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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Teori Perilaku Terencana atau Theory of Planned Behavior (TPB) 

Salah satu teori klasik yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan adalah 

Teori Perilaku Terencana atau Theory of Planned Behavior (TPB) yang 

dikemukakan oleh Ajzen (1985). Ajzen (1991) menyebut jika TPB merupakan 

pengembangan lebih lanjut dari teori sebelumnya yaitu Theory of Reasoned Action 

(TRA). TPB melengkapi TRA dengan cara melihat intensi untuk melakukan suatu 

hal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor motivasional saja tetapi juga faktor kontrol 

yang dimiliki seseorang atas suatu tindakan misalnya saja kesempatan dan sumber 

daya untuk melakukan suatu tindakan (Ajzen, 1991).    

Titik fokus dari model TPB ini yaitu niat atau intensi yang dimiliki oleh 

seseorang. TPB menyebut bahwa kemungkinan seseorang akan melakukan suatu 

tindakan bergantung pada niat atau intensi orang tersebut untuk melakukan action 

tersebut (Ajzen, 1991; Dewberry & Jackson, 2018). Niat atau intensi dapat 

dikatakan sebagai suatu motivasi atau keinginan seseorang untuk menginvestasikan 

suatu usahanya atau effort-nya untuk melakukan suatu tindakan (Daxini, Ryan, 

Donoghue, & Barnes, 2019). Semakin tinggi niat atau intensi seseorang maka akan 

semakin tinggi pula kemungkinan orang tersebut untuk melakukan suatu tindakan 

atau action (Ajzen, 1991; Daxini dkk., 2019). 

 Ajzen (1991) menyebut jika niat atau intensi ini secara lebih lanjut 

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sikap atas suatu tindakan (attitude), norma 
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subjektif atas suatu tindakan (subjective norm) dan kontrol perilaku persepsian 

(perceived behavioral control). Sikap atau attitude dapat didefinisikan sebagai 

suatu evaluasi seseorang baik positif maupun negatif atas suatu tindakan (Daxini 

dkk., 2019). Definisi lain dari sikap atau attitude ini yaitu suatu tingkat seseorang 

memiliki penilaian baik favorable atau unfavorable atas suatu perilaku atau 

behavior (Japutra, Maria, Loureiro, Molinillo, & Ekinci, 2019). Semakin tinggi atau 

semakin positif penilaian seseorang atas suatu tindakan, maka semakin tinggi pula 

niat orang tersebut untuk melakukan tindakan atau action tersebut (Daxini dkk., 

2019; Japutra dkk., 2019).  

Faktor atau variabel kedua di dalam model TPB yaitu norma subjektif atau 

subjective norm. Norma subjektif merupakan suatu tingkat tekanan dan ekspektasi 

sosial yang dimiliki atau dirasakan seorang individu yang berasal dari orang yang 

merupakan referensi signifikan baginya untuk melakukan atau tidak melakukan 

suatu tindakan (Daxini dkk., 2019). Dengan kata lain, norma subjektif merupakan 

tekanan sosial persepsian yang dirasakan seorang individu untuk melakukan atau 

tidak melakukan suatu tindakan (Japutra dkk., 2019). Semakin tinggi norma 

subjektif untuk melakukan suatu tindakan, maka akan semakin tinggi pula niat atau 

intensi seseorang untuk melakukan tindakan tersebut (Daxini dkk., 2019; Japutra 

dkk., 2019). 

Faktor ketiga dari model TPB yaitu kontrol perilaku persepsian (perceived 

behavioral control). Variabel ini dapat dikatakan merupakan variabel 

pengembangan dari model TRA yang telah ada sebelumnya (Ajzen, 1991). Ajzen 

(1991) berpendapat bahwa niat seseorang untuk melakukan sesuatu tidak hanya 
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bergantung pada aspek motivasional semata, tetapi juga bergantung pada aspek 

kontrol aktual seseorang atas suatu tindakan. Wujud kontrol aktual seseorang atas 

suatu tindakan tersebut misalnya saja kesempatan dan sumber daya yang dimiliki 

seseorang untuk melakukan suatu tindakan (Ajzen, 1991). Daxini dkk. (2019) 

berpendapat bahwa kontrol perilaku persepsian merupakan persepsi individu atas 

kemudahan atau kesulitan bagi dirinya untuk melakukan suatu tindakan dan juga 

terkait dengan kondisi yang memfasilitasi (facilitating condition) seseorang 

tersebut untuk melakukan suatu tindakan atau yang biasa disebut sebagai 

situational constraint.  Semakin tinggi persepsi yang dimiliki seseorang atas kontrol 

terhadap perilakunya maka semakin tinggi pula niat seseorang untuk melakukan 

suatu tindakan (Ajzen, 1991; Daxini dkk., 2019).  

Gambar 2.1 

Theory of Planned Behavior 

 

 

Sumber: Ajzen (1991) 

 

Salah satu keunggulan TPB dibandingkan teori lain terutama TRA yaitu 

bahwa TPB melihat faktor yang mempengaruhi niat seseorang dari dua dimensi 
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yaitu motivasi dan kemampuan atau ability (Ajzen, 1991).  Niat seseorang menurut 

model TPB tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi semata tetapi juga ketersediaan 

kesempatan dan juga sumber daya untuk melakukan suatu tindakan (Ajzen, 1991). 

Kemampuan atau ability merupakan faktor yang sering kali berada di luar 

kemampuan individu, sehingga keunggulan dari TPB ini yaitu  kemampuannya 

untuk menganalisis suatu kejadian dimana kontrol sendiri terhadap tindakannya 

tidak dimiliki oleh seorang individu (Jogiyanto, 2007). 

 

2.1.2 Teori Kognitif Sosial atau Social Cognitive Theory (SCT) 

Model kedua yang biasa dipakai dalam kajian terkait dengan niat atau 

intensi seseorang untuk melakukan suatu tindakan yaitu Teori Kognitif Sosial atau 

Social Cognitive Theory (SCT). Teori ini dikembangkan oleh Bandura (1989). 

Wang, Hung, & Huang (2019) menyebut bahwa dalam model SCT ini, terjadi 

hubungan kausalitas timbal balik. Dalam model kausalitas timbal balik ini, faktor-

faktor pribadi internal, seperti kognitif, afektif, dan juga peristiwa biologis, pola 

perilaku, dan pengaruh lingkungan, merupakan faktor penentu yang bersifat 

interaktif yang saling mempengaruhi secara dua arah (Wang dkk., 2019). SCT 

mendefinisikan perilaku manusia sebagai suatu interaksi yang bersifat triadik, 

dinamis, dan juga bersifat timbal balik antara faktor-faktor pribadi, perilaku, dan 

juga faktor lingkungan (Wang dkk., 2019).  

Interaksi-interaksi di dalam perilaku seorang individu tersebut membentuk 

suatu proses kognitif. Proses kognitif di dalam diri seorang individu dipengaruhi 

oleh persepsi tentang efikasi diri (self-efficacy) dan juga harapan atas hasil atau 
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outcome expectancies (Wang dkk., 2019).  Efikasi diri dapat diartikan sebagai suatu 

kepercayaan (belief) individu tentang kapasitas yang dimilikinya untuk 

menyelesaikan suatu misi suatu pekerjaan tertentu (Eizen & Desivilya, 2005). 

Perbedaan antara standar internal dengan pencapaian apakah akan memotivasi atau 

justru men-discourage seseorang sangat bergantung pada kepercayaan seseorang 

(efikasi diri) bahwa dirinya bisa mencapai tujuan yang telah dicanangkannya 

(Bandura, 1989). Seseorang yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi bahwa 

dia dapat menyelesaikan pekerjaannya secara sukses akan mengembangkan 

usahanya dan terus melanjutkan pekerjaannya walaupun dia sedang menghadapi 

kesulitan (Eizen & Desivilya, 2005).  

Faktor kedua dalam model ini yaitu harapan atas hasil atau outcome 

expectancies. Bandura (1989) berpendapat bahwa harapan atas hasil merupakan 

suatu insentif yang mendorong adanya pembelajaran observasional. Harapan atas 

hasil merupakan bagian atau komponen dari proses kognitif seseorang yang 

dihubungkan dengan konteks tujuan personal, moral dan standar yang akan 

menentukan apakah suatu tindakan akan dilakukan atau tidak dan bagaimana untuk 

melakukannya (Wang dkk., 2019) 

 

2.1.3 Niat 

Niat atau intention merupakan sebuah keinginan dari seseorang untuk 

melakukan suatu perilaku atau tindakan (Jogiyanto, 2007).  Niat dianggap dapat 

menangkap atau meng-capture faktor-faktor motivasional yang mempengaruhi 

suatu perilaku atau tindakan (Ajzen, 1991). Tingkat kemungkinan seseorang akan 
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melakukan suatu tindakan tertentu sangat bergantung pada niat atau intensi orang 

tersebut untuk melakukan action tersebut (Ajzen, 1991; Dewberry & Jackson, 

2018). Niat atau intensi dapat dikatakan sebagai suatu motivasi atau keinginan 

seseorang untuk menginvestasikan suatu usahanya atau effort-nya untuk melakukan 

suatu tindakan (Daxini dkk., 2019). 

Niat merupakan suatu  faktor  yang  ada  di  dalam  diri  individu  yang 

memotivasinya untuk melakukan suatu perilaku tertentu (Ajzen, 1991).  Niat  

seseorang terlihat  dari  seberapa  besar  keinginannya untuk  mencoba  dan  

menginvestasikan efforts atau usahanya untuk melakukan tindakan tertentu (Ajzen, 

1991; Daxini dkk., 2019). Dengan kata lain, niat atau intensi sangat mempengaruhi 

kemungkinan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. 

 

2.1.4 Whistleblowing 

2.1.4.1 Pengertian Whistleblowing 

Whistleblowing merupakan suatu tindakan melaporkan perilaku tidak etis 

seseorang kepada pihak ketiga (Dungan, Waytz, & Young, 2015).  Whistleblowing 

secara umum juga sering diartikan sebagai suatu tindakan dari karyawan atau 

employee yang mengumumkan baik secara publik (terbuka) maupun secara privat 

(tertutup) jika organisasi atau perusahaannya terlibat kasus baik korupsi maupun 

aktivitas-aktivitas illegal dan tidak bermoral lainnya yang dapat mempengaruhi 

organisasi atau perusahaan secara keseluruhan (Nisar, Prabhakar, & Torchia, 2019). 

Pengertian lain dari whistleblowing yaitu tindakan dari karyawan, anggota 

organisasi, atau mantan karyawan untuk melaporkan tindakan illegal yang 
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dilakukan oleh organisasi yang akan memiliki dampak buruk atau negatif bagi 

kepentingan public (Valentine & Godkin, 2019). Dari berbagai pengertian di atas, 

dapat dikatakan bahwa whistleblowing merupakan tindakan melaporkan baikan 

seseorang maupun organisasi atau perusahaan yang melakukan suatu tindakan 

illegal yang merugikan baik perusahaan sendiri maupun kepentingan publik 

(Dungan dkk., 2015; Nisar dkk., 2019; Valentine & Godkin, 2019).  

Vandekerckhove (2006) mendefinisikan whistleblowing ke dalam enam 

elemen pembentuk whistleblowing. Enam elemen pembentuk definisi 

whistleblowing ini yaitu tindakan (action), hasil (outcome), pelaku (actor), subjek 

(subject), target, dan penerima (recipient). Whistleblowing merupakan suatu 

tindakan pengungkapan, dengan outcome berupa laporan baik publik maupun non-

publik yang diberikan kepada pihak yang berwenang, yang dilakukan oleh seorang 

karyawan atau anggota organisasi tentang suatu tindakan ilegal, tidak bermoral, 

atau kecurangan-kecurangan lain yang dilakukan oleh anggota organisasi maupun 

orang di luar organisasi (Vandekerckhove, 2006).  

Seseorang yang melakukan tindakan whistleblowing disebut sebagai 

seorang whistleblower. Whistleblower yaitu orang yang melaporkan atau 

mengungkapkan suatu tindakan yang melanggar hukum yang terjadi di dalam 

organisasinya atau perusahaan tempat dia bekerja (Siringoringo, 2015). 

Siringoringi (205) menyebut bahwa whistleblower sering kali memiliki akses data 

dan informasi yang memadai terkait adanya tindakan melawan hukum yang terjadi 

di dalam organisasinya tersebut.  
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Semendawai dkk. (2011) menyebut bahwa terdapat dua kriteria mendasar 

untuk menyebut seseorang sebagai seorang whistleblower. Kriteria pertama yaitu 

seorang whistleblower menyampaikan informasinya kepada pihak atau otoritas 

yang berwenang atau kepada media masa (Semendawai dkk., 2011). Pelaporan ini 

diharapkan dapat mengungkap adanya tindakan kecurangan di dalam organisasi. 

Pada tahap awal, seorang whistleblower dapat melaporkan tindakan kecurangan 

pada otoritas yang berwenang secara internal di organisasinya (Semendawai dkk., 

2011). Ketika laporan tersebut dirasa tidak mendapatkan tindak lanjut yang 

memadai, seorang whistleblower dapat membuat laporan ke pihak yang lebih tinggi 

semisal kepala kantor, direksi, komisaris, bahkan hingga ke media masa walaupun 

tidak dipungkiri sering kali pihak-pihak internal bukan menindaklanjuti laporan 

tersebut tetapi justru menutup rapat kasus-kasus yang dilaporkan tersebut 

(Semendawai dkk., 2011).  

Kriteria kedua untuk menyebut seseorang sebagai whistleblower yaitu orang 

tersebut merupakan orang yang berada di dalam organisasi tempat terjadinya tindak 

kecurangan atau dengan kata lain orang tersebut merupakan “orang dalam” 

(Semendawai dkk., 2011). Dengan kata lain, tindak kecurangan terjadi di dalam 

organisasi atau perusahaan tempat whistleblower tersebut bekerja atau berada. 

Semendawai dkk. (2011) bahkan menyebut jika sering kali whistleblower 

merupakan bagian dari para pelaku kecurangan yang terorganisir tersebut dan 

memilih untuk melaporkan tindak kecurangan yang telah terjadi. Dengan demikian, 

whistleblower merupakan orang yang benar-benar paham dan tahu mengenai tindak 
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kecurangan yang terjadi karena dia berada di dalam lingkungan di mana tindak 

kecurangan tersebut terjadi (Semendawai dkk., 2011).  

Semendawai dkk. (2011) menyebut bahwa whistleblower dapat 

dikategorisasikan menjadi dua kategori yaitu whistleblower sektor swasta dan 

whistleblower sektor pemerintahan. Kategori pertama yaitu whistleblower sektor 

swasta. Whistleblower kategori ini merupakan whistleblower yang bekerja untuk 

perusahaan atau instansi swasta, bukan instansi pemerintahan. Whistleblower di 

sektor swasta bermunculan karena saat ini banyak kasus kecurangan di sektor 

swasta yang memiliki efek atau dampak negatif bagi publik, bukan hanya bagi 

perusahaan saja (Semendawai dkk., 2011). Hal ini karena walau beroperasi dengan 

modal sendiri, sering kali pihak-pihak swasta memiliki hubungan kerja atau 

kepentingan kerja dengan instansi-instansi pemerintah sebut saja kantor pajak, bea 

cukai, dinas perijinan dan instansi-instansi lain. 

Kategori kedua yaitu whistleblower di sektor pemerintahan. Whistleblower 

kategori ini merupakan whistleblower yang bekerja di instansi pemerintahan yang 

mengungkap adanya tindakan kecurangan di dalam sektor pemerintahan. 

Semendawai dkk. (2011) menyebut bahwa whistleblower di sektor pemerintahan 

jumlahnya lebih sedikit disbanding sektor swasta. Hal ini dikarenakan kolegialisme 

di dalam birokrasi instansi pemerintahan telah menjadi referensi utama di dalam 

instansi-instansi pemerintah (Semendawai dkk., 2011). Whistleblower 

pemerintahan sering kali merupakan seorang pelaku atau tersangka tindakan 

kejahatan yang kemudian di dalam proses peradilan dirinya membongkar pihak-

pihak mana saja yang terlibat dengan dirinya. 
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2.1.4.2 Pentingnya Whistleblowing 

 Whistleblowing tentu saja memiliki peran di dalam suatu organisasi atau 

perusahaan. Hal pertama yang harus dipahami yaitu perusahaan atau organisasi 

dapat menanggung cost yang besar jika suatu tindakan kecurangan terjadi di dalam 

perusahaan atau organisasi (Near & Miceli, 2016). Cost yang harus ditanggung oleh 

perusahaan atau organisasi pun dapat berupa baik finansial seperti kehilangan asset 

dan lain-lain dan juga dapat berupa cost reputasional seperti penarikan produk, 

tuntutan hukum, dan lain-lain (Near & Miceli, 2016). Berdasarkan uraian di atas, 

dapat dikatakan bahwa whistleblowing diharapkan dapat menekan tingkat tindakan 

kecurangan yang terjadi di dalam suatu organisasi sehingga dampak lebih jauh yaitu 

dapat menekan atau menghindarkan organisasi atau perusahaan dari kerugian-

kerugian yang timbul akibat tindakan kecurangan (Near & Miceli, 2016).  

Semendawai dkk. (2011) menyebut bahwa whistleblowing memiliki peran 

penting tidak hanya untuk menjaga kesehatan perusahaan atau organisasi saja, 

tetapi lebih jauh lagi yaitu bagi kondisi perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan 

efek yang timbul dari suatu tindakan kecurangan memiliki dampak yang bersifat 

multidimensional. Skandal keuangan tidak hanya akan membuat perusahaan 

bangkrut tetapi investor yang lari akan menggoyahkan pasar modal di suatu negara 

terdampak dan juga kebangkrutan perusahaan akan menyumbang pada kenaikan 

tingkat pengangguran di suatu negara (Semendawai dkk., 2011). Dari uraian 

tersebut terlihat jelas bahwa whistleblowing juga memiliki peran penting untuk 

menjaga kondisi perekonomian nasional suatu negara.  
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2.1.4.3 Kriteria Whistleblowing Yang Baik 

 Beberapa kriteria whistleblowing yang baik dalam suatu praktik tindakan 

whistleblowing antara lain 

a. Whistleblower harus memahami dasar dan legitimasi tindakannya 

Salah satu hal penting yang perlu untuk diketahui dan dipahami oleh 

seorang whistleblower dalam melakukan tindakan pelaporan tentang adanya 

kecurangan yaitu dasar dan legitimasi tindakan-tindakannya dalam mengungkap 

rahasia (Semendawai dkk., 2011). Whistleblower harus yakin telah memiliki cukup 

bukti sebagai dasar bagi dirinya untuk melakukan pelaporan kecurangan. 

b. Adanya saluran dan prosedur yang dapat diakses setiap orang 

Dalam suatu sistem whistleblowing, harus terdapat saluran dan prosedur 

yang dapat diakses oleh semua orang atau karyawan (Semendawai dkk., 2011). 

Terdapat sejumlah pilihan mekanisme prosedur whistleblowing, salah satunya yaitu 

layanan hotline yang khusus ditujukan menerima laporan-laporan atau secara 

elektronik, seperti yang digunakan oleh institusi KPK (Semendawai dkk.,2011). 

c. Adanya langkah yang jelas sebagai tindak lanjut 

Laporan mengenai tindakan kecurangan harus segera ditanggapi lembaga 

atau pihak yang memiliki wewenang guna untuk memastikan bahwa prosedur dan 

mekanisme yang tersedia tidak akan menimbulkan rasa frustasi bagi para 

whistleblower, karena apabila pengungkapan yang mereka lakukan tidak 

ditindaklanjuti secara tepat  dan juga serius, dapat membahayakan para 

whistleblowing itu sendiri (Semendawai dkk., 2011). 
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d. Jaminan terhadap Anonimitas Pelapor 

Anonimitas di sini dapat dipahami bahwa informasi mengenai identitas 

whistleblower hanya diketahui oleh pihak atau instansi penerima laporan saja, di 

mana pihak tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga identitas whistleblower, 

baik terhadap organisasi tempat dia bekerja, pers maupun masyarakat 

(Semendawai, 2011). 

e. Adanya perlindungan bagi whistleblower 

Selain masalah anonimitas, whistleblower juga harus mendapatkan 

perlindungan yang memadai dari pihak yang menerima laporan. Perlindungan yang 

didapat ini sebagai timbal balik atau feedback atas tindakannya yang mau 

mengungkap adanya kecurangan yang dapat merugikan masyarakat atau organisasi 

(Semendawai, 2011). 

 

2.1.4.4 Regulasi Terkait Whistleblowing di Indonesia 

 Di Indonesia terdapat beberapa regulasi yang dibuat oleh pemerintah terkait 

dengan aktivitas pelaporan pelanggaran atau yang biasa dikenal dengan istilah 

whistleblowing. Peraturan-peraturan ini berfungsi untuk melindungi dan juga 

pemberian reward bagi sang whistleblower. 

 Regulasi terkait whistleblowing yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018.  Peraturan ini secara tegas memberikan 

hak-hak kepada masyarakat terkait dengan partisipasinya dalam pemberantasan 

tindak pidana korupsi. Peraturan ini menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak 

untuk mencari, memperoleh, san juga memberikan informasi yang dimilikinya 
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tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Masyarakat juga 

memiliki hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaannya tentang laporan yang 

telah diberikan kepada penegak hukum. Selain memberikan hak-hak bagi 

masyarakat, peraturan ini juga memberikan jaminan adanya perlindungan hukum 

bagi masyarakat yang telah melakukan pelaporan adanya tindak pidana korupsi. 

Salah satu hal yang menarik dalam peraturan ini yaitu peraturan ini selain 

memberikan hak dan perlindungan, juga memberikan reward bagi masyarakat yang 

secara aktif dan konsisten telah melakukan gerakan untuk pencegahan tindak 

pidana korupsi. Reward yang diberikan untuk masyarakat dapat berupa piagam 

penghargaan dan/atau premi.  

Sebelum PP No. 43 tahun 2018 tersebut disahkan, Indonesia juga telah 

memiliki regulasi yang kuat terkait dengan aktivitas whistleblowing. Regulasi 

tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. Berbeda dengan PP No. 43 tahun 2018, UU No. 31 Tahun 2014 mencakup 

tindak pidana lebih luas atau umum, tidak hanya sekadar tindak pidana korupsi 

semata. UU ini menjamin bahwa saksi dan korban akan memperoleh perlindungan 

atas keamanan pribadinya, Keluarga, dan juga keamanan atas harta bendanya. 

Selain itu, saksi dan korban juga bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan 

kesaksian yang telah atau akan diberikannya. UU ini dapat digunakan sebagai 

“pelindung” bagi para whistleblower di semua instansi termasuk organisasi swasta 

karena cakupan UU ini cukup luas yaitu mencakup tindak pidana secara umum, 

bukan hanya tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor pemerintahan. 
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2.1.5 Kecurangan (Fraud) 

2.1.5.1 Pengertian Fraud 

 Fraud memiliki banyak bentuk dan pengadilan serta lembaga-lembaga lain 

kesulitan untuk menemukan definisi secara umum terhadap fraud (Silverstone & 

Sheetz, 2007). Silverstone & Sheetz (2007) sendiri memberi definisi terhadap 

kecurangan atau fraud sebagai suatu aktivitas yang terjadi di suatu lingkungan 

sosial yang memiliki konsekuensi negative yang parah terhadap ekonomi, 

perusahaan, dan individu. Silverstone & Sheetz (2007) juga berpendapat bahwa 

fraud terjadi ketika ada suatu pertemuan antara keserakahan dengan kesempatan 

untuk melakukan penipuan. 

 Definisi lain terkait dengan fraud diberikan oleh biro investigasi Amerika 

Serikat, FBI. FBI menyebut bahwa kejahatan kerah putih ditandai dengan adanya 

penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan dan tidak bergantung 

pada penerapan kekuatan fisik atau kekerasan. Tindakan  kejahatan tersebut 

dilakukan oleh seorang individu atau sebuah organisasi untuk mendapatkan uang, 

properti, atau layanan; untuk menghindari pembayaran atau kehilangan uang atau 

layanan; atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis (Silverstone & 

Sheetz, 2007). 

 

2.1.5.2 Kategori Fraud 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) membagi kecurangan 

okupasional ke dalam tiga kategori yaitu (Silverstone & Sheetz, 2007) 
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a. Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation) 

Fraud yang masuk ke dalam kategori ini yaitu pencurian aset dan 

penggunaan aset secara tidak benar atau tidak sesuai peruntukannya. 

b. Korupsi 

Korupsi adalah salah satu bentuk kecurangan dengan menyalahgunakan 

kewenangan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. 

c. Laporan yang Menipu (Fraudulent Statement) 

Fraud dalam kategori ini yaitu memberikan suatu laporan yang bersifat 

menipu dan cenderung menyesatkan para pengguna laporan. Laporan keuangan 

merupakan salah satu jenis laporan yang sering kali digunakan untuk menyesatkan 

para pengguna. Hal ini dilakukan dengan cara menyembunyikan satu atau beberapa 

informasi keuangan, mengatur dan mengubah laporan keuangan sedemikian rupa 

dengan tujuan untuk mengelabui dan menyesatkan para pembaca laporan keuangan 

baik untuk kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang melakukan pembahasan terkait dengan TPB yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Judge, Warren-myers, & Paladino (2019). Penelitian 

ini memiliki judul yaitu Using the theory of planned behaviour to predict intentions 

to purchase sustainable housing. Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi niat seorang pembeli rumah untuk membeli rumah yang memiliki 

sertifikasi sustainability. Perbedaan antara penelitian Judge dkk. (2019) tersebut 

dengan penelitian ini yaitu terletak pada tidak adanya variabel SCT. Judge dkk. 
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(2019) hanya menggunakan variabel dari model TPB saja yaitu sikap, norma 

subjektif, dan kontrol perilaku persepsian dengan identitas green consumer sebagai 

faktor pemoderasi.  

Hasil penelitian Judge dkk. (2019) menunjukkan bahwa semua variabel 

TPB memiliki pengaruh signifikan terhadap niat seseorang untuk membeli rumah 

bersetifikasi sustainability dengan prediktor yang memiliki pengaruh paling 

signifikan yaitu norma subjektif. Model TPB yang digunakan dalam penelitian ini 

mampu menjelaskan 65 persen faktor yang memengaruhi niat seseorang untuk 

membeli rumah bersetifikasi sustainability. 

Penelitian selanjutnya yang membahas terkait TPB yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Saud (2016) yang berjudul Pengaruh Sikap dan Persepsi Kontrol 

Perilaku Terhadap Niat Whistleblowing Internal-Eksternal dengan Persepsi 

Dukungan Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. Sama seperti penelitian ini, 

penelitian Saud (2016) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi niat 

seseorang untuk melakukan whistleblowing. Perbedaaan penelitian ini dengan 

penelitian Saud (2016) terletak pada subjek penelitian dan variabel independen. 

Penelitian ini menggunakan subjek yaitu karyawan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta (UMY) dan hanya menggunakan model TPB dengan sedikit 

modifikasi. Norma subjektif di dalam model TPB dimasukkan di dalam penelitian 

tersebut, dan sebagai gantinya penelitian tersebut memasukkan variabel dukungan 

organisasi sebagai pemoderasi.   

Penelitian dari Saud (2016) ini menggunakan tiga variabel independen yaitu 

sikap, persepsi kontrol, dan dukungan organisasi sebagai variabel pemoderasi. 
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Hasil penelitian Saud (2016) menunjukkan bahwa variabel sikap dan dukungan 

organisasi memiliki pengaruh positif terhadap niat melakukan whistleblowing, 

tetapi variabel persepsi kontrol tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat 

melakukan whistleblowing. 

Penelitian lain yang membahas TPB yaitu penelitian dari Cheng & Chu 

(2014) dengan judul Behavioral Factors Affecting Students’ Intentions to Enroll in 

Business Ethics Courses: A Comparison of the Theory of Planned Behavior and 

Social Cognitive Theory Using Self-Identity as a Moderator. Penelitian ini 

menggunakan teori dari TPB Ajzen dan teori SCT dari Bandura untuk menganalisis 

niat mahasiswa untuk mengambil mata kuliah etika bisnis. Penelitian ini dilakukan 

dengan cara menyebar kuesioner kepada 324 mahasiswa. Hasil penelitian Cheng & 

Chu (2014) menunjukkan bahwa variabel independen sikap, norma subjektif, 

kontrol perilaku persepsian, efikasi diri, dan harapan atas hasil berpengaruh 

signifikan terhadap niat.  

Persamaan penelitian dari Cheng & Chu (2014) dengan penelitian ini yaitu 

model yang digunakan yaitu TPB dan juga SCT. Perbedaan antara penelitian Cheng 

& Chu (2014) dengan penelitian ini terletak pada variabel dependen yang diteliti. 

Penelitian Cheng & Chu (2014) meneliti niat mahasiswa untuk mengambil mata 

kuliah, sedangkan penelitian ini meneliti niat karyawan BPR untuk melakukan 

tindakan whistleblowing. 

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Solikhah, 2014) 

yang berjudul “An Application of Theory of Planned Behavior Towards CPA 

Career in Indonesia”. Penelitian ini menggunakan model TPB untuk menganalisis 
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niat mahasiswa untuk berkarir sebagai CPA. Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian dari Solikhah (2014) ini yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol 

perilaku persepsian. Penelitian ini dilakukan dengan metode menyebarkan 

kuesioner kepada responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua 

variabel di dalam model TPB yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku 

persepsian berpengaruh terhadap niat individu untuk memilih karir CPA. 

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dkk.  

(2016) dengan judul “Pengaruh Komitmen Profesi dan Self Efficacy terhadap Niat 

untuk melakukan Whistleblowing”. Penelitian dari Hidayati (2016) ini 

menggunakan metode kuesioner yang disebarkan kepada responden. Jumlah 

responden yang terlibat yaitu sebanyak 51 sampel. Hasil penelitian Hidayati (2016) 

menunjukkan bahwa variabel self efficacy berpengaruh positif terhadap niat untuk 

melakukan whistleblowing. 

 

2.3       Hipotesis Penelitian 

2.3.1 Pengaruh Sikap terhadap Niat Karyawan BPR untuk Melakukan 

Tindakan Whistleblowing 

TPB menyebut bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi niat seseorang 

untuk melakukan suatu hal yaitu sikap. Sikap atau attitude dapat diartikan sebagai 

suatu evaluasi yang dilakukan seseorang tentang hal positif maupun negatif atas 

suatu tindakan (Daxini dkk., 2019). Definisi lain dari sikap atau attitude yaitu suatu 

tingkat seseorang memiliki penilaian baik favorable atau unfavorable atas suatu 

perilaku atau behavior (Japutra dkk., 2019). Seseorang akan melakukan penilaian 
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terlebih dahulu tentang action yang akan dia lakukan dan kemungkinannya untuk 

melakukan action tersebut.  Semakin tinggi atau semakin positif penilaian 

seseorang atas suatu action atau behavior, maka semakin tinggi pula niat atau 

intensi orang tersebut untuk melakukan tindakan atau action tersebut (Daxini dkk., 

2019; Japutra dkk., 2019). Pendapat dari Japutra dkk. (2019) dan Daxini dkk. 

(2019) mengindikasikan adanya hubungan positif antara sikap dengan niat atau 

intensi seseorang untuk melakukan suatu tindakan.  

Teori yang disampaikan Daxini dkk. (2019) dan Japutra dkk. (2019) tersebut 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saud (2016), Judge dkk. 

(2019), Cheng & Chu (2014), dan  Solikhah (2014). Empat penelitian tersebut 

menunjukkan hasil bahwa variabel sikap atau attitude memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap niat atau intensi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. 

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1: Sikap berpengaruh positif terhadap niat Karyawan BPR untuk melakukan 

tindakan whistleblowing 

 

2.3.2 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Niat Karyawan BPR untuk 

Melakukan Tindakan Whistleblowing 

TPB menyebut faktor kedua yang mempengaruhi niat seseorang untuk 

melakukan suatu hal yaitu norma subjektif. Norma subjektif merupakan suatu 

tingkat pressure dan ekspektasi sosial yang dimiliki dan dirasakan seorang individu 

yang berasal dari orang yang merupakan referensi signifikan bagi dirinya untuk 
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melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan (Daxini dkk., 2019). Norma 

subjektif juga dapat dikatakan sebagai tekanan sosial persepsian yang dirasakan 

seorang individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu action (Japutra dkk., 

2019). Semakin tinggi norma subjektif untuk melakukan suatu tindakan, maka 

semakin tinggi pula dorongan dari lingkungan sosial seseorang untuk melakukan 

suatu tindakan. Semakin tinggi dorongan untuk melakukan suatu tindakan akan 

berakibat pada semakin tinggi pula niat atau intensi seseorang untuk melakukan 

tindakan tersebut (Daxini dkk., 2019; Japutra dkk., 2019). 

Pendapat dari Daxini dkk. (2019) dan Japutra dkk. (2019)  tersebut sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Judge dkk. (2019), Cheng & Chu 

(2014), dan  Solikhah (2014). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil 

bahwa variabel norma subjektif atau subjective norm memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap niat atau intensi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. 

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H2: Norma Subjektif berpengaruh positif terhadap niat Karyawan BPR untuk 

melakukan tindakan whistleblowing 

 

2.3.3 Pengaruh Kontrol Perilaku Persepsian terhadap Niat Karyawan BPR 

untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing 

TPB menyebut faktor ketiga yang mempengaruhi niat seseorang untuk 

melakukan sesuatu yaitu Kontrol Perilaku Persepsian (Perceived Behavioral 

Control). Daxini dkk. (2019) berpendapat bahwa kontrol perilaku persepsian 
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merupakan persepsi individu atas kemudahan atau kesulitan bagi dirinya untuk 

melakukan suatu tindakan dan juga terkait dengan kondisi yang memfasilitasi 

(facilitating condition) seseorang tersebut untuk melakukan suatu tindakan atau 

yang biasa disebut sebagai situational constraint. Variabel ini merupakan variabel 

pembeda model TPB dengan model sebelumnya yaitu TRA (Ajzen, 1991). Ajzen 

(1991) menyebut bahwa niat seseorang untuk melakukan sesuatu tidak hanya 

bergantung pada aspek motivasional semata, tetapi juga bergantung pada aspek 

kontrol aktual seseorang atas suatu tindakan. Wujud kontrol aktual seseorang atas 

suatu tindakan tersebut misalnya saja kesempatan dan sumber daya yang dimiliki 

seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Semakin tinggi persepsi yang dimiliki 

seseorang atas kontrol terhadap perilakunya maka semakin tinggi pula niat 

seseorang untuk melakukan suatu tindakan (Ajzen, 1991; Daxini dkk., 2019) 

Pendapat dari Ajzen (1991) dan Daxini dkk. (2019) tersebut sejalan dengan 

hasil penelitan yang dilakukan oleh Judge dkk. (2019), Cheng & Chu (2014), dan  

Solikhah (2014). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa variabel 

kontrol perilaku persepsian atau Perceived Behavioral Control memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap niat atau intensi seseorang untuk melakukan suatu 

tindakan. 

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H3: Kontrol Perilaku Persepsian berpengaruh positif terhadap niat Karyawan BPR 

untuk melakukan tindakan whistleblowing 
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2.3.4 Pengaruh Efikasi Diri terhadap Niat Karyawan BPR untuk Melakukan 

Tindakan Whistleblowing 

SCT menyebut faktor pertama yang mempengaruhi niat seseorang untuk 

melakukan suatu hal yaitu efikasi diri. Efikasi diri dapat diartikan sebagai suatu 

kepercayaan (belief) individu tentang kapasitas yang dimiliki dirinya untuk 

menyelesaikan misi suatu pekerjaan tertentu (Eizen & Desivilya, 2005). Seseorang 

yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi bahwa dia dapat menyelesaikan 

pekerjaannya secara sukses akan mengembangkan usahanya dan terus melanjutkan 

pekerjaannya walaupun dia sedang menghadapi kesulitan sehingga ketika efikasi 

diri seseorang tinggi maka semakin tinggi pula niat seseorang untuk melakukan 

suatu tindakan (Eizen & Desivilya, 2005). 

Pendapat di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hidayati dkk. (2016) dan (Cheng & Chu, 2014). Hasil dua penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa efikasi diri atau self-efficacy memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan.  

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H4: Efikasi Diri berpengaruh positif terhadap niat Karyawan BPR untuk 

melakukan tindakan whistleblowing 

 

2.3.5 Pengaruh Harapan atas Hasil terhadap Niat Karyawan BPR untuk 

Melakukan Tindakan Whistleblowing 
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Faktor kedua yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu hal 

menurut SCT yaitu Harapan atas Hasil. Bandura (1989) berpendapat bahwa harapan 

atas hasil merupakan suatu insentif berupa hasil-hasil yang akan diperoleh ketika 

melakukan suatu tindakan yang mendorong adanya pembelajaran observasional. 

Harapan atas hasil merupakan bagian atau komponen dari proses kognitif seseorang 

yang dihubungkan dengan konteks tujuan personal, moral dan standar yang akan 

menentukan apakah suatu tindakan akan dilakukan atau tidak dan bagaimana untuk 

melakukannya (Wang dkk., 2019). Semakin tinggi harapan seseorang atas hasil 

suatu tindakan maka akan semakin tinggi pula niat seseorang sebagai hasil dari 

proses kognitif yang berjalan di dalam diri seseorang (Bandura, 1989; Wang dkk., 

2019) 

Pendapat dari Bandura (1989) dan Wang dkk. (2019) didukung oleh hasil 

penelitian yang dilakukan Cheng & Chu (2014). Hasil penelitian dari Cheng & Chu 

(2014) menunjukkan bahwa harapan atas hasil (outcome expectancy) berpengaruh 

positif signifikan terhadap niat mahasiswa untuk mengambil mata kuliah etika 

bisnis. 

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H5: Harapan atas Hasil berpengaruh positif terhadap niat Karyawan BPR untuk 

melakukan tindakan whistleblowing 
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2.3.6 Pengaruh Tidak Langsung Harapan atas Hasil terhadap Niat 

Karyawan BPR untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing dengan 

variabel Sikap sebagai Variabel Pemediasi 

 Bandura (1989) berpendapat bahwa harapan atas hasil merupakan suatu 

insentif berupa hasil-hasil yang akan diperoleh ketika melakukan suatu tindakan 

yang mendorong adanya pembelajaran observasional. Harapan atas hasil 

merupakan bagian atau komponen dari proses kognitif seseorang yang dihubungkan 

dengan konteks tujuan personal, moral dan standar yang akan menentukan apakah 

suatu tindakan akan dilakukan atau tidak dan bagaimana untuk melakukannya 

(Wang dkk., 2019).  Sedangkan sikap atau attitude dapat diartikan sebagai suatu 

evaluasi yang dilakukan seseorang tentang hal positif maupun negatif atas suatu 

tindakan (Daxini dkk., 2019).   

Hasil yang kemungkinan muncul atas suatu tindakan dapat mempengaruhi 

evaluasi seseorang tentang hal positif atau negatif suatu tindakan. Penelitian Felton 

& Dimnik (1995) dan Law (2010) menunjukkan bahwa harapan atas hasil memiliki 

pengaruh positif terhadap sikap seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel Harapan atas Hasil dapat mempengaruhi niat seorang 

karyawan untuk melakukan tindakan whistleblowing secara tidak langsung yaitu 

melalui variabel pemediasi yaitu Sikap. 

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 
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H6 : Harapan atas Hasil berpengaruh secara tidak langsung terhadap Niat 

Karyawan BPR untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing dengan variabel Sikap 

sebagai variabel pemediasi. 

 

2.3.7 Pengaruh Tidak Langsung Efikasi Diri terhadap Niat Karyawan BPR 

untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing dengan variabel Kontrol 

Perilaku Persepsian sebagai Variabel Pemediasi 

 Efikasi diri dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan (belief) individu 

tentang kapasitas yang dimiliki dirinya untuk menyelesaikan misi suatu pekerjaan 

tertentu (Eizen & Desivilya, 2005). Sedangkan kontrol perilaku persepsian 

merupakan persepsi individu atas kemudahan atau kesulitan bagi dirinya untuk 

melakukan suatu tindakan dan juga terkait dengan kondisi yang memfasilitasi 

(facilitating condition) seseorang tersebut untuk melakukan suatu tindakan atau 

yang biasa disebut sebagai situational constraint (Daxini dkk., 2019).  

 Persepsi individu atas kemudahan atau kesulitan bagi dirinya untuk 

melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh kepercayaan (belief) individu tentang 

kapasitas yang dimiliki dirinya. Penelitian yang dilakukan Ajjan & Hartshorne 

(2008); Shih & Fang (2004) menunjukkan bahwa efikasi diri berpengaruh positif 

terhadap kontrol perilaku persepsian. Hal tersebut mendukung hasil penelitian 

Ndubisi (2004) yang menunjukkan bahwa efikasi diri memiliki pengaruh tidak 

langsung terhadap niat dengan kontrol perilaku persepsian sebagai variabel 

pemediasi. 



38 
 

 Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H7 : Efikasi Diri berpengaruh secara tidak langsung terhadap Niat Karyawan BPR 

untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing dengan variabel Kontrol Perilaku 

Persepsian sebagai Variabel Pemediasi. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

TPB menyebut bahwa niat dipengaruhi oleh sikap, norma subyektif  dan 

kontrol perilaku persepsian, sedangkan menurut SCT niat dipengaruhi oleh harapan 

atas hasil dan efikasi diri. Beberapa kajian terdahulu menyebut bahwa efikasi diri 

dan harapan atas hasil tidak mempengaruhi niat secara langsung tetapi melalui 

variabel pemediasi. Penelitian pendahuluan menyatakan bahwa variabel harapan 

atas hasil mempengaruhi variabel niat dengan mediasi variabel sikap, sedangkan 

efikasi diri mempengaruhi niat dengan variabel mediasi kontrol perilaku 

persepsian. Berdasarkan kedua teori dan hasil kajian pendahuluan, kerangka 

pemikiran penelitian ini dijelaskan dalam gambar 2.2 berikut 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran Hipotesis 
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