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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kesalahan organisasi seperti korupsi adalah “masalah signifikansi 

politik, ekonomi dan moral yang serius mewakili biaya untuk pertumbuhan 

dan pengembangan" ( Kriekebaum (2008 , hal. 82) dalam Alleyne et al. 

(2017)). Korupsi merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia. 

Whistleblowing merupakan salah satu tindakan korektif yang mampu 

mengungkapkan tindakan kecurangan atau korupsi. Whistleblowing dianggap 

mampu menjadi pendeteksi dan penghalau terjadinya tindakan illegal atau 

tidak etis. Near & Miceli (1985) menyatakan:  

“[…]Whistleblowing adalah pengungkapan oleh anggota organisasi 

(sebelumnya atau saat ini) tentang ilegal, praktik tidak bermoral atau tidak 

sah di bawah kendali majikan mereka, kepada orang atau organisasi yang 

mungkin dapat melakukan tindakan.”  

Setiap perusahaan memiliki peraturan dan cara masing-masing 

mengenai penanganan tindak pelaporan kecurangan dalam perusahaan. 

Perbedaan itu membuat mekanisme untuk menindaklanjuti pelaporan 

mungkin akan berbeda di setiap perusahaan. Hal ini akan menjadi 

pertimbangan bagi calon whistleblower untuk melakukan pelaporan melalui 

internal perusahaan  atau secara eksternal.  Whistleblowing secara internal 
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yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaporan melalui jalur pelaporan 

yang telah disediakan perusahaan atau kepada pihak dalam perusahaan. 

Sedangkan whistleblowing eksternal adalah pelaporan yang dilakukan kepada 

pihak diluar perusahaan yang bukan bagian dari perusahaan. 

Di Indonesia belum ada peraturan tersendiri mengenai whistleblowing 

atau undang-undang yang mengatur mengenai whistleblowing di Indonesia. 

Bagi para pelapor undang-undang yang dapat dijadikan pedoman adalah UU 

no 31 tahun 2014 mengenai perlindungan saksi dan korban. Dalam UU ini 

whistleblower di jamin mengenai keamanan ketika melakukan pelaporan 

mengenai kecurangan atau pelanggaran yang ada. Selain itu Indonesia juga 

menawarkan perlindungan bagi para pelapor melalui Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban, dimana pelapor akan dilindungi oleh negara ketika mereka 

melakukan pelaporan. Walaupun belum ada peraturan yang jelas dalam 

undang-undang mengenai mekanisme pelaporan, namun perusahaan memiliki 

sistem whistleblowing masing-masing yang dapat digunakan karyawan untuk 

melakukan pelaporan secara internal. Setiap perusahaan memiliki peraturanya 

masing-masing tidak terkecuali bagaimana menangani tindak pelaporan, yang 

membuat mekanisme untuk menindaklanjuti pelaporan mungkin akan 

berbeda di setiap perusahaan. 

Hukum di Indonesia sering di ibaratkan seperti pisau. Semakin kebawah 

semakin tajam dan semakin keatas akan semakin tumpul. Kalimat ini 

menggambarkan kondisi hukum di Indonesia yang penerapannya lebih tegas 

pada masyarakat tingkat bawah dan lemah jika pelaku kesalahan adalah 
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kalangan tingkat atas. Seperti kasus yang menimpa Stanley Ering yang 

menjadi whistleblower untuk kasus korupsi yang dilakukan Rektor 

Universitas Negeri Manado dan Daud Ndakularak yang menjadi 

whistleblower perkara tindak pidana pengelolaan dana kas APBD Kabupaten 

Sumba Timur. Kedua whistleblower ini akhirnya mendapat pembalasan dari 

para pelaku kecurangan. Stainley di laporkan dan di dakwa dengan pasal 311 

KUHP dan telah di putus bersalah. Selain itu Stainley juga kembali di tuduh 

melakukan pencemaran nama baik. Daud  Ndakularak yang berstatus pelapor 

tindakan korupsi, justru menjadi tersangka dalam kasus yang Ia laporkan 

(icjr.or.id) 

Untuk menanggulangi kesalahan organisasi, penting untuk mengetahui 

faktor-faktor apa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan 

whistleblowing. Prosocial Organizational Behavior Theory adalah teori yang 

membahas mengenai perilaku prososial. Perilaku prososial adalah tindakan 

yang dilakukan untuk mensejahterakan diri sendiri atau lingkungan seperti 

organisasi dan membuatnya menjadi lebih baik. Salah satu perilaku prososial 

adalah whistleblowing  (Brief & Motowidlo, 1986). Perilaku prososial dapat 

dipengaruhi oleh faktor individu dan faktor situasional. Berdasarkan 

penelitian Winardi (2013) keseriusan masalah, resiko yang ditanggung, dan 

status pelanggar merupakan faktor situasional yang dapat menjadi 

pertimbangan calon whistleblower untuk melakukan tindakan whistleblowing.  

Penelitian ini sudah pernah di teliti secara terpisah dengan metode 

survei oleh Winardi (2013). Ketika penelitian di lakukan dengan metode 
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survei, belum tentu responden pernah mengalami menjadi whistleblower atau 

menemukan kesalahan dalam organisasi, maka dari itu penelitian ini di 

lakukan kembali dengan metode eksperimen. Dengan menggunakan metode 

eksperimen partisipan dapat di kondisikan seolah-olah menemukan kesalahan 

dan memiliki pilihan untuk menjadi whistleblower. Penelitian ini 

menggunakan status pelanggar sebagai variabel indepen dan keseriusan 

masalah serta resiko yang di tanggung pelapor sebagai variabel moderasi. Hal 

ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana status pelanggar, 

keseriusan masalah, dan resiko yang di tanggung pelapor merupakan variabel 

independen.  

Menurut hasil penelitian Winardi (2013) dan Nickolan & Handajani 

(2018)  status pelanggar memiliki pengaruh terhadap niat melakukan 

whistleblowing. Penelitain sebelumnya yaitu penelitian Alleyne et al. (2017) 

menyatakan bahwa keseriusan masalah tidak memiliki pengaruh terhadap niat 

melakukan whistleblowing, sedangkan berdasarkan penelitian Winardi (2013) 

keseriusan masalah memiliki hasil yang berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap niat melakukan whistleblowing.  Selain itu penelitian dari Winardi 

(2013) menyatakan bahwa resiko yang di tanggung pelapor tidak berpengaruh 

terhadap niat melakukan whistleblowing, sedangkan Alleyne et al. (2017) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa resiko yang di tanggung pelapor 

berpengaruh terhadap niat melakukan whistleblowing. Pada penelitian 

Winardi (2013) keseriusan masalah dan resiko yang di tanggung pelapor 

ditanyakan dengan menambahkan informasi mengenai siapa yang akan 
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dilaporkan. Sedangkan dalam penelitian Alleyne et al. (2017) hanya 

menanyakan keinginan melaporkan berdasarkan keseriusan masalah dan 

resiko yang di tanggung pelapor saja tanpa melibatkan status pelaku 

kecurangan. Maka perbedaan hasil dari penelitian-penelitian tersebut 

mungkin dapat di sebabkan karna adanya faktor status pelanggar. Sehingga 

variabel independen dalam penelitian ini adalah keseriusan masalah dan 

resiko yang di tanggung pelapor dengan status pelanggar sebagai moderasi. 

Berdasarkan latar belakang ini maka saya akan melakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh Faktor Situasional terhadap Niat Melakukan 

Whistleblowing”.  

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan utama penilitian 

ini adalah faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi niat seseorang 

untuk melakukan whistleblowing? Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut 

sebagai berikut: 

1. Apakah niat seseorang untuk melakukan whistleblowing internal 

akan lebih tinggi ketika masalahnya serius dibandingkan ketika 

masalahnya tidak serius?  

2. Apakah niat seseorang untuk melakukan whistleblowing eksternal 

akan lebih tinggi ketika masalahnya serius dibandingkan ketika 

masalahnya tidak serius?  
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3. Apakah niat seseorang untuk melakukan whistleblowing internal 

paling tinggi ketika status pelanggar lebih rendah dibandingkan 

pelapor dan masalahnya serius? 

4. Apakah niat seseorang untuk melakukan whistleblowing eksternal 

paling tinggi ketika status pelanggar lebih rendah dibandingkan 

pelapor dan masalahnya serius? 

5. Apakah niat seseorang untuk melakukan whistleblowing internal 

akan lebih tinggi ketika risiko yang ditanggung pelapor rendah 

dibandingkan ketika risiko yang ditanggung pelapor tinggi? 

6. Apakah niat seseorang untuk melakukan whistleblowing eksternal 

akan lebih tinggi ketika risiko yang ditanggung pelapor rendah 

dibandingkan ketika risiko yang ditanggung pelapor tinggi? 

7. Apakah niat seseorang untuk melakukan whistleblowing internal 

paling tinggi ketika status pelanggar lebih rendah dibandingkan 

pelapor dan risiko yang ditanggung pelapor rendah? 

8. Apakah niat seseorang untuk melakukan whistleblowing eksternal 

paling tinggi ketika status pelanggar lebih rendah dibandingkan 

pelapor dan risiko yang ditanggung pelapor rendah? 

9. Apakah ada perbedaan niat melakukan whistleblowing secara 

internal dan eksternal? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan  Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing internal akan lebih tinggi ketika masalahnya serius 

dibandingkan ketika masalahnya tidak serius 

2. Untuk mengetahui apakah niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing eksternal akan lebih tinggi ketika masalahnya serius 

dibandingkan ketika masalahnya tidak serius 

3. Untuk mengetahui apakah niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing internal paling tinggi ketika status pelanggar lebih 

rendah dibandingkan pelapor dan masalahnya serius. 

4. Untuk mengetahui apakah niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing eksternal paling tinggi ketika status pelanggar lebih 

rendah dibandingkan pelapor dan masalahnya serius. 

5. Untuk mengetahui apakah niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing internal akan lebih tinggi ketika risiko yang 

ditanggung pelapor rendah dibandingkan ketika risiko yang 

ditanggung pelapor tinggi. 

6. Untuk mengetahui apakah niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing eksternal akan lebih tinggi ketika risiko yang 

ditanggung pelapor rendah dibandingkan ketika risiko yang 

ditanggung pelapor tinggi. 
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7. Untuk mengetahui apakah niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing internal paling tinggi ketika status pelanggar lebih 

rendah dibandingkan pelapor dan risiko yang ditanggung pelapor 

rendah. 

8. Untuk mengetahui apakah niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing eksternal paling tinggi ketika status pelanggar lebih 

rendah dibandingkan pelapor dan risiko yang ditanggung pelapor 

rendah. 

9. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan niat melakukan 

whistleblowing secara internal dan eksternal 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan manipulasi pada 

partisipan seolah-olah mereka menemukan kecurangan. Sehingga 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas  

dan  masukan pada  organisasi berkaitan dengan faktor-faktor apa saja 

yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan whistleblowing 

sehingga organisasi atau perusahaan mampu mendorong anggota 

organisasi untuk melakukan whistleblowing apabila menemukan 

kesalahan atau kecurangan pada perusahaan atau organisasi. 
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