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BAB IV 

HASIL ANALISIS 

 

4.1.  Gambaran Umum Partisipan 

  Partisipan yang diambil dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang yang diambil secara random, dengan cara 

memilih salah satu mata kuliah pada setiap angkatan. Penelitian ini 

memerlukan 296 mahasiswa. Terdapat 18 partisipan yang tidak lolos uji 

manipulasi, sehingga jumlah partisipan yang digunakan peneliti yaitu 278 

partisipan.  

Tabel 4. 1 Jumlah Partisipan dalam Setiap Sel Eksperimen 

 
Sumber: Data primer diolah, 2020  

  Pengambilan partisipan menurut (Nahartyo, 2013), setiap sel yang 

diperlukan paling sedikit 10 pastisipan. Data partisipan yang sudah ada telah 

melebihi target minimal yang diperlukan, dimana peneliti memakai kurang 

lebih 12 partisipan dari setiap sel nya.  

  Partisipan dalam eksperimen ini dikondisikan sebagai karyawan 

yang telah bekerja di bagian pembelian di sebuah perusahaan. Tiap 
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partisipan akan mendapatkan 4 kondisi yang berbeda sesuai setiap sel yang 

diterima. Peneliti akan membedakan kondisi untuk tiap partisipan melalui 

lembar penugasan dengan memberikan warna yang berbeda, yaitu warna 

pink untuk status pelaku kesalahan, warna kuning untuk status pelaku 

kesalahan dan keadilan interaksional, warna hijau untuk status pelaku 

kesalahan, keadilan interaksional, dan keadilan prosedural, dan warna biru 

untuk status pelaku kesalahan, keadilan interaksional, keadilan prosedural, 

dan keadilan distributif. 

  Dalam lembar penugasan yang diberikan, partisipan akan 

mendapat skenario yang berisi kondisi yang ada. Lalu partisipan diminta 

untuk menjawab pertanyaan uji manipulasi dan pertanyaan mengenai niat 

whistle-blowing. Setelah semua skenario dikerjakan, partisipan diminta 

untuk mengisi identitas mereka masing-masing. 

  Peneliti menggunakan 9 kelas secara random, karena jumlah 

mahasiswa yang terdapat di dalam kelas tersebut sudah memenuhi 

partisipan yang dibutuhkan peneliti. 

Diagram 4. 1 Partisipan Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Sumber: Data primer diolah, 2020 



77 
 

  Dalam diagram 4.1 membuktikan bahwa dari 278 partisipan yang 

telah lolos manipulasi terdapat sebagian besar 191 orang berjenis kelamin 

perempuan dan 87 orang yang berjenis kelamin laki-laki. 

 

Diagram 4. 2 Partisipan Berdasarkan IPK 

 
Sumber: Data primer diolah, 2020 

  Dalam diagram 4.2 membuktikan bahwa partisipan yang memiliki 

IPK < 3.00 sebanyak 38 orang, partisipan yang memiliki IPK 3.00 – 3.50 

sebanyak 144 orang, dan partisipan yang memiliki IPK  3.00 sebanyak 96 

orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan memiliki IPK 

diantara 3.00 – 3.50. 
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Diagram 4. 3 Partisipan Berdasarkan Asal SMA/SMK 

 
Sumber: Data primer diolah, 2020 

  Dalam diagram 4.3 membuktikan bahwa dari 278 partisipan yang 

telah lolos manipulasi terdapat sebagian besar 197 orang yang berasal dari 

sekolah swasta dan 81 orang yang berasal dari sekolah negeri. 

 

Diagram 4. 4 Partisipan Berdasarkan Telah Menempuh Mata Kuliah Etika Bisnis 

 

Sumber: Data primer diolah, 2020 

  Dalam diagram 4.4 membuktikan bahwa sebagian besar partisipan 

yang belum mengambil mata kuliah Etika Bisnis sebanyak 181 orang 
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partisipan dan sebanyak 97 orang partisipan telah mengambil mata kuliah 

Etika Bisnis. 

  

4.2.  Statistik Deskriptif 

  Menurut Muniarti, statistik deskriptif merupakan suatu alat yang 

digunakan untuk mengetahui gambaran dari data penelitian yang seperti 

rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, dan range 

(Murniati et al, 2013 : 13). Melalui data tersebut, peneliti akan memperoleh 

suatu gambaran dari suatu data penelitian atau partisipan penelitian.  

Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif 

Keterangan Mean Minimum Maksimum 

Jenis Kelamin 
Laki-Laki 13,70 4 19 

Perempuan 13,85 5 20 

IPK 

< 3,00 14,13 8 18 

3,00 -3,50 13,48 4 20 

> 3,50 14,16 5 20 

Asal SMA/SMK 
Swasta 13,83 4 20 

Negeri 13,74 5 19 

Penempuhan Etika 
Bisnis 

Sudah 14,23 4 20 

Belum 13,57 6 20 

 

Sumber: Data primer diolah, 2020 (Lampiran 1-4) 

Pada data tabel statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa rata-

rata (mean) pada partisipan yang berjenis kelamin perempuan lebih tinggi 

dibandingkan yang berjenis kelamin laki-laki, hal tersebut berarti partisipan 

yang berjenis kelamin perempuan lebih niat dalam melakukan 

whistleblowing. Selanjutnya partisipan memiliki IPK > 3.5 lebih tinggi 

dibandingkan partisipan yang berada pada IPK yang lain, yaitu sebesar 
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14,16, hal tersebut berarti bahwa partisipan yang memiliki IPK > 3,5 lebih 

niat dalam melakukan whistleblowing.  

Selain itu, hasil tabel juga menunjukkan bahwa rata-rata (mean) 

pada partisipan yang berasal dari SMA Swasta lebih tinggi dibandingkan 

yang berasal dari SMA Negeri, artinya partisipan yang berasal dari SMA 

Swasta lebih niat dalam melakukan whistleblowing. Tabel 4. 2 juga 

menunjukkan bahwa rata-rata (mean) pada partisipan yang telah menempuh 

mata kuliah etika bisnis lebih tinggi dibandingkan yang belum menempuh 

mata kuliah etika bisnis, artinya partisipan yang telah menempuh mata 

kuliah etika bisnis lebih niat dalam melakukan whistleblowing. 

 

4.3.  Hasil Uji Validitas Internal 

  Validitas internal digunakan untuk mengukur seberapa valid 

hubungan sebab akibat terjadi, yang berarti seberapa benar atau valid variasi 

variabel independen dapat mempengaruhi variasi variabel dependen 

(Hartono, 2013). Desain penelitian pada eksperimen ini telah memenuhi 

validitas internal yang dapat memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Histori 

 Histori merupakan pengalaman yang partisipan miliki dan suatu 

peristiwa/kejadian tertentu yang dialami dan dirasakan oleh pastisipan 

selama eksperimen ini berlangsung, sehingga dalam mengisi 



81 
 

eksperimen partisipan tidak hanya dapat bereaksi karena manipulasi 

eksperimen tetapi juga karena adanya faktor dari histori. 

Gangguan histori pada penelitian ini mungkin dapat terjadi karena 

berbedanya waktu dan tempat ketika proses eksperimen dilakukan. 

Dalam penelitian ini, eksperimen dilakukan pada kisaran waktu pagi 

dan siang hari, sekitar pukul 08.00 – 13.00. Kemudian untuk tempat 

dilakukan pada kelas dan situasi yang memiliki fasilitas yang sama, 

sehingga efek dari histori tidak akan terjadi. Hal itu dibuktikan dari 

hasil tabel 4.3 yang menunjukkan tidak adanya perbedaan niat 

melakukan whistleblowing di tiap kelas dan dari hasil tabel 4.4 yang 

menunjukkan tidak adanya perbedaan niat melakukan whistleblowing di 

tiap angkatan.  

Tabel 4. 3 Uji Beda Niat Whistleblowing Setiap Kelas 

Kelas Niat Whistleblowing Kelas 
Niat 

Whistleblowing 

1 13.7778 6 13.9655 

2 15.3333  7  13.7959  

3 15.1250 8 13.1522 

4 13.4444 9  13.3784 

5 14.1622     

Sig. 0.361  

Sumber: Data primer diolah, 2020 (Lampiran 5) 
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Tabel 4. 4 Uji Beda Niat Whistleblowing Setiap Angkatan 

Kelas Niat Whistleblowing Sig. 

1 14.4405 

0.061 2 13.7711  

3 13.3423 

Sumber: Data primer diolah, 2020 (Lampiran 6) 

b. Maturasi 

 Maturasi merupakan suatu perubahan alamiah yang sudah dialami 

oleh partisipan karena waktu yang telah berlalu. Dalam hal ini, dapat 

dikatakan bahwa selama eksperimen berlangsung partisipan dapat 

merasa bosan, lapar, atau mungkin lelah sehingga dapat mempengaruhi 

hasil eksperimen. Dalam penelitian, eksperimen dilakukan dengan 

jangka waktu pengisian yang singkat yaitu 4 menit untuk setiap sesinya 

dan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi semua kasus yang ada 

kurang lebih 20 menit, sehingga efek dari maturasi tidak akan terjadi. 

Tidak adanya efek dari maturasi dibuktikan dari hasil tabel 4.3 dan tabel 

4.4 yang menunjukkan tidak adanya perbedaan untuk setiap kelas dan 

setiap angkatan. 

c. Testing 

 Testing merupakan gangguan yang terdapat dalam eksperimen 

yang disebabkan oleh bertambahnya pengalaman atau kemampuan dari 

partisipan dalam memahami eksperimen. Uji testing ini tidak dilakukan 
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dalam penelitian ini karena ancaman ini menggunakan desain 

pretest/posttest, sedangkan pada penelitian ini menggunakan desain 

posttest, sehingga efek dari testing tidak akan terjadi. 

d. Instrumentasi 

 Instrumentasi merupakan suatu peristiwa yang diakibatkan oleh 

instrumentasi atau pengukuran yang dilakukan selama berlangsungnya 

eksperimen. Uji instrumentasi ini tidak dilakukan dalam penelitian ini 

karena ancaman ini menggunakan desain pretest/posttest, sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan desain posttest, sehingga efek dari 

instrumentasi tidak akan terjadi. 

e. Seleksi  

 Seleksi merupakan peristiwa yang terjadi, dimana terdapat adanya 

perbedaan karakteristik partisipan dari antar kelompok partisipan. 

Gangguan ini dapat terjadi saat partisipan memiliki karakteristik yang 

berbeda antara partisipan eksperimen dengan partisipan kontrol.  

 Dalam penelitian ini, peneliti tidak membedakan karakteristik antar 

kelompok partisipan, sehingga efek dari seleksi tidak akan terjadi. 

Tidak terdapatnya efek dari seleksi dapat dilihat  dari tabel 4.5 yang 

membuktikan bahwa tidak adanya perbedaan IPK antar kelompok 

partisipan dan dari tabel 4.6 yang membuktikan bahwa tidak adanya 

perbedaan antara yang telah menempuh mata kuliah Etika Bisnis 

maupun yang belum menempuh, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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karakteristik partisipan sama dan tidak mempengaruhi niat 

whistleblowing. 

Tabel 4. 5 Post Hoc Tests IPK pada Niat Whistleblowing 

 
Sumber: Data primer diolah, 2020 (Lampiran 2) 

 

Tabel 4. 6 Uji Beda Penempuhan Mata Kuliah Etika Bisnis pada Niat Whistleblowing 

 
Sumber: Data primer diolah, 2020 (Lampiran 4) 

 

f. Mortalitas 

 Mortalitas merupakan suatu kegagalan subjek dalam melanjutkan 

keikutsertaannya selama eskperimen berlangsung. Uji mortalitas ini tidak 

dilakukan dalam penelitian ini karena ancaman ini menggunakan desain 

pretest/posttest, sedangkan pada penelitian ini menggunakan desain 

posttest, sehingga efek dari mortalitas tidak akan terjadi. 
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g. Regresi Statistis 

 Regresi statistis merupakan kondisi yang dapat muncul akibat dari 

partisipan dipilih secara tidak acak dari subjek yang ada. Pada faktor ini, 

dapat memberikan efek pada hasil eksperimen yang disebabkan oleh 

syarat tertentu. Ancaman ini hanya dapat terjadi apabila partisipan dipilih 

secara tidak acak, sedangkan pada eksperimen ini partisipan dipilih 

secara acak  dengan cara memilih salah satu mata kuliah pada setiap 

angkatan. 

 

4.4.  Hasil Pengujian Hipotesis 

4.4.1. Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Pada pengujian hipotesis 1 digunakan untuk mengetahui apakah 

niat melakukan whistleblowing akan tinggi ketika status pelaku 

kesalahan rendah. Pada hipotesis 1 penelitian ini menggunakan uji One-

Way ANOVA untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam niat 

melakukan whistleblowing, dimana partisipan dihadapkan pada 3 

kondisi antara status pelaku kesalahan tinggi, sederajat, dan rendah. 

Berikut hasil dari pengujian untuk hipotesis:  
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Tabel 4. 7 Uji Pengujian Hipotesis 1 

Keterangan   
Niat 

Whistleblowing 
Sig. 

Status Pelaku 

Kesalahan 

Tinggi 3.27 

0.000 Sederajat 3.64 

Rendah 4.13 

Sumber: Data Primer diolah, 2020 (Lampiran 7) 

Hasil dari tabel 4.7 menunjukkan bahwa rata-rata dari niat 

melakukan whistleblowing pada kondisi status pelaku kesalahan tinggi 

sebesar 3.27, pada status pelaku kesalahan sederajat 3.64, dan pada 

status pelaku kesalahan rendah sebesar 4.13. Hal tersebut berarti niat 

melakukan whistleblowing pada kondisi status pelaku kesalahan rendah 

lebih tinggi secara signifikan daripada kondisi lainnya dan terdapat 

perbedaan dalam niat melakukan whistleblowing yang secara signifikan 

pada status pelaku kesalahan tinggi, sederajat, dan rendah yang 

ditunjukkan dari hasil nilai sig. sebesar 0.000 yang berarti nilai sig. < 

0.05, sehingga dapat disimpulkan hipotesis 1 diterima, bahwa niat 

melakukan whistleblowing akan tinggi ketika status pelaku kesalahan 

lebih rendah.  

 Pada status pelaku kesalahan, peneliti memunculkan tabel Post 

Hoc Tests antara status pelaku kesalahan tinggi, sederajat, dan rendah. 

Hal tersebut dilakukan karena sesuai dengan hipotesis yang akan diuji 

di hipotesis 1.  
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Tabel 4. 8 Post Hoc Test Status Pelaku Kesalahan 

(I) SP (J) SP Mean Difference (I-J) Sig. 

Rendah Tinggi .860* .000 

Sederajat .488* .005 

Sumber: Data primer diolah, 2020 (Lampiran 7) 

 

Dari hasil uji Post Hoc Tests, pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa 

adanya perbedaan signifikan pada kondisi status pelaku kesalahan 

rendah dengan tinggi dan status pelaku kesalahan rendah dengan 

sederajat.  

Jadi, apabila status pelaku kesalahan dalam perusahaan yang lebih 

rendah dari pelapor pasti tidak akan terjadi ancaman pembalasan atas 

laporannya dan seseorang semakin berani untuk melaporkan adanya 

tindakan kecurangan. Sehingga dilihat dari adanya status pelaku 

kesalahan dapat mendukung seseorang dalam niat melakukan 

whistleblowing, karena ketika seseorang akan melaporkan adanya 

kecurangan maka mereka akan mempertimbangkan terlebih dahulu 

siapa pelaku kecurangan tersebut.  

Hipotesis ini mendukung penelitian sebelumnya oleh (Winardi, 

2013) menyebutkan temuan yang menunjukkan bahwa status pelaku 

kesalahan yang lebih rendah dari pelapor lebih niat dalam melakukan 

whistleblowing. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil penelitian dan 

pernyataan diatas bahwa seseorang yang dihadapkan pada status pelaku 
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kesalahan lebih rendah, lebih memiliki niat dalam melakukan 

whistleblowing daripada seseorang yang dihadapkan pada status pelaku 

kesalahan yang lebih tinggi maupun sama dengan pelapor. Selain itu, 

pada hipotesis ini memberikan kontribusi untuk penelitian saat ini yang 

sangat diperlukan oleh perusahaan dalam mengembangkan sistem 

whistleblowing yang dimiliki. 

 

4.4.2. Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Pada pengujian hipotesis 2 digunakan untuk mengetahui apakah 

niat melakukan whistleblowing akan tinggi ketika status pelaku 

kesalahan rendah dan keadilan interaksional tinggi. Pada hipotesis 2 

penelitian ini menggunakan uji One-Way ANOVA untuk mengetahui 

efek interaksi antara status pelaku kesalahan dengan keadilan 

interaksional. Berikut hasil dari pengujian untuk hipotesis: 

 

Tabel 4. 9 Uji Pengujian Hipotesis 2 

Keterangan 
Keadilan Interaksional 

Tinggi Rendah 

Status 

Pelaku 

Kesalahan 

Tinggi 3.81 3.00 

Sederajat 3.96 3.44 

Rendah 4.11 3.38 

Keterangan  Sig. 

SP*KI 0.000 

Sumber: Data primer diolah, 2020 (Lampiran 8) 

Hasil dari tabel 4.9 menunjukkan terdapat perbedaan niat 

whistleblowing pada keenam kondisi diatas. Rata-rata niat melakukan 

whistleblowing tertinggi terdapat pada kondisi status pelaku kesalahan 
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rendah dan keadilan interaksional yang tinggi, yaitu sebesar 4.11, 

artinya niat melakukan whistleblowing pada kondisi status pelaku 

kesalahan rendah dengan keadilan interaksional tinggi, lebih tinggi 

secara signifikan daripada kondisi yang lainnya. Hasil tersebut juga 

menunjukkan terdapat perbedaan niat melakukan whistleblowing secara 

signifikan pada keenam kondisi tersebut yang menunjukkan nilai sig. < 

0.05, sehingga dapat disimpulkan hipotesis 2 diterima, bahwa niat 

melakukan whistleblowing akan tinggi ketika status pelaku kesalahan 

lebih rendah dan keadilan interaksional tinggi. 

 Jadi, apabila status pelaku kesalahan dalam perusahaan yang lebih 

rendah dari pelapor pasti tidak akan terjadi ancaman pembalasan atas 

laporannya dan perusahaan yang menerapkan keadilan interaksional 

yang tinggi dengan atasan yang memperlakukan semua karyawannya 

secara sama, maka karyawan akan merasa bahwa mereka tidak akan 

dibeda-bedakan antar karyawan yang satu dengan yang lainnya. Hal itu 

pastinya dapat mendorong seseorang dalam niat melakukan 

whistleblowing. 

Tabel 4. 10 Post Hoc Test Hipotesis 2 

(I) SPKI (J) SPKI 

Mean Difference 

(I-J) Sig. 

SP Rendah KI Tinggi SP Tinggi KI Tinggi .300 1.000 

SP Tinggi KI Rendah 1.109* .000 

SP Sederajat KI Tinggi .151 1.000 
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SP Sederajat KI Rendah .664* .049 

SP Rendah KI Rendah .726* .018 

Sumber: Data Primer diolah, 2020 (Lampiran 8) 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

signifikan antara kondisi status pelaku kesalahan rendah dan keadilan 

interaksional tinggi dengan kondisi status pelaku kesalahan tinggi, 

sederajat, rendah dan keadilan interaksional rendah. Hal tersebut dapat 

dilihat bahwa seorang pelapor lebih mempertimbangkan tinggi atau 

rendahnya keadilan interaksional daripada status pelaku kesalahan, 

karena adanya perlakuan atasan yang adil dengan tidak membeda-

bedakan antar karyawannya akan mendorong niat melakukan 

whistleblowing  seseorang.  

Selain itu tidak adanya perbedaan signifikan antara kondisi status 

pelaku kesalahan rendah dan keadilan interaksional tinggi dengan 

kondisi status pelaku kesalahan tinggi dan keadilan interaksional tinggi 

serta kondisi status pelaku kesalahan sederajat dan keadilan 

interaksional tinggi, berarti walaupun adanya keadilan interaksional 

yang tinggi, siapapun pelapornya baik lebih tinggi, sederajat, maupun 

lebih rendah dari pelapor, seseorang pasti akan berniat dalam 

melakukan whistleblowing.  

Hipotesis ini memberikan kontribusi untuk penelitian saat ini yang 

sangat diperlukan oleh perusahaan dalam mengembangkan sistem 

whistleblowing yang dimiliki dan meningkatkan keadilan 
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interaksionalnya melalui hubungan interpersonal antara atasan dengan 

bawahan. Pada hipotesis ini juga memberikan bukti empiris yang 

mendukung penelitian sebelumnya oleh (Winardi, 2013) menyebutkan 

temuan yang menunjukkan bahwa status pelaku kesalahan yang lebih 

rendah dari pelapor lebih niat melakukan whistleblowing daripada status 

pelaku kesalahan yang lebih tinggi maupun sama dengan pelapor. 

Selain itu, hipotesis ini juga mendukung penelitian sebelumnya oleh 

pada Seifert (Seifert et al., 2010) menunjukkan keadilan interaksional 

yang tinggi mempengaruhi niat melakukan whistleblowing. Sehingga 

dapat disimpulkan dari hasil penelitian dan pernyataan diatas bahwa 

seseorang yang dihadapkan pada status pelaku kesalahan lebih rendah, 

memiliki niat dalam melakukan whistleblowing apalagi ditambah 

dengan perusahaan yang memiliki keadilan interaksional yang tinggi 

dengan adanya perlakukan atasan yang tidak membeda-bedakan 

bahwannya, seseorang menjadi lebih niat dalam melakukan 

whistleblowing. 

 

4.4.3. Hasil Pengujian Hipotesis 3 

Pada pengujian hipotesis 3 digunakan untuk mengetahui apakah 

niat melakukan whistleblowing akan tinggi ketika status pelaku 

kesalahan rendah, keadilan interaksional tinggi, dan keadilan prosedural 

tinggi. Pada hipotesis 3 penelitian ini menggunakan uji One-Way 

ANOVA untuk mengetahui efek interaksi antara status pelaku 
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kesalahan, keadilan interaksional, dan keadilan prosedural. Berikut hasil 

dari pengujian untuk hipotesis: 

 

Tabel 4. 11 Uji Pengujian Hipotesis 3 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah, 2020 (Lampiran 9) 

Hasil dari tabel 4.11 juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

niat whistleblowing pada kedua belas kondisi diatas, tetapi tidak secara 

signifikan. Rata-rata niat melakukan whistleblowing tertinggi terdapat 

pada kondisi status pelaku kesalahan rendah, keadilan interaksional 

yang tinggi, dan keadilan posedural tinggi, yaitu sebesar 4.09, artinya 

niat melakukan whistleblowing pada kondisi status pelaku kesalahan 

rendah, keadilan interaksional tinggi, dan keadilan prosedural tinggi, 

lebih tinggi daripada kondisi yang lainnya. Hasil tersebut juga 

menunjukkan terdapat perbedaan niat melakukan whistleblowing secara 

signifikan pada kedua belas kondisi tersebut yang menunjukkan nilai 

sig. < 0.05, sehingga dapat disimpulkan hipotesis 3 diterima, bahwa niat 

melakukan whistleblowing akan tinggi ketika keadilan interaksional 

  

Keadilan Interaksional 

Tinggi Rendah 

Keadilan Prosedural 

Tinggi Rendah Tinggi Rendah 

STATUS 

PELAKU 

KESALAHAN 

TINGGI 3.92 3.39 3.09 2.30 

SEDERAJAT 3.86 2.68 3.86 2.83 

RENDAH 4.09 3.00 4.00 2.67 

Keterangan  Sig. 

SP*KI*KP 0.000 



93 
 

tinggi, keadilan prosedural tinggi, dan dengan status pelaku kesalahan 

lebih rendah. 

Jadi, apabila status pelaku kesalahan dalam perusahaan yang lebih 

rendah dari pelapor pasti tidak akan terjadi ancaman pembalasan atas 

laporannya dan perusahaan yang menerapkan keadilan interaksional 

yang tinggi dengan atasan yang memperlakukan semua karyawannya 

secara sama, maka karyawan akan merasa bahwa mereka tidak akan 

dibeda-bedakan antar karyawan yang satu dengan yang lainnya serta 

perusahaan yang menerapkan prosedur whistleblowing yang konsisten, 

maka seseorang akan merasakan adanya keadilan. Adanya hal tersebut 

pastinya dapat mendorong seseorang dalam niat melakukan 

whistleblowing. 

 

Tabel 4.12 Post Hoc Test Hipotesis 3 

(I) SPKIKP (J) SPKIKP 

Mean Difference (I-

J) Sig. 

SP Rendah KI Tinggi KP 

Tinggi 

SP Tinggi KI Tinggi KP Tinggi .170 1.000 

SP Tinggi KI Tinggi KP Rendah .696 1.000 

SP Tinggi KI Rendah KP Tinggi 1.000 .069 

SP Tinggi KI Rendahi KP 

Rendah 
1.783* .000 

SP Sederajat KI Tinggi KP Tinggi .230 1.000 
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SP Sederajat KI Tinggi KP 

Rendah 
1.403* .001 

SP Sederajat KI Rendah KP 

Tinggi 
.223 1.000 

SP Sederajat KI Rendah KP 

Rendah 
1.261* .003 

SP Rendah KI Tinggi KP Rendah 1.087* .025 

SP Rendah KI Rendah KP Tinggi .087 1.000 

SP Rendah KI Rendah KP 

Rendah 
1.420* .000 

Sumber: Data Primer diolah, 2020 (Lampiran 9) 

  Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

signifikan antara kondisi status pelaku kesalahan rendah, keadilan 

interaksional tinggi, dan keadilan prosedural tinggi dengan kondisi status 

pelaku kesalahan tinggi, keadilan interaksional rendah, dan keadilan 

prosedural rendah; kondisi status pelaku kesalahan sederajat, keadilan 

interaksional baik tinggi maupun rendah, dan keadilan prosedural rendah; 

dan kondisi status pelaku kesalahan rendah, keadilan interaksional baik 

tinggi maupun rendah, dan keadilan prosedural tinggi. Jadi seorang 

pelapor lebih mempertimbangkan keadilan prosedural daripada status 

pelaku kesalahan dan keadilan interaksional, karena adanya prosedur 

whistleblowing yang konsisten dengan menjaga identitas pelapor hingga 

menindaklanjuti adanya kecurangan, maka akan mendorong niat 

melakukan whistleblowing  seseorang. 
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Sedangkan tidak terdapat perbedaan signifikan dalam niat 

melakukan whistleblowing pada kondisi status pelaku kesalahan baik 

tinggi maupun sederajat, keadilan interaksional tinggi, dan keadilan 

prosedural tinggi; kondisi status pelaku kesalahan tinggi, keadilan 

interaksional tinggi, dan keadilan prosedural rendah; serta kondisi status 

pelaku kesalahan baik tinggi, sederajat, maupun rendah, keadilan 

interaksional tinggi, dan keadilan prosedural tinggi. Hal ini berarti 

meskipun perusahaan memiliki keadilan interaksional tinggi dan 

siapapun status pelaku kesalahannya seseorang akan tetap niat melakukan 

whistleblowing atau dengan kata lain tidak akan menjadi pengaruh untuk 

seseorang dalam melaporkan suatu kecurangan asalkan keadilan 

prosedural tinggi. 

Berdasarkan hasil yang tidak menunjukkan perbedaan yang 

signifikan pada kondisi tersebut, mungkin terjadi karena adanya interaksi 

antara status pelaku kesalahan, keadilan interaksional, dan keadilan 

prosedural sehingga menyebabkan manipulasi variabel status pelaku 

kesalahan kurang dirasakan oleh partisipan karena tidak menjelaskan 

secara spesifik adanya hubungan antara pelapor dengan pelaku 

kecurangan. Hal ini sudah peneliti masukkan kedalam keterbatasan 

penelitian ini. 

Hipotesis ini memberikan kontribusi untuk penelitian saat ini yang 

sangat diperlukan oleh perusahaan dalam mengembangkan sistem 

whistleblowing yang dimiliki dengan meningkatkan konsistensi pada 
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kebijakan dan peraturan whistleblowing dengan menjaga anonimitas 

pelapor hingga menindaklanjuti adanya kecurangan serta perusahaan juga 

dapat meningkatkan keadilan interaksional melalui hubungan 

interpersonal antara atasan dengan bawahan.  

Pada hipotesis ini juga memberikan bukti empiris yang mendukung 

penelitian sebelumnya oleh (Winardi, 2013) menyebutkan temuan yang 

menunjukkan bahwa status pelaku kesalahan yang lebih rendah dari 

pelapor lebih niat melakukan whistleblowing daripada status pelaku 

kesalahan yang lebih tinggi maupun sama dengan pelapor. Selain itu, 

hipotesis ini juga mendukung penelitian sebelumnya oleh pada Seifert 

(Seifert et al., 2010) menunjukkan keadilan interaksional dan keadilan 

prosedural yang tinggi mempengaruhi niat melakukan whistleblowing. 

Sehingga dapat disimpulkan dari hasil penelitian dan pernyataan diatas 

bahwa seseorang yang dihadapkan pada status pelaku kesalahan lebih 

rendah, memiliki niat dalam melakukan whistleblowing apalagi ditambah 

dengan perusahaan yang memiliki keadilan interaksional yang tinggi 

dengan adanya perlakukan atasan yang tidak membeda-bedakan 

bahwannya dan perusahaan yang memiliki keadilan prosedural yang 

tinggi dengan menerapkan prosedur whistleblowing yang konsisten 

hingga menindaklanjuti adanya kecurangan, seseorang menjadi lebih niat 

dalam melakukan whistleblowing. 
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4.4.4. Hasil Pengujian Hipotesis 4 

Pada pengujian hipotesis 4 digunakan untuk mengetahui apakah 

niat melakukan whistleblowing akan tinggi ketika status pelaku 

kesalahan rendah, keadilan interaksional tinggi, dan keadilan prosedural 

tinggi. Pada hipotesis 4 penelitian ini menggunakan uji One-Way 

ANOVA untuk mengetahui efek interaksi antara status pelaku 

kesalahan, keadilan interaksional, dan keadilan prosedural, dan keadilan 

distributif. Berikut hasil dari pengujian untuk hipotesis: 

Tabel 4. 13 Uji Pengujian Hipotesis 4 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah, 2020 (Lampiran 10) 

Hasil dari tabel 4.13 menunjukkan terdapat perbedaan niat 

whistleblowing pada kedua puluh empat kondisi diatas, tetapi tidak 

secara signifikan. Rata-rata niat melakukan whistleblowing tertinggi 

terdapat pada kondisi status pelaku kesalahan rendah, keadilan 

interaksional yang tinggi, keadilan posedural tinggi, dan keadilan 

distributif rendah, yaitu sebesar 4.45, artinya niat melakukan 

whistleblowing pada kondisi status pelaku kesalahan rendah, keadilan 

interaksional tinggi, keadilan prosedural tinggi, dan keadilan distributif 

rendah, lebih tinggi daripada kondisi yang lainnya. Walaupun nilai sig. 
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< 0.05, namun dapat disimpulkan hipotesis 4 ditolak, karena rata-rata 

tertinggi tidak pada kondisi kondisi status pelaku kesalahan rendah, 

keadilan interaksional yang tinggi, keadilan posedural tinggi, dan 

keadilan distributif tinggi. 

Hasil hipotesis 4 ditolak ini mungkin terjadi karena terdapatnya 

keadilan interaksional dan keadilan prosedural yang berpengaruh dalam 

niat melakukan whistleblowing, namun apabila adanya interaksi dengan 

keadilan distributif maka kurang memiliki pengaruh yang kuat untuk 

seseorang dalam melaporkan suatu kecurangan apabila perusahaan 

memiliki keadilan interaksional dan keadilan prosedural. Hal tersebut 

karena keberadaan keadilan interaksional dan keadilan prosedural 

memiliki dampak yang kuat dalam mempengaruhi pelapor dan 

perusahaan. Sedangkan adanya keadilan distributif dalam penelitian ini 

dikondisikan dengan memberikan bonus dan mungkin mereka merasa 

kurang diuntungkan dengan pemberian bonus saja karena mungkin 

tidak sebanding dengan risiko yang diterima saat menjadi pelapor, 

sehingga mungkin partisipan lebih mengutamakan kondisi yang 

menurutnya penting dan menguntungkan. Hal ini sudah peneliti 

masukkan kedalam keterbatasan penelitian. 

Keseluruhan hasil dari pengujian yang telah dilakukan dengan 

menggunakan uji ANOVA menunjukkan bahwa hipotesis 1, hipotesis 2, 

dan hipotesis 3 diterima, namun pada hipotesis 4 ditolak. Hal tersebut 

berarti pada kondisi status pelaku kesalahan rendah, kondisi keadilan 
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interaksional tinggi, dan keadilan prosedural tinggi terbukti dapat 

memunculkan niat melakukan whistleblowing seseorang. Pada hipotesis 

1, 2, dan 3 ini juga mendukung peneliti sebelumnya yaitu milik Winardi 

(2013) yang menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara status 

pelaku kesalahan dalam niat melakukan whistleblowing dan peneliti 

sebelumnya oleh Seifert (Seifert et al., 2010) menunjukkan keadilan 

interaksional dan keadilan prosedural yang berada pada kondisi yang 

tinggi mempengaruhi niat melakukan whistleblowing. 
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