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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sikap dan norma subyektif secara 

empiris terhadap niat whistleblowing internal-eksternal. Penelitian ini menggunakan metode 

survei dengan sampel penelitian adalah pegawai bank yang telah menerapkan whistleblowing 

sistem di Yogyakarta  dan menggunakan analisis regresi berganda. Untuk penelitian ini, belum 

terdapat hasil karena masih berupa rancangan penelitian. Namun diharapkan harapkan bahwa 

hasil penelitian ini adalah semua hipotesis diterima.  

 

Kata kunci— Niat Whistleblowing, Sikap, Norma Subyektif 

 

 This study aims to examine the effect of attitudes and subjective norms empirically on 

internal-external whistleblowing intentions. This research uses survey method with the sample 

of the research are employees of banks that have implemented whistleblowing systems in 

Yogyakarta and use multiple regression analysis. For this study, there were no results because 

it was still in the form of a research design. However, it is expected to expect that the results of 

this study are all hypotheses accepted. 
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PENDAHULUAN 

Semakin meningkatnya kejahatan kerah putih di berbagai negara telah mendorong banyak 

negara dan asosiasi usaha untuk melakukan berbagai upaya dalam mencegahan kecurangan dan 

meningkatkan tuntutan penerapan good governance baik di sektor swasta maupun publik 

(Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008). Terkait dengan usaha penerapan good 

corporate governance dan didalamnya antara lain pemberantasan korupsi, suap, serta praktik 

kecurangan lainnya, telah dilakukan penelitian dari berbagai institusi seperti Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD), Association of Certified Fraud Examiner 

(ACFE) dan Global Economic Crime Survey (GECS). Dengan hasil penelitian bahwa salah satu 

cara yang efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan good 

corporate governance adalah melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing 

system) (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008). 

Whistleblowing system pertama kali diterapkan pada perusahaan di Amerika Serikat 

sejak masa pemerintahan Presiden Reagan pada tahun 1970, namun hal ini semakin menguat 
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ketika mulai terkuaknya beberapa skandal yang melibatkan beberapa perusahaan besar di 

Amerika, yang berujung dengan diterbitkannya Sarbanes-Oxley Section 301 dan 806 pada tahun 

2002. Peraturan ini dirancang secara khusus untuk mendorong whistleblowing dan menyediakan 

perlindungan retaliasi bagi karyawan yang mengungkapkan hal-hal yang tidak jelas atas 

masalah akuntansi dan audit (Putri, 2016).  

Di Indonesia sendiri whistleblowing system merupakan sistem pelaporan pelanggaran 

yang masih tergolong baru. Walaupun belum terdapat peraturan perundangan yang secara 

komprehensif mengatur mengenai whistleblowing, Indonesia memiliki beberapa peraturan 

perundangan yang secara parsial menangani pelaporan pelanggaran dan perlindungan pelapor, 

salah satunya yaitu UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 ayat 

1. Namun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang 

didalamnya mengatur perlindungan terhadap whistleblower dalam sistem hukum pidana 

Indonesia telah diperbahrui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. 

Perlindungan saksi dalam hal ini whistleblower erat kaitannya dengan suatu tindak 

pidana yang terjadi dalam perkara-perkara besar, seperti penggelapan pajak dalam kasus Asian 

agri dan Korupsi dalam institusi Polri. Keterkaitan yang dimaksud yaitu karena sebagian besar 

tindak pidana dapat terpecahkan karena adanya kesaksian yang di berikan oleh saksi. Jadi walau 

bagaimanapun seorang saksi harus mendapatkan perlindungan dengan tujuan agar saksi tersebut 

dapat memberikan kesaksiannya baik ditingkat penyidikan maupun persidangan (Noho, 2016). 

Menjadi whistleblower bukan lah suatu perkara yang mudah dan penuh risiko, 

diantaranya kehilangan jabatan atau pekerjaannya, menerima ancaman keselamatan, atau dijauhi 

rekan sekantor (Suryono & Chariri, 2016). Seseorang yang berasal dari internal organisasi 

umumnya akan menghadapi dilema dalam memutuskan apakah harus “meniup peluit” atau 

membiarkannya tetap tersembunyi (Aliyah, 2015). Karena banyak orang yang beranggapan 

bahwa seorang whistleblower merupakan penghianat dalam sebuah organisasi yang melanggar 

norma loyalitas organisasi, namun ada pula yang beranggapan bahwa whistleblower merupakan 

pelindung terhadap nilai-nilai yang dianggap lebih penting dari loyalitas kepada organisasi. 

Maka akibat pandangan yang bertentangan tersebut yang kerap menyebabkan calon 

whistleblower berada dalam dilema untuk menentukan sikap apa yang harus diambil yang pada 

akhirnya dapat mengurungkan minat whistleblowing (Bagustianto & Nurkholis, 2015). 

Memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat pegawai atau anggota 

organisasi untuk melakukan tindakan whistleblowing penting dilakukan agar organisasi dapat 

merancang kebijakan dan sistem whistleblowing yang paling efektif. Partisipasi whistleblower 

krusial terhadap efektifitas sistem whistleblowing, karena sistem akan percuma jika tidak 

seorangpun yang menggunakannya untuk melaporkan adanya tindakan fraud (Bagustianto & 

Nurkholis, 2015). 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan minat whistleblowing telah dilakukan 

oleh Latan, Ringle, dan Jabbour (2016) dan Winardi (2013) telah menemukan beberapa faktor 

individu yang mempengaruhi niat whistleblowing dengan menggunakan teori perilaku terencana 

yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Hasil penelitian Winardi (2013) menemukan bahwa 

sikap dan norma subyektif perilaku berpengaruh positif terhadap niat whistleblowing internal. 

Latan et al., (2016) mengungkapkan bahwa sikap dan norma subyektif berpengaruh positif 

terhadap niat whistleblowing internal, tetapi tidak berpengaruhi positif terhadap niat 

whistleblowing eksternal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini, penulis 

menggunakan pegawai bank sebagai objek penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis apakah sikap dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat 

whistleblowing. 
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Kontribusi teoritis penelitian ini adalah memberikan penjelasan bahwa sikap individu 

berpengaruh positif terhadap niat whistleblowing. Selain itu, norma subyektif organisasi 

menjadi aspek yang dapat memperkuat pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap niat 

whistleblowing. Secara praktik, penelitian ini memberikan informasi bagi organisasi bahwa 

pentingnya mengetahui faktor yang mempengaruhi niat anggota organisasi dalam 

mengungkapkan kecurangan agar organisasi dapat merancang kebijakan dan sistem 

whistleblowing yang paling efektif. 

 

KAJIAN TEORI 

Theory of Reasoned Action (TRA) pertama kali dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen pada 

tahun 1980 yang berkaitan dengan keinginan dan perilaku manusia. Tujuan utama dari TRA 

ialah untuk memprediksi dan memahami perilaku dan sikap manusia. Teori ini disusun atas 

asumsi bahwa perilaku manusia ditentukan oleh keinginan individu itu sendiri untuk melakukan 

atau tidak melakukan suatu perilaku dengan mempertimbangkan informasi yang tersedia. Sesuai 

dengan asumsi tersebut, maka intensi atau niat seseorang untuk melakukan atau tidak 

melakukan suatu perilaku merupakan suatu faktor penentu langsung dari tindakan. Intensi atau 

niat individu ditentukan oleh dua penentu dasar yaitu berhubungan dengan faktor pribadi dan 

pengaruh sosial. Faktor pibadi yaitu sikap sedangkan faktor pengaruh sosial yaitu norma 

subyektif (Fajri, 2017). 

Dalam teori tindakan beralasan atau TRA sikap merupakan hasil perimbangan untung 

dan rugi dari periaku yang dilakukan oleh individu. Sedangkan norma subjektif adalah 

keyakinan individu dalam menyetujui atau tidak dari suatu perilaku. Menyetujui atau tidak 

menyetujui suatu perilaku, didasari oleh suatu keyakinan yang dinamakan dengan keyakinan 

normatif. Keyakinan normatif dalam norma subjektif merupakan keyakinan yang berkaitan 

dengan persepsi individu tentang bagaimana kelompok melihat perilaku dan evaluasi yang pada 

umumnya diekspresikan sebagai motivasi individu untuk mematuhi kelompok kelompok 

rujukan. Karena berhubungan dengan persepsi atau pandangan seseorang terhadap tekanan 

social yang akan mempengaruhi intensi untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang 

sedang dipertimbangkan. Jika digambarkan hubungan antara sikap, norma subyektif, dan niat 

perilaku tampak sebagai berikut (Ajzen & Madden, 1986): 

  

 

 

 

 

 

 
Whistleblowing 

Miceli dan Near (1985) mendefinisikan whistleblowing sebagai pengungkapan oleh anggota 

mantan anggota organisasi atas suatu praktik ilegal, tidak bermoral, atau tanpa legitimasi hukum 

di bawah kendali pemimpin mereka, kepada orang atau organisasi yang diyakini memiliki 

kekuatan untuk menghentikan dan dapat melakukan tindakan perbaikan atas kecurangan. 

Whistleblowing biasanya digambarkan sebagai melaporkan kesalahan kepada individu atau 

organisasi yang diyakini memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Anggota organisasi dapat 

melaporkan kesalahan dalam organisasi atau dapat melaporkan ke publik dengan bukti yang 

dimiliki tersebut (Mbago, Ntayi, & Mutebi, 2016).  
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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. Sedangkan, 

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). Dari dua jalur pelaporan yang ada, organisasi cenderung menekankan anggota 

organisasi untuk melakukan pelaporan melalui jalur internal, sebab permasalahan yang 

dilaporkan melalui jalur internal hanya akan di ketahui oleh anggota organisasi saja, namun jika 

menggunakan jalur pelaporan eksternal, maka semua orang akan mengetahui masalah yang 

terjadi dalam organisasi yang akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap 

organisasi (Near & Miceli, 2016). 

 Park dan Blenkinsopp (2009) menjelaskan bahwa selain jalur pelaporan internal dan 

eksternal, terdapat pula dua dimensi jalur pelaporan whistleblowing, yaitu jalur formal dan 

informal, anonim dan teridentifikasi, setiap dimensi tersebut merupakan pilihan bagi karyawan. 

Kaplan, Pany, Samuels, dan Zhang (2012) menemukan bahwa whistleblower berperilaku 

berbeda dalam membuat pilihan jalur pelaporan yang sesuai untuk mereka. Secara khusus, hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa pelaporan niat peserta dalam hal jalur anonim atau 

teridentifikasi berpengaruh ketika adanya pertimbangan tindakan pembalasan (Saud, 2016). 

Sikap dan Niat Whistleblowing 
Dalam Teori of Reasoned Action atau TRA, sikap merupakan hasil perimbangan untung dan 

rugi dari periaku yang dilakukan oleh individu. Sikap merupakan suatu disposisi untuk 

merespon secara positif atau negatif, baik untuk suatu objek, seseorang, suatu lembaga, atau 

suatu peristiwa (Ajzen, 1991). Park & Blenkinsopp (2009) mendefinisikan sikap sebagai 

keyakinan individu atas suatu perilaku/tindakan yang dianggap benar atau tidak. Dengan 

demikian sikap seseorang terhadap suatu informasi menunjukkan seberapa jauh orang tersebut 

merasakan bahwa suatu informasi itu benar atau tidak. 

Dengan demikian, seseorang agar dapat menjadi whistleblower harus memiliki 

keyakinan bahwa whistleblowing adalah tindakan yang benar yang memiliki konsekuensi positif 

untuk banyak pihak, misalnya pencegahan yang dapat merugikan organisasi, sebagai kontrol 

terhadap tindakan korupsi, meningkatan kepentingan umum dan kepuasan moral. Sehingga, 

semakin besar kecenderungan sikap positif seseorang untuk melakukan whistleblowing semakin 

besar kemungkinan niat seseorang untuk melakukan whistleblowing (Saud, 2016). Penelitian 

yang telah membuktikan bahwa sikap berpengaruh positif pada niat melakukan whistleblowing 

terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Bagustianto & Nurkholis, 2015; Parianti et al., 

2016; dan Saud, 2016. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dihipotesiskan sebagai berikut: 

H1: Sikap berpengaruh positif terhadap niat melakukan whistleblowing 

Norma Subyektif dan Niat Whistleblowing 

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). Orang cenderung akan mematuhi pendapat 

dari orang yang menjadi panutannya. Apabila yang dipersepsikan ialah panutannya akan 

melakukan perilaku yang dipikirkan, maka orang tersebut memiliki intensi kuat untuk 

melakukan perilaku yang dipikirkannya pula. 

Menurut Ajzen (2005), norma subyektif secara umum mempunyai dua komponen yaitu, 

Normative beliefs (Keyakinan norma) yang berhubungan dengan pendapat tokoh atau orang lain 

yang penting dan berpengaruh bagi individu atau tokoh panutan tersebut apakah subyek harus 

melakukan atau tidak suatu perilaku tertentu. Dan Motivation to comply (Motivasi untuk 

memenuhi) yaitu motivasi individu untuk memenuhi harapan tersebut. 
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Dalam penelitian Latan et al., (2016) menyatakan bahwa norma subyektif secara positif 

mempengaruhi niat internal dan eksternal whistleblowing. Senada dengan penelitian Parianti et 

al., (2016) dan Winardi (2013) yang menyatakan bahwa norma subyektif memiliki hubungan 

yang kuat dengan niat untuk melakukan whistleblowing. Penemuan ini mendukung keterlibatan 

norma subyektif dalam niat perilaku whistleblowing. Berdasarkan uraian tersebut, dapat 

dihipotesiskan sebagai berikut: 

H2: Norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat melakukan whistleblowing 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi penelitian adalah pegawai bank wilayah Yogyakarta. Sampel yang digunakan adalah 

karyawan bank yang telah menerapkan whistleblowing sistem pada wilayah Yogyakarta. 

Penentuan ukuran jumlah sampel penelitian ini mengacu ketentuan Isaac dan Michael yang 

berdasarkan tingkat kesalahan (Sugiyono, 2013). Tingkat kesalahan yang digunakan adalah 5%. 

Penelitian ini menggunakan metode survey dalam bentuk kuesioner. Diman kuesioner 

untuk penelitian di adaptasi dari penelitian Suryono & Chariri (2016). Agar memudahkan 

pengukuran item pertanyaan dalam kuesioner, instrumen akan diukur menggunakan skala Likert 

dengan interval 1 sampai 6. Dimana skala 1-3 menunjukkan persepsi tidak setuju, dan skala 4-6 

menunjukkan persepsi setuju. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian yang dilakuka, hasil dari penelitian ini belum diketahui, karena 

penyebaran kuesioner masih berlangsung. Namun diharapkan untuk hasil pengolahan data 

nantinya memiliki hasil yang sesuai dengan hipotesis penelitian ini. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dalam penelitian ini nantinya diharapkan bahwa semua hipotesis dalam 

penelitian memiliki hasil signifikan positif, sehingga hasil penelitian sama dengan hipotesis 

yang telah dibangun dalam penelitian ini. 

 

SARAN 

Peneliti berharap dimasa depan akan banyak penelitian yang dapat mengembangkan 

penelitian lebih jauh dengan menggunakan variable-variable dalam penelitian ini. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Orgnizational Behavior and Human Decision 

Processes, 50, 179–211.  

Ajzen, I. (2005). Attitudes, Personality and Behaviour. 

Ajzen, I., & Madden, T. J. (1986). Prediction of goal-directed behavior: Attitudes, intentions, 

and perceived behavioral control. Journal of Experimental Social Psychology, 22(5), 453–

474.  

Aliyah, S. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat pegawai dalam melakukan 

tindakan whistle-blowing. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, 12(2), 173-189 

Bagustianto, R., & Nurkholis. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat pegawai negeri 

sipil ( pns ) untuk melakukan tindakan whistle-blowing. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 

(80), 276–295. 

Elias, R. (2008). Auditing students’ professional commitment and anticipatory socialization and 

their relationship to whistleblowing. Managerial Auditing Journal, 23(3), 283–294.  

Fajri, R. C. (2017). Pengaruh Sikap , Norma Subyektif , Perceived Behavioral Control , Reward 

, Dan Locus of Control Terhadap Intensi Perilaku. Kajian Akuntansi, 18(1), 37-45. 



 

 

6 
Prosiding National Conference on Applied Business    

ISBN:  

 

Kaplan, S. E., Pany, K., Samuels, J., & Zhang, J. (2012). An examination of anonymous and 

non-anonymous fraud reporting channels. Advances in Accounting, 28(1), 88–95.  

Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran, 1–

52. Retrieved from www.knkg-indonesia.org 

Latan, H., Ringle, C. M., & Jabbour, C. J. C. (2016). Whistleblowing Intentions Among Public 

Accountants in Indonesia: Testing for the Moderation Effects. Journal of Business Ethics, 

1–16.  

Mbago, M., Ntayi, J., & Mutebi, H. (2016). Does legitimacy matter in whistleblowing 

intentions? International Journal of Law and Management, 58(2), 1–21.  

Miceli, M. P., & Near, J. P. (1985). Characterstics of Organizational Climate and Perceived 

Wrongdoing Associated with Whistle Blowing Decisions. Personnel Psychology, 38(3),  

Near, J. P., & Miceli, M. P. (2016). After the wrongdoing: What managers should know about 

whistleblowing. Business Horizons, 59(1), 105–114.  

Noho, S. (2016). Perlindungan hukum terhadap whistleblower berdasarkan uu no. 31 tahun 

2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Lex Crimen, V(5), 69–76. 

Parianti, N. P. I., Suartana, I. W., & Badera, I. D. N. (2016). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi 

Niat Dan Perilaku Whistleblowing Mahasiswa Akuntansi. -Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 

Universitas Udayana, 5(12), 4209–4236. 

Park, H., & Blenkinsopp, J. (2009). Whistleblowing as planned behavior - A survey of south 

korean police officers. Journal of Business Ethics (Vol. 85).  

Putri, C. M. (2016). Pengaruh Jalur Pelaporan dan Tingkat Religiusitas terhadap Niat Seseorang 

Melakukan Whistleblowing. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 17(1), 22–52.  

Saud, I. M. (2016). Pengaruh Sikap dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat 

Whistleblowing Internal-Eksternal dengan Persepsi Dukungan Organisasi Sebagai 

Variabel Pemoderasi. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 17(2), 209–219.  

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). 

Bandung: Alfabeta. 

Suryono, E., & Chariri, A. (2016). Sikap, norma subjektif, dan intensi pegawai negeri sipil 

untuk mengadukan pelanggaran (whistle-blowing). Jurnal akuntansi dan keuangan 

Indonesia, 13(1), 102–116. 

Winardi, R. D. (2013). the Influence of Individual and Situational Factors on Lower-Level Civil 

Servants’ Whistle-Blowing Intention in Indonesia. Journal of Indonesian Economy and 

Business, 28(3), 361–376. 

 

 


