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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

 Dalam bab ini akan dijelaskan tentang analisis data dan hasil dari penelitian 

mengenai bagaimana pengaruh sikap, norma subyektif, keseriusan yang 

dirasakan, tanggung jawab pribadi, dan penilaian etis terhadap niat melakukan 

whistleblowing. 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh melalui 

metode survei dengan menggunakan kuesioner yang diberikan secara langsung 

oleh peneliti kepada responden. Responden dalam penelitian ini yaitu pegawai 

Bank BCA dan BRI yang ada di Yogyakarta.  

Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini yaitu sebanyak 120 kuesioner. 

Namun kuesioner yang kembali dan layak/memenuhi syarat yang ditetapkan 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 103 kuesioner. 

Berikut pada Tabel 4.1 disajikan mengenai data detail penyebaran 

kuesioner dalam penelitian ini.  

Tabel 4.1 

Hasil Penyebaran Kuesioner 

Keterangan Jumlah % 

Kuesioner yang disebar 120      100 % 

Kuesioner yang tidak kembali  17 14.17 % 

Kuesioner yang kembali 103 85.83 % 

Kuesioner yang tidak memenuhi syarat  0 0 

Kuesioner yang memenuhi syarat untuk 

diuji lebih lanjut 

103 85.83 % 

 Sumber : Data diolah  
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Maka, berdasarkan Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah 

kuesioner yang telah disebar dalam penelitian ini yaitu sebanyak 120 

kuesioner, akan tetapi kuesioner yang kembali dan layak untuk di analisis 

yaitu sebanyak 103 kuesioner, dengan tingkat useable response rate sebesar 

85.83 %. 

 

4.2 Evaliasi Model Pengukuran (Outer Model) 

Analisis model pengukuran (outer model) dilakukan untuk mengetahui 

validitas dan reliabilitas data atau dengan kata lain layak atau tidaknya 

pengukuran yang dilakukan. Langkah pertama dalam uji model pengukuran 

dalam PLS yaitu dengan membuat model struktural, berikut model struktural 

yang dibentuk dari perumusan masalah dalam penelitian ini : 

 

Gambar 4.1 Model Penelitian 
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Setelah membuat model struktural, maka akan dilakukan uji Algoritma 

untuk mengetahui validitas dan reliabilitas data penelitin, dengan hasil 

pengujian sebagai berikut : 

 

Gambar 4.2 Output Calculate Alghoritm 

 

4.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan guna mengukur sah atau valid item-item pertanyaan 

(indikator) dalam kuesioner (Ghozali, 2013). Uji validitas terdiri dari dua jenis 

uji, yaitu uji convergent validity dan uji discriminant validity. Hasil pengujian 

validitas (baik convergent dan discriminant validity) dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 4.2; Tabel 4.3; Tabel 4.4; Tabel 4.5; Tabel 4.6; dan Tabel 

4.7. 
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Tabel 4.2  

Nilai Loading Awal 

Konstruk Item Nilai Loading 

 

Sikap (S) 

S1 0.800 

S2 0.824 

S3 0.968 

 

 

Norma Subyektif (NS) 

NS1 0.754 

NS2 0.841 

NS3 0.798 

NS4 0.511 

NS5 0.826 

Tanggung Jawab Pribadi 

(TJP) 

TJP1 0.650 

TJP2 0.942 

TJP3 0.465 

Keseriusan yang Dirasakan 

(KYD) 

KYD1 0.755 

KYD2 0.861 

KYD3 0.793 

KYD4 0.735 

Penilaian Etis (PE) PE1 0.832 

PE2 0.722 

PE3 0.781 

Niat Whistleblowing (NW) NW1 0.665 

NW2 0.849 

NW3 0.629 

NW4 0.862 

NW5 0.610 

 Sumber : Data diolah 

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa masih terdapat item yang 

memiliki nilai loading yang di bawah 0.5, tepatnya yaitu item tanggung jawab 

pribadi (TJP 3) dengan nilai loading 0.465. Maka dari itu, agar tidak 

mempengaruhi nilai average variance expected (AVE) variabel, maka item 

pertanyaan tersebut harus di drop/ di hapus. Pada Tabel 4.3 akan disajikan nilai 

loading akhir setelah item TJP 3 di drop. 
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Tabel 4.3  

Nilai Loading Akhir 

Konstruk Item Nilai Loading 

 

Sikap (S) 

S1 0.799 

S2 0.823 

S3 0.969 

 

 

Norma Subyektif (NS) 

NS1 0.753 

NS2 0.842 

NS3 0.799 

NS4 0.514 

NS5 0.826 

Tanggung Jawab Pribadi 

(TJP) 

TJP1 0.608 

TJP2 0.968 

Keseriusan yang Dirasakan  

 

(KYD) 

KYD1 0.755 

KYD2 0.861 

KYD3 0.793 

KYD4 0.735 

Penilaian Etis (PE) PE1 0.833 

PE2 0.723 

PE3 0.781 

Niat Whistleblowing (NW) NW1 0.671 

NW2 0.848 

NW3 0.627 

NW4 0.860 

NW5 0.608 

 Sumber : Data diolah 

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat dilihat bahwa semua item variabel dalam 

penelitian ini telah memiliki nilai loading di atas 0.5.  

Selanjutnya Tabel 4.4 akan menyajikan pengujian discriminant validity 

yang ditunjukan pada nilai cross loading. 

Tabel 4.4 

Nilai Cross Loading Awal 

 KYD NS NW PE S TJP 

KYD1 0.755 0.287 0.536 0.314 0.061 0.286 

KYD2 0.861 0.504 0.655 0.486 0.250 0.416 

KYD3 0.793 0.284 0.559 0.444 0.157 0.306 

KYD4 0.735 0.391 0.408 0.465 0.271 0.242 

NS1 0.307 0.753 0.322 0.289 0.253 0.177 

NS2 0.420 0.842 0.312 0.342 0.249 0.170 

NS3 0.379 0.799 0.202 0.292 0.428 0.044 
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 KYD NS NW PE S TJP 

NS4 0.192 0.514 0.036 0.118 0.267 0.260 

NS5 0.422 0.826 0.238 0.316 0.340 0.072 

NW1 0.420 0.128 0.671 0.288 -0.022 0.595 

NW2 0.631 0.326 0.848 0.398 0.088 0.430 

NW3 0.532 0.295 0.627 0.446 0.202 0.248 

NW4 0.592 0.338 0.860 0.484 0.150 0.421 

NW5 0.343 0.137 0.608 0.333 0.037 0.362 

PE1 0.431 0.291 0.467 0.833 0.194 0.320 

PE2 0.278 0.356 0.285 0.723 0.066 0.171 

PE3 0.529 0.279 0.452 0.781 0.285 0.326 

S1 0.192 0.374 0.035 0.268 0.799 0.187 

S2 0.202 0.287 0.049 0.246 0.823 0.114 

S3 0.217 0.362 0.149 0.215 0.969 0.190 

TJP1 0.192 0.014 0.202 0.223 0.172 0.608 

TJP2 0.411 0.187 0.638 0.353 0.166 0.968 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai cross loading antara item 

pertanyaan variabel Sikap (S), Norma Subyektif (NS), Tanggung Jawab Pribadi 

(TJP), Keseriusan yang Dirasakan (KYD), dan Penilaian Etis (PE) tidak terdapat 

korelasi item pertanyaan, yang nilainya melebihi dengan kondisi item pertanyaan 

antara item pertanyaan itu sendiri. Sedangkan untuk nilai korelasi item pertanyaan 

Niat Whistleblowing (NW3 dan NW5) memiliki nilai korelsi yang lebih kecil 

dibanding nilai korelasi KYD2 dan TJP2. Agar uji discriminant validity terpenuhi 

makan item pertanyaan NW5 harus di drop atau dihapus. Tabel 4.5 akan 

menampilkan nilai Cross Loading terbaru. 

Tabel 4.5 

Nilai Cross Loading Akhir 

 KYD NS NW PE S TJP 

KYD1 0.757 0.287 0.551 0.343 0.061 0.285 

KYD2 0.859 0.504 0.655 0.489 0.249 0.416 

KYD3 0.791 0.283 0.557 0.445 0.157 0.306 

KYD4 0.738 0.394 0.424 0.462 0.272 0.242 

NS1 0.306 0.743 0.323 0.288 0.250 0.177 

NS2 0.420 0.835 0.305 0.339 0.249 0.170 
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 KYD NS NW PE S TJP 

NS3 0.379 0.807 0.209 0.291 0.424 0.044 

NS4 0.193 0.528 0.058 0.117 0.265 0.260 

NS5 0.422 0.837 0.276 0.313 0.340 0.072 

NW1 0.419 0.129 0.686 0.290 -0.024 0.595 

NW2 0.630 0.320 0.854 0.404 0.086 0.430 

NW3 0.533 0.292 0.657 0.446 0.207 0.248 

NW4 0.591 0.333 0.865 0.485 0.150 0.420 

PE1 0.430 0.288 0.467 0.842 0.192 0.320 

PE2 0.278 0.355 0.257 0.711 0.066 0.171 

PE3 0.531 0.279 0.437 0.778 0.287 0.326 

S1 0.192 0.376 0.034 0.270 0.795 0.187 

S2 0.203 0.290 0.058 0.246 0.831 0.114 

S3 0.217 0.366 0.157 0.217 0.967 0.190 

TJP1 0.191 0.014 0.199 0.225 0.171 0.609 

TJP2 0.410 0.187 0.626 0.355 0.165 0.968 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai cross loading antara 

item pertanyaan variabel Sikap (S), Norma Subyektif (NS), Tanggung Jawab 

Pribadi (TJP), Keseriusan yang Dirasakan (KYD), Penilaian Etis (PE) dan Niat 

Whistleblowing (NW) tidak terdapat korelasi item pertanyaan, yang nilainya 

melebihi dengan kondisi item pertanyaan antara item pertanyaan itu sendiri. Tabel 

4.6 akan menampilkan AVE setiap variabel dalam penelitian ini. 

 

Tabel 4.6 

Nilai Average Variance Expected (AVE) Akhir 

Konstruk Nilai AVE 

Sikap (S) 0.753 

Norma Subyektif (NS) 0.576 

Tanggung Jawab Pribadi (TJP) 0.654 

Keseriusan yang Dirasakan (KYD) 0.620 

Penilaian Etis (PE) 0.606 

Niat Whistleblowing (NW) 0.595 

 Sumber : Data diolah 

Pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa, setiap variabel dalam penelitian ini 

telah memiliki nilai AVE di atas 0.5. Sehingga berdasarkan hasil dari Tabel 4.3 
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dan Tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah memenuhi uji 

convergent validity, dikarenakan nilai item dan AVE setiap variabel telah 

memiliki nilai di atas 0.5. 

Selanjutnya akan disajikan Tabel 4.7, yang akan menjelaskan nilai korelas 

antar variabel yang diperoleh dari √𝐴𝑉𝐸 sebagai berikut 

Tabel 4.7  

Nilai Korelasi Antar Variabel (√𝑨𝑽𝑬) 
 KYD NW NS PE S TJP 

KYD 0.787      

NW 0.705 0.771     

NS 0.469 0.347 0.759    

PE 0.550 0.524 0. 379 0.779   

S 0.231 0.128 0.383 0.253 0.868  

TJP 0.406 0.594 0.165 0.367 0.188 0.809 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa nilai korelasi (angka 

yang cetak tebal) setiap variabel dengan variabel itu sendiri memiliki nilai yang 

paling besar jika dibandingkan dengan nilai korelasi dengan variabel lainnya. 

Sehingga berdasarkan hasil Tabel 4.5 dan Tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa. 

penelitian ini telah memenuhi uji discriminant validity.  

4.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan pengujian terhadap item-item pertanyaan 

(indikator) apakah mampu menghasilkan pengukuran yang sama dalam waktu 

yang berbeda-beda (Lestari & Yaya, 2017). Uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan nilai composite reliability. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian 

ini dapat dilihat di Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 

Nilai Composite Reliability Setiap Variabel 

Variabel Nilai Composite Reliability 

Sikap (S) 0.901 

Norma Subyektif (NS) 0.869 

Tanggung Jawab Pribadi (TJP) 0.782 

Keseriusan yang Dirasakan (KYD) 0.867 

Penilaian Etis (PE) 0.821 

Niat Whistleblowing (NW) 0.853 

 Sumber : Data diolah 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa setiap variabel dalam penelitian 

ini memiliki nilai composite reliability di atas 0.7. Maka dari itu, dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini telah memenuhi pengujian reliabilitas atau 

dapat dikatakan telah reliabel. 

 

4.3 Model Struktural (Inner Model) 

Uji model struktural dalam PLS dilakukan dengan metode resampling 

Bootstrapping dengan model output yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 

4.3.  
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Gambar 4.3 Output Calculate Bootstrapping 

 

Uji model struktural terdiri dari 3 pengujian. Ketiga pengujian tersebut 

yaitu r-square, path coefficient, dan uji t (signifikansi). Uji r-square dilakukan 

untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen dalam 

mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian. Uji r-square dapat dilihat 

pada Tabel 4.9. Sedangkan uji path coefficient dan uji t (signifikansi) dilakukan 

untuk menguji terbukti atau tidaknya hipotesis yang telah dibangun dalam 

penelitian ini.  
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Tabel 4.9  

Uji R-Square 

Variabel R Square Adjusted R Sqare 

Niat Whistleblowing 0.630 0.610 

Sumber : Data diolah 

 

Berdasarkan Tabel 4.9, dapat dilihat bahwa nilai r-square untuk variabel 

dependen penelitian ini (niat melakukan whistleblowing) yaitu sebesar 0.634. 

Hal ini berarti variabel sikap (S), norma subyektif (NS), tanggung jawab 

pribadi (TJP), keseriusan yang dirasakan (KYD), dan penilaian etis (PE) 

memiliki mempengaruhi terhadap variabel niat melakukan whistleblowing 

yaitu sebesa 63%. Sedangkan sisanya (37%) akan dipengaruhi oleh variabel-

variabel lainnya (selain variabel dalam penelitian ini). Karena dalam Latan dan 

Ghozali (2012) menyebutkan bahwa model dikatakan kuat jika untuk nilai r-

square sebesar 0.67, 0.33 dan 0,19 (Chin, 1998) dan 0.75, 0.50 dan 0.25 (Hair 

et al., 2011). Selanjutnya untuk hasil pengujian hipotesis (uji path coefficient 

dan uji t) dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Inner Model 

Path Original 

Sampel 

Sampel 

Mean 

Standar 

Deviasi 

T 

Statistik 

P Value 

S -> Nw -0.104 -0.082 0.136 0.761 0.224 

NS -> NW 0.048 0.044 0.097 0.496 0.310 

TJP -> NW 0.359 0.344 0.075 4.783 0.000 

KYD -> NW 0.489 0.482 0.092 5.322 0.000 

PE -> NW 0.131 0.139 0.083 1.571 0.058 

Sumber : Data diolah 

Ket : S = Sikap    KYD = Keseriusan yang dirasakan 

NS = Nilai subyektif   PE = Penilaian etis 

TJP = Tanggung jawab pribadi NW = Niat whistleblowing 
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Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai original sampel atas 

variabel sikap mempunyai pengaruh negatif (-0.104) terhadap niat 

whistleblowing dan nilai p-value sebesar 0.224. Oleh karena itu hipotesis 

pertama yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh sikap terhadap niat 

melakukan whistleblowing tidak didukung. 

Variabel norma subyektif mempunyai nilai original sampel positif (0.048) 

terhadap niat whistleblowing dan nilai p-value 0.310. Oleh karena itu, hipotesis 

kedua yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh norma subyektif terhadap 

niat melakukan whistleblowing tidak didukung. 

Untuk variabel tanggung jawab pribadi, memiliki nilai original sampel 

positif (0.359) dengan nilai p-value sebesar 0.000. Sehingga untuk hipotesis 

ketiga yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh tanggung jawab pribadi 

terhadap niat melakukan whistleblowing didukung. 

Sedangkan nilai original sampel variabel keseriusan yang dirasakan 

mempunyai pengaruh positif (0.489) dengan nilai p-value 0.000. Oleh karena 

itu, hipotesis keempat yang menyatakan terdapat pengaruh keseriusan yang 

dirasakan terhadap niat melakukan whistleblowing didukung. 

Selanjutnya, penilaian etis memiliki nilai original sampel positif (0.131) 

dan p-value sebesar 0.058. Sehingga hipotesis kelima yang menyatakan 

terdapat pengaruh penilaian etis terhadap niat melakukan whistleblowing tidak 

didukung. 
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4.3.1 Uji Goodnes of Fit (GoF) 

Hasil uji GoF didapat dari perkalian nilai akar rata-rata communality index 

(AVE) yang ditunjukan dalam Tabel 4.11 dengan akar rata-rata r-square yang 

ditujukan dalam Tabel 4.9 

Tabel 4.11  

Nilai Communality Index 

Konstruk Nilai 

AVE 

Nilai Communality 

Index 

Sikap (S) 0.753  

Norma Subyektif (NS) 0.576  

Tanggung Jawab Pribadi (TJP) 0.654  

Keseriusan yang Dirasakan (KYD) 0.620  

Penilaian Etis (PE) 0.606  

Niat Whistleblowing (NW) 0.595  

Nilai Communality Index 0.634 

 Sumber : Data diolah 

Dengan perhitungan GoF sebagai berikut : 

GoF  = √𝐶𝑜𝑚 × 𝑅2 

= √0.634 × 0.634 

= 0.505 

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai GoF sebesar 0.505, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini memiliki goodnes of fit 

yang besar. Sehingga semakin besar nilai GoF, maka model dalam penelitian 

semakin cocok atau sesuai dengan data penelitian yang kita miliki. 

 

4.4 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan hasil evaluasi model struktural 

atau inner model yang telah ditetapkan yaitu nilai signifikan antara variabel 
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untuk menentukan hipotesis diterima atau ditolak. Hasil pengujian hipotesis 

dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 

Hasil Pengujian Hipotesis 

 Hipotesis  Original 

Sampel 

T 

Statistik 

P 

Value 

Keterangan  

H1 Sikap berpengaruh positif 

terhadap niat melakukan 

whistleblowing 

 

-0.104 

 

0.761 

 

0.224 

Tidak 

Didukung 

H2 Norma subyektif berpengaruh 

positif terhadap niat melakukan 

whistleblowing 

 

0.048 

 

0.496 

 

0.310 

Tidak 

Didukung 

H3 Tanggung jawab pribadi 

berpengaruh positif terhadap 

niat melakukan whistleblowing 

 

0.359 

 

4.783 

 

0.000 

Didukung 

H4 Keseriusan yang dirasakan 

berpengaruh positif terhadap 

niat melakukan whistleblowing 

 

0.489 

 

5.322 

 

0.000 

Didukung 

H5 Penilaian etis berpengaruh 

positif terhadap niat melakukan 

whistleblowing 

 

0.131 

 

1.571 

 

0.058 

Tidak 

Didukung 

 

4.4.1 Sikap berpengaruh positif terhadap niat melakukan whistleblowing 

Berdasarkan Tabel 4.12 untuk hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini 

terkait pengaruh sikap terhadap niat melakukan whistleblowing memiliki nilai P-

value sebesar 0.224 dimana nilai ini lebih besar dari nilai alpha 0.05 (5%) dan 

juga nilai original sampel -0.104 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

pertama terkait variabel sikap tidak didukung.  

Alasan tidak didukungnya hipotesis 1 dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Teori secara umum menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku seseorang 

didefinisikan sebagai penilaian dan evaluasi seseorang atas perilaku dan akibat 

yang ditimbulkan dari perilaku tersebut (Purwantini et al., 2017). Seseorang akan 

mempunyai sikap positif apabila berhubungan dengan tujuan yang positif. 
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Whistleblowing sendiri mempunyai tujuan yang positif, yakni ingin melaporkan 

kecurangan-kecurangan yang ada di suatu organisasi (Parianti, 2016). Namun 

dalam prakteknya terkadang banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi sikap 

seseorang dalam melaporkan kecurangan yaitu antara lain karakteristik individu 

seseorang, lembaga (perusahaan), dan pengalaman pribadi masalalu (Purwantini 

et al., 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Aliyah 

(2015), Purwantini et al., (2017), Suryono dan Chariri (2016), dan Fajri (2017) 

yang memiliki hasil bahwa sikap tidak berpengaruh terhadap niat melakukan 

whistleblowing. 

Sikap negatif dalam melaporkan kecurangan terjadi karena penilaian dan 

evaluasi seseorang atas akibat yang ditimbulkan dari pelaporan tersebut. Sikap 

negatif seperti akan mendapatkan pembalasan dari rekan kerja yang telah 

dilaporkan, terhambatnya promosi jabatan, dan kemungkinan akan dipecat 

menyebabkan karyawan enggan untuk berniat melaporkan tindak kecurangan 

yang terjadi di dalam organisasi.  

Agar timbulnya sikap positif dan meyakinkan orang-orang bahwa 

whistelblowing memiliki tujuan positif, maka dalam proses penanganan 

whistelblowing harus dilakukan secara transparan. Sehingga karyawan percaya 

bahwa laporan atas kecuranagn yang terjadi dalam organisasi benar-benar 

ditindaklanjuti. Atas proses yang transparan tersebut mengakibatkan karyawan 

percaya pada keseriusan organisasi dalam memberantas kecurangan dan karyawan 

tidak akan merasa takut atas pembalasan dari rekan kerja yang dilaporkan. Karena 

selama ini banyak kasus kecurangan yang terjadi dalam organisasi diproses secara 
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tertutup dan hanya pihak manajemen yang mengetahuinya. Sehingga 

menimbulkan ketidakpercayaan anggota organisasi atas keseriusan manajemen 

dalam memerangi kecurangan yang terjadi dalam organisasi. 

4.4.2 Norma subyektif berpengaruh positif terhadap niat melakukan 

whistleblowing 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa hipotesis kedua (H2) dalam 

penelitian ini terkait pengaruh norma subyektif terhadap niat melakukan 

whistleblowing tidak didukung. Hal ini dikarenakan pengaruh norma subyektif 

terhadap niat melakukan whistleblowing memiliki nilai p-value sebesar 0.310 

dimana lebih besar dari nilai alpha 0.05 (5%) dengan nilai original sampel 0.048. 

 Ajzen (1991) mendefinisikan norma subyektif sebagai tekanan sosial yang 

dirasakan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. 

Norma subyektif merupakan faktor sosial seseorang dalam bentuk persepsi 

subyektif atas pendapat orang-orang yang menjadi teladan atau panutannya 

(Suryono & Chariri, 2016). Norma subjektif tidak berpengaruh signifikan 

terhadap niat melakukan whistleblowing karena walaupun adanya dukungan dari 

keluarga dan orang-orang terdekat tidak memengaruhi karyawan untuk berniat 

mengungkapkan kecurangan di perusahaannya. Hal ini dimungkinkan terjadi 

karena seperti belum adanya jaminan kepastian hukum terhadap pelapor dari 

pihak manajemen. Sehingga karyawan yang mengetahui adanya kecurangan 

merasa takut untuk mengungkapkan karena khawatir adanya pembalasan dari 

rekan kerja atau kemungkinan dipecat dari pekerjaan meskipun banyak dukungan 

dari keluarga dan teman. Selain itu karyawan takut menghadapi tekanan dari 
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orang-orang sekitar atau rekan kerja yang tidak membenarkan perilaku 

whistleblowing. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Purwantini 

et al., (2017) dan Fajri (2017) yang memiliki hasil yaitu norma subyektif tidak 

memiliki pengaruh terhadap niat melakukan whistleblowing.  

Perusahaan dapat lebih memperhatikan lingkungan kerja dalam 

organisasinya demi turut mendorong keryawan untuk memiliki intensitas 

whistleblowing. Hal tersebut dapat ditempuh dengan cara melakukan pendekatan 

kepada karyawan. Dengan cara itu, karyawan akan lebih berani untuk melakukan 

pelaporan karena adanya dukungan satu sama lain antara karyawan dalam 

organisasi.  

4.4.3 Tanggung jawab pribadi berpengaruh positif terhadap niat melakukan 

whistleblowing 

Berdasarkan Tabel 4.12 untuk hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini 

terkait tanggung jawab pribadi berpengaruh terhadap niat melakukan 

whistleblowing telah didukung. Hal ini dikarenakan pengaruh tanggung jawab 

pribadi terhadap niat melakukan whistleblowing memiliki nilai p-value sebesar 

0.000 yang lebih kecil dari nilai alpha 0.05 (5%) dengan nilai original sampel 

sebesar 0.359. 

Tanggung jawab pribadi dianggap sebagai komponen penting dalam 

memutuskan untuk melaporkan suatu masalah (Graham 1986; Miceli dan Near 

1984). Tanggung jawab pribadi untuk pelaporan berasal dari tanggung jawab 

individu yang ditentukan untuk melaporkan tindakan yang dipertanyakan yang 

diamati (Alleyne et al., 2017). Dipercaya bahwa orang-orang yang melakukan 
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kesalahan atau yang mengetahui adanya kesalahan dapat didorong untuk 

melaporkan kejadian tersebut berdasarkan beberapa kewajiban moral atau bagian 

dari deskripsi pekerjaan atau tanggung jawab peran (Curtis, 2006). 

Ketika whistleblowing dilihat sebagai perilaku pro-sosial/kewajiban moral 

dalam sebuah perusahaan, tanggung jawab pribadi akan secara positif 

mempengaruhi keputusan individu untuk melaporkan kecurangan atas dasar rasa 

moral apakah itu tindakan benar atau salah (Alleyne et al., 2017 dan Alleyne et 

al., 2013). Jadi individu yang memiliki tanggung jawab pribadi tinggi akan lebih 

cenderung melaporkan kecurangan yang diketahuinya (Schultz et al., 1993). 

Selain itu, tanggung jawab pribadi untuk melaporkan kecurangan dapat 

dipengaruhi oleh jenis kecurangan dan reaksi yang ditemui dalam pengalaman 

whistleblowing sebelumnya dan penanganan terkait dari laporan tersebut. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alleyne et al., (2017) dan  

Latan et al., (2016) yang memiliki hasil bahwa tanggung jawab pribadi 

berpengaruh signifikan terhadap niat melakukan whistleblowing. 

Tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab peran berpengaruh dalam 

mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan whistleblowing, karena anggota 

organisasi yang mempunyai rasa memiliki perusahaan atas tanggung jawab 

perannya sebagai karyawan akan memiliki loyalitas terhadap perusahaan. 

Loyalitas karyawan perlu dibangun oleh perusahaan dengan cara memberi 

dukungan pada karyawan, memberikan penghargaan kepada karyawan, dan 

pengelolaan SDM yang baik. Sehingga jika loyalitas karyawan telah terbentuk 

makan akan meningkatkan niat karyawan melakukan whistelblowing. 
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4.4.4 Keseriusan yang dirasakan berpengaruh positif terhadap niat 

melakukan whistleblowing 

Hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini yaitu keseriusan yang 

dirasakan berpengaruh terhadap niat melakukan whistlelowing telah didukung.  

Hal dapat dilihat dari Tabel 4.12, karena variabel keseriusan yang dirasakan 

memiliki nilai p-value sebesar 0.000 dimana nilai ini lebih kecil dari nilai alpha 

0.05 (5%) dan memiliki nilai original sampel sebesar 0.489. Hasil pengujian 

dalam penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu (Alleyne et al., 2017; 

Lestari dan Yaya, 2017; Bagustianto dan Nurkolis 2015; dan Winardi, 2013) . 

Graham (1986) mengemukakan bahwa keseriusan yang dirasakan 

berhubungan dengan penilaian individu terhadap tingkat keparahan dari tindakan 

yang diamati, berdasarkan karakteristik isu tersebut. Keseriusan yang dirasakan 

dalam masalah ini dievaluasi berdasarkan karakteristik masalah, potensi bahaya 

dan hasil negatif (Curtis, 2006). Keseriusan juga bisa disamakan dengan konsep 

materialitas yang mempengaruhi penilaian karyawan dalam pengambilan 

keputusan. 

Keseriusan yang dirasakan berhubungan positif terhadap niat untuk 

melakukan whistleblowing internal. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat 

keseriusan pelanggaran dalam organisasi, maka semakin tinggi niat pegawai untuk 

melakukan whistleblowing. Keseriusan yang dirasakan berpengaruh signifikan 

terhadap niat untuk melakukan whistleblowing. Hal tersebut mungkin disebabkan 

karena pegawai bank sebagai whistleblower potensial mempunyai persepsi bahwa 

semua jenis pelanggaran yang terjadi merupakan jenis pelanggaran yang relatif 
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serius dan dapat menimbulkan dampak kerugian yang relatif besar bagi dirinya 

dan organisasi sehingga mereka akan terdorong untuk melaporkan dugaan 

kecurangan kepada pihak internal organisasi melalui whistleblowing system 

(Setyawati et al., 2015). 

Keseriusan yang dirasakan berkaitan dengan materialitas, dimana jika 

berkaitan dengan materialitas, asumsi orang-orang akan mengarah pada nominal 

atau sejumlah uang. Sehingga setiap kecurangan yang melibatkan uang atau 

penggelapan uang, maka akan dipandang sebagai kecurangan yang serius. 

Terutama kecurangan yang terjadi pada bank, yang lingkungan industrinya 

bergerak dalam bidang keuangan dan memiliki fungsi sebagai lembaga yang 

berdasarkan kepercayaan. Maka karyawan yang bekerja pada bank dan 

mengetahui adanya kecurangan akan terdorong untuk melakukan whistleblowing, 

sebab penggelapan dana seberapapun akan mempengaruhi organisasi dan 

karyawan.     

4.4.5 Penilaian etis berpengaruh positif terhadap niat melakukan 

whistleblowing 

Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) dalam penelitian ini terkait 

penilaian etis berpengaruh terhadap niat melakukan whistleblowing tidak 

didukung. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 4.12 bahwa penilaian etis memiliki nilai 

p-value sebesar 0.058, nilai ini lebih besar dari nilai alpha 0.05 (5%) dan juga 

memiliki nilai original sampel sebesar 0.131. 

Tinggi rendahnya tingkat penilaian etis karyawan tidak memengaruhi niat 

untuk melaporkan kecurangan yang dilakukan rekan kerja. Penilaian etis atau 
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tidaknya suatu tindakan akan berbeda antara satu individu dengan yang lainnya. 

Terlebih karyawan yang bekerja pada lingkungan industri berbeda. Sebuah 

tindakan yang salah dapat dinilai oleh sebagian karyawan sebagai perilaku yang 

terlihat etis karena tindakan tersebut sudah “terbiasa” dilakukan oleh sebagian 

orang dalam organisasi (Purwantini et al., 2017). Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwantini et al., (2017). Sebab dalam 

penelitian Purwantini et al., (2017) penilaian etis memiliki hasil tidak berpengaruh 

signifikan terhadap niat melakukan whistleblowing.  

Tindakan yang salah namun dianggap benar oleh sebagian orang akibat 

kebiasaan haruslah di ubah, karena suatu kesalahan tetaplah kesalahan , ia tidak 

mungkin menjadi kebenaran oleh pemikiran dan pembenaran. Kesalahan akan 

menjadi kebenaran bila ada kesadaran bahwa itu adalah kesalahan dan kita tidak 

melakukannya. Hal inilah yang menjadi tantangan perusahaan, dimana harus 

mengubah penilaian karyawan bahwa kesalahan sekecil apapun merupakan bagian 

dari tindakan kecurangan yang dapat merugikan karyawan dan perusahaan 

kedepannya. Perusahaan dapat mendorong keryawan untuk melakukan 

whistleblowing dengan cara melakukan sosialisasi terkit kecurangan yang 

bertentangan dengan prinsip perusahaan, dan terkait mekanisme whistelbowing. 

Cara lain dapat ditempuh dengan pemberian insentif atau bonus kepada karyawan 

yang berani melaporkan tindakan kecurangan. Sehingga karyawan yang menilai 

bahwa kesalahan merupakan bagian dari kecurangan, maka akan memiliki niat 

yang kuat untuk melakukan whistleblowing.  

 




