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BAB 4 

HASIL ANALISIS 

 

4.1. Gambaran Umum Partisipan 

Partisipan adalah mahasiswa aktif program studi akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis di Unika Soegijapranata yang telah mengambil mata 

kuliah Internal Audit dan dipilih secara acak. Pada penelitian ini, terdapat 95 

mahasiswa yang menjadi partisipan yang diperoleh dari kelas Praktikum 

Pengauditan kelas 02 dan 03. Dari 95 mahasiswa tersebut, 4 mahasiswa tidak 

lolos uji manipulasi. Tiga partisipan yang tidak lolos gagal pada uji 

manipulasi sesi 1yaitu 2 partisipan pada kondisi keseriusan masalah rendah 

dan 1 partisipan pada  kondisi keseriusan masalah tinggi. Sedangkan satu 

partisipan lainnya gagal pada uji manipulasi sesi 2 pada kondisi resiko 

rendah. Sehingga terdapat 91 partisipan yang digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 3. Jumlah Partisipan tiap Kelas 

Kelas 

Jumlah Partisipan 

Lolos Uji 

Manipulasi 

Tidak Lolos 

Uji Manipulasi 

Praktikum Pengauditan 02 51 2 

Praktikum Pengauditan 03 40 2 

Total 91 4 

Sumber: Data primer diolah, 2020 
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Jumlah minimal partisipan dalam satu sel menurut Nahartyo (2013) 

adalah 10 orang. Berdasarkan tabel 3, jumlah partisipan yang lolos  

berdasarkan kondisi dalam tabel rata-rata berjumlah 15 orang, kecuali 

partisipan pada kondisi masalah yang tidak serius dan status pelanggar setara 

dengan pelapor serta kondisi resiko yang ditanggung pelapor tinggi dan status 

pelanggar setara dengan pelapor yang memiliki 16 orang partisipan.  

Tabel 4. Jumlah Partisipan yang lolos pada tiap kondisi 

 STATUS PELANGGAR 

Lebih 

Rendah 
Setara 

Lebih 

Tinggi 

KESERIUSAN 

MASALAH 

Keseriusan Masalah 

Rendah 
15 16 15 

Keseriusan Masalah 

Tinggi 
15 15 15 

RESIKO YANG 

DITANGGUNG 

PELAPOR 

Resiko Rendah 15 15 15 

Resiko Tinggi 15 16 15 

Sumber: Data primer diolah, 2020 

 

Berdasarkan Diagram 1 dapat diketahui bahwa dari 91 partisipan yang 

lolos uji manipulasi 74% adalah perempuan dan 26%  adalah laki-laki.  Dari 

diagram 2 dapat diketahui bahwa 63%  partisipan memiliki IPK diantara 

3,01-3,5, 32% partisipan memiliki IPK diantara 3,51-4,00, dan 5% partisipan 

memiliki IPK < 3,00. Berdasarkan kedua diagram tersebut dapat diketahui 

bahwa partisipan dalam penelitian ini sebagian besar perempuan dan sebagian 

besar partisipan dalam penelitian ini memiliki IPK diantara 3,01-3,5. 
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Diagram 1.Komposisi Gender Partisipan 

 
Sumber: Data primer diolah, 2020 

 

 

Diagram 2. Komposisi Partisipan berdasarkan IPK 

 

Sumber: Data primer diolah, 2020 
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Berikut merupakan pembagian partisipan pada masing-masing kondisi 

berdasarkan identitas diri mereka: 

Tabel 5. Gambaran partisipan dalam setiap kondisi 

 
Sumber: Data Primer diolah, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KM 

RENDAH*SP 

LEBIH RENDAH

KM 

RENDAH*SP 

SETARA

KM 

RENDAH*SP 

LEBIH TINGGI

KM TINGGI*SP 

LEBIH RENDAH

KM 

TINGGI*SP 

SETARA

KM 

TINGGI*SP 

LEBIH TINGGI

DAN DAN DAN DAN DAN DAN

RESIKO 

TINGGI*SP 

LEBIH RENDAH

RESIKO 

TINGGI*SP 

SETARA

RESIKO 

TINGGI*SP 

LEBIH TINGGI

RESIKO 

RENDAH*SP 

LEBIH RENDAH

RESIKO 

RENDAH*SP 

SETARA

RESIKO 

RENDAH*SP 

LEBIH TINGGI

ANGKATAN

2014 0 0 0 0 0 1 1

2015 0 0 0 0 0 0 0

2016 1 1 1 1 0 0 4

2017 14 14 14 13 15 14 84

2018 0 1 0 1 0 0 2

91

JENIS 

KELAMIN

Laki-Laki 5 5 3 4 3 4 24

Perempuan 10 11 12 11 12 11 67

91

IPK

3,51-4,00 4 3 5 5 5 7 29

3,01-3,50 10 11 8 9 9 7 54

<3,00 1 2 2 1 1 1 8

91

KONDISI

N

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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4.2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang dapat menggambarkan 

karakteristik dari suatu penelitian (Hartono (2013)). Statistik deskriptif 

berguna bagi peneliti untuk memperoleh gambaran mengenai data 

penelitian. 

Tabel 6. Statistik Deskriptif 

Keterangan Mean 

Niat 

Whistleblowing 

Internal 

Niat 

Whistleblowing 

Eksternal 

Jenis Kelamin Laki-Laki 7,1304 6,2609 

 Perempuan 7,1343 6,3582 

IPK <3,00 5,6250 6,2500 

 3,01-3,50 7,1667 6,0370 

 3,51-4,00 7,4828 6,8276 

Sumber: Data Primer diolah, 2020 (Lampiran 2) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata niat melakukan 

whistleblowing partisipan berjenis kelamin perempuan lebih tinggi dibanding 

rata-rata niat melakukan whistleblowing partisipan berjenis kelamin laki-laki 

baik untuk internal maupun eksternal. Berdasarkan IPK yang dimiliki 

partisipan dapat dilihat bahwa partisipan dengan IPK diantara 3,51-4,00 

memiliki niat whistleblowing tertinggi baik secara internal maupun eksternal 

dibandingkan dengan partisipan yang memiliki IPK 3,01-3,50 dan IPK <3,00. 

Sedangkan partisipan dengan IPK <3,00 memiliki niat whistleblowing 

internal terendah dibanding dengan partisipan yang memiliki IPK 3,01-3,50 
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dan IPK 3,51-4,00 dan partisipan dengan IPK 3,01-3,50 memiliki niat 

melakukan whistleblowing eksternal terendah dibandingkan dengan partisipan 

yang memiliki IPK <3,00 dan IPK 3,51-4,00. 

4.3. Hasil Uji Validitas Internal 

Nahartyo (2013) menyatakan penelitian yang baik harus memiliki 

validitas internal yang baik. Validitas internal digunakan untuk mengukur 

seberapa valid kausalitas yang terjadi. 

Tabel 7. Uji Beda Niat Whistleblowing tiap Kelas 

KELAS 

Niat Whistleblowing Internal Niat Whistleblowing Eksternal 

SESI 1 SESI 2 SESI 1 SESI 2 

02 3,4314 3,4706 2,8824 3,3333 

03 3,6500 3,7750 2,9231 3,4000 

Sig. ,397 ,246 ,717 ,910 

Sumber: Data Primer diolah, 2020 (Lampiran 3) 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan niat 

melakukan whistleblowing di antara ke dua kelas tersebut. Karena tidak 

adanya perbedaan niat whistleblowing antara setiap kelas yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka tidak ada perbedaan treatment pada setiap kelas 

serta tidak ada perbedaan kondisi dan kenyamanan yang di rasakan partisipan 

yang dapat mempengaruhi niat whistleblowing partisipansehingga partisipan 

dari setiap kelas dapat dijumlahkan. 
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Tabel 8. Uji Beda IPK Masing-masing Kondisi 

Status Pelanggar 

Keseriusan Masalah Resiko yang ditanggung Pelapor 

KM Rendah KM Tinggi Resiko Rendah Resiko Tinggi 

SP lebih Rendah 3,3640 3,4340 3,4340 3,3640 

SP Setara 3,2975 3,4080 3,4080 3,2975 

SP lebih Tingii 3,3800 3,4460 3,4460 3,3800 

Sig. 0,825 0,825 

Sumber: Data Primer diolah,2020 (Lampiran 3) 

Peneliti juga melakukan uji beda berdasarkan IPK pada setiap sel 

kondisi. Peneliti merasa bahwa IPK atau kecerdasan partisipan dapat 

mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan whistleblowing jika tidak ada 

perbedaan pada masing-masing sel. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat 

bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada setiap kondisi. Sehingga IPK atau 

kecerdasan partisipan tidak memiliki pengaruh terhadap niat whistleblowing. 

Eksperimen dalam penelitian ini telah memenuhi validitas internal dan 

telah terbebas dari faktor-faktor yang menyebabkan validitas internal, antara 

lain: 

1. Histori 

Faktor histori merupakan pengalaman dan peristiwa yang 

dialami oleh partisipan selama eksperimen berlangsung yang 

membuat reaksi partisipan tidak hanya disebabkan oleh manipulasi 
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eksperimen saja tetapi hal lain yang di alami di luar eksperimen. Hal 

ini berhubungan dengan kenyaman dan kondisi partisipan ketika 

mengikuti eksperimen. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

ruangan yang sama dan kisaran waktu yang sama ketika melakukan 

eksperimen, sehingga tidak ada perbedaan kondisi kenyamanan 

partisipan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 7 yang menyatakan bahwa 

tidak ada perbedaan kondisi yang mempengaruhi partisipan pada 

setiap kelas.   

2. Maturasi 

Maturasi merupakan perubahan alamiah yang dialami 

partisipan seperti bosan, yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen 

partisipan.  Waktu yang di berikan untuk mengisi penugasan tidak 

terlalu lama, yaitu empat menit. Dengan waktu yang tidak terlalu lama 

akan membuat partisipan tidak merasa bosan. Seperti yang dapat 

dilihat pada tabel 7 yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan 

kondisi pada setiap kelas, sehingga tidak ada efek maturasi pada 

penelitian ini.  

3. Testing 

Testing merupakan gangguan pada eksperimen yang 

diakibatkan oleh pertambahan kemampuan atau pengalaman subjek 

dalam memahami protokol eksperimen. Gangguan ini sesuai dengan 
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eksperimen dengan pengujian terhdap subjek sebelum dan sesudah 

manipulasi berlangsung (pretest-posttest). 

Dalam penelitian ini eksperimen dilakukan dengan desain 

posttest. Gangguan ini biasa ditemui dalam pengujian dengan desain 

pretest-posttest. Karena itu, eksperimen ini lolos dari uji validitas ini. 

4. Instrumentasi 

Faktor ini hanya muncul di desain pretest-posttest. Alat ukur 

yang berbeda selama eksperimen mempengaruhi objek yang diteliti. 

Sehingga dapat mempengaruhi hasil eksperimen. 

 Uji validitas ini dilakukan untuk desain pretest-posttest, sedangkan 

penelitian ini menggunakan desain posttest.Karena itu penelitian ini 

pasti lulus uji validitas instrumentasi, karena tidak dilakukan pretest 

sebelum melakukan eksperimen. Sehingga tidak perlu melakukan uji 

instrumentasi. 

5. Moralitas 

Merupakan kegagalan subjek untuk melanjutkan 

keikutsertaannya. Mortalitas terjadi pada desain pretest-posttest. Pada 

penelitian ini menggunakan desain posttes. 

Karena dalam menguji validitas internal ini menggunakan 

desain pretest-posttest, maka eksprimen ini pasti lulus uji validitas 

moralitas. Hal ini dikarenakan dalam eksperimen ini menggunakan 
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desain posttest. Eksperimen ini tidak melakukan pretest sebelum 

eksperimen di lakukan. 

6. Seleksi 

Seleksi terjadi apabla subjek yang dipilih memiliki 

karakteristik yang berbeda antara kelompok sampel. Untuk memenuhi 

validitas ini, sampel eksperimen dan sampel kontrol pada eksperimen 

harus memiliki karakteristik yang ekuivalen dan yang berbeda hanya 

treatment yang diberikan saja.  

Penelitian ini tidak membedakan karakteristik partisipan antar 

kelompok. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel 8 yang menunjukan 

bahwa tidak ada perbedaan IPK pada setiap kondisi yang berarti 

karakteristik dari partisipan sama. Sehingga kecerdasaan partisipan 

atau IPK tidak berpengaruh terhadap niat whistleblowing. 

7. Regresi statistik 

Fenomena statis yang muncul akibat subjek dipilih secara tak 

acak. Faktor ini memberikan efek pada hasil eksperimen akibat 

pemilihan subjek dengan skor ekstrem. Penelitian ini menggunakan 

randomisasi, dimana partisipan akan menerima lembar penugasan 

yang telah disusun oleh peneliti, dan peneliti akan membagikannya 

secara acak. Sehingga penelitian i4ni lolos dari uji validitas regresi 

statistik. 
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4.4. Hasil Uji Hipotesis 

4.4.1. Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Tabel 9. Hasil Uji ANOVA Hipotesis 1a 

KESERIUSAN MASALAH 
NIAT WHISTLEBLOWING INTERNAL 

Keseriusan Masalah Rendah 3,2000 

Keseriusan Masalah Tinggi 4,4667 

 

Dependent: Niat Whistleblowing Internal 

Source F Sig. 

Keseriusan Masalah 12,893 ,001 

Sumber: Data Primer diolah,2020 (Lampiran 4) 

Hipotesis 1a dalam penelitian ini adalah niat seseorang untuk 

melakukan whistleblowing internal akan lebih tinggi ketika 

masalahnya serius dibandingkan ketika masalahnya tidak serius. 

Hipotesis 1a akan diterima jika rata-rata kondisi keseriusan masalah 

tinggi lebih tinggi dibandingkan kondisi keseriusan masalah rendah. 

Pada tabel diatas menunjukan kondisi masalah yang tidak serius 

memiliki rata-rata 3,2000 sedangkan pada kondisi keseriusan masalah 

tinggi menunjukan hasil rata-rata 4,4667 pada niat melakukan 
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whistleblowing internal. Maka dapat diketahui bahwa seseorang lebih 

berniat melakukan whistleblowing internal ketika masalah yang 

dihadapi serius. Pada tabel 9 juga menunjukan bahwa perbedaan 

tersebut signifikan yang ditunjukan dengan nilai F=12,893 dan sig 

sebesar 0,01. Sehingga hipotesis 1a diterima yang berarti niat 

seseorang untuk melakukan whistleblowing internal akan lebih tinggi 

ketika masalahnya serius dibandingkan ketika masalahnya tidak 

serius. 

Tabel 10. Hasil Uji ANOVA Hipotesis 1b 

KESERIUSAN MASALAH NIAT WHISTLEBLOWING 
EKSTERNAL 

Keseriusan Masalah Rendah 2,8000 

Keseriusan Masalah Tinggi 4,2000 

 

Dependent: Niat Whistleblowing Eksternal 

Source F Sig. 

Keseriusan Masalah 14,292 ,001 

Sumber: Data Primer diolah,2020 (Lampiran 4) 

Hipotesis 1b pada penelitian ini adalah niat seseorang untuk 

melakukan whistleblowing eksternal akan lebih tinggi ketika 
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masalahnya serius dibandingkan ketika masalahnya tidak serius. 

Hipotesis 1b akan diterima jika rata-rata kondisi keseriusan masalah 

tinggi lebih tinggi dibandingkan kondisi keseriusan masalah rendah.  

Pada tabel diatas menunjukan kondisi masalah yang tidak 

serius memiliki rata-rata  2,8000 sedangkan pada kondisi keseriusan 

masalah tinggi menunjukan hasil rata-rata 4,2000. Maka dapat 

diketahui bahwa seseorang lebih berniat melakukan whistleblowing 

eksternal ketika masalah yang dihadapi serius. Pada tabel 10 juga 

menunjukan bahwa perbedaan tersebut signifikan yang ditunjukan 

dengan nilai F=14,292 dan sig sebesar 0,01. Sehingga hipotesis 1b di 

terima yang berarti niat seseorang untuk melakukan whistleblowing 

eksternal akan lebih tinggi ketika masalahnya serius dibandingkan 

ketika masalahnya tidak serius.  

Permasalahan yang serius (materil) akan memberikan dampak 

yang besar pula bagi perusahaan. Sebagai bagian dari perusahaan 

calon whistleblower akan merasakan dampak dari kerugian yang 

diakibatkan oleh masalah tersebut. Sehingga semakin serius suatu 

masalah akan semakin mendorong calon whistleblower untuk 

melakukan whistleblowing. 
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4.4.2. Hasil Pengujian Hipotesis 2 

 

Tabel 11. Hasil Uji ANOVA  Hipotesis 2a 

 

KESERIUSAN MASALAH 
STATUS PELANGGAR 

Lebih Rendah Setara Lebih Tinggi 

Keseriusan Masalah Rendah 3,2000 2,8125 2,2000 

Keseriusan Masalah Tinggi 4,4667 4,4000 4,1333 

 

Dependent: Niat Whistleblowing Internal 

Source F Sig. 

Keseriusan Masalah*Status Pelanggar 12,779 ,000 

Sumber: Data Primer diolah, 2020 (Lampiran 5) 

 

Hipotesis 2a dalam penelitian ini adalah niat seseorang untuk 

melakukan whistleblowing internal paling tinggi ketika status 

pelanggar lebih rendah dibandingkan pelapor dan masalahnya serius. 

Hipotesis 2a ini akan di terima jika kondisi keseriusan masalah tinggi 

dan status pelanggar lebih rendah dari pelapor memiliki rata-rata lebih 

besar dari sel lainnya.  

Pada tabel 11 menunjukan bahwa kondisi keseriusan masalah 

tinggi dan status pelanggar yang lebih rendah dari pelapor memiliki 

rata-rata yang paling tinggi diantara sel lainnya yaitu sebesar 4,4667. 
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Hal ini didukung dengan nilai F=12,779 dan sig sebesar 0,000 untuk 

niat whistleblowing internal yang menunjukan terdapat perbedaan 

yang signifikan. Sehingga hipotesis 2a diterima 

Tabel 12. Uji posthoc 

Dependent 

Variable 

Keseriusan Masalah 

dan Status Pelanggar 

 Keseriusan Masalah 

dan Status Pelanggar 

Mean 

Difference 

Sig. 

Niat Whistle-

blowing 

Internal  

KM Tinggi SP 

Rendah 

KM Rendah SP 

Rendah 

1,26667* ,015 

KMRendah SPSetara 1,65417*  ,000 

KMRendah SPTinggi 
2,26667

*

 
,000 

KMTinggi SPSetara ,06667 1,000 

KMTinggi SPTinggi ,33333 1,000 

Sumber: Data Primer diolah, 2020 (Lampiran 5) 

Berdasarkan tabel 12 dapat dilihat bahwa pada kondisi 

keseriusan masalah tinggi dan status pelanggar yang lebih rendah dari 

pelapor memiliki perbedaan signifikan dengan kondisi keseriusan 

masalah rendah dan status pelanggar lebih rendah, setara, maupun 

lebih tinggi yang berarti ketika masalah yang dihadapi tidak serius 
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calon whistleblower cenderung  kurang berniat melakukan pelaporan 

secara internal.  Pada kondisi lain tidak ada perbedaan signifikan yaitu 

ketika keseriusan masalah tinggi dan status pelanggar lebih rendah 

dari pelapor dengan keseriusan masalah tinggi  dan status pelanggar 

setara maupun lebih tinggi dari pelapor, hal tersebut menunjukan 

bahwa seseorang akan cenderung melakukan pelaporan ketika 

masalah yang dihadapi serius siapapun  pelaku kesalahannya, namun 

berdasarkan tabel 11 rata-rata niat melakukan whistleblowing tertinggi 

adalah ketika kondisi keseriusan masalah tinggi dan status pelanggar 

lebih rendah dari pelapor, yang berarti ketika masalah yang dihadapi 

serius dan kondisi status pelanggar lebih rendah dari pelapor 

seseorang akan  lebih terdorong lagi untuk melakukan whistleblowing 

internal. Semakin serius suatu masalah yang ada semakin besar 

dampak yang diakibatkan bagi perusahaan, sebagai bagian dalam  

organisasi calon whistleblower juga akan merasakan dampak dari 

masalah yang ada, sehingga semakin serius suatu masalah, semakin 

tinggi niat whistleblowing. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Winardi (2013) yang menunjukan bahwa semakin serius suatu 

masalah seseorang akan semakin berniat melakukan whistleblowing 

siapapun pelaku kesalahannya. 
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Tabel 13. Hasil Uji ANOVA  Hipotesis 2b 

KESERIUSAN MASALAH 
STATUS PELANGGAR 

Lebih Rendah Setara 
Lebih 

Tinggi 

Keseriusan Masalah Rendah 2,8000 2,3125 1,6000 

Keseriusan Masalah Tinggi 4,2000 3,4000 3,2667 

 

Dependent: Niat Whistleblowing Eksternal 

Source F Sig. 

Keseriusan Masalah*Status Pelanggar 10,953 ,000 

Sumber: Data Primer diolah, 2020 (Lampiran 5) 

Hipotesis 2b dalam penelitian ini adalah niat seseorang untuk 

melakukan whistleblowing eksternal paling tinggi ketika status 

pelanggar lebih rendah dibandingkan pelapor dan masalahnya serius. 

Hipotesis 2b ini akan di terima jika kondisi keseriusan masalah tinggi 

dan status pelanggar lebih rendah dari pelapor memiliki rata-rata lebih 

besar dari sel lainnya.  

Pada tabel 13 menunjukan bahwa kondisi keseriusan masalah 

tinggi dan status pelanggar yang lebih rendah dari pelapor memiliki 
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rata-rata yang paling tinggi diantara sel lainnya yaitu sebesar 4.2000 

Hal ini didukung dengan nilai F=10,953 dan sig sebesar 0,000 untuk 

niat whistleblowing eksternal yang menunjukan terdapat perbedaan 

yang signifikan. Sehingga hipotesis 2b diterima 

Tabel 14. Uji posthoc 

Dependent 

Variable 

Keseriusan Masalah 

dan Status 

Pelanggar 

Keseriusan Masalah 

dan Status Pelanggar 

Mean 

Difference 

Sig. 

Niat Whistle-

blowing 

Eksternal  

KM Tinggi SP 

rendah KM Rendah SP 

Rendah 
1,40000* ,008 

KMRendah SPSetara 1,88750* ,000 

KMRendah SPTinggi 2,60000* ,000 

KMTinggi SPSetara ,80000 ,640 

KMTinggi SPTinggi ,93333 ,278 

Sumber: Data Primer diolah,2020 (Lampiran 5) 

Berdasarkan tabel 14 dapat dilihat bahwa pada kondisi 

keseriusan masalah tinggi dan status pelanggar yang lebih rendah dari 

pelapor memiliki perbedaan signifikan dengan kondisi keseriusan 

masalah rendah dan status pelanggar lebih rendah, setara, maupun 
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lebih tinggi, yang berarti ketika masalah yang dihadapi tidak serius 

calon whistleblower cenderung  kurang berniat melakukan pelaporan 

secara eksternal. Pada kondisi lain tidak ada perbedaan signifikan 

ketika keseriusan masalah tinggi dan status pelanggar lebih rendah 

dari pelapor dengan keseriusan masalah tinggi  dan status pelanggar 

setara maupun lebih tinggi dari pelapor, yang berarti seseorang lebih 

berniat melakukan whistleblowing ketika masalahnya serius baik 

status pelanggar lebih rendah, setara maupun lebih tinggi dari pelapor. 

Kemudian, berdasarkan tabel 13 dapat diketahui bahwa seseorang 

memiliki niat whistleblowing  tertinggi ketika dihadapkan pada 

kondisi keseriusan masalah tinggi dan status pelanggar rendah, hal ini 

menunjukan bahwa ketika masalah yang dihadapi serius dan status 

pelanggar lebih rendah dari pelapor akan  lebih mendorong niat 

seseorang untuk melakukan whistleblowing. Ketika masalah yang 

ditemukan memiliki dampak yang serius bagi perusahaan, sebagai 

bagian dalam organisasi, calon whistleblower juga akan merasakan 

dampak dari masalah tersebut, sehingga semakin serius suatu masalah 

akan semakin tinggi niat melakukan whistleblowing. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian Winardi (2013) yang menunjukan bahwa 

semakin serius suatu masalah seseorang akan semakin berniat 

melakukan whistleblowing siapapun pelaku kesalahannya. 
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4.4.3. Hasil Pengujian Hipotesis 3 

Tabel 15. Hasil Uji ANOVA Hipotesis 3a 

Sumber: Data Primer diolah,2020 (Lampiran 6) 

Hipotesis 3a dalam penelitian ini adalah niat seseorang untuk 

melakukan whistleblowing internal akan lebih tinggi ketika risiko 

yang ditanggung pelapor rendah dibandingkan ketika risiko yang 

ditanggung pelapor tinggi.. Hipotesis ini akan diterima jika kondisi 

resiko yang ditanggung pelapor rendah memiliki rata-rata lebih tinggi 

dibandingkan kondisi resiko yang ditanggung pelapor tinggi.  

Tabel 15 menunjukan bahwa pada kondisi resiko yang 

ditanggung pelapor tinggi menunjukan hasil rata-rata 3,3333 

sedangkan pada kondisi resiko yang ditanggung pelapor rendah dan 

status pelanggar lebih rendah menunjukan hasil rata-rata 4,6000. Hal 

ini menunjukan bahwa kondisi resiko yang ditanggung pelapor rendah 

RESIKO YANG DITANGGUNG PELAPOR 
NIAT WHISTLEBLOWING 

INTERNAL 

Resiko Rendah 4,6000 

Resiko Tinggi 3,3333 

 

Dependent: Niat Whistleblowing Internal  

Source F Sig. 

Resiko yang ditanggung pelapor 9,123 ,005 
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memiliki rata-rata yang lebih tinggi dari resiko yang ditanggung 

pelapor tinggi. Perbedaan tersebut signifikan, dapat dilihat dari sig 

yang menunjukan hasil < 0,05 yaitu 0,005 dan nilai F=9,213. 

Sehingga hipotesis 3a di terima yang berarti niat melakukan 

whistleblowing internal akan lebih tinggi ketika resiko yang 

ditanggung pelapor rendah di bandingkan dengan resiko yang 

ditanggung pelapor tinggi. 
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Tabel 16. Hasil Uji ANOVA Hipotesis 3b 

Sumber: Data Primer diolah,2020 (Lampiran 6) 

Hipotesis 3b dalam  penelitian ini adalah  niat seseorang untuk 

melakukan whistleblowing eksternal akan lebih tinggi ketika risiko 

yang ditanggung pelapor rendah dibandingkan ketika risiko yang 

ditanggung pelapor tinggi.. Hipotesis ini akan diterima jika kondisi 

resiko yang ditanggung pelapor rendah memiliki rata-rata lebih tinggi 

dibandingkan kondisi resiko yang ditanggung pelapor tinggi.  

Tabel 16 menunjukan bahwa pada kondisi resiko yang 

ditanggung pelapor tinggi menunjukan 2,9333 sedangkan pada kondisi 

resiko yang ditanggung pelapor rendah menunjukan hasil rata-rata 

4,2000. Hal ini menunjukan bahwa kondisi resiko yang ditanggung 

pelapor rendah memiliki rata-rata yang lebih tinggi dari resiko yang 

RESIKO YANG DITANGGUNG PELAPOR 
NIAT WHISTLEBLOWING 

EKSTERNAL 

Resiko Rendah 4,2000 

Resiko Tinggi 2,9333 

 

Dependent: Niat Whistleblowing Eksternal 

Source F Sig. 

Resiko yang ditanggung pelapor 7,775 ,009 
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ditanggung pelapor tinggi Perbedaan tersebut signifikan, dapat dilihat 

dari sig yang menunjukan hasil < 0,05 yaitu 0,009 dan F=7,775 untuk. 

Sehingga hipotesis 3b di terima yang berarti niat melakukan 

whistleblowing eksternal akan lebih tinggi ketika resiko yang 

ditanggung pelapor rendah di bandingkan dengan resiko yang 

ditanggung pelapor tinggi. 

Schultz et al. (1993) dalam Nickolan&Handajani (2018) 

mengatakan bahwa resiko yang ditanggung pelapor berkaitan dengan 

pembalasan atau sanksi dari anggota organisasi yang dapat 

mengurangi niat seseorang melakukan whistleblowing. Sehingga 

ketika seseorang merasa bahwa dirinya aman, ia akan leih berniat 

untuk melakukan whistleblowing. Jalur pelaporan anonim dapat 

menjadi salah satu cara untuk membuat seseorang merasa aman ketika 

melakukan whistleblowing, karena identitas mereka tidak dapat 

diketahui sehingga rendah pula resiko pembalasan dari pelaku 

kesalahan.  
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4.4.4. Hasil Pengujian Hipotesis 4 

Tabel 17. Hasil Uji ANOVA Hipotesis 4a 

RESIKO YANG DITANGGUNG 

PELAPOR 

STATUS PELANGGAR 

Lebih Rendah Setara Lebih Tinggi 

Resiko Rendah 4,6000 4,1333 4,0667 

Resiko Tinggi 3,3333 3,0000 2,5333 

 

Dependent: Niat Whistleblowing Internal 

Source F Sig. 

Resikoayangaditanggungpelapor*Status Pelanggar 8,108 ,000 

Sumber: Data Primer diolah, 2020 (Lampiran 7) 

Hipotesis 4a dalam penelitian ini adalah niat seseorang untuk 

melakukan whistleblowing internal paling tinggi ketika status 

pelanggar lebih rendah dibandingkan pelapor dan risiko yang 

ditanggung pelapor rendah. Hipotesis 4a akan di terima jika kondisi 

resiko yang ditanggung pelapor rendah dan status pelanggar lebih 

rendah dari pelapor memiliki rata-rata lebih besar dari sel lainnya.  

Berdasarkan tabel 17, rata-rata niat melakukan whistleblowing 

internal paling tinggi pada kondisi resiko yang ditanggung pelapor 

rendah dan status pelanggar lebih rendah dari pelapor  dibanding 
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dengan sel lainnya yaitu sebesar 4,6000.  Perbedaan ini signifikan, 

ditunjukan dengan hasil F=8,108 dan sig sebesar 0,000 yang berarti 

sig < 0,05.  Sehingga hipotesis 4a diterima.  

Tabel 18. Uji Posthoc 

Dependent 

Variable 

Keseriusan 

Masalah dan 

Status Pelanggar 

 Keseriusan 

Masalah dan Status 

Pelanggar 

Mean 

Difference 

Sig. 

Niat Whistle-

blowing Internal  

Resiko Rendah SP 

Lebih Rendah 

Resiko Rendah SP 

Setara 

,46667 1,000 

Resiko Rendah SP 

Lebih Tinggi 

,53333 1,000 

Resiko Tinggi SP 

Lebih Rendah 

1,26667
 
* ,025 

Resiko Tinggi SP 

Setara 

1,60000
 
* ,001 

Resiko Tinggi SP 

Lebih Tinggi 

2,06667
 
* ,000 

Sumber: Data Primer diolah, 2020 (Lampiran 7) 

Berdasarkan tabel 18 kondisi resiko yang di tanggung pelapor 

rendah dan status pelanggar lebih rendah dari pelapor memiliki 

perbedaan signifikan dengan kondisi resiko yang ditanggung pelapor 

tinggi dan status pelanggar lebih rendah, setara maupun lebih tinggi 

dari pelapor. Sedangkan pada kondisi resiko yang ditanggung pelapor 
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rendah dan status pelanggar lebih rendah, setara, maupun lebih tingii 

dari pelapor tidak menunjukan perbedaan yang signifikan pada niat 

melakukan whistleblowing internal. Hal ini menunjukan bahwa 

semakin rendah resiko yang ditanggung pelapor maka calon 

whistleblower akan semakin berniat melakukan pelaporan secara 

internal, siapapun pelaku kesalahannya. Berdasarkan tabel 17 dapat 

diketahui bahwa rata-rata niat seseorang melakukan whistleblowing 

tertinggi adalah ketika resiko yang ditanggung pelapor rendah dan 

status pelanggar lebih rendah dari pelapor yaitu sebesar 4,6000 yang 

artinya seseorang akan lebih berniat melakukan whistleblowing ketika 

resiko yang ditanggung pelapor rendah, namun ketika berinteraksi 

dengan status pelanggar yang lebih rendah dari pelapor, seseorang 

akan lebih terdorong untuk melakukan whistleblowing. Hal ini secara 

tidak langsung menunjukan kesesuaian dengan hasil penelitian 

terdahulu (Nickolan and Handajani, 2018) yang menunjukan bahwa 

ketika tersedianya saluran pelaporan secara anonim (resiko yang 

ditanggung pelapor rendah) maka apapun status pelanggarnya, 

seseorang akan cenderung tetap melakukan whistleblowing 
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Tabel 19. Hasil Uji ANOVA Hipotesis 4b 

RESIKO YANG DITANGGUNG 

PELAPOR 

STATUS PELANGGAR 

Lebih Rendah Setara Lebih Tinggi 

Resiko Rendah 4,2000 3,2000 3,2667 

Resiko Tinggi 2,9333 3,7500 2,8000 

 

Dependent: Niat Whistleblowing Eksternal 

Source F Sig. 

Resiko yang ditanggung pelapor*Status Pelanggar 4,141 ,002 

Sumber: Data Primer diolah, 2020 (Lampiran 7) 

Hipotesis 4b dalam penelitian ini adalah niat seseorang untuk 

melakukan whistleblowing eksternal paling tinggi ketika status 

pelanggar lebih rendah dibandingkan pelapor dan risiko yang 

ditanggung pelapor rendah. Hipotesis 4b akan di terima jika kondisi 

resiko yang ditanggung pelapor rendah dan status pelanggar lebih 

rendah dari pelapor memiliki rata-rata lebih besar dari sel lainnya. 

Berdasarkan tabel 19, rata-rata niat melakukan whistleblowing 

eksternal paing tinggi pada kondisi resiko yang ditanggung pelapor 

rendah dan status pelanggar lebih rendah dari pelapor  dibanding 

dengan sel lainnya yaitu sebesar 4,2000.  Perbedaan ini signifikan, 



73 
 

ditunjukan dengan hasil  F=4,141 dan  sig sebesar 0,002 yang berarti < 

0,05.  Sehingga hipotesis 4b diterima.  

Tabel 20. Uji Posthoc 

Dependent 

Variable 

Keseriusan Masalah 

dan Status 

Pelanggar 

 Keseriusan Masalah 

dan Status Pelanggar 

Mean 

Difference 

Sig. 

Niat Whistle-

blowing 

Eksternal  

Resiko Rendah  SP 

Lebih Rendah 

Resiko Rendah  SP 

Setara 

1,00000 ,118 

Resiko Rendah SP 

Lebih Tinggi 

,93333 ,193 

Resiko Tinggi SP 

Lebih Rendah 

1,26667* ,013 

Resiko Tinggi SP 

Setara 

,45000 1,000 

Resiko Tinggi SP 

Lebih Tinggi 

1,40000* ,004 

Sumber: Data primer diolah, 2020 (Lampiran 7) 

Pada tabel 20 menunjukan kondisi resiko yang ditanggung 

pelapor rendah dan status pelanggar lebih rendah dari pelapor hanya 

berbeda signifikan dengan kondisi resiko yang ditanggung pelapor 

tinggi dan  status pelanggar lebih rendah maupun status pelanggar 

lebih tinggi dari pelapor. Sedangkan pada sel lain tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan. Artinya seseorang akan cenderung lebih 
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berniat melakukan whistleblowing ketika resiko yang ditanggung 

rendah dengan siapapun pelaku kesalahannya, hal ini dapat dilihat dari 

tabel 20 pada kondisi resiko yang ditanggung pelapor rendah dan 

status pelanggar rendah, setara maupun tinggi tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan. Dilihat dari tabel 19 menunjukan bahwa 

niat tertinggi seseorang untuk melakukan whistleblowing adalah 

ketika resiko yang ditanggung pelapor rendah dan status pelanggar 

lebih rendah dari pelapor, hal ini ditunjukan dengan rata-rata yang 

lebih tinggi dari sel lainnya yaitu 4,2000. Artinya seseorang paling 

berniat untuk  melakukan whistleblowing secara eksternal ketika  

dihadapkan pada kondisi resiko yang ditanggung pelapor rendah yang 

berinteraksi dengan kondisi status pelanggar lebih rendah dari pelapor  

Berdasarkan hasil posthoc (Tabel 20) juga menunjukan bahwa 

tidak ada perbedaan signifikan pada kondisi resiko yang ditanggung 

pelapor rendah dan status pelanggar lebih rendah dari pelapor dengan 

kondisi resiko yang ditanggung pelapor tinggi dan status pelanggar 

setara dengan pelapor. Hal ini dapat disebabkan karena resiko dalam 

penelitian ini dikondisikan dengan sistem pelaporan anonim dan non-

anonim di perusahaan saja, sehingga ketika dihadapkan pada kondisi 

resiko yang tinggi dan status pelanggar setara dengan pelapor, maka 

niat melakukan  whistleblowing secara eksternal tidak berbeda  

signifikan dengan kondisi resiko yang ditanggung pelapor rendah dan 

status pelanggar lebih rendah dari pelapor. Near and Micalli  (1985) 
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menyatakan bahwa seseorang cenderung akan melakukan pelaporan 

secara eksternal salah satunya karena merasa khawatir akan hasil dari 

pelaporan internal.  

4.4.5. Hasil Pengujian Hipotesis 5 

Tabel 21. Perbedaan Rata-rata Niat Whistleblowing 

 Niat 

Whistleblowi

ng Internal 

Niat 

Whistleblowi

ng Eksternal 

Eksperimen 1 3,5274725 2,9230769 

Eksperimen 2 3,6043956 3,3626374 

Sumber: Data Primer diolah, 2020 

Diagram 3. Rata-rata Niat Whistleblowing 

 

Hipotesis 5 pada penelitian ini adalah ada perbedaan niat 

melakukan whistleblowing secara internal dan eksternal. Berdasarkan 

hasil di atas dapat dilihat bahwa ada perbedaan rata-rata antara niat 

melakukan whistleblowing internal dan eksternal. Sehingga hipotesis 5 

diterima.  
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Secara lebih mendalam, dapat dilihat dari rata-rata niat 

melakukan whistleblowing pada setiap kondisi dalam penelitian ini. 

Ketika dihadapkan pada kondisi keseriusan masalah rendah maupun 

tinggi seseorang akan lebih memilih melakukan pelaporan secara 

internal, hal ini dapat dilihat dengan membandingkan rata-rata niat 

melakuakn whistleblowing pada tabel 9 dan tabel 10. Pada tabel 11 

dan 13 juga menunjukan bahwa niat seseorang untuk melakukan 

whsitleblowing internal lebih tinggi dari pada niat melakukan 

whistleblowing eksternal. Yang berarti ketika dihadapkan pada kondisi 

keseriusan masalah dan status pelanggar, seseorang akan lebih 

memilih melakukan pelpaoran secara internal. Berdasarkan tabel 15 

dan tabel 16  pada kondisi resiko yang ditanggung pelapor, rata-rata 

niat melakukan whistleblowing internal lebih tinggi daripada niat 

melakukan whistleblowing eksternal. Yang berati ketika resiko yang 

ditanggung pelapor rendah ataupun tinggi, seseorang akan lebih 

memilih melakukan pelaporan secara internal. Tabel 17 dan 19 

menunjukan bahwa ketika resiko yang ditanggung pelapor lebih 

rendah berinteraksi dengan status pelanggar, seseorang akan lebih 

memilih melakukan whistleblowing internal. Sedangkan ketika resiko 

yang ditanggung pelapor tinggi, seseorang akan lebih memilih 

melakukan whistleblowing secara eksternal ketika status pelanggarnya 

setara atau lebih tinggi dari pelapor. 
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