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Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian  

 

Kuesioner Mengenai Niat Whistleblowing 

Kuesioner ini dirancang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi niat whistleblowing oleh pegawai bank di wilayah Yogyakarta. 

Untuk kepentingan itu, saya sangat menghargai dan berterimakasih jika anda 

dapat meluangkan waktu sekitar dua puluh menit untuk menyelesaikan kuesioner 

ini. Partisipasi anda sangat berharga untuk membantu saya menyelesaikan 

penelitian ini. 

Kuesioner ini telah disetujui oleh Prodi Magister Akuntasi, Program Pascasarjana, 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Jika ada pertanyaan terkait dengan 

kuesioner ini, anda dapat menghubungi kami di +62 853 3972 3777 (email: 

nafisahrachmatia@gmail.com). 

 

Hormat Kami,  

 

Nafisah Nurulrahmatiah 
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IDENTITAS RESPONDEN 

Berilah tanda silang (X) pada keterangan di bawah ini sesuai biodata diri : 

Nama    : 

(Boleh tidak diisi) 

Nama Perusahaan  :  

Jenis Kelamin   : (    ) Laki-laki   (    ) Perempuan 

Umur    : (    ) <20 tahun   (    ) 31–40 tahun  

  

  (    ) 20–30 tahun  (    ) 41–50 tahun 

Posisi Terakhir : (    ) Marketing  (    ) Analis Kredit 

     (    ) Account Officer  (    ) Customer Service 

     (    ) Collector  (    ) Segmen Operational 

Pendidikan Terakhir  : (    ) SMA   (    ) D3   

  (    ) S1   (    ) S2 

Pengalaman Kerja  : (    ) < 1 tahun  (    ) 1-3 tahun 

  (    ) 4-6 tahun  (    ) >7 tahun   

 

 

Petunjuk Umum Pengisian Kuesioner 

Di bawah ini adalah pernyataan yang mewakili pendapat umum terkait sikap, 

norma subyektif, tanggung jawab pribadi, keseriusan yang dirasakan, dan 

penilaian etis yang mempengaruhi niat whistleblowing. Dimohon untuk membaca 

setiap pernyataan secara hati-hati dan menjawab dengan lengkap semua 

pernyataan. Tidak ada pernyataan yang benar atau salah. Bapak/Ibu mungkin saja 

setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kami ingin mengetahui 

seberapa jauh Bapak/Ibu setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, 

dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan yang tersedia sebagai berikut: 

1= Sangat Tidak Setuju (STS)   4= Agak Setuju (AS) 

2= Tidak Setuju (TS)    5= Setuju (S)  

3= Agak Tidak Setuju (ATS)  6= Sangat Setuju (SS) 
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DAFTAR PERNYATAAN/PERTANYAAN 

 

SIKAP 

No. Pertanyaan STS TS ATS AS S SS 

1. Apakah pengaduan pelanggaran dirasa 

penting untuk menghentikan perilaku tidak 

etis dalam organisasi? 

      

2. Apakah pengaduan pelanggaran berguna 

untuk mencegah pelanggaran? 

      

3. Apakah pengaduan pelanggaran merupakan 

sikap yang menjunjung tinggi moral, 

praktek etika dan profesionalisme? 

      

 

NORMA SUBYEKTIF 

No. Pernyataan STS TS ATS AS S SS 

1. Rekan kerja menyetujui keputusan 

mengadukan pelanggaran ke internal 

perusahaan. 

      

2. Sebagian besar orang yang saya pandang 

penting, akan berpendapat harus 

mengungkap pelanggaran. 

      

3. Sebagian besar orang yang pendapatnya 

saya hargai atau teladani, akan setuju 

adanya pengaduan pelanggaran. 

      

4.  Ketika orang yang saya pandang penting 

dalam hidup saya melihat adanya 

pelanggaran, mereka akan mengadukan 

pelaku pelanggaran. 

      

5. Orang yang dekat dengan saya akan 

menyetujui adanya pengaduan pelanggaran. 

      

 

 

KESERIUSAN YANG DIRASAKAN 

No. Pernyataan STS TS ATS AS S SS 

1. Saya akan melaporkan tindakan kecurangan 

yang dilakukan oleh rekan kerja saya 

apabila jumlahnya material. 

      

2. Saya akan melaporkan tindakan yang 

dilakukan pimpinan perusahaan saya. 
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No. Pernyataan STS TS ATS AS S SS 

3. Saya akan melaporkan rekan kerja yang 

melakukan pencurian uang perusahaan, 

walaupun jumlahnya kecil/tidak material. 

      

4.  Saya akan melaporkan orang yang telah 

melakukan penipuan kepada seseorang. 

      

 

PENILAIAN ETIS 

No. Pernyataan STS TS ATS AS S SS 

1.  Probabilitas bahwa saya akan melaporkan 

kecurangan adalah tinggi. 

      

2. Probabilitas bahwa rekan-rekan saya akan 

melaporkan kecurangan adalah tinggi 

      

3. Tindakan melaporkan kecurangan adalah 

etis 

      

 

NIAT WHISTLEBLOWING 

No. Pernyataan STS TS ATS AS S SS 

1. Jika saya mengetahui adanya kecurangan 

yang terjadi di perusahaan, saya akan 

berminat untuk melakukan tindakan 

whistleblowing (pelaporan pelanggaran). 

      

2. Saya akan mencoba melakukan tindakan 

whistleblowing jika saya mengetahui adanya 

kecurangan yang terjadi di perusahaan. 

      

3. Melaporkan kecurangan dapat memberi 

kesempatan bagi perusahaan untuk 

memperbaiki masalah yang timbul. 

      

4.  Jika Saya mengetahui adanya kecurangan 

yang terjadi di perusahaan, saya akan 

berusaha keras melakukan tindakan 

whisteblowing melalui saluran internal 

perusahaan (internal whistleblowing). 

      

5. Jika internal whistleblowing tidak 

memungkinkan, saya akan berusaha keras 

untuk melakukan tindakan whistleblowing 

melalui saluran eksternal perusahaan 

(media). 

      

 

 



77 
 

TANGGUNG JAWAB PRIBADI 

Kasus untuk pertanyaan tanggung jawab pribadi: 

Fahmi adalah seorang staf keuangan pada kantor dinas X yang berada di Kota Y. 

Suatu ketika, Fahmi diminta oleh atasan untuk me-markup nilai pendapatan asset 

daerah, dan Fahmi diminta untuk melakukan penambahan jumlah pendapatan 

terhadap laporan keuangan tersebut. 

Dari kasus di atas, apa yang harus Fahmi lakukan? Haruskah Fahmi melaporkan 

ke tingkat manajemen yang lebih tinggi? 

No. Pertanyaan STS TS ATS AS S SS 

1. Bagaimana kesan anda terhadap tingkat 

tanggung jawab Fahmi untuk melaporkan 

kasus tersebut? 

      

2. Jika anda menjadi staf keuangan tersebut,  

apakah anda akan melaporkan kasus 

tersebut kepada pihak internal kantor anda? 

      

3. Menurut anda, apakah seorang 

whistleblower adalah karyawan perusahaan 

yang bertanggung jawab? 

      

  




