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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1.Landasan Teori 

2.1.1. Theory of Planned Behaviour 

Theory of Planned Behaviour (TPB) menjelaskan hubungan antar 

sikap terhadap perilaku merupakan hal penting yang dapat 

memperkirakan suatu perbuatan. Teori ini membuktikan bahwa niat 

seseorang lebih akurat dalam memprediksi perilaku aktual dan dapat 

menghubungkan antara sikap dan perilaku aktual (Ajzen 1998). 

Whistleblowing merupakan perilaku yang direncanakan 

whistleblower. Theory of Planned Behaviour (TPB) mendukung 

whistleblowing, terbukti menjadi kerangka kerja yang baik untuk 

memprediksi maksud whistleblowing dan dapat mengukur persepsi 

sikap orang lain tentang whistleblowing. Kontrol perilaku merupakan 

faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam mendorong 

whistleblowing (Zakaria et al 2016). 

2.1.2. Whistleblowing Intention 

Whistleblowing didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang, baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan, untuk 

mengungkapkan tindakan pelanggaran yang dapat merugikan 

organisasi maupun pemangku kepentingan. Pengungkapan ini 
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umumnya dilakukan secara rahasia. Pengungkapan harus dilakukan 

dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas 

suatu kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk 

(Komite Nasional Kebijakan Governance 2008). 

Whistleblowing memiliki fungsi positif dalam meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik dalam organisasi 

(Mohamed, Ahmad, dan Baig, 2015) karena terakreditasi secara luas 

sebagai salah satu metode yang paling kuat sebagai bagian dari sistem 

kontrol internal dalam organisasi untuk mendeteksi dan mencegah 

korupsi, malpraktek, dan kesalahan (Meng & Fook, 2011; Transparency 

International, 2009). 

Pada dasarnya, ada dua jenis whistleblowing yaitu pelaporan 

pelanggaran internal dan eksternal (Dworkin & Baucus, 1998; Park & 

Blenkinsopp, 2009; Zhang, Chiu, & Wei, 2009). Jika kesalahan 

dilaporkan kepada pihak-pihak dalam organisasi, maka termasuk 

whistleblowing internal, sedangkan jika kesalahan dilaporkan kepada 

pihak-pihak di luar organisasi, maka whistleblowing dianggap sebagai 

eksternal. Menurut Dworkin dan Baucus (1998), keputusan untuk 

melaporkan pelanggaran baik secara internal maupun eksternal 

tergantung pada reaksi yang akan diambil oleh organisasi. 

Whistleblowing internal terjadi ketika kesalahan dilaporkan kepada 

pihak di luar rantai komando tetapi masih berada di dalam organisasi, 
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seperti dewan direksi, komite audit, dan pejabat senior seperti Chief 

Executive Officer (CEO) atau penerima pengaduan yang ditunjuk di 

dalam organisasi (Finn, 1995). Pelaporan ke rekan kerja (peer 

reporting) tidak diklasifikasikan sebagai whistleblowing (King, 1999). 

Sebaliknya, whistleblowing eksternal terjadi ketika penerima 

pengaduan berada di luar organisasi, seperti lembaga penegak hukum 

dan regulator, badan profesional, dan media (Near and M. P. Miceli. 

1995).  

2.1.3. Insentif dan Whistleblowing 

Insentif merupakan salah satu jenis pengahargaan yang dikaitkan 

dengan prestasi kerja. Semakin tinggi prestasi kerja semakin besar pula 

insentif yang diterima (Hariandja, 2002:265). Pengungkapan 

kecurangan dapat dilakukan apabila terdapat penghargaan, hal ini 

dibuktikan dalam penelitian yang telah dilakukan (Dworkin 2007). 

Pemberian penghargaan kepada pengungkap kecurangan sesuai 

dengan reinforcement theory (Skinner, 2010) yang menjelaskan 

mengenai perilaku yang memiliki fungsi dari konsekuensi yang terjadi. 

Pemberian reward berupa insentif kepada karyawan yang melakukan 

whistleblowing, dimaksudkan agar karyawan dapat termotivasi 

melakukan whistleblowing dan. 

2.1.4. Anonimitas dan Whistleblowing 
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Anonimitas biasanya mengacu pada tidak diketahuinya informasi 

identitas pribadi seseorang. Jalur pelaporan anonim merupakan jalur 

pelaporan dengan cara menyembunyikan identitas pelapor agar tercipta 

rasa aman bagi pelapor. Peraturan mengenai anonimitas diatur dalam 

Sarbanes-Oxley act 2002. Individu merasa terlindungi jika ada jalur 

pelaporan anonim. 

2.1.5. Tingkat Retaliasi dan Whistleblowing 

Retaliasi merupakan tindakan berupa ancaman untuk membalas 

dendam kepada whistleblower. Retaliasi merupakan akibat buruk dari 

whistleblowing. Tingkat retaliasi mempegaruhi niat seseorang dalam 

melakukan whistleblowing, sebab ketika terdapat retaliasi dalam suatu 

perusahaan individu cenderung takut untuk melakukan pelaporan. 

Sehingga, seseorang lebih memilih untuk diam daripada melakukan 

pelaporan yang pada akhirnya akan menerima ancaman dari pihak yang 

dilaporkan (Putri, 2012). 

Meskipun telah ada larangan yang mengatur tentang pembalasan 

dendam, retaliasi tetap menjadi ancaman untuk whistleblower (Near 

and M. P. Miceli. 1995). Penelitian Arnold (1991) dan Larasati (2015) 

menemukan pengaruh negative antara tingkat pembalasan dan niat 

seseorang melakukan whistleblowing (Arnold and Ponemon 1991) dan 

(Larasati 2015).  

2.1.6. Insentif, Anonimitas, Tingkat Retaliasi, dan Whistleblowing 
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Retaliasi merupakan suatu ancaman bagi whistleblowing atas 

perilaku yang dilakukan. Retaliasi merupakan akibat buruk dari 

whistleblowing. Tingkat retaliasi memiliki pengaruh pada niat 

seseorang dalam melakukan whistleblowing, sebab individu cenderung 

takut untuk melaporkan pelanggaran. Sehingga, individu lebih memilih 

untuk tidak melaporkan daripada melakukan pelaporan yang pada 

akhirnya akan menerima ancaman dari pihak yang dilaporkan (Putri, 

2012).  

Manajer memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memotivasi 

seluruh karyawan agar melakukan tindakan yang jujur dan sejalan 

dengan tujuan perusahaan. Seorang whistleblower tentunya akan 

merasa aman apabila dalam perusahaan atau organisasi tercipta suasana 

yang aman dan terlindungi dari adanya tindakan retaliasi. Menurut 

Maslow’s hierarchy of need theory terdapat lima tingkat kebutuhan 

dasar manusia, salah satunya adalah kebutuhan keamanan. Sehingga 

ketika retalisi dalam perusahaan rendah, karyawan tidak merasa takut 

untuk melaporkan tindak pelanggaran.  

Penghargan merupakan tindakan untuk memotivasi karyawan agar 

terdorong untuk melakukan tindakan whistleblowing. Dengan 

memberikan penghargaan maka dapat memberikan suatu kepuasan 

tersendiri bagi seorang whistleblower dalam mengungkapkan 

kecurangan. Menurut reinforcement theory, orang termotivasi untuk 

melakukan perilaku tertentu karena dikaitkan dengan adanya reward 
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yang pernah ada atas perilaku tersebut. Reinforcement theory 

didasarkan atas premis bahwa perilaku manusia digerakkan oleh 

kebutuhan untuk memperoleh reward dan mengeliminasi sesuatu yang 

tidak disukai (Klingle dalam Caesar, 2012). 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Subbab ini membahas dan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk 

mengetahui apakah masih terdapat hubungan antara penelitian yang 

dilakukan oleh penulis dan penelitian terdahulu yang kemudian akan 

dijadikan dasar untuk dikembangkan sebagai hipotesis baru. Penelitian yang 

dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Penelitian Guthrie dan Taylor (2015) yang berjudul “Whistleblowing on 

Fraud for Pay: Can I Trust You?” ini berisi tentang keefektifan adanya 

intensi pada tingkat retaliasi rendah dan tinggi. Dengan menggunakan 

desain eksperimen 2x2, penelitian ini membuktikan bahwa ketika tingkat 

retaliasi dalam perusahaan rendah dan adanya insentif akan meningkatkan 

niat untuk melakukan whistleblowing. Begitu pun sebaliknya, ketika tingkat 

retaliasi tinggi maka insentif tidak akan membuat seseorang berniat untuk 

melakukan whistleblowing (Guthrie and Taylor 2015). 

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian (Rahmatdi 2013) dengan 

judul “Pengujian Keefektifan Reward Model pada Jalur Pelaporan Non-

anonim dalam Mendorong Whistleblowing: Pendekatan Eksperimen” 
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menunjukkan bahwa ketika terdapat retaliasi, jalur pelaporan anonim dapat 

meningkatkan niat dalam melakukan whistleblowing. Meningkatkan niat 

dalam melakukan whistleblowing dapat dilakukan dengan menghilangkan 

retaliasi. 

Penelitian Kaplan (2012) dengan judul “An Examination of Anonim and 

Non-anonim Fraud Reporting Channels” ini bertujuan untuk membuktikan 

seberapa efektif anonim dan non-anonim dengan ada tidaknya retaliasi bagi 

whistleblower terdahulu yang menggunakan jalur pelaporan non-anonim. 

Lady (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Keefektifan 

Jalur Pelaporan dalam Kondisi Retaliasi dalam Mendorong Whistleblowing 

(Pendekatan Eksperimen)” membuktikan tingkat retaliasi tinggi yang 

berada pada jalur pelaporan anonim dan dengan kondisi structural model 

lebih efektif dibandingkan dengan jalur pelaporan non-anonim dengan 

kondisi reward model. Pada kondisi perusahaan yang memiliki tingkat 

retaliasi rendah, kedua jalur pelaporan memiliki tingkat keefektifan yang 

sama (Lady 2018). 

Wahyuningsih (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Pemberian Reward, Komitmen Organisasi, Gender dan Masa Kerja 

Terhadap Whistleblowing” membuktikan bahwa pemberian reward tidak 

berpengaruh signifikan positif terhadap whistleblowing, dan komitmen 

organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap whistleblowing. 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Perlakuan 

Eksperimen 
Hasil Penelitian 

1. Guthrie 

dan 

Taylor 

(2015) 

Whistleblowing 

on Fraud for 

Pay: Can I Trust 

You? 

Tingkat 

retaliasi 

tinggi  

atau rendah 

dan adanya 

reward 

berupa  

uang 

(insentif) atau 

tidak ada 

reward, trust 

sebagai 

mediasi 

tingkat 

retaliasi 

Tingkat retaliasi 

rendah lebih 

membuat insentif 

berpengaruh 

terhadap  

kepercayaan dan 

meningkatkan niat  

melakukan 

whistleblowing, 

dibandingkan 

dengan tingkat 

retaliasi tinggi 

insentif tidak akan 

berpengaruh secara  

signifikan terhadap  

kepercayaan 

organisasional. 

2. Rahmatdi 

(2013) 

Pengujian 

Keefektifan 

Reward Model 

pada Jalur 

Pelaporan Non-

Anonim dalam 

Mendorong 

Whistleblowing: 

Pendekatan 

Eksperimen 

Adanya atau 

tidaknya 

reward, jalur 

pelaporan 

anonim dan 

non anonim, 

dan ada atau 

tidaknya 

retaliasi. 

Ketika terdapat 

retaliasi dengan jalur 

pelaporan non-

anonim, jalur 

anonim dapat 

meningkatkan 

whistleblowing. 

Ketika tidak terdapat 

retaliasi dengan jalur 

non-anonim, niat 

melaporkan 

pelanggaran tidak 

dapat ditingkatkan 

dengan pemberian 

reward dan jalur 

pelaporan anonim. 
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Tabel 2.1 

Lanjutan 

No. Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Perlakuan 

Eksperimen 
Hasil Eksperimen 

3. Steven E. 

Kaplan, 

Kurt 

Pany, 

Janet 

Samuels, 

dan Jian 

Zhang 

(2012) 

An Examination 

of Anonymous 

and  

Non-anonymous 

Fraud 

Reporting 

Channels 

Jalur 

pelaporan 

anonim dan 

non-anonim 

dengan ada 

dan tidaknya 

retaliasi 

Ketika terdapat 

retaliasi,  

whistleblowing 

dengan jalur 

anonim lebih kuat 

daripada jalur non-

anonim. Ketika 

tidak terdapat 

retaliasi  

whistleblowing 

dengan jalur 

anonim  

tidak berbeda 

dengan jalur non-

anonim. 

4. Kharisma 

Lady 

(2018) 

Analisis 

keefektifan jalur 

pelaporan 

dalam kondisi 

retaliasi dalam 

mendorong 

whistleblowing 

(pendekatan 

eksperimen) 

Structural 

model 

dengan jalur 

pelaporan 

anonim dan 

reward 

model 

dengan jalur 

pelaporan 

non-anonim 

pada tingkat 

retaliasi 

tinggi dan 

rendah. 

 

 

Pada tingkat 

retaliasi tinggi 

dengan jalur 

pelaporan anonim 

di bawah kondisi 

structural model 

lebih efektif 

dibandingkan 

dengan jalur 

pelaporan non-

anonim di bawah 

kondisi reward 

model. Sedangkan 

pada kondisi 

perusahaan yang 

memiliki tingkat 

retaliasi rendah, 

kedua jalur 

pelaporan memiliki 

tingkat keefektifan 

yang sama. 
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Tabel 2.1 

Lanjutan 

No

. 
Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Perlakuan 

Eksperimen 

Hasil 

Eksperimen 

5. Widya 

Wahyuningsi

h (2016) 

Pengaruh 

pemberian 

reward, 

komitmen 

organisasi, 

gender dan 

masa kerja 

terhadap 

whistleblowin

g 

Variabel 

independen: 

pemberian 

reward, 

komitmen 

organisasi, 

gender, dan 

masa kerja. 

 

Variabel 

dependen: 

whistleblowing

. 

Reward tidak 

berpengaruh 

signifikan 

positif 

terhadap 

whistleblowing

, dan 

komitmen 

organisasi 

berpengaruh 

signifikan 

positif 

terhadap 

whistleblowing

. 

 Sumber: Data Diolah, 2019 

2.3. Hipotesis Penelitian 

2.3.1. Insentif dan Tingkat Retaliasi  

Dalam meta-analysis of 21 articles, Mesmer-Magnus dan 

Viswesvaran (2005) menemukan korelasi negatif yang kuat antara ancaman 

pembalasan dan niat whistleblowing. Niat seseorang untuk melaporkan 

kecurangan akan semakin rendah ketika tingkat retaliasi tinggi, sedangkan 

niat seseorang untuk melaporkan kecurangan akan semakin tinggi ketika 

tingkat retaliasi rendah. 

Penelitian Liyanarachchi dan Newdick (2009) membagi retaliasi 

menjadi dua tingkatan, yaitu kuat (penalti) dan lemah (afiliasi) 

(Liyanarachchi and Newdick 2009). Retaliasi dengan tingkatan kuat dapat 
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berupa mutasi kerja atau bahkan yang lebih parah yaitu pemecatan kerja. 

Retaliasi dengan tingkatan lemah dapat berupa pengucilan atau pemberian 

tugas kerja yang berlebihan. Seseorang cenderung takut untuk melaporkan 

pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan ketika tingkat retaliasi kuat. 

Perusahaan diharapkan dapat meminimalkan retaliasi untuk mendorong niat 

seseorang melakukan whistleblowing, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan niat seseorang untuk melaporkan pelanggaran. 

Insentif moneter telah terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah 

laporan eksternal ke OWB, tetapi secara umum, penelitian sebelumnya 

memberikan hasil yang beragam untuk efek motivasi ekstrinsik (misalnya, 

uang) pada perilaku prososial, seperti whistleblowing. Feldman dan Lobel 

(2010) menyatakan bahwa imbalan moneter adalah motivator yang paling 

tidak efektif untuk whistleblowing, karena mereka membuat komoditas 

pelaporan dan menggantikan motivasi ekstrinsik (yaitu, keuntungan 

pribadi), menghilangkan motivasi intrinsik (misalnya, membantu orang 

lain), juga dikenal sebagai “crowding motivation” (Berger et al., 2015 dan 

Brink et al., 2013). Dengan demikian, memahami efek keseluruhan dari 

insentif moneter adalah penting. 

Penelitian yang meneliti hubungan antara insentif moneter dan 

whistleblowing internal, secara khusus, memiliki hasil yang beragam. 

Berger et al. (2015) menemukan hubungan positif yang signifikan antara 

insentif keuangan dan pelapor internal. Imbalan secara tunai berhubungan 

positif dengan pelaporan internal di antara auditor internal (Xu and 
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Ziegenfuss 2008). Namun, efek ini lebih besar untuk auditor internal dengan 

tingkat penalaran moral yang lebih rendah, dan dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas insentif moneter tergantung pada faktor individu. 

Dari uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut:  

H1 : Ada perbedaan signifikan niat melakukan whistleblowing ketika 

tingkat retaliasi kuat dan ada insentif dibandingkan dengan kondisi 

tingkat retaliasi lemah dan ada insentif. 

H2 : Ada perbedaan signifikan niat melakukan whistleblowing ketika 

tingkat retaliasi kuat dan tidak ada insentif dibandingkan dengan 

kondisi tingkat retaliasi lemah dan tidak ada insentif. 

2.3.2. Anonimitas dan Tingkat Retaliasi 

Sarbanes-Oxley Act 2002, Sec. 301 dan 806 merupakan aturan-aturan 

yang berisi mengenai upaya-upaya dalam mendorong niat melakukan 

whistleblowing dan sebagai penyedia perlindungan bagi whistleblower dari 

retaliasi. Meskipun demikian, ketakutan akan pembalasan tetap menjadi 

salah satu kekhawatiran terbesar di antara pelapor (Near dan Miceli 1995, 

Ethics Resource Center 2010), sehingga penulis memasukkan tingkat 

retaliasi sebagai faktor penting dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya 

juga menemukan efek negatif dari pembalasan pada whistleblowing (Curtis 

2006; Kaplan dan Whitecotton 2001). 
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Dari uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut: 

H3 : Ada perbedaan signifikan niat melakukan whistleblowing ketika 

tingkat retaliasi kuat dan ada perlindungan identitas dibandingkan 

dengan kondisi tingkat retaliasi lemah dan ada perlindungan identitas. 

H4 : Ada perbedaan signifikan niat melakukan whistleblowing ketika 

tingkat retaliasi kuat dan tidak ada perlindungan identitas 

dibandingkan dengan kondisi tingkat retaliasi lemah dan tidak ada 

perlindungan identitas. 

2.4. Kerangka Pemikiran 

Whistleblowing merupakan salah satu cara untuk mengungkap 

tindakan pelanggaran. Maka penulis mencoba menggambarkan kerangka 

konseptual sebagai berikut: 

Gambar 2.1 
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Whistleblowing 




