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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Banyaknya tindakan kecurangan yang terungkap beberapa tahun ini baik di 

sektor swasta maupun di sektor pemerintahan mendapat perhatian yang serius dari 

publik. Khususnya yang terjadi di sektor publik Indonesia, tipologi fraud yang 

paling sensitif dan menjadi perhatian adalah korupsi. Berdasarkan Indeks Persepsi 

Korupsi (IPK) tahun 2015 yang di terbitkan oleh Transparency International, 

Indonesia memperoleh nilai 36 atau berada pada peringkat 88 dari 168 negara 

yang disurvei. Hasil tersebut menunjukan bahwa persepsi korupsi di Indonesia 

masih tinggi. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2013 IPK Indonesia juga 

mendapat nilai yang tidak jauh berbeda yaitu 34 dan 32, sehingga dapat 

ditafsirkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai belum 

signifikan (Bagustianto, 2015). 

Salah satu lembaga pada sektor publik yang rentan terhadap korupsi adalah 

BUMN (Badan Usaha Milik Negara). BUMN mempunyai peran yang cukup 

dominan, jumlahnya yang mencapai ratusan perusahaan dan asetnya yang secara 

total mencapai ratusan triliun rupiah dengan lingkup usaha yang rata-rata dapat 

digolongkan strategis. Oleh karena itu tidak heran BUMN menjadi sorotan 

masyarakat. Di Indonesia, perusahaan swasta maupun BUMN belum sepenuhnya 

memenuhi atau menganut prinsip good corporate governance. Masih terdapat 

banyak kesalahan yang ada pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama 
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dalam prinsip akuntabilitas yang sangat rendah karena tidak adanya transparansi 

pelaksanaan audit terhadap aset negara tidak dikelola dengan transparan, tidak 

terdapat penyajian data yang rinci ke publik, sehingga sering menyebabkan mark 

up maupun kebocoran dana pada tingkat birokrat. Sejak tahun 2005 hingga tahun 

2011, BPK telah merekomendasikan penyelesaian kerugian negara terhadap 

BUMN (termasuk anak perusahaan) sebesar Rp. 20.397.233.650,00. Laporan 

KPK tahun 2011 juga menyebutkan bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan 2011 

terdapat pengaduan tergadap BUMN/BUMD sebanyak 36.001 kasus. Praktik 

kecurangan di BUMN ini pada akhirnya menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan 

mengurangi efesiensi BUMN (www.bpk.go.id). 

Albrecht dkk, (2014) mengidentifikasikan dua faktor dasar dalam 

pencegahan fraud. Pertama, menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan dan 

dukungan kepada pegawai dan dukungan kepada pegawai. Kedua, mengeliminasi 

kesempatan untuk melakukan kecurangan dan menciptakan ekspektasi hukuman 

bagi setiap pelaku kecurangan. Lebih lanjut, Albercht dkk, (2014) menyatakan 

bahwa salah satu cara mengeliminasi kesempatan melakukan kecurangan adalah 

dengan menciptakan sistem pelaporan pelanggaran/kecurangan (whistleblowing 

system). Hasil survei yang dilakukan oleh Institute of Business Ethnics pada tahun 

2007 menyimpulkan bahwa satu dari empat karyawan mengetahui kejadian 

pelanggaran, tetapi lebih dari separuh (52%) dari yang mengetahui terjadinya 

pelanggaran tersebut tetap diam dan tidak melaporkannya. Keengganan untuk 

melaporkan pelanggaran yang diketahui dapat diatasi melalui penerapan sistem 

whistleblowing yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab (KNKG, 2008). 
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Tidak banyak orang yang bersedia mengambil risiko untuk melaporkan 

suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat 

perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan. 

Begitu juga dengan saksi apabila tidak mendapat perlindungan yang memadai 

tidak akan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan 

dirasakan. Seorang peniup peluit (whistleblower) akan menanggung segala 

konsekuensinya. Bagi sebagian orang hal itu menjadi sebuah siksaan pribadi yang 

membutuhkan keteguhan hati dan keberanian (Dempster, 2006). Para pengungkap 

fakta (whistleblowers) sering menghadapi serangan balik dari pihak-pihak yang 

merasa dirinya diserang, maka sudah seharusnya hukum memberikan 

penghargaan dan perlindungan kepada whistleblower. 

Whisleblowing merupakan tindakan yang dilakukan oleh karyawan atau 

mantan karyawan untuk mengungkapkan apa yang dipercaya sebagai perilaku 

yang tidak etis (ilegal) kepada menajemen yang lebih tinggi (pihak internal) atau 

kepada pihak eksternal yang berwenang (Bouville, 2008). Menurut Saud (2016) 

whistleblowing dapat terjadi melalui jalur internal maupun eksternal. 

Whistleblowing internal terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan 

yang dilakukan karyawan lainnya kemudian melaporkan kecurangan tersebut 

kepada atasannya. Whistleblowing eksternal terjadi ketika seorang karyawan 

mengetahui kecurangan yang dilakukan organisasi atau anggota dalam organisasi, 

kemudian memberitahukannya kepada pihak di luar organisasi atau penegak 

hukum karena kecurangan tersebut merugikan masyarakat (Elias, 2008). 
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Whistleblowing System sering digunakan untuk pengungkapan tindakan 

yang merugikan lembaga/organisasi. Sehingga sistem ini menjamin 

terselenggaranya sebuah transparansi kinerja lembaga ataupun organisasi. 

Berdasarkan peraturan menteri BUMN No.13 PER-13/MBU/10/2015 Biro 

Hukum dan Inspektorat Kementrian BUMN mengeluarkan sebuah sistem aplikasi 

bagi pegawai atau pejabat untuk melaporkan setiap tindakan pelanggaran yang 

terindikasi melanggar aturan dari kementrian BUMN. Sistem aplikasi 

whistleblowing system (WBS) ini merujuk dari peraturan kementrian BUMN 

NO.PER-01/MBU/01/2015 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di 

lingkungan kementrian BUMN. Dalam pedoman tersebut mengatur mengenai 

sebuah saluran atau media pelaporan dugaan atas pelanggaran benturan 

kepentingan bagi pegawai ASN Kementrian BUMN atau pihak lainya 

(www.bumn.go.id). 

Berdasarkan data KPK, jumlah perkara korupsi yang melibatkan 

BUMN/BUMD mencapai 11 kasus pada tahun 2016. Jumlah tersebut terus 

meningkat signifikan dibandingkan tahun 2015 yang hanya ada 5 kasus. Pada 

tahun-tahun sebelumnya, junlah perkara yang melibatkan BUMN/BUMD paling 

banyak 7 kasus yakni pada tahun 2010. Pelaporan kecurangan oleh 

whistleblowing system terlihat dari laporan transaksi keuangan mencurigakan 

(LTKM) yang diterima Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

(PPATK). LTKM meruapakan laporan transaksi seseorang yang tidak sesuai 

dengan profil pekerjaanya. Selama Januari-Febuari 2017, PPATK menerima 

LTKM yang dilakukan pegawai atau pejabat BUMN/BUMD sebanyak 159 
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laporan. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode sama tahun 

2016 sebanyak 89 laporan (www.kompas.com). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh KPMG (Klynveld, Peat, Marwick & 

Goerdeler) pada tahun 2010 mengenai cara-cara yang paling efektif dalam 

mendeteksi terjadinya fraud atau penyimpangan disajikan dalam  tabel 1.1 : 

Tabel 1.1 

Pendeteksian Fraud 

 

Cara-cara mengatasi Fraud Tingkat persentasenya 

Internal audit 47% 

Anonymous call/ letter 38% 

Others (please specify) 27% 

Whistleblower hotline 26% 

By Accident 24% 

Data analytics (trends) 21% 

IT controls 13% 

Statutory audit 5% 

(Sumber : KPMG in India’s Fraud Survey 2010) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh KPMG (Klynveld, Peat, 

Marwick & Goerdeler) pada tahun 2010 tersebut, whisteblowing system mendapat 

persentase hanya sebesar 26%, sehingga dapat diketahui bahwa whistleblowing 

system masih belum efektif dalam mendeteksi terjadinya kecurangan. Sistem 

whistleblowing yang efektif, transparan, dan bertanggungjawab akan mendorong 

dan meningkatkan partisipasi pegawai untuk melaporkan dugaan kecurangan yang 

diketahuinya. Meskipun demikian, sampai saat ini belum banyak terlihat 

bagaimana peran sistem pelaporan dan perlindungan bagi whistleblower dapat 

mendorong munculnya para whistleblower pada sektor pemerintah ( Haris dkk, 

2011 : 11).  

http://www.kompas.com/
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Menurut Hanif dan odiatma (2017) whistleblowing merupakan 

pengungkapan praktik illegal, tidak bermoral atau melanggar hukum yang 

dilakukan oleh anggota organisasi (baik mantan pegawai atau masih bekerja) yang 

terjadi di dalam organisasi tempat mereka bekerja. Pengungkapan dilakukan 

kepada seseorang atau organisasi lain sehingga memungkinkan dilakukan suatu 

tindakan. 

Keinginan individu dalam organisasi untuk melakukan whistleblowing 

disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah sikap. Sikap adalah 

derajat individu untuk mengevaluasi dan menilai sesuatu yang menguntungkan 

atau tidak menguntungkan (Ajzen, 1991). Menurut Park dan Blenkinsopp (2009) 

sikap terhadap whistleblowing adalah jumlah keyakinan yang dimiliki karyawan 

tentang konsekuensi dari whistleblowing dan evaluasi subjektif terhadap 

konsekuensi tersebut. Dengan demikian, seseorang untuk dapat menjadi 

whistleblower harus memiliki komponen keyakinan bahwa whistleblowing adalah 

tindakan yang memiliki konsekuensi positif, misalnya pencegahan yang dapat 

merugikan organisasi, kontrol terhadap tindakan korupsi, peningkatan 

kepentingan umum, kepuasan moral dan tugas karyawan (Callahan dan Dworkin, 

2000). Menurut Saud (2016) semakin besar kecenderungan sikap positif seseorang 

untuk melakukan whistleblowing semakin besar kemungkinan niat seseorang 

untuk melakukan whistleblowing. Penelitian Saud (2016) menemukan bahwa 

sikap berpengaruh positif signifikan terhadap niat whistleblowing internal. Hasil 

ini berbeda dengan penelitian Aliyah (2015) yang menemukan bahwa sikap tidak 

berpengaruh terhadap niat whistleblowing.  
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Faktor kedua yaitu persepsi kontrol perilaku. Persepsi kontrol perilaku 

adalah persepsi individu tentang tingkat kesulitan dalam melakukan perilaku 

tertentu (Ajzen, 1991). Menurut Park dan Blenkinsopp (2009) persepsi kontrol 

terhadap whistleblowing dapat diperkirakan dengan cara faktor kontrol dan 

evaluasi hasil. Salah satu faktor kontrol dari whistleblowing berasal dari 

keyakinan tentang hambatan organisasi, yaitu menggagalkan atau dengan sengaja 

mengabaikan laporan tersebut. Saud (2016) mengatakan bahwa seseorang yang 

meyakini bahwa ia memiliki kesempatan besar dan tidak menghadapi hambatan 

besar untuk melaporkan tindakan kecurangan, maka semakin kuat persepsi 

individu terhadap kontrol untuk melaporkan tindakan kecurangan tersebut. 

Penelitian Latan dkk, (2016) menemukan bahwa persepsi kontrol perilaku 

berpengaruh positif terhadap niat whistleblowing. Berbeda dengan penelitian Saud 

(2016) menemukan bahwa persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh positif 

terhadap niat whistleblowing internal-eksternal. 

Faktor selanjutnya adalah personal cost yang merupakan persepsi pegawai 

atas risiko pembalasan yang akan diterima jika melaporkan suatu tindakan 

pelanggaran/kecurangan yang terjadi di dalam organisasinya (Schutlz dkk, 1993). 

Resiko pembalasan dapat berasal dari manajemen, atasan atau rekan kerja 

(Bagustianto dan Nurkholis, 2015). Risiko pembalasan ini dapat berupa penolakan 

dari rekan kerja, mutasi ke bagian lain, penolakan kenaikan gaji, penilaian kinerja 

yang tidak adil (dinilai memiliki kinerja yang rendah), bahkan bentuk yang 

ekstrim adalah pemberhentian kerja (Curtis, 2006). Liyanarachichi dan Newdick 

(2009) mengatakan bahwa pandangan akan adanya risiko ancaman pembalasan ini 
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akan menjadikan calon pelapor menghadapi dilema antara melakukan apa yang 

benar dan menerima konsekuensinya atau hanya diam dan berpura-pura tidak 

mengetahui apa yang terjadi. Penelitian yang dilakukan Astuti (2016) menemukan 

bahwa personal cost berpengaruh positif signifikan terhadap niat whistleblowing. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Akbar dkk, (2016) dan Setyawati dkk, 

(2015) menemukan tidak adanya pengaruh personal cost terhadap niat 

whistleblowing.  

Faktor yang menjadi variabel pemoderasi dalam penelitian ini adalah 

persepsi dukungan organisasi. Persepsi dukungan organisasi adalah keyakinan 

karyawan mengenai penghargaan, dukungan, dan perhatian yang diberikan 

organisasi atas kontribusi yang telah diberikan karyawan serta kepedulian 

organisasi terhadap kesejahteraan karyawan (Eisenberger dkk, 1986). Dengan 

demikian, persepsi dukungan organisasi yang tinggi menghasilkan dampak positif 

terhadap sikap dan perilaku karyawan untuk suatu kebaikan yang bermanfaat bagi 

organisasi, misalnya melaporkan kecurangan yang terjadi dalam organisasi. 

Prediksi ini didukung dengan hasil penelitian Saud (2016) mengenai sikap dan 

persepsi kontrol perilaku yang menemukan bahwa persepsi dukungan organisasi 

yang dirasakan memoderasi hubungan antara sikap dan persepsi kontrol perilaku. 

Dari perbedaan-perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti 

termotivasi untuk melakukan penelitian kembali. Untuk menguji pengaruh sikap, 

persepsi kontrol perilaku dan personal cost terhadap niat whistleblowing internal-

eksternal dengan persepsi dukungan organisasi sebagai variabel pemoderasi (studi 

empiris pada BUMN di Jawa Tengah).  
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Saud 

(2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah  

penambahan variabel independen yaitu personal cost. Penelitian ini 

menambahkan variabel personal cost karena pandangan akan adanya risiko 

pembalasan menjadikan calon pelapor menghadapi dilema menentukan sikap 

yang pada akhirnya dapat mendistorsi minat whistleblowing (Bagustianto dan 

Nurkholis, 2015). Penambahan variabel personal cost pada penelitian ini mengacu 

pada penelitian Latan dkk, (2016) yang menjadikan personal cost sebagai variabel 

independen dengan persepsi dukungan organisasi sebagai variabel pemoderasi 

yakni berdasarkan saran dari peneliti sebelumnya yaitu Saud (2016) untuk 

menambah variabel lain yang mempengaruhi niat untuk melakukan 

whistleblowing internal-eksternal. Penelitian ini mengunakan responden yang 

bekerja pada perusahaan pemerintah yaitu BUMN di Jawa Tengah pada PT. PLN 

(PERSERO), sedangkan penelitian yang dilakukan Saud (2016) menggunakan 

responden yang bekerja di lembaga pendidikan yaitu Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Perusahaan BUMN dipilih karena  perusahaan milik pemerintahan 

lebih rentan terjadinya kecurangan atau korupsi. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bermaksud melakukan penelitian 

dengan judul “ PENGARUH SIKAP, PERSEPSI KONTROL PERILAKU 

DAN PERSONAL COST TERHADAP NIAT WHISTLEBLOWING 

INTERNAL-EKSTERNAL DENGAN PERSEPSI DUKUNGAN 

ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Empiris Pada 

BUMN di JAWA TENGAH)”. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Penulis membatasi penelitian ini agar penelitian ini tidak menyimpang 

dariarah dan sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian 

dapat dimanfaatkan. Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini antara lain : 

1. Obyek dari penelitian ini adalah BUMN di Jawa tengah 

2. Variabel yang diteliti adalah sikap, persepsi kontrol perilaku dan personal 

cost. 

3. Hubungan diukur berdasarkan variabel independen dan dependen yang 

selanjutnya diuji dengan menambahkan variabel pemoderasi untuk 

mengetahui adanya pengaruh antara variabel-variabel tersebut. 

4. Dalam penelitian ini akan menganalisis pengaruh sikap, persepsi kontrol 

perilaku, dan personal cost terhadap niat whistleblowing internal-eksternal 

dengan persepsi dukungan organisasi sebagai variabel pemoderasi. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, berdasarkan penelitian oleh KPMG 

(2010) whistleblowing system terbukti memiliki persentase yang cukup tinggi 

(26%) dalam mencegah dan mengatasi pelanggaran dalam organisasi. Hal ini 

menyebabkan pemerintah mengadopsi sistem ini untuk mencegah dan mengurangi 

tingkat kecurangan  (korupsi) di Indonesia. Whistleblowing system merupakan hal 

yang baru dalam sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Namun fakta menunjukan bahwa pelaku whistleblower di Indonesia masih sedikit 

dan juga belum memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi mereka. 
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Menjadi seorang whistleblower bukanlah perkara yang mudah. Seorang 

internal organisasi akan menghadapi dilema etis untuk memutuskan apakah harus 

“meniup peluit” atau membiarkanya tetap bersembunyi. Keberanian seseorang 

untuk melakukan whistleblowing membutuhkan dorongan yang tinggi. Dorongan-

dorongan itu antara lain adanya sikap, adanya persepsi kontrol perilaku dan 

adanya personal cost yang dikuatkan oleh adanya persepsi dukungan organisasi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mengembangkan model 

teoritis dengan menggunakan theory of planned behavior untuk menguji pengaruh 

sikap, persepsi kontrol perilaku, personal cost dan dimoderasi oleh persepsi 

dukungan organisasi terhadap niat whistleblowing internal-eksternal. Penelitian ini 

berbeda dari penelitian Saud (2016) yaitu dengan menambahkan variabel personal 

cost karena dapat mempengaruhi intensi seseorang untuk melakukan 

whistleblowing. Adanya tindakan risiko pembalasan akan membuat seseorang 

dilema untuk melaporkan tindak kecurangan yang diketahui atau akan diam saja 

mengetahui hal tersebut. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

 Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait: 

1. Literatur 
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a. Menambah bukti empiris mengenai sikap, persepsi kontrol perilaku dan 

personal cost yang mempengaruhi niat whistleblowing internal-eksternal 

di Indonesia. 

b. Pengembangan model penelitian khususnya variabel persepsi dukungan 

organisasi sebagai variabel pemoderasi dan menggunakan jalur pelaporan 

internal-eksternal pada variabel niat whistleblowing. 

2. Praktis 

a. Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

mengenai pentingnya penerapan sistem whistleblowing sebagai bagian dari 

pengendalian internal, implementasi sistem whistleblowing dapat 

bermanfaat bagi pihak manajemen suatu organisasi untuk meminimalisasi 

penyimpangan, pelanggaran, dan kecurangan yang terjadi di dalam 

organisasi. 

b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan menjadi bahan 

pertimbangan bagi instansi dalam mengembangkan pengetahuan terkait 

dengan sistem perlindungan bagi whistleblower, jalur pelaporan, dan 

program pelatihan terkait dengan etika manajemen.  

  


