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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Theory of Planned Behavior 

Pada tahun 1991 Ajzen mengemukakan Theory of Planned Behavior (Teori 

perilaku terencana) atau TPB. Teori ini merupakan perkembangan dari Theory of 

reasoned action (TRA) oleh Ajzen dan Fishben pada tahun 1975. Teori Perilaku 

Terencana (TPB) digunakan untuk memprediksi niat individu dalam berperilaku 

pada waktu dan tempat tertentu. Tujuannya untuk mengetahui dampak dari niat 

berperilaku, mengidentifikasi strategi untuk merubah perilaku serta menjelaskan 

perilaku manusia yang nyata (Ajzen, 1991).  

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dipostulatkan oleh Ajzen (1991),  secara 

konsep niat individu untuk berperilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Diantaranya:  

1. Sikap terhadap perilaku (Attitude Toward The Behavior) 

Sikap terhadap perilaku merupakan keyakinan terhadap konsekuensi dari 

suatu perilaku. Keyakinan  ini berkaitan dengan penilaian subjektif individu 

terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini dilakukan dengan cara 

menghubungkan antara perilaku dengan manfaat atau keuntungan yang 

diperoleh, apabila individu melalukan perilaku tertentu atau tidak. Ia dapat 

sepenuhnya mengontrol perilakunya, begitu pun sebaliknya. 
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2. Norma Subyektif (Subjective Norm)  

Norma subyektif merupakan tekanan sosial yang dirasakan oleh individu. 

Disebabkan persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang yang 

berpengaruhi disekitarnya mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya 

perilaku tertentu. Perbedaan antara sikap terhadap perilaku adalah keyakinan 

individu terhadap perilaku yang akan dilakukan, sedangkan norma subjektif 

merupakan keyakinan individu yang diperoleh atas pengaruh orang lain 

terhadap objek sikap yang berhubungan dengan individu. 

3. Persepsi Kontrol Perilaku (Perceived Behavioral Control) 

Persepsi kontrol merupakan persepsi individu mengenai mudah atau sulit 

untuk melakukan perilaku tertentu. Persepsi ini dipengaruhi oleh pengalaman 

masa lalu dan hambatan yang diantisipasi. 

Variabel komitmen organisasi dan komitmen profesional merepresentasikan 

konsep sikap terhadap perilaku dalam theory of planned behavior. Dalam hal ini, 

komitmen organsasi dan komitmen professional akan membentuk keyakinan pada 

seorang karyawan bahwa sebuah komitmen memberikan hal yang baik bagi 

organisasi dan profesinya. Selanjutnya, variabel sosialisasi antisipatif 

merepresentasikan konsep norma subyektif dalam theory of planned behavior. 

Dalam hal ini berkaitan dengan persepsi seseorang karyawan terhadap perilaku 

yang dilaukan akan didukung oleh rekan kerja dan lingkungan organisasi. 

Sedangkan, variabel intensitas moral dan keseriusan kecurangan dapat dikaitkan 

dengan konsep persepsi kontrol perilaku dalam theory of planned behavior. Hal 
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ini terkait dengan persepsi seorang karyawan yang menimbulkan konsekuensi 

pada sensitivitas dalam pengambilan keputusan etis.  

2.2  Theory of Prosocial Organizational Behavior  

Prosocial Organizational Behavior merupakan teori yang memaparkan tentang 

perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai tujuannya 

untuk meningkatkan kesejahteraan organisasi dan seluruh anggota organisasi yang 

terlibat (Brief dan Motowidlo, 1986). Perilaku sosial dapat digambarkan dengan 

perbuatan yang baik, sehingga berdampak positif dan memrikan manfaat terhadap 

orang lain (Dozier dan Miceli, 1985).  

Prosocial behavior menjadi teori yang mendukung terjadinya tindakan 

whistleblowing. Brief dan Motowidlo (1986) menyebutkan whistleblowing 

sebagai salah satu dari 13 bentuk prosocial organizational behavior. Tindakan 

whistleblowing secara umum memberikan manfaat bagi organisasi. Karena pada 

hakikatnya seorang whistleblower merupakan perilaku sosial yang berusaha untuk 

membantu menyelamatkan sebuah organisasi dari tindak penyimpangan atau 

kecurangan.  

2.3 Audit Forensik 

Audit forensik merupakan disiplin ilmu audit yang relatif baru yang menonjol 

akibat meningkatnya kejahatan keuangan. Gray (2008) menghubungkan kata 

forensik dengan mengacu pada masalah hukum, terutama masalah pidana. 

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 2006, forensic 
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accounting / auditing merujuk kepada fraud examination. Dengan kata lain, audit 

forensik menerapkan keahlian akuntansi, audit, dan investigasi untuk memberikan 

informasi keuangan serta penyalahgunaan aset dari berbagai masalah di 

pengadilan. 

Auditor forensik bertugas menyelidiki dugaan kecurangan dan  

mendokumentasikan kecurangan finansial seperti menghitung kerugian aset 

(Adebisi dan Gbegi, 2015). Strategi dalam audit forensik juga mengadaptasi 

prosedur-prosedur investigasi untuk mencari tahu niat pelaku dan bukti 

kecurangan yang berdasar pada 5w + 1H. Bukti yang dimaksud adalah suatu 

pernyataan atau pengungkapan informasi keuangan yang terkait dengan 

kecurangan untuk kebutuhan di pengadilan (Biksa dan Wiratmaja, 2016). 

Menurut Syafnita (2013) dalam pelaksanaannya proses audit forensik ada empat 

tahapan, diantaranya:  

1. Menerima permintaan penyelidikan dari suatu kasus;  

2. Melakukan penyusunan perencanaan, dimana dalam poses ini dilakukan 

pembuatan hipotesis dan cara mengumpulkan bukti; 

3. Mengumpulkan bukti untuk membuktikan hipotesis dan fakta terjadinya 

kecurangan; 

4. Menyusun laporan hasil penyelidikan 

5. Persidangan. 

Akenbor and Ironkwe (2014) menyatakan bahwa teknik audit forensik harus 

memiliki sifat proaktif dan reaktif. Seorang auditor forensik internal adalah 
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melengkapi tugas auditor internal. Auditor forensik harus secara teratur menjalani 

program pelatihan dan pengembangan untuk mempertahan kompetensi dan 

keterampilan audit forensik yang efektif, serta Audit forensik dibuat untuk 

lembaga publik oleh otoritas pengawas daripada bersifat sukarela. 

Peranan auditor forensik dalam memerangi kegiatan kecurangan sangat 

berpengaruh positif dalam tata kelola perusahaan, diantaranya peningkatan 

akuntabilitas manajemen, memperkuat auditor eksternal, independensi dalam 

membantu anggota komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan 

memberikan mereka jaminan atas laporan audit internal. Hal ini berdampak 

mengurangi kegagalan perusahaan dan peningkatan investor (Eyisi dan Agbaeze, 

2014). Ini juga memperkuat temuan Enofe (2015) bahwa audit forensik secara 

signifikan membantu dalam mendeteksi dan mencegah kasus penipuan dalam 

bisnis. Dengan demikian, dengan praktik kecurangan akan berkurang secara 

drastis.  

2.4 Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi dijelaskan oleh Jafri (2010) sebagai bentuk rasa ingin dan 

harus tetap menjadi bagian dari organisasi karena  keyakinan dan kesetiaan pada 

organisasi dan telah bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi, apabila 

meninggalkan akan sangat merugikan. Karyawan dengan tingkat komitmen 

organisasi yang tinggi diperkirakan akan mencapai kinerja pekerjaan yang lebih 

tinggi (Tsai et al., 2010). Komitmen organisasi juga berdampak terhadap perilaku 

karyawan dan keberhasilan organisasi (Jafri, 2010).  
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Dengan adanya sikap komitmen organisasi dapat membantu manajemen dalam 

meningkatkan kinerja dan pengembangan perilaku-perilaku yang terkait dengan 

pekerjaan (Hung dan Hsu, 2011). 

Dalam kaitannya dengan komitmen organisasional Meyer dan Allen (1990) 

mengidentifikasikan tiga tema berbeda, sebagai berikut:  

1. Affective commitment 

Adalah tingkat keterikatan secara psikologis dengan organisasi berdasarkan 

seberapa baik perasaan mengenai organisasi. Komitmen ini muncul karena 

adanya kenyamanan, keamanan, dan manfaat lain yang dirasakan dalam suatu 

organisasi yang tidak diperolehnya dari organisasi lain.  

2.  Continuance commitment 

Adalah keterikatan anggota secara psikologis pada organisasi karena biaya 

yang dia tanggung sebagai konsekuensi keluar organisasi. Dalam hal ini 

anggota akan menghitung manfaat dan pengorbanannya atas keterlibatan 

dalam organisasi, sehingga ia akan cenderung memiliki komitmen yang 

tinggi. 

3. Normative commitment 

Adalah keterikatan anggota secara psikologis dengan organisasi karena 

kewajiban moral untuk memelihara hubungan dengan organisasi. Ini 

berkaitan dengan mendorong anggota untuk tetap berada dan memberikan 

sumbangan pada suatu organisasi, baik materi, maupun non materi. 
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2.5 Komitmen Profesional 

Secara umum, profesionalisme adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap 

profesi sesuai dengan standar profesinya (Fitriyah dan Nagara, 2017). Seseorang 

yang memiliki rasa profesionalisme akan berkomitmen untuk percaya, yakin dan 

menerima semua target profesi, serta menyelesaikannya dengan baik. Dalam 

organisasi, kaomitmen seseorang terhadap profesinya didasarkan pada perilaku 

pribadi, sikap, dan orientasi terhadap profesinya yang akan menumbuhkan 

loyalitas seseorang terhadap profesinya. Oleh karena itu, sikap antusiasme dan 

kepuasan kerja dapat ditumbuh karena adanya komitmen profesional (Siallagan et 

al., 2017).  

Menurut Smith dan Hall (2008) mendefinisikan komitmen profesional sebagai 

suatu kecintaan yang dibentuk oleh seorang individu pada profesinya. Ada  tiga 

model komponen dari komitmmen profesional, sebagai berikut (Hall et al., 2005): 

1. Affective professional commitment (APC) yaitu keinginan individu untuk 

tetap pada profesinya karena tujuan dari suatu profesi dan ingin mewujudkan 

profesi tersebut meraih tujuan itu.  

2. Continuance professional commitment (CPC) yaitu sejauh mana individu 

“harus tetap berada” dalam suatu profesi karena akumulasi dari investasi dan 

keterbatasan perbandingan alternatif.  

3. Normative professional commitment (NPC) yaitu sejauh mana individu wajib 

tetap berada dalam suatu profesi karena memang itu suatu keharusan. 
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2.6  Sosialisasi Antisipatif 

Sosialisasi antisipatif merupakan suatu proses pembentukan penggambaran dan 

pendapat terhadap suatu pekerjaan. Dalam proses sosialisasi, individu 

mengantisipasi sikap-sikap, norma-norma, dan nilai-nilai dari suatu profesi yang 

akan digelutinya (Sang et al., 2009). Sosialisasi antisipatif terjadi pada saat proses 

pembelajaran sebelum hari pertama seseorang di tempat kerja, yang dapat 

diidentifikasi melalui enam tahapan, diantaranya informasi tentang organisasi; 

proses rekrutmen oleh organisasi; proses pendidikan; pengaruh sosial; 

pengalaman kerja; dan pengaruh keluarga (Garavan dan Morley, 1997). 

2.7  Intensitas Moral 

Intensitas moral berfokus pada masalah moral, bukan pada organisasi. Intensitas 

moral sering digunakan untuk memeriksa pengambilan keputusan etis dalam 

berbagai keadaan. Setiap masalah etika dapat diwakili dalam hal intensitas moral, 

yang mencakup enam komponen, yaitu (Jones, 1991): 

1. Magnitude of consequences, yaitu besarnya konsekuensi dari sebuah tindakan 

moral yang mengakibatkan kerugian (atau keuntungan); 

2. Probabilityof effect, yaitu sebuah tindakan jahat atau baik yang dilakukan 

melalui kesepakatan; 

3. Temporal immediacy, yaitu sebuah tindakan yang terjadi dengan maksud 

menyebabkan kerugian atau memberikan manfaat;  

4. Concentration of effect, yaitu lamanya antara waktu sekarang dan 

konsekuensi dari tindakan;  
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5. Proximity, yaitu kedekatan (sosial, budaya, psikologis, atau fisik) dari 

perbuatan jahat (menguntungkan); 

6. Social consensus, yaitu tindakan moral yang mengakibatkan besarnya jumlah 

orang yang terkena dampaknya. 

2.8  Keseriusan Kecurangan 

Tingkat keseriusan pelanggaran adalah ukuran besar keseriusan pelanggaran yang 

dapat merugikan organisasi. Anggota organisasi yang mengetahui adanya dugaan 

kecurangan kemungkinan lebih untuk melakukan whistleblowing, jika 

pelanggaran tersebut serius (Miceli dan Near, 1985). Persepsi tiap anggota 

organisasi terhadap tingkat keseriusan kecurangan berbeda antara satu dengan 

yang lainnya. Persepsi tingkat keseriusan kecurangan berkaitan dengan besaran 

nilai kecurangan dan jenis kecurangan yang terjadi (Bagustianto dan Nurkholis, 

2015).  

Sedangkan menurut Jones (1991) keseriusan kecurangan adalah serupa dari salah 

satu dari enam komponen dalam model intensitas moral sebagai konsekuensi yang 

besar. Besarnya konsekuensi terkait dengan sejauh mana masalah moral terjadi. 

Dalam hubungannya dengan whistleblowing, keseriusan kecurangan tergantung 

pada siapa yang melakukan tindakan kecurangan tersebut. Miceli et al. (1991) 

menambahkan bahwa jika tindakan kecurangan untuk menguntungkan individu, 

dapat diatasi oleh anggota organisasinya. Hal ini disebabkan tindak kecurangan 

yang hanya memperkaya diri sendiri berpotensi merusak kinerja organisasi. 
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Namun, jika tindak kecurangan dilakukan untuk menguntungkan organisasi, 

kemungkinan untuk tingkat melaporkan semakin rendah.  

2.9  Whistleblowing 

Istilah “tiup peluit” dalam organisasi yang berhubungan dengan adanya tindakan 

fraud biasa kita kenal dengan Whistleblowing. Whistleblowing merupakan 

masalah yang komplek berhunbungan dengan psikologis, sosial dan hukum 

(Priyastiwi, 2016). 

Whistleblowing atau pelaporan tentang dugaan terjadinya kecurangan dapat 

dilakukan oleh semua individu yang menjadi bagian dari organisasi bukan hanya 

auditor internal (Diani dan Narsa, 2017). Sederhananya, whistleblowing artinya 

pengaduan penipuan atau penyalahgunaan oleh karyawan perusahaan (Bunget et 

al., 2009). Bentuk pengaduan yang dilakukan tidak hanya masalah korupsi, tetapi 

juga yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi organisasi dan 

anggotanya (Panjaitan, 2018). 

Pelaporan atau pengaduan pelanggaran dapat dilakukan secara internal maupun 

eksternal. Pengaduan internal adalah ketika seorang karyawan melaporkan 

kecurigaan yang diamati karyawan kepada rekan kerjanya dengan niat untuk 

memperbaiki situasi tersebut secara internal; sebaliknya yang dikategorikan 

eksternal adalah ketika whistleblowing internal tidak berhasil memperbaiki atau 

mengatasi kekurangan (Bunget et al., 2009). 
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Menjadi whistleblower bukan pertimbangan mudah. Meskipun hal yang dilakukan 

merupakan suatu bentuk kewajiban etis, namun akan timbul dampak negatif 

seperti, mendapat ancaman, intimidasi oleh rekan kerja bahkan kehilangan 

pekerjaan (Cahyaningrum et al., 2017). Dengan pemahaman karyawan tentang 

mekanisme whistleblowing dan perlindungan whistleblower dapat mempengaruhi 

antusias karyawan dalam melaporkan kecurangan apapun kepada pihak yang 

berwenang (Priyastiwi, 2016). 

2.10  Penelitian Terdahulu 

Untuk mendukung penelitian ini, berikut Tabel 2.1 menyajikan beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan faktor-faktor yang berkaitan 

dengan whistleblowing dan audit forensik: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Penelitian 

Metode, 

Sampel, dan 

Alat Analisis 

Hasil 

1. 
Pangesti dan 

Rahayu (2017) 

Independen: 

- Whistleblowing 

Dependen: 

- Komitmen Profesional 

-  Sosialisasi Antsipatif 

- Kuantitatif 

- Mahasiswa 

- SPSS 

Masing-masing variabel 

berpengaruh signifikan 

terhadap whistleblowing 

baik secara parsial maupun 

simultan. 

2. Marliza (2018) 

Independen: 

- Niat melakukan 

whistleblowing 

Dependen: 

- Personal Cost of 

Reporting  

- Komitmen Organisasi,  

- Tingkat Keseriusan 

Kecurangan 

- Kuantitatif 

- Pegawai 

Negeri 

- SPSS 

Personal Cost of Reporting 

tidak berpengaruh terhadap 

niat melakukan 

whistleblowing. Sedangkan 

komitmen organisasi dan 

kesriusan kecuranga 

berpengaruh postif. 
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Tabel 2.1 Lanjutan 

No Peneliti Variabel Penelitian 

Metode, 

Sampel, dan 

Alat Analisis 

Hasil 

3. Abdullah (2017) 

Independen: 

- Tindakan 

whistleblowing 

Dependen: 

- Determinan intensi 

auditor internal 

Moderasi: 

- Perlindungan Hukum 

 

- Kuantitatif 

- Auditor 

Inspektoat 

Provinsi 

- SPSS 

Interaksi perlindungan 

hukum dengan tingkat 

keseriusan kecurangan 

berpengaruh terhadap 

intensi auditor melakukan 

tindakan whistleblowing, 

sehingga perlindungan 

hukum merupakan variabel 

moderasi. Interaksi 

perlindungan hukum dengan 

komitmen organisasi tidak 

berpengaruh terhadap 

intensi auditor melakukan 

tindakan whistleblowing, 

sehingga perlindungan 

hukum bukan merupakan 

variabel moderasi. 

4. Raharjo (2015) 

Independen: 

- Pelaporan 

whistleblowing 

Dependen:  

- Ethical Climate 

- Komitmen Organisasi 

- Personal Cost 

- Keseriusan Pelanggaran 

Moderasi: 

- Persepsi 

- Kuantitatif 

korelatif  

- Pegawai 

- SPSS 

Variabel moderasi tidak 

berpengaruh kuat terhadap 

niat untuk melakukan 

whistleblowing internal, 

sehingga hasil uji tidak 

berpengaruh kuat terhadap 

hubungan ethical climate, 

komitmen organisasi, 

personal cost dan 

keseriusan pelanggaran 

terhadap niat seseorang 

untuk melakukan 

whistleblowing. 
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Tabel 2.1 Lanjutan 

No Peneliti Variabel Penelitian 

Metode, 

Sampel, dan 

Alat Analisis 

Hasil 

5. Husniati (2017) 

Independen: 

- Intensi untuk melakukan 

whistleblowing internal  

Dependen:  

- Orientasi Etika 

Relativisme 

- Intensitas Moral 

- Komitmen Organisasi 

- Identitas Profesional 

- Kuantitatif 

- Pegawai 

Negeri 

- SPSS 

Kelima variabel 

berpengaruh terhadap 

intensi untuk melakukan 

whistleblowing. Saran 

dalam penelitian ini adalah 

perlu dilakukan wawancara 

yang mungkin dapat 

membantu dalam 

mengendalikan jawaban 

tiap responden. 

6. Panjaitan (2018)  

Independen: 

- Meningkatkan hasil audit 

forensik 

Dependen: 

- Whistleblowing 

- Kuantitatif 

korelatif 

- Auditor, 

Akuntan 

Publik, 

Pajak 

- SPSS 

Kemampuan variabel 

independen terhadap 

variabel dependen lebih 

kuat, artinya whistleblowing 

berpengaruh dalam 

meningkatkan hasil audit 

forensik dalam 

pengungkapan korupsi oleh 

auditor pemerintah. 

7. Indriasih (2016) 

Independen: 

- Fraudulent financial 

reporting  

Dependen: 

- The effetct of 

whistleblowing 

effectiveness and 

internal auditors 

competence 

- Kuantitatif 

- Auditor 

Internal 

Bank 

- SPSS 

Efektivitas whistleblowing 

yang lebih dan kompetensi 

auditor internal baik akan 

mengurangi kecurangan 

pelaporan keuangan. 
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Tabel 2.1 Lanjutan 

No Peneliti Variabel Penelitian 

Metode, 

Sampel, dan 

Alat Analisis 

Hasil 

8. 
Bagustianto dan 

Nurkholis (2015) 

Independen: 

- Tindakan 

whistlebowing  

Dependen: 

- Sikap 

- Komitmen Organisasi 

- Personal Cost 

- Tingkat Keseriusan 

Kecurangan 

- Kuantitatif 

- Pegawai 

Negeri 

- SPSS 

Hasil uji ketiga variabel 

independen yaitu sikap 

terhadap whistleblowing, 

komitmen organisasi, tingkat 

keseriusan kecurangan 

menjadi faktor yang 

mempengaruhi minat 

whistleblowing. 

9. Ahmad (2011) 

Independen: 

- Whistleblowing 

intentions 

Dependen: 

- A Study of 

Organisational 

Indvidual Situational 

- Demographic Factors 

- Kuantitatif 

- Anggota 

IIA 

- SPSS 

Keseriusan kecurangan 

memiliki dampak paling 

kuat terhadap niat 

whistleblowing internal. 

Anggota organisasi 

memiliki reaksi yang 

berbeda terhadap berbagai 

jenis kesalahan, tergantung 

pada jenis kesalahannya, 

namun niat internal 

whistleblowing auditor 

internal adalah yang utama. 

10. 
Gandamihardja, 

dkk (2016) 

Independen: 

- Intensi melakukan 

whistleblowing  

Dependen: 

- Komitmen Profesional 

- Intensitas Moral 

- Kuantitatif 

- Auditor 

Internal 

- SPSS 

Secara parsial, komitmen 

profesional dan intensitas 

moral tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

intensi auditor internal 

melakukan whistleblowing. 

Kemungkinan hal ini terjadi 

karena faktor tersebut bukan 

menjadi alasan responden 

melakukan whistleblowing 

di lokasi penelitian. 

 



2.11  Kerangka Konseptual Penelitian 

Dengan didukung teori Ajzen (1991) dan penelitian terdahulu (pada tabel 2.1), 

model penelitian yang diusulkan adalah untuk mengeksplorasi pengaruh 

komitmen organisasi, komitmen profesional, sosialisasi antisipatif, intensitas 

moral dan keseriusan kecurangan terhadap tindakan whistleblowing dalam 

membantu proses audit forensik.  

Husniati (2017) menjelaskan bahwa karyawan yang memiliki komitmen terhadap 

organisasinya akan bekerja sesuai dengan kebijakan dan melakukan apapun    

untuk menjaga citra organisasi. Oleh karena itu, semakin tinggi komitmen 

oganisasi karyawan, semakin tinggi juga niat karyawan untuk melakukan 

whistleblowing dengan tujuan melindungi organisasi. Komitmen organisasi yang 

berhubungan dengan tindakan whistleblowing merupakan perilaku sosial yang 

positif dan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan (Bagustianto dan 

Nurkholis, 2015). Hal ini juga berlaku pada komitmen profesional. Semakin 

tinggi komitmen profesional, semakin kecil kemungkinan seseorang untuk 

melepaskan profesi yang digelutinya dan mempengaruhi anggapan mengenai 

pentingnya melaporkan tindakan kecurangan (Elias, 2008). 

Pangesti dan Rahayu (2017) menjelaskan pentingnya pembelajaran mengenai 

sosialisasi antisipatif sejak dini. Hal ini akan membawa pengaruh besar dalam 

pembentukan karakter dan pola pikir seseorang dimasa mendatang ketika 

menggeluti profesinya dalam organisasi, serta berkaitan dengan tindakan 

whistleblowing. 
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Intensitas moral dipresentasikan dalam bentuk kontrol perilaku. Kreshastuti dan 

Prastiwi (2014) menjelaskan bahwa intensitas moral yang tinggi yang dimiliki 

karyawan akan menjaga perilakunya dalam menjalankan tugas sehingga apabila 

ada terjadi kesalahan yang dilakukan oleh rekan kerja atau atasan akan 

mengganggu sikap profesionalitasnya. Hal ini berpengaruh untuk mengungkapkan 

kesalahan tersebut melalui pertimbangan risiko/kerugian yang mungkin dialami. 

Abdullah (2017) menjelaskan bahwa para auditor khususnya harus  memiliki 

persepsi pada setiap kecurangan yang terjadi dan lebih sensitif apabila jenis 

pelanggaran yang relatif serius dapat menimbulkan dampak kerugian yang relatif 

besar bagi dirinya dan organisasi.  

Berdasarkan penjelasan kerangka model penelitian diatas bahwa tindakan 

whistleblowing membutuhkan keberanian dan keyakinan untuk melakukan. 

Karena pada umumnya seseorang akan mengalami dilema etis dalam memutuskan 

apakah harus mengungkapkan atau tetap menyembunyikan (Aliyah, 2015). 

Karena tindakan whistleblowing memiliki dua sisi yaitu sisi positif untuk 

melindungi organisasi  dan sisi negatif yaitu dianggap sebagai pengkhianat yang 

melanggar norma loyalitas dalam organisasi. Pandangan yang bertentangan 

tersebut kerap menjadikan calon whistleblower berada dalam dilema kebimbangan 

menentukan sikap yang pada akhirnya dapat mendistorsi tindakan whistleblowing 

(Setyawati et al., 2015). 

Memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan tindakan 

whistleblowing penting dilakukan. Walaupun beberapa penelitian telah dilakukan, 

tetapi masih terdapat pertanyaan mengenai apa saja faktor-faktor yang dapat 



27 

 

Komitmen 

Profesional 

Sosialisasi 

Antisipatif 

Intensitas 

Moral 

Keseriusan 

Kecurangan 

Tindakan 

Whistleblowing 

Audit 

Forensik 

Komitmen 

Organisasi 

mempengaruhi tindakan whistleblowing. Hal ini disebabkan pengujian atas faktor-

faktor tersebut, khususnya di Indonesia, karena masih ditemukan hasil-hasil 

penelitian yang beragam dan tidak konsisten, diantaranya faktor komitmen 

organisasi (Raharjo, 2015), sosialisasi antisipatif (Jalil, 2014) dan intensitas moral 

(Husniati, 2017). 

Berikut merupakan kerangka pemikiran yang dari penelitian yang disajikan pada 

Gambar 2.1 dalam bentuk kerangka awal model penelitian: 

 

  

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 Kerangka Awal Model Penelitian 

 

 

 

 

 


