saya 

pun menghubungi konsumen untuk menagih pembelian kredit yang telah 

dilakukan.  

Setelah menghubungi konsumen-konsumen tersebut, saya menemukan 

kejanggalan atas laporan pembayaran piutang bulan Februari karena ternyata 7 

dari 10 konsumen yang saya hubungi telah melakukan pembayaran sejumlah 

Rp 60.000.000,00 melalui bawahan saya yang bernama Narji. Saya pun 

meminta konsumen yang bersangkutan untuk mengirimkan bukti pembayaran 
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untuk memastikan apakah pembayaran benar terjadi. Setelah melakukan 

pengecekan, ternyata 7 konsumen tersebut memang telah melakukan pembayaran 

melalui Narji. Namun Narji tidak memberikan uang pembayaran sejumlah 

Rp 60.000.000,00 tersebut kepada perusahaan. Hal ini menimbulkan 

kerugian yang material bagi perusahaan. 

Kejadian ini membuat saya tidak dapat fokus bekerja, saya mengalami 

dilema apakah saya akan melaporkan hal tersebut atau tidak. Perusahaan 

menyediakan saluran pelaporan melalui nomor bebas pulsa 123. Nomor 123 

tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran pelaporan atas segala 

bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. Selain melalui 

perusahaan, saya juga bisa melaporkan ke pihak di luar perusahaan seperti ke 

pihak kepolisian. 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini. 

1. Berperan sebagai siapakah Anda dalam kasus di atas? 

 Staff  Bagian Penjualan            Kepala Bagian Penjualan  

2. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 

 Atasan Anda     Teman Sejawat   Bawahan 

3. Apakah tindakan yang Narji lakukan berdampak besar pada perusahaan? 

     Ya                  Tidak 
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Beri tanda centang (✔) terhadap pernyataan di bawah ini. 

(STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: Sangat 

Setuju) 

PERNYATAAN STS TS N S SS 

Saya berniat untuk melaporkan kecurangan 

yang terjadi. 
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SESI 2 

 

Bacalah kasus di bawah ini dengan teliti. 

Saya bekerja sebagai Kepala Bagian Penjualan untuk Perusahaan 

Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah perusahaan yang menjual barang-barang 

elektronik dengan omset 40 triliun dalam satu tahun. Saya bertugas untuk 

memantau kinerja staff-staff bagian penjualan dan mengecek laporan penjualan 

bulanan baik tunai maupun kredit.  

Saya mengetahui bahwa salah satu bawahan Saya yang bernama Wendy 

melakukan penggelapan uang sebesar Rp 50.000.000,00. Wendy adalah staff 

bagian penjualan yang telah bekerja selama 3 tahun. Hal ini menyebabkan kerugian 

yang cukup material untuk perusahaan. 

Setelah mengetahui hal tersebut saya tidak dapat bekerja dengan tenang, 

saya bingung apakah saya akan melaporkan hal tersebut atau tidak. Perusahaan 

menyediakan saluran pelaporan melalui nomor bebas pulsa 123. Nomor 123 

tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran pelaporan atas segala 

bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. Semua pelapor 

yang melaporkan kejadian/pelanggaran yang terjadi di perusahaan melalui saluran 

ini akan dirahasiakan identitasnya (anonim). 
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Akhirnya, saya mencoba mencari informasi mengenai kejadian serupa yang 

pernah terjadi sebelumnya. Saya mendapatkan informasi bahwa pernah terjadi 

kecurangan di perusahaan dan dilaporkan melalui saluran 123. Kasus tersebut 

ditangani oleh komisi etis perusahaan. Setelah diselidiki, pihak yang dilaporkan 

benar terbukti melakukan pelanggaran yang kemudian dikenai denda dan 

dikeluarkan. Hingga saat ini pelapor pelanggaran yang dilakukan tersebut 

tidak pernah diketahui. Oleh karena itu, kemungkinan pelapor untuk 

menerima pembalasan dari pihak terlapor kecil.  

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini. 

1. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 

 Atasan Anda     Teman Sejawat   Bawahan 

2. Berdasarkan kondisi di atas, apakah risiko apabila Anda melaporkan kejadian 

tersebut besar? 

Ya                  Tidak 
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Beri tanda centang (✔) terhadap pernyataan di bawah ini. 

(STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: Sangat 

Setuju) 

PERNYATAAN STS TS N S SS 

Saya berniat untuk melaporkan kecurangan 

yang terjadi. 
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Silahkan mengisikan identitas anda.   

 

IDENTITAS PARTISIPAN 

 

Nama : __________________________________________________ 

NIM   : __________________________________________________ 

IPK   : __________________________________________________ 

Gender  :   Laki-laki 

          Perempuan 

Telah menempuh mata kuliah Internal Audit :      Ya   /   Tidak      (lingkari 

yang benar) 

 

 

  

Kode Partisipan: EB 
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SESI 1 

 

Bacalah kasus di bawah ini dengan teliti. 

Saya bekerja sebagai Staff Bagian Penjualan untuk Perusahaan 

Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah perusahaan yang menjual barang-

barang elektronik dengan omset 40 triliun dalam satu tahun. Saya bertugas 

untuk menjual produk-produk elektronik perusahaan dan menagih piutang 

konsumen. 

Pada bulan pertama saya bekerja, saya ditugaskan untuk ikut staff 

penjualan yang bernama Narji berkeliling untuk menjual produk. Selama saya 

bekerja bersama Narji, saya mengetahui bahwa Narji menerima uang 

pembayaran dari konsumen namun tidak menyerahkan uang tersebut 

kepada perusahaan.  

Saya pun penasaran sehingga saya menghubungi konsumen-konsumen 

tersebut untuk menanyakan apakah mereka telah melakukan pembayaran. 

Ternyata, 7 dari 10 konsumen yang saya hubungi telah melakukan 

pembayaran dengan total Rp 60.000.000,00 melalui rekan saya yang 

bernama Narji. Saya pun meminta konsumen yang bersangkutan untuk 

mengirimkan bukti pembayaran untuk memastikan apakah pembayaran benar 

terjadi. Setelah melakukan pengecekan, ternyata 7 konsumen tersebut memang 
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telah melakukan pembayaran melalui Narji. Namun Narji tidak memberikan 

uang pembayaran sejumlah Rp 60.000.000,00 tersebut kepada perusahaan. 

Hal ini menimbulkan kerugian yang material bagi perusahaan. 

Kejadian ini membuat saya tidak dapat fokus bekerja, saya mengalami 

dilema apakah saya akan melaporkan hal tersebut atau tidak. Perusahaan 

menyediakan saluran pelaporan melalui nomor bebas pulsa 123. Nomor 123 

tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran pelaporan atas segala 

bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. Selain melalui 

perusahaan, saya juga bisa melaporkan ke pihak di luar perusahaan seperti ke 

pihak kepolisian. 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini. 

1. Berperan sebagai siapakah Anda dalam kasus di atas? 

 Staff  Bagian Penjualan            Kepala Bagian Penjualan  

2. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 

 Atasan Anda     Teman Sejawat   Bawahan 

3. Apakah tindakan yang Narji lakukan berdampak besar pada perusahaan? 

     Ya                  Tidak 
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Beri tanda centang (✔) terhadap pernyataan di bawah ini. 

(STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: Sangat 

Setuju) 

PERNYATAAN STS TS N S SS 

Saya berniat untuk melaporkan kecurangan 

yang terjadi. 
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SESI 2 

 

Bacalah kasus di bawah ini dengan teliti. 

Saya baru bekerja sebagai Staff Bagian Penjualan untuk Perusahaan 

Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah perusahaan yang menjual barang-barang 

elektronik dengan omset 40 triliun dalam satu tahun. Saya bertugas untuk 

menjual produk-produk elektronik perusahaan. Staff bagian penjualan memiliki 

target penjualan setiap bulannya, dan jika target tercapai maka ia akan 

mendapatkan bonus tambahan. 

Saya mengetahui bahwa rekan kerja saya yang bernama Wendy 

melakukan penggelapan uang sebesar Rp 50.000.000,00. Wendy adalah staff 

bagian penjualan yang telah bekerja selama 3 tahun. Hal ini menyebabkan kerugian 

yang cukup material untuk perusahaan. 

Setelah mengetahui hal tersebut saya tidak dapat bekerja dengan tenang, 

saya bingung apakah saya akan melaporkan hal tersebut atau tidak. Perusahaan 

menyediakan saluran pelaporan melalui nomor bebas pulsa 123. Nomor 123 

tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran pelaporan atas segala 

bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. Semua pelapor 

yang melaporkan kejadian/pelanggaran yang terjadi di perusahaan melalui saluran 

ini akan dirahasiakan identitasnya (anonim). 
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Akhirnya, saya mencoba mencari informasi mengenai kejadian serupa yang 

pernah terjadi sebelumnya. Saya mendapatkan informasi bahwa pernah terjadi 

kecurangan di perusahaan dan dilaporkan melalui saluran 123. Kasus tersebut 

ditangani oleh komisi etis perusahaan. Setelah diselidiki, pihak yang dilaporkan 

benar terbukti melakukan pelanggaran yang kemudian dikenai denda dan 

dikeluarkan. Hingga saat ini pelapor pelanggaran yang dilakukan tersebut 

tidak pernah diketahui. Oleh karena itu, kemungkinan pelapor untuk 

menerima pembalasan dari pihak terlapor kecil.  

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini. 

1. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 

 Atasan Anda     Teman Sejawat   Bawahan 

2. Berdasarkan kondisi di atas, apakah risiko apabila Anda melaporkan kejadian 

tersebut besar? 

Ya                  Tidak 
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Beri tanda centang (✔) terhadap pernyataan di bawah ini. 

(STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: Sangat 

Setuju) 

PERNYATAAN STS TS N S SS 

Saya berniat untuk melaporkan kecurangan 

yang terjadi. 
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Silahkan mengisikan identitas anda.   

 

IDENTITAS PARTISIPAN 

 

Nama : __________________________________________________ 

NIM   : __________________________________________________ 

IPK   : __________________________________________________ 

Gender  :   Laki-laki 

          Perempuan 

Telah menempuh mata kuliah Internal Audit :      Ya   /   Tidak      (lingkari 

yang benar) 

 

 

  

Kode Partisipan: FC 
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SESI 1 

 

Bacalah kasus di bawah ini dengan teliti. 

Saya bekerja sebagai Staff Bagian Penjualan untuk Perusahaan 

Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah perusahaan yang menjual barang-

barang elektronik dengan omset 40 triliun dalam satu tahun. Saya bertugas 

untuk menjual produk-produk elektronik perusahaan dan menagih piutang 

konsumen. 

Pada awal bulan Februari, atasan saya yang bernama Pak Narji 

memerintahkan saya untuk memberikan nomor rekening beliau apabila 

konsumen melakukan pembayaran melalui transfer dengan alasan rekening 

perusahaan sedang tidak bisa digunakan. Awalnya saya tidak curiga, namun pada 

akhir bulan Februari, saya menemukan piutang yang dimiliki 7 dari 10 

konsumen yang telah membayar via transfer tidak tercatat.  Saya pun 

menanyakan kepada Pak Narji mengenai selisih tersebut, dan beliau mengatakan 

bahwa jumlah transfer pembayaran yang ia terima hanya Rp 20.000.000,00.  

Untuk memastikan, saya pun menghubungi konsumen yang bersangkutan 

untuk meminta bukti pembayaran yang telah dilakukan. Setelah melakukan 

pengecekan, ternyata 10 konsumen tersebut memang telah melakukan 

pembayaran ke rekening Pak Narji dengan total Rp 80.000.000,00. Namun, 
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jumlah yang Pak Narji serahkan ke perusahaan hanya Rp 20.000.000,00 sehingga 

terdapat selisih Rp 60.000.000,00 yang tidak disetorkan oleh Pak Narji. Hal 

ini menimbulkan kerugian yang material bagi perusahaan. 

Kejadian ini membuat saya tidak dapat fokus bekerja, saya mengalami 

dilema apakah saya akan melaporkan hal tersebut atau tidak. Perusahaan 

menyediakan saluran pelaporan melalui nomor bebas pulsa 123. Nomor 123 

tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran pelaporan atas segala 

bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. Selain melalui 

perusahaan, saya juga bisa melaporkan ke pihak di luar perusahaan seperti ke 

pihak kepolisian. 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini. 

1. Berperan sebagai siapakah Anda dalam kasus di atas? 

 Staff  Bagian Penjualan            Kepala Bagian Penjualan  

2. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 

 Atasan Anda     Teman Sejawat   Bawahan 

3. Apakah tindakan yang Narji lakukan berdampak besar pada perusahaan? 

     Ya                  Tidak 
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Beri tanda centang (✔) terhadap pernyataan di bawah ini. 

(STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: Sangat 

Setuju) 

PERNYATAAN STS TS N S SS 

Saya berniat untuk melaporkan kecurangan 

yang terjadi. 
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SESI 2 

 

Bacalah kasus di bawah ini dengan teliti. 

Saya baru bekerja sebagai Staff Bagian Penjualan untuk Perusahaan 

Ultrasonic. Perusahaan Ultrasonic adalah perusahaan yang menjual barang-barang 

elektronik dengan omset 40 triliun dalam satu tahun. Saya bertugas untuk 

menjual produk-produk elektronik perusahaan. Divisi penjualan memiliki target 

penjualan setiap bulannya, dan jika target tercapai maka seluruh karyawan divisi 

penjualan akan mendapatkan bonus tambahan. 

Saya mengetahui bahwa atasan saya yang bernama Wendy melakukan 

penggelapan uang sebesar Rp 50.000.000,00. Wendy adalah Kepala Bagian 

Penjualan yang telah bekerja selama 3 tahun. Hal ini menyebabkan kerugian yang 

cukup material untuk perusahaan. 

Setelah mengetahui hal tersebut saya tidak dapat bekerja dengan tenang, 

saya bingung apakah saya akan melaporkan hal tersebut atau tidak. Perusahaan 

menyediakan saluran pelaporan melalui nomor bebas pulsa 123. Nomor 123 

tersebut memang disediakan perusahaan sebagai saluran pelaporan atas segala 

bentuk kejadian atau pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan. Semua pelapor 

yang melaporkan kejadian/pelanggaran yang terjadi di perusahaan melalui saluran 

ini akan dirahasiakan identitasnya (anonim). 

Kode  : 2C 



lxiii 

 

 

 

Akhirnya, saya mencoba mencari informasi mengenai kejadian serupa yang 

pernah terjadi sebelumnya. Saya mendapatkan informasi bahwa pernah terjadi 

kecurangan di perusahaan dan dilaporkan melalui saluran 123. Kasus tersebut 

ditangani oleh komisi etis perusahaan. Setelah diselidiki, pihak yang dilaporkan 

benar terbukti melakukan pelanggaran yang kemudian dikenai denda dan 

dikeluarkan. Hingga saat ini pelapor pelanggaran yang dilakukan tersebut 

tidak pernah diketahui. Oleh karena itu, kemungkinan pelapor untuk 

menerima pembalasan dari pihak terlapor kecil.  

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini. 

1. Berdasarkan kasus di atas, siapakah pelaku kecurangan? 

 Atasan Anda     Teman Sejawat   Bawahan 

2. Berdasarkan kondisi di atas, apakah risiko apabila Anda melaporkan kejadian 

tersebut besar? 

Ya                  Tidak 
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Beri tanda centang (✔) terhadap pernyataan di bawah ini. 

(STS: Sangat Tidak Setuju; TS: Tidak Setuju; N: Netral; S: Setuju; SS: Sangat 

Setuju) 

PERNYATAAN STS TS N S SS 

Saya berniat untuk melaporkan kecurangan 

yang terjadi. 
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Lampiran 2 

Uji Beda Niat Whistleblowing per Kelas 

 

Descriptives 

  

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

  Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Niat 

Whistle-

Blowing 1 

02 51 3.69 1.304 .183 3.32 4.05 1 5 

03 40 3.75 1.410 .223 3.30 4.20 1 5 

Total 91 3.71 1.344 .141 3.43 3.99 1 5 

Niat 

Whistle-

Blowing 2 

02 51 4.02 .969 .136 3.75 4.29 1 5 

03 40 4.18 .874 .138 3.90 4.45 1 5 

Total 91 4.09 .927 .097 3.89 4.28 1 5 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Niat Whistle-

Blowing 1 

Between Groups .091 1 .091 .050 .824 

Within Groups 162.480 89 1.826   

Total 162.571 90    

Niat Whistle-

Blowing 2 

Between Groups .541 1 .541 .628 .430 

Within Groups 76.755 89 .862   

Total 77.297 90    
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Lampiran 3 

Uji Beda IPK per Kondisi 

 

 

Descriptives 

IPK         

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

1 15 3.20 .561 .145 2.89 3.51 2 4 

2 16 3.06 .574 .143 2.76 3.37 2 4 

3 15 3.20 .676 .175 2.83 3.57 2 4 

4 15 3.27 .594 .153 2.94 3.60 2 4 

5 15 3.27 .594 .153 2.94 3.60 2 4 

6 15 3.33 .816 .211 2.88 3.79 1 4 

Total 91 3.22 .629 .066 3.09 3.35 1 4 

 

ANOVA 

IPK      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .667 5 .133 .325 .897 

Within Groups 34.938 85 .411   

Total 35.604 90    
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Multiple Comparisons 

IPK 

Bonferroni 

     

(I) 

Treatme

nt 

(J) 

Treatme

nt 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 2 .138 .230 1.000 -.56 .83 

3 .000 .234 1.000 -.71 .71 

4 -.067 .234 1.000 -.77 .64 

5 -.067 .234 1.000 -.77 .64 

6 -.133 .234 1.000 -.84 .57 

2 1 -.138 .230 1.000 -.83 .56 

3 -.138 .230 1.000 -.83 .56 

4 -.204 .230 1.000 -.90 .49 

5 -.204 .230 1.000 -.90 .49 

6 -.271 .230 1.000 -.97 .43 

3 1 .000 .234 1.000 -.71 .71 

2 .138 .230 1.000 -.56 .83 

4 -.067 .234 1.000 -.77 .64 

5 -.067 .234 1.000 -.77 .64 

6 -.133 .234 1.000 -.84 .57 

4 1 .067 .234 1.000 -.64 .77 

2 .204 .230 1.000 -.49 .90 

3 .067 .234 1.000 -.64 .77 

5 .000 .234 1.000 -.71 .71 

6 -.067 .234 1.000 -.77 .64 

5 1 .067 .234 1.000 -.64 .77 

2 .204 .230 1.000 -.49 .90 

3 .067 .234 1.000 -.64 .77 

4 .000 .234 1.000 -.71 .71 

6 -.067 .234 1.000 -.77 .64 

6 1 .133 .234 1.000 -.57 .84 



lxviii 

 

 

 

2 .271 .230 1.000 -.43 .97 

3 .133 .234 1.000 -.57 .84 

4 .067 .234 1.000 -.64 .77 

5 .067 .234 1.000 -.64 .77 
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Lampiran 4 

Hasil Pengujian Hipotesis 1 
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Lampiran 5 

Hasil Pengujian Hipotesis 2 

 

 

 

Post Hoc Tests 
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Multiple Comparisons 

Niat Whistle Blowing 1 

Bonferroni 

      

(I) Keseriusan 

Masalah*Status 

Pelanggar 

(J) Keseriusan 

Masalah*Status Pelanggar 

Mean 

Difference (I-

J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Masalah tidak serius, SP 

lebih rendah dari pelapor 

Masalah tidak serius, SP 

setara dengan pelapor 
-.938 .379 .231 -2.08 .21 

Masalah tidak serius, SP 

lebih tinggi dari pelapor 
.867 .385 .405 -.30 2.03 

Masalah serius, SP lebih 

rendah dari pelapor 
-1.533* .385 .002 -2.70 -.37 

Masalah serius, SP setara 

dengan pelapor 
-1.467* .385 .004 -2.63 -.30 

Masalah serius, SP lebih 

tinggi dari pelapor 
-1.200* .385 .037 -2.36 -.04 

Masalah tidak serius, SP 

setara dengan pelapor 

Masalah tidak serius, SP 

lebih rendah dari pelapor 
.938 .379 .231 -.21 2.08 

Masalah tidak serius, SP 

lebih tinggi dari pelapor 
1.804* .379 .000 .66 2.95 

Masalah serius, SP lebih 

rendah dari pelapor 
-.596 .379 1.000 -1.74 .55 

Masalah serius, SP setara 

dengan pelapor 
-.529 .379 1.000 -1.67 .62 

Masalah serius, SP lebih 

tinggi dari pelapor 
-.263 .379 1.000 -1.41 .88 

Masalah tidak serius, SP 

lebih tinggi dari pelapor 

Masalah tidak serius, SP 

lebih rendah dari pelapor 
-.867 .385 .405 -2.03 .30 

Masalah tidak serius, SP 

setara dengan pelapor 
-1.804* .379 .000 -2.95 -.66 

Masalah serius, SP lebih 

rendah dari pelapor 
-2.400* .385 .000 -3.56 -1.24 

Masalah serius, SP setara 

dengan pelapor 
-2.333* .385 .000 -3.50 -1.17 
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Masalah serius, SP lebih 

tinggi dari pelapor 
-2.067* .385 .000 -3.23 -.90 

Masalah serius, SP lebih 

rendah dari pelapor 

Masalah tidak serius, SP 

lebih rendah dari pelapor 
1.533* .385 .002 .37 2.70 

Masalah tidak serius, SP 

setara dengan pelapor 
.596 .379 1.000 -.55 1.74 

Masalah tidak serius, SP 

lebih tinggi dari pelapor 
2.400* .385 .000 1.24 3.56 

Masalah serius, SP setara 

dengan pelapor 
.067 .385 1.000 -1.10 1.23 

Masalah serius, SP lebih 

tinggi dari pelapor 
.333 .385 1.000 -.83 1.50 

Masalah serius, SP setara 

dengan pelapor 

Masalah tidak serius, SP 

lebih rendah dari pelapor 
1.467* .385 .004 .30 2.63 

Masalah tidak serius, SP 

setara dengan pelapor 
.529 .379 1.000 -.62 1.67 

Masalah tidak serius, SP 

lebih tinggi dari pelapor 
2.333* .385 .000 1.17 3.50 

Masalah serius, SP lebih 

rendah dari pelapor 
-.067 .385 1.000 -1.23 1.10 

Masalah serius, SP lebih 

tinggi dari pelapor 
.267 .385 1.000 -.90 1.43 

Masalah serius, SP lebih 

tinggi dari pelapor 

Masalah tidak serius, SP 

lebih rendah dari pelapor 
1.200* .385 .037 .04 2.36 

Masalah tidak serius, SP 

setara dengan pelapor 
.263 .379 1.000 -.88 1.41 

Masalah tidak serius, SP 

lebih tinggi dari pelapor 
2.067* .385 .000 .90 3.23 

Masalah serius, SP lebih 

rendah dari pelapor 
-.333 .385 1.000 -1.50 .83 

Masalah serius, SP setara 

dengan pelapor 
-.267 .385 1.000 -1.43 .90 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.     
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Lampiran 6 

Hasil Pengujian Hipotesis 3 

 

 

 

ANOVA 

Niat Whistleblowing 3     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7.500 1 7.500 13.578 .001 

Within Groups 15.467 28 .552   

Total 22.967 29    
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Lampiran 7 

Hasil Pengujian Hipotesis 4 

 

 

 

ANOVA 

Niat Whistle-Blowing 2     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 20.747 5 4.149 6.237 .000 

Within Groups 56.550 85 .665   

Total 77.297 90    

 

 

Post Hoc Tests 
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Multiple Comparisons 

Niat Whistle-Blowing 2 

Bonferroni 

      

(I) Risiko yang 

Ditanggung 

Pelapor*Status Pelanggar 

(J) Risiko yang 

Ditanggung 

Pelapor*Status 

Pelanggar 

Mean 

Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Risiko tinggi, SP lebih 

rendah dari pelapor 

Risiko tinggi, SP setara 

dengan pelapor 
-.008 .293 1.000 -.89 .88 

Risiko tinggi, SP lebih 

tinggi dari pelapor 
.533 .298 1.000 -.37 1.43 

Risiko rendah, SP lebih 

rendah dari pelapor 
-1.000* .298 .018 -1.90 -.10 

Risiko rendah, SP setara 

dengan pelapor 
-.333 .298 1.000 -1.23 .57 

Risiko rendah, SP lebih 

tinggi dari pelapor 
-.533 .298 1.000 -1.43 .37 

Risiko tinggi, SP setara 

dengan pelapor 

Risiko tinggi, SP lebih 

rendah dari pelapor 
.008 .293 1.000 -.88 .89 

Risiko tinggi, SP lebih 

tinggi dari pelapor 
.542 .293 1.000 -.34 1.43 

Risiko rendah, SP lebih 

rendah dari pelapor 
-.992* .293 .016 -1.88 -.11 

Risiko rendah, SP setara 

dengan pelapor 
-.325 .293 1.000 -1.21 .56 

Risiko rendah, SP lebih 

tinggi dari pelapor 
-.525 .293 1.000 -1.41 .36 

Risiko tinggi, SP lebih 

tinggi dari pelapor 

Risiko tinggi, SP lebih 

rendah dari pelapor 
-.533 .298 1.000 -1.43 .37 

Risiko tinggi, SP setara 

dengan pelapor 
-.542 .293 1.000 -1.43 .34 

Risiko rendah, SP lebih 

rendah dari pelapor 
-1.533* .298 .000 -2.43 -.63 

Risiko rendah, SP setara 

dengan pelapor 
-.867 .298 .069 -1.77 .03 
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Risiko rendah, SP lebih 

tinggi dari pelapor 
-1.067* .298 .009 -1.97 -.17 

Risiko rendah, SP lebih 

rendah dari pelapor 

Risiko tinggi, SP lebih 

rendah dari pelapor 
1.000* .298 .018 .10 1.90 

Risiko tinggi, SP setara 

dengan pelapor 
.992* .293 .016 .11 1.88 

Risiko tinggi, SP lebih 

tinggi dari pelapor 
1.533* .298 .000 .63 2.43 

Risiko rendah, SP setara 

dengan pelapor 
.667 .298 .417 -.23 1.57 

Risiko rendah, SP lebih 

tinggi dari pelapor 
.467 .298 1.000 -.43 1.37 

Risiko rendah, SP setara 

dengan pelapor 

Risiko tinggi, SP lebih 

rendah dari pelapor 
.333 .298 1.000 -.57 1.23 

Risiko tinggi, SP setara 

dengan pelapor 
.325 .293 1.000 -.56 1.21 

Risiko tinggi, SP lebih 

tinggi dari pelapor 
.867 .298 .069 -.03 1.77 

Risiko rendah, SP lebih 

rendah dari pelapor 
-.667 .298 .417 -1.57 .23 

Risiko rendah, SP lebih 

tinggi dari pelapor 
-.200 .298 1.000 -1.10 .70 

Risiko rendah, SP lebih 

tinggi dari pelapor 

Risiko tinggi, SP lebih 

rendah dari pelapor 
.533 .298 1.000 -.37 1.43 

Risiko tinggi, SP setara 

dengan pelapor 
.525 .293 1.000 -.36 1.41 

Risiko tinggi, SP lebih 

tinggi dari pelapor 
1.067* .298 .009 .17 1.97 

Risiko rendah, SP lebih 

rendah dari pelapor 
-.467 .298 1.000 -1.37 .43 

Risiko rendah, SP setara 

dengan pelapor 
.200 .298 1.000 -.70 1.10 

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