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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perilaku etis profesi akuntansi saat ini sedang dipertanyakan karena banyak 

terungkapnya kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar 

dengan melibatkan kantor akuntan ternama dan akuntan professional (R. Z. Elias, 

2006). Menyebabkan kepercayaan masyarakat akan perilaku etis profesi akuntansi 

menurun. Hal ini tidak hanya berlaku untuk akuntan perusahaan, namun juga 

berlaku untuk akuntan publik dan pemerintah.  

Enron adalah perusahaan pertama yang kasus kecurangannya terungkap.  

Enron memanipulasi digit angka di laporan keuangannya dengan cara melakukan 

mark-up pendapatan perusahaan sebesar US$ 600 juta dan menyembunyikan utang 

perusahaan sebesar US$ 1,2 miliar. Hal ini dilakukan Enron untuk membuat kinerja 

perusahaan seolah-olah baik. Sehingga para investor mau menanamkan modalnya 

di Enron. Salah satu pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah KAP Andersen. 

Dimana seharusnya tugas dari akuntan publik adalah memastikan tidak ada 

penyalahgunaan, penyelewengan, tindakan yang menyimpang, dan manipulasi 

dalam laporan keuangan sehingga laporan keuangan menjadi handal, wajar, dan 

tidak menyesatkan. Bermula dari kasus inilah pandangan serta kepercayaan 

masyarakat mengenai etika profesi akuntan tidak lagi baik. Kasus kecurangan yang 

terjadi di Enron diungkap oleh seorang bernama Sherron Watkins yang merupakan 
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salah seorang eksekutif Enron. Sherron Watkins melaporkan kecurangan tersebut 

kepada Kenneth Lay selaku CEO Enron. Konsekuensi yang dikenakan pada Enron 

terkait dengan terungkapnya kecurangan yang dilakukannya adalah pendaftaran 

kebangkrutan di pengadilan dan dilarangnya Enron dan KAP Andersen melakukan 

kontrak pekerjaan dengan Lembaga pemerintah di Amerika. Selain Enron, KAP 

Andersen juga menerima sejumlah konsekuensi atas tindakan yang dilakukan, 

seperti kehilangan klien, pembelotan afiliasi dari KAP lain, pengungkapan tentang 

keterlibatan pegawai KAP Andersen dalam kasus Enron yang terus meningkat. 

Puncaknya adalah dicabutnya izin KAP Arthur Andersen oleh Otoritas Keuangan 

Amerika Serikat (“Analisis Kasus Enron Corporation Lengkap”, 2016). 

Kasus kecurangan lain yang terungkap yaitu perusahaan Worldcom. Saat 

itu, Amerika sedang mengalami resesi ekonomi menyebabkan permintaan 

infrastruktur internet berkurang drastis. Akibatnya, beberapa perusahaan di sektor 

telekomunikasi, khususnya internet, mengalami penurunan pendapatan secara 

drastis. Salah satunya adalah Worldcom. Harga saham Worldcom yang awalnya 

berjumlah $ 150 milyar menurun drastis menjadi $ 150 juta hanya dalam waktu dua 

tahun (2000-2002). Hal inilah yang menyebabkan pihak manajemen yaitu Bernard 

Ebbers selaku CEO, Scott Sullivan selaku CFO, dan David Myers selaku auditor 

senior melakukan pelanggaran praktik-praktik akuntansi tanpa 

mengkonsultasikannya pada KAP Andersen agar isu-isu tidak enak terhindarkan. 

Caranya adalah dengan mengklasifikasikan beban jaringan sebagai pengeluran 

modal di laporan keuangannya. Menjadikan pendapatan perusahaan yang awalnya 

sebesar $ 152 juta di tahun 1990 meningkat drastis menjadi $ 392 milyar di tahun 
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2001 (Rismawati, 2019). Kasus kecurangan yang terjadi di perusahaan Worldcom 

terungkap karena Auditor internal Cynthia Copper melaporkan masalah ini kepada 

Max Bobbit selaku kepala komite audit. Kemudian Max Bobbit meminta kepada 

KPMG, yang merupakan eksternal auditor untuk melakukan investigasi. 

Konsekuensi yang diterima oleh perusahaan Worldcom adalah dijatuhinya 

hukuman 25 tahun penjara kepada Bernard Ebbers selaku CEO Worldcom karena 

terbukti turut terlibat dalam penipuan pelaporan akuntansi Worldcom, dihukumnya 

CFO Worldcom, Scott Sullivan selama 5 tahun penjara, dan dipaksanya David 

Myers selaku auditor senior untuk mengundurkan diri (Sakdiyah, 2019). Tidak 

hanya itu, nilai saham Worldcom juga terus menurun sampai kurang dari 1 sen di 

pertengahan tahun 2002. Worldcom juga memberhentikan 17.000 karyawan dari 

85.000 karyawan (“Kasus Skandal Akuntansi Pada Worldcom”, 2011).  

Salah satu kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia adalah kasus Gayus 

Tambunan. Gayus merupakan salah satu pegawai di Direktorat Jendral Pajak yang 

menggelapkan pajak negara sebesar Rp 1,7 triliun (Imran Rusli, 2010). Kasus 

penggelapan pajak oleh Gayus ini terungkap karena pernyataan Susno Duadji yang 

merupakan Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (KABARESKRIM) 

Mabes Polri. Konsekuensi dari perbuatan Gayus adalah dijatuhinya hukuman 

selama 29 tahun penjara atas kasus korupsi, pencucian uang, penggelapan uang, dan 

pemalsuan paspor (Yusron Fahmi, 2018). 

Ada banyak cara untuk mencegah terjadinya kecurangan akuntansi. Salah 

satu caranya adalah dengan melakukan whistleblowing. Dimana whistleblowing 

adalah pelaporan oleh anggota dari suatu organisasi terhadap praktek ilegal, tidak 
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bermoral, dan tidak sah yang berbeda dibawah kendali atasan mereka terhadap 

orang atau organisasi yang dapat bertindak (R. Elias, 2008). Selain dapat mencegah 

terjadinya keurangan, whistleblowing juga bisa berguna untuk mengembalikan 

kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan.  

Tiga kasus kecurangan yang tadi dibahas terungkap karena adanya tindakan 

whistleblowing oleh whistleblower. Dimana menurut (Semendawai et al., 2011) 

dalam bukunya Memahami Whistleblower, whistleblower merupakan sebutan yang 

ditujukan untuk seseorang yang mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana 

atau tindakan yang dianggap illegal di tempatnya bekerja atau orang lain berada, 

kepada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti media massa atau 

Lembaga pemantau publik. Pengungkapan atau pelaporan tersebut tidak selalu 

didasari itikad baik sang pelapor, namun memang tujuannya untuk mengungkap 

kejahatan, kecurangan atau penyelewengan yang diketahuinya. Whistleblower bisa 

berasal dari pihak internal, yaitu karyawan dari organisasi itu sendiri atau dari pihak 

eksternal yaitu pemasok, masyarakat, dan orang lain yang bukan berasal dari 

organisasi. Beberapa nama yang tercatat sebagai whistleblower adalah Cynthia 

Cooper (kasus Worldcom), Sherron Watkins (kasus Enron), dan Susno Duadji 

(kasus Gayus Tambunan).  

Menjadi whistleblower tidaklah mudah. Ada beberapa risiko yang mungkin 

saja diterima yaitu kehidupan pribadi, karir pekerjaan, ataupun mental outlook 

mereka.  Untuk itu, seorang whistleblower harus punya keberanian karena bisa saja 

seorang whistleblower mendapatkan teror dari orang-orang yang tidak 

menyukainya (Sulistomo & Prastiwi, 2012).  
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Untuk melindungi para whistleblower, pemerintah saat ini telah 

bekerjasama dengan berbagai pihak. Sejak 10 November 2008, di Indonesia sudah 

ada whistleblowing system (WBS) yang diterbitkan oleh Komite Nasional 

Kebijakan Governance (KNKG). Dimana whistleblowing system (WBS) ini 

berguna untuk melapor jika ada pelanggaran. Dimana identitas pelapor dijamin 

kerahasiaannya dan juga diberikan perlindungan oleh pimpinan. Di Indonesia, 

whistleblowing system (WBS) berbentuk layanan berbasis web yang dipelopori oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini sudah banyak yang menggunakan 

whistleblowing system (WBS), tidak hanya Lembaga Pemerintah namun juga 

swasta. Dengan adanya whistleblowing system (WBS) berbasis web ini, harapannya 

adalah agar bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk turut serta 

ambil bagian dalam upaya pelaporan kecurangan kepada pihak pembuat kebijakan 

yang sesuai karena sistem ini terbuka dan sukarela serta tidak terbatas oleh jabatan. 

Dimana nantinya setiap laporan yang masuk akan diteliti kebenarannya, ditetapkan 

proses sanksi, maupun perlindungan kerahasiaan bagi pelapor dan kesempatan 

pembelaan bagi pihak terlapor kemudian oleh organisasi ditindaklanjuti (Humas 

Seketaris Kabinet Republik Indonesia, 2016). 

Karena maraknya kasus-kasus yang berkaitan dengan kecurangan dan 

pelaporan kecurangan yang melibatkan profesi akuntan dan auditor, peneliti merasa 

perlu untuk melakukan penelitian yang melibatkan calon akuntan dan auditor yang 

adalah mahasiswa akuntansi terkait dengan whistleblowing atau pelaporan 

kecurangan. 
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Niat merupakan keinginan kuat yang muncul dari dalam diri individu untuk 

melakukan sesuatu (Sulistomo & Prastiwi, 2012). Niat merupakan topik yang 

penting terutama dalam hubungannya dengan prediksi tingkah laku (Handika & 

Sudaryanti, 2017). Seorang individu melakukan tingkah laku ketika individu 

tersebut memang ingin untuk melakukannya (Handika & Sudaryanti, 2017). 

Makanya, individu tersebut membentuk suatu intensi atau yang biasa kita sebut 

dengan niat (Handika & Sudaryanti, 2017). Niat akan motivasi individu untuk 

melakukan suatu tindakan (Sulistomo & Prastiwi, 2012). Sebelum menjadi 

whistleblower, individu harus memiliki niat terlebih dahulu. Dimana niat ini akan 

mempengaruhi tindakan yang nantinya dilakukan oleh individu.  

Teori yang bisa menjelaskan niat seseorang melakukan suatu perilaku 

adalah Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Icek Ajzen & 

Martin Fishben (1988). Park & Blenkinsopp (2009) pernah mengeksplorasi TPB 

terkait validitasnya sebagai teori umum untuk menjelaskan niat whistleblowing. 

Hasil menunjukkan bahwa Theory of Planned Behavior valid sebagai teori umum 

untuk menjelaskan niat whistleblowing. Dalam TPB, tiga faktor yang 

mempengaruhi niat individu untuk berperilaku yaitu sikap terhadap perilaku, norma 

subyektif, dan kontrol perilaku. Sebelum berniat untuk melakukan suatu tindakan, 

pastilah seseorang melakukan penilaian atas baik atau buruknya perilaku atau 

seberapa besar manfaat yang akan diterimanya dan orang lain ketika perilaku 

tersebut dilakukan. Hal ini tergantung dari keyakinan masing-masing individu 

terhadap suatu perilaku. Proses inilah yang dinamakan sikap terhadap perilaku. 

Selain itu, ada juga pengaruh dari luar diri individu ketika menentukan suatu 



7 
 

 
 

tindakan, yaitu norma subyektif. Seorang individu akan melakukan perilaku 

tertentu jika individu yakin bahwa perilakunya dapat diterima oleh orang-orang 

sekitar yang dianggapnya penting. Terakhir, individu akan melakukan suatu 

tindakan apabila tindakan tersebut mudah untuk dilakukan dan memiliki risiko yang 

minim sehingga bisa dikontrol.  

Penelitian tentang whistleblowing sudah banyak dilakukan. Namun, hasil 

penelitiannya berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistomo & Prastiwi, 

(2012) mengenai persepsi mahasiswa terhadap pengungkapan kecurangan di 

UNDIP dan UGM dengan hasil sikap terhadap perilaku berpengaruh positif 

terhadap niat melakukan whistleblowing. Hasil serupa didapatkan juga oleh Putra 

& Maharani (2018), dan Parianti, Suartana, & Badera (2016) yang menyatakan 

bahwa sikap terhadap perilaku berpengaruh positif terhadap niat melakukan 

whistleblowing. Selain itu, ada juga Park & Blenkinsopp (2009) yang mengatakan 

bahwa sikap terhadap perilaku berpengaruh positif terhadap niat melakukan 

whistleblowing. Namun, hasil dari penelitian Handika & Sudaryanti (2017) 

menyatan hal yang berbeda yaitu sikap terhadap perilaku tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap niat melakukan whistleblowing.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Handika & Sudaryanti (2017), 

Sulistomo & Prastiwi (2012), Parianti et al. (2016), dan Park & Blenkinsopp (2009) 

menyatakan bahwa kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat melakukan 

whistleblowing. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Putra & Maharani (2018)  

memiliki hasil yang berbeda yaitu kontrol perilaku tidak berpengaruh signifikan 

positif terhadap niat melakukan whistleblowing. Sementara Park & Blenkinsopp 
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(2009) juga mengatakan hal yang mirip yaitu kontrol perilaku tidak berpengaruh 

signifikan terhadap niat melakukan whistleblowing. 

Dikarenakan banyaknya kasus-kasus terkait kecurangan dan pelaporan 

kecurangan (whistleblowing) serta adanya perbedaan hasil penelitian yang 

dilakukan, menjadikan peneliti terdorong untuk menguji kembali pengaruh sikap 

terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku terhadap niat melakukan 

tindakan whistleblowing. Pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah lokasi dilakukannya penelitian dan obyek penelitian.  

Penelitian terdahulu hanya menggunakan mahasiswa akuntansi dari salah 

satu atau maksimal dua universitas sebagai obyek penelitiannya. Menjadikan hasil 

dari penelitian hanya bisa digeneralisasikan sampai tingkat universitas saja. 

Sehingga manfaat dari penelitian menjadi terbatas. Pada penelitian ini, peneliti akan 

menjadikan mahasiswa akuntansi dari enam universitas yang program studi 

akuntansinya sudah terakreditasi A di kota Semarang menurut BAN-PT sebagai 

obyek penelitian. Agar hasil penelitian bisa mewakili mahasiswa akuntansi di kota 

semarang mengenai niat melakukan whistleblowing. Sehingga bisa lebih relevan 

dan bermanfaat bagi perguruan tinggi se-kota Semarang. Enam universitas tersebut 

adalah Universitas Katholik Soegijapranata (UNIKA), Universitas Diponegoro 

(UNDIP), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISULA), Universitas Stikubank (UNISBANK), dan Universitas Dian 

Nuswantoro (UDINUS). 
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Pemilihan mahasiswa akuntansi sebagai sampel penelitian disebabkan 

karena mahasiswa merupakan calon akuntan dimasa depan yang diharapkan 

memiliki keberanian menjadi seorang pelapor kecurangan atau whistleblower. 

Sementara pemilihan program studi yang sudah terakreditasi A karena dirasa 

memiliki pembentukan kualitas calon akuntan yang sudah sangat baik. Sehingga 

calon akuntan memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai whistleblowing. 

Menjadikan mereka bisa membuat keputusan dan menentukan tindakan yang tepat 

terkait dengan pelaporan kecurangan (whistleblowing) karena calon akuntan sudah 

mengetahui dampak baik dan buruk dari tindakan whistleblowing.  

Dari paparan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul 

“PENGARUH SIKAP TERHADAP PERILAKU, NORMA SUBJEKTIF, 

KONTROL PERILAKU TERHADAP NIAT MAHASISWA AKUNTANSI 

MELAKUKAN WHISTLEBLOWING”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka bisa diidentifikasi permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah sikap terhadap perilaku whistlwblowing berpengaruh positif 

terhadap niat mahasiswa akuntansi melakukan whistleblowing ? 

2. Apakah norma subyektif berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa 

akuntansi melakukan whistleblowing ? 

3. Apakah kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa 

akuntansi melakukan whistleblowing ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh sikap terhadap perilaku whistleblowing terhadap niat 

mahasiswa akuntansi melakukan whistleblowing. 

2. Mengetahui pengaruh norma subyektif terhadap niat mahasiswa akuntansi 

melakukan whistleblowing. 

3. Mengetahui pengaruh kontrol perilaku terhadap niat mahasiswa akuntansi 

melakukan whistleblowing. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi akademisi. Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan atau 

pengetahuan yang bermanfaat bagi akademisi mengenai pengaruh sikap 

terhadap perilaku, norma subjektif, kontrol perilaku terhadap niat 

mahasiswa akuntansi melakukan whistleblowing.  

b. Bagi perguruan tinggi. Penelitian ini akan memberikan informasi yang 

relevan bagi Universitas di Semarang terkait pengaruh sikap terhadap 

perilaku, norma subjektif, kontrol perilaku terhadap niat mahasiswa 

akuntansi melakukan whistleblowing. Sekaligus sebagai bahan 

pertimbangan dosen untuk mengkaji kembali sistem pembelajaran terkait 

mata kuliah etika profesi bagi calon akuntan di masa yang akan datang.  

c. Bagi peneliti berikutnya. Penelitian ini akan memberikan dukungan bukti 

empiris mengenai pengaruh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, 

kontrol perilaku terhadap niat mahasiswa akuntansi melakukan 

whistleblowing, sehingga bisa digunakan sebagai referensi penelitian 

selanjutnya yang serupa dengan penelitian ini di masa depan. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Gambar 1.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terungkapnya kecurangan yang dilakukan oleh Enron, Worldcom, dan Gayus 

Tambunan dengan melibatkan profesi akuntan dan auditor menyebabkan perilaku 

etis profesi akuntansi dipertanyakan (R. Z. Elias, 2006). 

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya kecuragan sekaligus mengembalikan 

kepercayaan masyarakat adalah dengan melakukan whistleblowing oleh 

whistleblower. 

Maraknya kasus-kasus kecurangan dan pelaporan kecurangan dengan melibatkan 

profesi akuntan dan auditor menyebabkan perlu untuk melakukan penelitian yang 

melibatkan calon akuntan dan auditor di masa depan terkait dengan niat melakukan 

whistleblowing. 

Adanya perbedaan hasil penelitian menyebabkan perlu melakukan penelitian ulang 

yang bisa digeneralisasikan sampai tingkat Universitas yang program studi 

Akuntansinya sudah terakreditasi A di kota Semarang. Perbedaan dari penelitian 

sebelumnya adalah lokasi dan objek penelitian. Lokasi pada penelitian ini ada di 

kota Semarang. Sementara objeknya adalah mahasiswa Program Studi Akuntansi 

di Kota Semarang yang sudah terakreditasi A. 

Theory of Planned Behavior (TPB) oleh Azjen & Fishben (1988) merupakan teori 

yang bisa menjelaskan niat individu untuk melakukan suatu perilaku. 

3 faktor yang mempengaruhi niat individu untuk berperilaku, yaitu: 

Sikap terhadap 

perilaku Norma subyektif 
Kontrol perilaku 

Niat melakukan 

whistleblowing 

(+) 
(+) 

(+) 
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Terungkapnya kecurangan yang dilakukan oleh Enron, Worldcom, dan 

Gayus Tambunan yang melibatkan profesi akuntan dan auditor menyebabkan 

perilaku etis profesi akuntansi dipertanyakan (R. Z. Elias, 2006). Dan salah satu 

cara untuk mencegah terjadinya kecurangan sekaligus mengembalikan kepercayaan 

masyarakat adalah dengan melakukan whistleblowing (pelaporan kecurangan) oleh 

whistleblower (pelapor kecurangan).  

Maraknya kasus terungkapnya kecurangan dan pelaporan kecurangan 

(whistleblowing) yang melibatkan profesi akuntan dan auditor menyebabkan 

penelitian ini perlu dilakukan dengan melibatkan mahasiswa akuntansi terkait niat 

melakukan whistleblowing. Mengingat mahasiswa akuntansi adalah calon akuntan 

dan auditor dimasa depan. 

Adanya research gap dari penelitian terdahulu juga menyebabkan 

penelitian ini perlu dilakukan. Mengingat penelitian sebelumnya hanya melibatkan 

satu atau maksimal dua universitas menyebabkan peneliti ingin meneliti kembali 

penelitian yang serupa namun dengan obyek dan lokasi penelitan yang beragam. 

Peneliti memilih universitas yang memiliki program studi akuntansi yang sudah 

terakreditasi A di kota Semarang. Hal ini dikarenakan mahasiswa akuntansi 

merupakan calon akuntan dimasa depan. Dan dengan dididiknya calon akuntan 

masa depan ini di universitas dengan program studi akuntansinya terakreditasi A 

menjadikan calon akuntan berkualitas baik. Sehingga calon akuntan memiliki 

pengetahuan yang mendalam mengenai tindakan whistleblowing. Menjadikan 

mereka bisa membuat keputusan dan menentukan tindakan yang tepat terkait 
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dengan pelaporan kecurangan (whistleblowing) karena calon akuntan sudah 

mengetahui dampak baik dan buruk dari tindakan whistleblowing.  

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang bisa menjelaskan 

niat seseorang melakukan suatu perilaku. Disini, yang dimaksudkan adalah niat 

mahasiswa akuntansi melakukan whistleblowing atau pelaporan kecurangan. 

Sebelumnya TPB pernah diteliti oleh Park & Blenkinsopp (2009) untuk menguji 

validitasnya. Hasil menunjukkan bahwa TPB valid sebagai teori umum untuk 

menjelaskan niat melakukan whistleblowing.  

Berdasarkan Theory of Planned Behavior yang dikemukakan oleh Icek 

Azjen & Martin Fishben (1988), ada tiga faktor yang mempengaruhi seseorang 

untuk berperilaku, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan kontrol 

perilaku. (1) Sikap terhadap perilaku, yang merupakan evaluasi atau penilaian atas 

baik atau buruk, positif atau negatif, maupun besar kecilnya manfaat dari perilaku 

tersebut baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan apa 

yang diyakini masing-masing individu. Jika individu yakin bahwa tindakan 

whistleblowing adalah tindakan yang baik, mulia, mendatangkan banyak manfaat 

bagi dirinya maupun orang lain, maka individu tersebut akan memiliki niat untuk 

melakukan tindakan whistleblowing. (2) norma subyektif, didalam faktor ini, 

karakter kunci disekitar ikut andil dalam menentukan perilaku individu dengan 

masih berpegang pada apa yang diyakini oleh individu tersebut. Yang dimaksud 

karakter kunci adalah orang-orang sekitar dan orang-orang yang disayang seperti 

keluarga, sahabat, teman, tetangga, dan lainnya. Jika individu yakin bahwa karakter 

kunci ini menerima perilaku yang akan dilakukan individu, maka individu tersebut 
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akan memiliki niat untuk melakukan perilaku tersebut. Jika seorang individu yakin 

bahwa keluarga, sahabat, teman, dosen, tetangga, dan lainnya menerima dan 

mendukung individu melakukan tindakan whistleblowing, maka individu akan 

berniat untuk melakukan tindakan tersebut. (3) kontrol perilaku, yang merupakan 

penilaian masing-masing individu mengenai tingkat kemudahan atau kesulitan 

melakukan suatu tindakan. Disini, individu akan membandingkan kemampuan 

yang dimilikinya dan risiko melakukan suatu perilaku. Jika individu yakin bahwa 

kemampuan mereka untuk melakukan tindakan lebih besar dibandingkan risiko 

yang akan ditanggung atau diterimanya, maka tindakan tersebut merupakan 

tindakan yang tergolong mudah sehingga tindakan tersebut bisa di kontrol oleh 

individu kemudian individu juga memiliki keinginan untuk melakukan tindakan 

tersebut. Ketiga faktor inilah yang akan diuji guna melihat pengaruhnya terhadap 

niat melakukan whistleblowing.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut adalah sistematika penulisan penelitian. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan dalam penelitian ini berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, manfaat, kerangka pikir, serta sistematika penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan teori dalam penelitian ini berisi tentang tinjauan pustaka dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, metode penelitian berisikan tentang objek dan 

lokasi penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, jenis data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, serta metode analisis data.  

BAB IV  HASIL DAN ANALISIS 

Hasil dan analisis berisi mengenai analisa serta penguraian berbagai 

perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan.  

BAB V  PENUTUP 

Dalam penutup, berisi mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan 

penelitian, dan saran. 
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