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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Meningkatnya perilaku disfungsional dalam organisasi dan adanya 

biaya ekonomi dan sosial yang sangat besar dari penipuan laporan keuangan 

menjadi penyebab keruntuhan ekonomi global, menghancurkan portofolio 

investasi, dan dapat mengurangi kepercayaan diri dalam pelaporan 

kecurangan, sehingga dalam pelaporan tindakan tidak etis sangat penting 

untuk stabilitas pasar keuangan global dalam mencegah dan mendeteksi 

penyimpangan keuangan. 

Dalam suatu perusahaan, akuntan memiliki peran yang sangat 

penting untuk keberlangsungan perusahaan. Akuntan ini biasanya sering 

menyaksikan kesalahan serius yang terjadi di dalam organisasi mereka, 

sehingga mereka selalu dihadapkan pada dilema apakah akan melakukan 

whistleblowing atau tidak terhadap rekan-rekan mereka. Pada dasarnya, 

kesalahan atau kecurangan adalah suatu pelanggaran hukum, peraturan-

peraturan, atau bahkan dapat menjadikan ancaman langsung terhadap 

kepentingan umum. 

Whistleblowing merupakan tindakan yang mengungkapkan praktik 

illegal, tidak bermoral, atau melanggar hukum yang dilakukan oleh 

seseorang atau beberapa orang karyawan yang terjadi di dalam perusahaan 

tempat mereka bekerja atau atasannya kepada pihak lain. Internal 

whistleblowing adalah whisteblowing kepada pihak di dalam organisasi atau 
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melalui saluran yang disediakan organisasi, Miceli, Near, Dworkin, 2009 

dalam (Alleyne, 2016). Dalam mempertimbangkan whistleblowing anggota 

harus dapat memanfaatkan saluran internal dalam suatu organisasi.   

Keberadaan whistleblower dalam organisasi memiliki fungsi untuk 

memberi tahu tindakan atas kesalahan atau kecurangan yang ada. Namun, 

jika individu kurang atau bahkan tidak memiliki kepercayaan terhadap 

sistem pelaporan organisasi atau karena adanya perasaan biaya pribadi yang 

tinggi, maka dapat memungkinkan individu enggan untuk menjadi 

whistleblowing. Dengan demikian, organisasi perlu untuk memperhatikan 

dan peduli terhadap kesediaan karyawan mereka untuk membela apa yang 

benar versus kesediaan karyawan untuk mengabaikan tentang kesalahan 

yang mungkin telah disaksikan. 

Pada dasarnya, untuk menjadi seorang whistleblower biasanya 

seseorang mempertimbangkan adanya beberapa faktor, seperti keadilan 

organisasi dan status pelaku kesalahan. Keadilan organisasi (Organizational 

Justice) adalah salah satu konsep yang terdapat di dalam perilaku organisasi 

dan masih terus mengalami perkembangan sampai saat ini. Konsep keadilan 

organisasi memiliki peran yang penting dalam menentukan berbagai sikap 

dan perilaku setiap individu dalam pengungkapan kecurangan. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Seifert, Sweeney, Joireman, & 

Thornton, 2010), yang dimana niat melakukan whistleblowing 

menggunakan dasar keadilan organisasi. Dalam (Seifert et al., 2010) juga 

menunjukkan keberadaan dimensi keadilan dapat memunculkan perilaku 
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prososial. Keadilan organisasi berasal dari equity theory yang dibagi 

menjadi tiga dimensi, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, dan 

keadilan interaksional. Keadilan organisasi dapat menjadikan kinerja dari 

individu meningkat, menciptakan perilaku kewarganegaraan, kesehatan 

mental yang baik untuk individu, tingkat stress menjadi rendah, dan 

berbagai sikap lain individu yang baik. Dimana jika karyawan diperlakukan 

adil oleh organisasinya, mereka akan merasa adanya keadilan, sehingga 

memungkinkan untuk memunculkan suatu hubungan yang dapat 

menguntungkan satu sama lain seperti dengan menjadi whistleblowing. Oleh 

sebab itu, organisasi perlu untuk menerapkan adanya keadilan agar 

seseorang semakin berani untuk menjadi whistleblower.   

Selain itu, status pelaku kesalahan yang berdasarkan pada Prosocial 

Organizational Behavior theory merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi individu dalam melakukan suatu tindakan yang prososial. 

Hal itu seperti pada penelitian oleh (Winardi, 2013) yang menunjukkan 

bahwa status pelaku kesalahan memiliki pengaruh dalam niat melakukan 

whistleblowing. Status sosial merupakan suatu konsep yang menjelaskan 

posisi seseorang dalam suatu stratifikasi sosial. Dalam status sosial dapat 

diukur melalui jabatan, pendidikan, luasnya pengetahuan, politik, dan, 

kekayaan.   

Penelitian yang dilakukan ini merupakan modifikasi dari penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh (Seifert et al., 2010) dengan judul 

“Pengaruh Keadilan Organisasi pada Akuntan Whistleblowing”. Modifikasi 
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pada penelitian ini dengan menambahkan variabel status pelaku kesalahan, 

karena status seseorang merupakan faktor yang mungkin sangat 

berpengaruh dalam niat melakukan whistleblowing. Keberadaan status 

menjadi alasan penentu seseorang apakah akan menjadi seorang 

whistleblower atau tidak. Hal ini terjadi karena apabila seseorang akan 

melaporkan kecurangan yang terjadi, pastinya akan melihat dahulu siapa 

yang telah melakukan kecurangan tersebut. Selain itu, status pelaku 

kesalahan juga berhubungan dengan keadilan organisasi, karena jika 

perusahaan telah adil namun yang melakukan kecurangan adalah atasannya, 

pastinya akan menjadi pertimbangan lebih lanjut untuk melaporkan atau 

tidak.  

Pada (Seifert et al., 2010), penelitian yang dilakukan menggunakan 

metode eksperimen dengan menargetkan pada auditor internal sebanyak 232 

responden dan akuntan manajemen sebanyak 215 responden dari organisasi 

perusahaan di Amerika Serikat. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh 

(Seifert et al., 2010) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 

mengenai keadilan organisasi pada niat melakukan whistleblowing. 

Terhadap penelitian ini, peneliti melakukan pengujian kembali 

dengan penambahan variabel menggunakan pengujian secara berinteraksi 

yaitu dimana status pelaku kesalahan sebagai variabel independen dan 

keadilan organisasi (keadilan interaksional, keadilan prosedural, keadilan 

distributif) sebagai variabel moderasi. Pengujian secara bersamaan 

mengenai keempat variabel ini karena dapat menjelaskan kondisi yang 
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sebenarnya, seperti kondisi di suatu perusahaan yang mungkin tidak semua 

jenis keadilan selalu ada/diterapkan dalam perusahaan. Selain itu, pemilihan 

variabel yang diuji pada penelitian ini diambil dari faktor lingkungan kerja 

yang terdapat di dalam budaya organisasi. Metode yang digunakan penulis 

menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan berbasis skenario 

yang di mana responden akan diberikan pertanyaan mengenai bagaimana 

mereka akan merespon dalam situasi tertentu dan dalam pemilihan 

partisipan yang diambil ini menggunakan mahasiswa aktif akuntansi di 

Universitas Katolik Soegijapranata kota Semarang. Pemilihan partisipan 

mahasiswa akuntansi ini karena mereka merupakan calon akuntan di masa 

depan yang pastinya akan menghadapi dunia pekerjaan dan menghadapi 

dilema etis ketika melaksanakan pekerjaannya, sehingga penelitian ini 

dimaksudkan agar mahasiswa akuntansi terdorong niat melakukan 

whistleblowing. 

Selain itu, penelitian ini juga dilakukan karena terdapat beberapa 

kasus di Indonesia, dimana seorang whistleblower yang seolah menjadi 

tersangka akibat laporannya. Hal ini terjadi karena dalam upaya 

pemberantasan korupsi tidak diikuti dengan perlindungan terhadap 

whistleblower. Sebagai contoh, pada kasus “Papa Minta Saham” di tahun 

2015 yang ketika Sudirman Said melaporkan perkara Setya Novanto yang 

telah meminta sejumlah saham PT Freeport Indonesia dengan 

mengatasnamakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada 

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yang dari pengungkapan tersebut 
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membuat Setya Novanto melaporkan Sudirman Said kepada pihak yang 

berwenang karena merasa tidak terima atas apa yang disampaikan oleh 

pengadu. Akibatnya, justru Sudirman Said yang seolah menjadi tersangka 

atas laporannya sendiri (www.merdeka.com). Selain itu pada kasus “Bupati 

Tanggamus Bambang Kurniawan” di tahun 2016, dimana 10 anggora DPRD 

Tanggamus pelapor telah mengungkapkan dugaan suap yang terkait 

pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 

kepada KPK. Namun atas pelaporan tersebut, para pelapor mendapat 

serangan balik seperti diancam secara fisik, psikis, dan administrasi, hingga 

terancamnya karir terhadap keluarga (www.gresnews.com).  

Pada fenomena tersebut, membuktikan bahwa keberadaan UU di 

Indonesia ini masih belum dapat dirasakan oleh para whistleblower karena 

masih belum berjalan dengan baik. Meskipun di negara Indonesia telah 

memiliki Undang-Undang mengenai perlindungan saksi dan korban yang 

terdapat dalam UU No 31 Tahun 2014, tetapi di Indonesia sendiri belum 

memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang 

whistleblowing. Selain itu, dari fenomena tersebut menunjukkan bahwa 

seseorang cenderung melaporkan kecurangan secara eksternal daripada 

internal, hal itu karena mereka merasa dapat terlindungi dari Undang-

Undang yang ada. Oleh sebab itu, maka penelitian ini untuk mengetahui apa 

saja yang menjadi motivasi seseorang dalam niat whistleblowing dan 

penelitian ini menggunakan variabel keadilan dan variabel status pelaku 

http://www.merdeka.com/
http://www.gresnews.com/
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kesalahan, apakah dengan adanya keadilan dan status pelaku kesalahan 

dapat mempengaruhi niat seseorang dalam melakukan whistleblowing. 

Berdasarkan uraian tersebut, pemilihan topik whistleblowing karena 

dengan adanya whistleblowing dapat meningkatkan efektivitas organisasi 

dalam jangka panjang dan merupakan salah satu tindakan korektif dalam 

suatu perusahaan untuk mengatasi masalah perilaku tidak etis seperti kasus 

korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, penulis hendak 

mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi dengan melakukan modifikasi 

tentang niat melakukan whistleblowing dari sisi keadilan organisasi dan 

status pelaku kesalahan, agar menghasilkan temuan yang lebih jelas 

khususnya di kota Semarang yang merupakan bagian dari negara Indonesia. 

Sehingga penelitian yang peneliti lakukan ini berjudul: PENGARUH 

KEADILAN ORGANISASI DAN STATUS PELAKU KESALAHAN 

TERHADAP NIAT MELAKUKAN WHISTLEBLOWING. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah niat melakukan whistleblowing akan tinggi ketika status pelaku 

kesalahan (status of wrongdoer) lebih rendah? 
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2. Apakah niat melakukan whistleblowing akan tinggi ketika keadilan 

interaksional tinggi dengan status pelaku kesalahan lebih rendah ? 

3. Apakah niat melakukan whistleblowing akan tinggi ketika keadilan 

interaksional tinggi, keadilan prosedural tinggi, dan dengan status 

pelaku kesalahan lebih rendah ? 

4. Apakah niat melakukan whistleblowing akan tinggi ketika keadilan 

interaksional, keadilan prosedural, keadilan distributif pada kondisi 

yang tinggi dan dengan status pelaku kesalahan lebih rendah ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan di muka, maka tujuan 

utama penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui apakah niat melakukan whistleblowing akan 

tinggi ketika status pelaku kesalahan (status of wrongdoer) lebih 

rendah. 

2) Untuk mengetahui apakah niat melakukan whistleblowing akan 

tinggi ketika keadilan interaksional tinggi dengan status pelaku 

kesalahan lebih rendah. 
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3) Untuk mengetahui apakah niat melakukan whistleblowing akan 

tinggi ketika keadilan interaksional tinggi,  keadilan prosedural 

tinggi, dan dengan status pelaku kesalahan lebih rendah. 

4) Untuk mengetahui apakah niat melakukan whistleblowing akan 

tinggi ketika keadilan interaksional, keadilan prosedural, 

keadilan distributif pada kondisi yang tinggi dan dengan status 

pelaku kesalahan lebih rendah. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Kontribusi penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, 

terutama untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam niat 

melakukan whistleblowing dalam dunia pekerjaan. Dimana dapat 

membantu perusahaan yang berkaitan dengan faktor-faktor apa saja 

yang dapat mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan 

whistleblowing, terutama dalam status pelaku kesalahan dan keadilan 

organisasi dan perusahaan juga dapat memperbaiki sistem 

whistleblowing yang dimiliki. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I  Pendahuluan 

Bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan penelitian. 

BAB II  Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang akan 

menjelaskan teori, konsep, dan penelitian terdahulu dalam mendukung 

penelitian, serta pengembangan dari hipotesis penelitian ini. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini menyajikan sumber dan jenis data, objek dan lokasi, subjek dan 

partisipan, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, serta metode analisis data. 

BAB IV Hasil dan Analisis  

Bab ini berisi hasil dan analisis data yang diuraikan dengan berbagai 

perhitungan yang dibutuhkan untuk membahas permasalahan penelitian ini. 

BAB V Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari penelitian yang telah 

dilakukan. 
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