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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengenalan Bab 

Dalam bab ini peneliti akan menyajikan hasil analisis data yang telah dilakukan 

dengan menggunakan bantuan software Nvivo 11. Penelitian lapangan dilakukan 

dengan melakukan wawancara terhadap masing-masing informan yang berjumlah 

8 orang. Informan tersebut merupakan auditor forensik yang memiliki Certified 

Fraud Examiner (CFE) dan atau Certified Forensic Auditor (CFrA). Proses 

wawancara ini dilakukan dengan mengeksplor masing-masing pertanyaan yang 

telah dibagi dalam beberapa indikator. 

4.2 Pengembangan Wawancara 

Wawancara dilakukan menggunakan semi structured interview dengan 

menyajikan indikator pertanyaan dikembangkan berdasarkan teori dan literatur 

pada penelitian-penelitian terdahulu. Semi structured interview yang 

dikembangkan menyajikan 64 pertanyaan dengan 10 topik utama. 

Topik pertama membahas tentang pelaksanaan audit forensik khususnya yang 

dilakukan oleh para auditor forensik, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 7 

(tujuh) pertanyaan. Topik kedua dan topik ketiga membahas tentang komitmen 

organisasi, komitmen profesional, sosialisasi antisipatif, intensitas moral, dan 

keseriusan kecurangan yang dimiliki oleh karyawan, khususnya auditor forensik. 

Variabel komitmen organisasi, komitmen profesional, dan sosialisasi antisipatif 

disajikan masing-masing sebanyak 5 (lima) pertanyaan. Intensitas moral dan 
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keseriusan kecurangan disajikan dalam bentuk kasus, guna mengukur sejauh mana 

masing-masing informan menilai tingkat moral dan keseriusan kecurangan. 

Selanjutnya topik keempat membahas tentang whistleblowing dengan jumlah 

indikator pertanyaan yang disajikan adalah sebanyak 6 (enam) pertanyaan. 

Topik kelima sampai dengan topik sembilan untuk mengkonfirmasi hubungan 

antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, yaitu pengaruh komitmen 

organisasi, komitmen profesional, sosialisasi antisipatif, intensitas moral, dan 

keseriusan kecurangan terhadap whistleblowing. Masing-masing variabel 

disajikan 1 (satu) pertanyaan. Topik kesepuluh membahas tentang pengaruh 

whistleblowing dalam pelaksanaan audit forensik dengan jumlah pertanyaan yang 

disajikan sebanyak 7 (tujuh) pertanyaan. 

4.3 Hasil dan Pembahasan 

4.3.1 Kriteria Informan Wawancara 

Dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel adalah kombinasi teknik 

Purposive sampling dan snowball sampling dengan kriteria yang digunakan 

adalah auditor forensik yang memiliki Certified Fraud Examiner (CFE) dan atau 

Certified Forensic Auditor (CFrA). Informan yang diwawancarai dalam penelitian 

ini berjumlah 8 orang. Adapun demografi informan seperti yang disajikan pada 

Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Demografi Informan 

Informan 
Jenis 

Kelamin 
Profesi Pengalaman Sertifikasi 

Informan A Laki-Laki Dosen  >10 tahun CfrA 

Informan B Perempuan Auditor Forensik >10 tahun CFE 

Informan C Laki-laki Dosen >10 tahun CfrA 

Informan D Laki-laki Auditor Forensik >10 tahun CFE 

Informan E Laki-laki Auditor Forensik >10 tahun CfrA 

Informan F Laki-laki Dosen 3-6 tahun CfrA 

Informan G Laki-laki Auditor Forensik 3-6 tahun CfrA 

Informan H Laki-laki Auditor Forensik >10 tahun CfrA 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 2 (dua) informan diantaranya 

merupakan akademisi (dosen) dan 6 (enam) informan merupakan praktisi (auditor 

forensik). Jumlah informan perempuan adalah 1 (satu) orang atau sebesar (12,5%) 

dan informan laki-laki berjumlah 7 (tujuh) orang atau sebesar (87,5%). 

Berdasarkan angka tersebut menggambarkan bahwa informan laki-laki pada 

penelitian ini lebih banyak dibandingkan informan perempuan.  

Wawancara terhadap informan yang berprofesi sebagai akademisi (dosen) 

berjumlah 3 (tiga) orang atau sebesar (37,5%), merupakan dosen dari Universitas 

Islam Indonesia, Universitas Negeri Surakarta, dan Universitas Trunojoyo 

Madura. Sedangkan, wawancara terhadap informan yang berprofesi sebagai 

praktisi (auditor forensik), berjumlah 5 (lima) orang atau sebesar (62,5%).  Para 

praktisi (auditor forensik) tersebut, 3 (tiga) orang diantaranya adalah auditor 

forensik yang berasal dari Kantor Perwakilan BPK Daerah Istimewa Yogyakarta 

dan 2 (dua) orang berasal dari Kantor Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. 
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4.3.2 Analisis Induktif 

4.3.2.1 Audit Forensik 

4.3.2.1.1 Pendapat Tentang Audit Forensik 

Semua informan menyatakan setuju dengan adanya audit forensik. Sebagai contoh 

informan A dan informan C menyampaikan sebagai berikut: 

“Pendapat saya ya perlu ya. Karena audit forensik ini audit khusus yang 

berkaitan dengan kecurangan dalam suatu entitas. Kemudian apabila 

kita akan melakukan audit yang khusus tentu penanganannya pun harus 

khusus.” (Informan A) 

“Ya kalo pendapat adanya audit forensik, ya memang itu adalah 

kebutuhan ya yang pertama. Karena secara global ya itu satu bidang 

yang sangat strategis yang ada diberbagai industri termasuk berbagai 

perusahaan dan secara nasional ini juga sudah menjadi tidak 

terpisahkan lagi dari kompetensi yang diharapkan saat ini. Misalnya, 

lulusan akuntansi banyak kasus dikampus besar sudah mensyaratkan itu 

menjadi bagian kurikulumnya. Jadi memang itu kebutuhan sekarang, 

bukan lagi sekedar nilai plus. Tapi memang sudah kompetensi penting 

yang diharapkan di dapatkan oleh lulusan akuntansi oleh sebuah 

perguruan tinggi.” (Informan C) 

Tabel 4.2 menyajikan tanggapan terhadap adanya audit forensik. 

Tabel 4.2 Pendapat Tentang Audit Forensik 

Indikator Informan Frekuensi 

Pelaksanaan Audit 

Forensik 

A B C D E F G H 
8 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

Catatan: √ = Setuju 

 

4.3.2.1.2 Pelaksanaan Audit Forensik Optimal 

Pada indikator ini sebanyak 4 (empat) dari 8 (delapan) informan menyatakan 

bahwa pelaksanaan  audit forensik dilakukan, karena adanya kewenangan dan 

mengikuti pedoman atau standar profesi dan etika profesi. Sebagai contoh 

informan E dan informan H menyatakan sebagai berikut: 



39 

 

“Ya yang pertama, kewenangan. Jadi, auditor forensik harus mempunyai 

kewenangan untuk melakukan auditmya. Kalau tidak punya kewenangan, 

itu tidak bisa. Untuk mendapatkan bukti-bukti kan tidak dapat. Yang 

kedua ada standar, ada kode etik. Kemudian yang ketiga, kompetensi. 

Kompetensi auditor forensik itu sendiri. Jadi dia memang punya 

kompetensi untuk itu.” (Informan E) 

“Pelaksanaan audit forensik itu agar berjalan secara optimal, yang 

pertama kewenangan untuk melakukan audit. Kalau tidak ada 

kewenangan, tidak bisa melakukan audit. Yang kedua, dalam 

pelaksanaan audit harus mengacu pada standar profesi dan etika 

profesi.” (Informen H) 

Tanggapan dari masing-masing informan tentang pelaksanaan audit forensik agar 

berjalan secara optimal disajikan dalam Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Pelaksanaan Audit Forensik Berjalan Optimal 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Surat Penugasan Awal √        1 

Komunikasi  √       1 

Kertas Kerja Audit √  √      1 

Program Pemeriksaan dari 

Kasus 
   √     

1 

Kewenangan     √  √ √ 3 

Mengikuti Pedoman      √  √ 2 

Catatan: √ = Setuju 

 

4.3.2.1.3 Alat Deteksi Kecurangan 

Dari hasil wawancara yang dilakukan sebanyak 6 (enam) dari 8 (delapan) 

informan menyampaikan setuju, bahwa audit forensik merupakan alat deteksi 

kecurangan yang efektif. Sebagai contoh informan D dan informan G menyatakan 

sebagai berikut: 

“Kalau selama ini, selama kita investigasi ya, kita pasti hampir 90% itu 

pasti dapatlah dari nilai kerugiannya sampai siapa orangnya. Itu nanti 

mau digunakan oleh penegak hukum apa tidak.” (Informan D) 
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“Iya. Sebenarnya malah bukan penipuan saja. Semua kecurangan. Kalau 

penipuan kan hanya disengaja. Ini tidak disengaja pun bisa. Jadi bukan 

hanya penipuan, tapi lebih luas daripada itu.” (Informan G) 

 

Berbeda dengan keenam informan tersebut, 3 (tiga) dari 8 (delapan) informan 

menyampaikan tidak setuju bahwa audit forensik merupakan alat untuk 

mendeteksi kecurangan. Sebagai contoh informan B dan informan C menyatakan 

sebagai berikut: 

“Audit forensik bukan deteksi ya, tapi koreksi. Jadi kalau kita omongin 

deteksi, berarti kita bukan audit forensik. tapi audit forensik itu, koreksi. 

Untuk mendeteksi dini suatu kecurangan, bukan audit forensik tapi dia 

untuk menemukan adanya kecurangan. Whistleblower juga bisa.” 

(Informasi B) 

 

“Kalau deteksi mungkin tidak terlalu, karena biasanya terjadi audit 

forensik kan setelah kejadian itu muncul dan terindikasi oleh pihak-pihak 

dalam perusahaan, mungkin ditindak lanjuti dengan audit forensik. 

Deteksi itu lebih kepada whistleblowing, terus laporan dari masyarakat, 

ya whistleblowing juga sebenarnya sih, dan lain sebagainya. Tapi audit 

itu biasanya posisinya bukan yang paling efektif atau yang paling sering 

menjadi alat deteksi, tapi lebih kepada pengungkapan dari kasus yang 

terdeteksi itu.“ (Informan C) 

Pada Tabel 4.4 menyajikan tanggapan dari masing-masing informan tentang audit 

forensik merupakan alat deteksi penipuan yang efektif. 

Tabel 4.4 Alat Deteksi Kecurangan 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Alat Deteksi Penipuan √ X X √ √ X √ √ 5 setuju 

3 tidak setuju 

Catatan: √ = Setuju, X = Tidak Setuju 

 

4.3.2.1.4 Mencari Dana yang dialihkan atau Aset yang disalahgunakan 

Berdasarkan tanggapan yang dinyatakan informan dapat diambil kesimpulan, 

bahwa semua informan setuju bahwa audit forensik dapat mencari dana yang 
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dialihkan atau mengidentifikasi aset yang disalahgunakan. Sebagai contoh 

informan E dan informan G menyatakan sebagai berikut: 

“Mencarikan dana yang dialihkan ini maksudnya pengalihan aset ya 

didalam pencucian uang. Iya, karena salah satu dari kompetensi audit 

forensik itu adalah penulusuran aset. Jadi, untuk mengetahui keberadaan 

aset yang berasal dari fraud. Contohnya itu dari bukti finansial. Jadi 

dari bukti finansial itu apakah transfer, apakah diambil langsung, 

apakah itu berupa pembelian aset atas nama orang lain. Jadi dari bukti-

bukti finansial itu bisa diketahui. Jadi kita hitung kerugiannya dulu, baru 

kita lihat kemana asetnya. Kalau untuk penyalahgunaan aset itu salah 

satu dari fraud yaitu missappropriation. “ (Informan E) 

 

“Bisa. Tentunya dengan melalui tahapan deteksi dulu. Kalau memang 

sudah yakin, baru dipastikan, baru dihitung berapa aset yang larikan itu 

yang biasanya masuk ke rekening pribadinya atau keluarganya. Intinya 

dia mengambil yang bukan haknya dialihkan kemana, kite bisa 

mendeteksi. Audit forensik bisa mendeteksi, kemana larinya pengalihan 

ini. Tapi tekniknya tergntung dari situasinya ya. Kalau situasinya, 

katakanlah bisa diajak kompromi, kita dengan cara baik-baik atau bisa 

juga dengan cara dipaksa tunjukan dimana, siapa saja yang terlibat. 

Jadi awalnya bisa untuk mendeteksi sampai kepada siapa yang paling 

bertanggungjawab, dan kepada siapa saja yang terlibat. Kalau aset yang 

salah digunakan ini termasuk juga membeli barang atau aset yang tidak 

dibutuhkan sebenarnya. Bisa jadi kan? Karena termotivasi untuk 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Contoh butuhnya 10, dia 

belinya 50. Atau butuhnya A, dia beli B, tambah c, tambah d. Nah itu ya, 

jadi ini sudah penyimpangan. Modusnya itu macam-macam.makanya 

pertama kali kita harus jeli. Motivasinya apa sih orang beli ini, 

motivasinya apa. Berapa sebenarnya kebutuhannya. Baru kita analisa 

selanjutnya.” (Informan G) 

 

Tanggapan bahwa audit forensik dapat mencari dana yang dialihkan atau 

mengidentifikasi aset yang disalahgunakan disajikan dalam Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Mencari Dana yang Dialihkan atau Aset yang Disalahgunakan 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Mencari Dana yang dialihkan 

atau Identifikasi Aset yang 

disalahgunakan 

√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 
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4.3.2.1.5 Mengurangi Kecurangan dalam Organisasi 

Hasil wawancara menunjukan bahwa 5 (lima) dari 8 (delapan) informan, 

menyatakan audit forensik dapat mengurangi kecurangan dalam organisasi. 

Sebagai contoh informan B dan informan G sebagai berikut: 

“Harusnya bisa.” (Informan B) 

 

“Diharapkan seperti itu. Tetapi ini tidak serta-merta bisa tercapai. 

Kalau, katakanlah pengendalian internnya disitu tidak berjalan dengan 

baik, adanya suatu kolusi yang kuat disitu tidak bakalan bisa. Memang 

tujuan utama kita mengharapkan dengan adanya audit forensik nanti 

akan terdeteksi ini, ini, ini. Nah hasilnya daripada audit forensik bisa 

untuk kedepannya. Tetapi internal kontrolnya tidak berjalan dengan 

baik, itu tidak akan bisa terwujud.” (Informan G) 

 

Berbeda dengan kelima informan tersebut, 3 (tiga) dari 8 (delapan) informan 

menyampaikan bahwa bisa iya, bisa tidak. Sebagai contoh informan A dan 

Infroman E sebagai berikut: 

“Kalau di organisasi, katakanlah ada suatu audit forensik di organisasi 

bisa ya, bisa tidak. Artinya sebagai suatu mekanisme kontrol, bisa saja 

timbul istilahnya pak Jokowi itu kegaduhan. Bisa saja gitu. Tapi saja 

emang diperlukan. Kalau menurut saya dimulai dengan audit umum 

dulu. Kalau ditemukan suatu kecurangan baru dilakukan. Dan kalau di 

suatu organisasi apabila yang melakukan adalah dalam organisasi 

tersebut, saya khawatir akan faktor independensi. Ya mungkin lebih baik 

yang melakukan audit eksternal.” (Informan A) 

 

“Secara langsung tidak, tidak akan mengurangi kecurangan dalam 

organisasi. Karena kan kalau audit forensiknya sendiri dilakukan yang 

sudah terjadi. Tapi secara tidak langsung, iya dapat mengurangi. 

Karena membuat orang jera, orang takut, dan sebagainya.” (Informan 

E) 

 

Tabel 4.6 menyajikan jawaban dari masing-masing informan tentang audit 

forensik dapat mengurangi kecurangan dalam organisasi.  
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Tabel 4.6 Mengurangi Kecurangan dalam Organisasi 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Mengurangi Kecurangan 

dalam Organisasi 
X √ X √ X √ √ √ 

5 setuju 

3 tidak setuju 

Catatan: √ = Setuju, X = Tidak Setuju 

 

4.3.2.1.6 Evaluasi Pengendalian Internal 

Dari pertanyaan yang disampaikan peneliti, semua informan menyatakan setuju 

bahwa audit forensik dapat digunakan untuk mengevaluasi pengendalian internal 

suatu organisasi. Sebagai contoh informan C dan informan E sebagai berikut: 

“Seringkali, itu juga masuk dalam bagian pekerjaan ya, karena nanti 

dalam prosesnya audit forensik kan harus punya kepekaan terkait 

misalnya opportunity apa yang muncul, kesempatan apa yang muncul. 

Kemudian salah satu dari kesempatan yang sering muncul adalah 

longgarnya atau lemahnya pengendalian internal. Jadi memang iya, 

memang salah satu yang mungkin atau yang harus dilakukan adalah 

melihat sebaik apa pengendalaian internal dalam organisasi.” (Informan 

C) 

 

“Iya. Jadi audit forensik itu kan dilakukan terhadap suatu indikasi sudah 

terjadi fraud. Jadai ada indikasi kuat terjadi fraud, baru dilakukan audit 

forensik. Kalau tidak ada indikasi kuat, tidak dilakukan. Dari indikasi 

terjadinya fraud itu, kita melakukan evaluasi terhadap sistem 

pengendalian internal. Jadi pada kasus apa yang terjadi itu, kita 

melakukan evaluasi pengendalian internal terhadap area-area yang 

berkitan dengan indikasi tidak. Sehingga dengan demikian, maka ya 

memang digunakan untuk mengevaluasi pengendalian internal dalam 

organisasi.” (Informan E) 

 

Tabel 4.7 menyajikan tanggapan dari masing-masing informan tentang audit 

forensik dapat digunakan untuk mengevaluasi pengendalian internal suatu 

organisasi. 
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Tabel 4.7 Evaluasi Pengendalian Internal 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Evaluasi Pengendalian Internal √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan uraian analisis induktif konstruk Audit Forensik, rangkuman 

frekuensi dari masing-masing indikator disajikan dalam Gambar 4.1 

Gambar 4.1 Rangkuman Frekuensi Audit Forensik 

Berdasarkan gambar di atas, indikator pelaksanaan audit forensik (AF1), alat 

deteksi penipuan (AF3), mencari dana yang dialihkan atau aset yang 

disalahgunakan (AF4), mengurangi kecurangan dalam organisasi (AF5), dan 

evaluasi pengendalian internal (AF6) memiliki 8 (delapan) frekuensi setuju dan 

tidak terdapat frekuensi tidak setuju. Tindakan Auditor Forensik dalam 

melindungi organisasi dari dampak negatif akibat fraud beragam diantaranya 

memperbaiki sistem pengendalian internal (AF2-1), merubah mental pegawai 

(AF2-2), mengikuti kode etik pegawai (AF2-3), melaporkan fraud (AF2-4), 

mengadakan seminar tentang fraud (AF2-5), dan hukuman terhadap pelaku fraud 

(AF2-6) memiliki masing-masing 1 (satu) frekuensi setuju dan tidak terdapat 

frekuensi tidak setuju. 
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4.3.2.2 Komitmen Organisasi 

4.3.2.2.1 Memiliki Komitmen Organisasi 

Berdasarkan hasil wawancara, semua informan mengatakan bahwa seorang 

auditor harus memiliki komitmen organisasi. Sebagai contoh informan A dan 

infroman D sebagai berikut: 

“Iya, penting.” (Informan A) 

 

“Iya perlu komitmen dengan organisasi, kalau tidak gitu tidak akan 

jalan. Yang penting tau komitnya sama tujuannya organisasi itu selaras 

agar tahu job desknya.” (Informan D) 

 

Tabel 4.8 menyajikan tanggapan dari masing-masing informan tentang seorang 

auditor harus memiliki komitmen organisasi. 

Tabel 4.8 Memiliki Komitmen Organisasi 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Komitmen Organisasi √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 

 

4.3.2.2.2  Bekerja Keras Mencapai Keberhasilan Organisasi 

Dari pertanyaan yang disampaikan peneliti, dapat diambil kesimpulan bahwa 

semua informan bekerja keras untuk mencapai keberhasilan organisasi meskipun 

tugas yang diberikan lebih dari satu. Sebagai contoh informan C dan informan G 

sebagai berikut: 

“Ya kalau secara alami memang iya ya, itu kan tuntutan profesi ya. Jadi 

secara ini memang sudah komitmen, ya kita akan melaksanakan tugas itu 

dengan sebaik-baiknya.” (Informan C) 

“Iya, harus bekerja keras. Karena tugas itu tidak cuma satu dalam 

organisasi. Walaupun lebih dari satu, tetap dukungan dari atasan 

diberikan. Karena atasan harus memberikan motivasi pada anak buah. 

Agar hasilnya bisa maksimal. Atasannya kalau hanya menyalahkan saja 
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dan tidak memberikan solusi, tujuan organisasi tidak akan tercapai. Jadi 

yang dibutuhkan, selain teman sejawat, juga komitmen dari atasan untuk 

mencapai tujuan organisasi ini.” (Informan G) 

Tabel 4.9 menyajikan tanggapan dari masing-masing informan tentang auditor 

forensik bekerja keras untuk mencapai keberhasilan organisasi meskipun tugas 

yang diberikan lebih dari satu. 

Tabel 4.9 Bekerja Keras Mencapai Keberhasilan Organisasi 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Bekerja Keras Mencapai 

Keberhasilan Organisasi 
√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 

 

4.3.2.2.3  Merasa Bangga Menjadi Bagian Organisasi 

Delapan (8) informan menyatakan bahwa merasa bangga menjadi bagian dari 

organisasi tempat mereka bekerja saat ini. Penjelasan tersebut disampaikan  oleh 

informan E dan informan G sebagai berikut: 

“Kalau ini pribadi ya. Kalau saya merasa bangga. Jadi kalau dulu saya 

bekerja di BPKP, maupun sekarang saya bekerja di Lembaga Sertifikasi 

Auditor Forensik (LSAF) saya bangga bekerja di organisasi ini. Karena 

saya merasa bisa berkontribusi untuk kebaikan bukan hanya kebaikan 

organisasi kita sendiri saja, tapi juga kebaikan untuk organisasi-

organisasi lain dimana kita bekerja, berkarya, dan juga bagi bangsa.” 

(Informan E) 

“Harus bangga kita. Karena kalau kita tidak bangga atas organisasi 

kita, kompetensi kerja kita tidak akan bagus. Tapi kalau kita bangga atas 

organisasi kita, kita bisa memberikan kontribusi ya walaupun itu tidak 

maksimal sekali, tapi kita tetap berupaya semaksimal mungkin sesuai 

dengan kemampuan kita. Jadi harus bangga. Jangan sampai kita tidak 

bangga, sehingga kita jadi pegawai-pegawai yang asal pagi absen, 

pulang absen dan tidak memberikan kontribusi apapun kepada 

organisasi. Padahal organisasi kita, siapa lagi kalau bukan kita yang 

membanggakan. Begitu juga sebaliknya organisasi, harus mengakui juga 

kepada kita “ini hasilmu”. Ada semacam punishment.” (Informan G)  
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Tabel 4.10 memperlihatkan respon dari masing-masing informan tentang rasa 

bangga menjadi bagian dari organisasi tempat mereka bekerja saat ini. 

Tabel 4.10 Merasa Bangga Menjadi Bagian Organisasi 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Merasa Bangga Menjadi 

Bagian Organisasi 
√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 

 

4.3.2.2.4 Sulit Menyetujui Kebijakan Organisasi Berkaitan dengan 

Karyawan 

Dua (2) dari 8 (delapan) informan pernah merasa sulit menyetujui kebijakan 

organisasi mengenai hal-hal penting yang berkaitan dengan karyawan. Informan B 

dan informan C menjelaskan bahwa: 

“Paling pindah ya. Kalau dipindah jauh. Jauh dari keluarga, tapi tetap 

dijalani.” (Infroman B) 

 

“Kalau itu, ya mungkin beberapa kali ada kan tidak selamanya orang 

sepakat terus. Jadi organisasi ada dinamikanya. Jadi kalau pada satu 

waktu mungkin perbedaan persepsi menjadikan kebijakan-kebijakan itu 

tidak akan selalu sejalan dengan pemikiran individu. Itu artinya pernah 

merasa sulit, ya iya itu sudah bagian dari berorganisasi.” (Informan C) 

Sedangkan, 6 (enam) dari 8 (delapan) informan mengatakan tidak pernah merasa 

sulit selama kebijakan yang dibuat sudah sesuai dengan tujuan organisasi. Berikut 

pernyataan informan G dan informan H sebagai berikut: 

 “Jadi kebetulan organisasi kita ini kan dulu organisasi dibawah 

pemerintah ya, yang segala sesuatunya ada aturan mainnya. Demikian 

organisasi yang sekarang. Ini mendukung kebijakan pemerintah, 

sehingga kita harus benar-benar setiap langkah yang kita buat harus 

mengacu pada aturan yang berlaku. Sehingga tidak akan ada kata sulit 

itu tidak ada. Karena kalau kita sudah berkomitmen menjadi suatu 

anggota atau karyawan dari suatu organisasi, kita harus siap untuk 

ditugaskan. Kalau toh tugas itu, katakanlah belum bisa, kita bisa 

konsultasi ke atasan kita, kita bisa konsultasi ke rekan kita, kita bisa 
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minta masukan. Setiap tugas itu harus dilaksanakan dulu, kalau mentok 

baru bisa mengatakan sulit. Kalau belum apa-apa sudah katakan sulit 

banget, nah itu tipe dari karyawan yang tidak profesional. Siapapun 

yang memberi tugas, apapun bentuk tugasnya harus kita laksanakan. Itu 

kalau kita sudah komitmen mengabdi pada suatu organisasi.” (Informan 

G) 

 

“Sepanjang kebijakan itu untuk kebaikan organisasi beserta 

pendukungnya SDM, tidak akan merasa sulit. Tapi kalau itu tidak sejalan 

dengan komitmen organisasi, nah itu yang akan sulit.” (Informan H) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukan bahwa setiap kebijakan 

organisasi tidak selalu bisa diterima atau disetujui oleh karyawan. Namun begitu 

tetap dijalani, karena rasa komitmen terhadap organisasi. Berikut Tabel 4.11 

menyajikan tentang kesimpulan dari pernah merasa sulit menyetujui kebijakan 

organisasi yang berkaitan dengan karyawan. 

Tabel 4.11 Sulit Menyetujui Kebijakan Organisasi yang Berkaitan dengan 

Karyawan 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Pernah Merasa Sulit 
X √ √ X X X X X 

2 setuju 

6 tidak setuju 

Catatan: √ = Setuju, X = Tidak Setuju 

Berdasarkan uraian analisis induktif konstruk komitmen organisasi yang dimiliki 

auditor forensik, rangkuman frekuensi dari masing-masing indikator disajikan 

dalam Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Rangkuman Frekuensi Komitmen Organisasi 

Berdasarkan gambar di atas, komitmen organisasi harus dimiliki setiap karyawan 

khususnya auditor forensik (KO1), dengan bekerja keras mencapai keberhasilan 

organisasi (KO2), dan merasa bangga menjadi bagian organisasi (KO3) masing-

masing memiliki frekuensi sebanyak 8 (delapan) dan tidak memiliki frekuensi 

tidak setuju. Selanjutnya, merasa sulit menyetujui kebijakan organisasi berkaitan 

dengan karyawan (KO4) memiliki 2 (dua) frekuensi dan 6 (enam) frekuensi tidak 

setuju. 

4.3.2.3 Komitmen Profesional 

4.3.2.3.1 Memiliki Komitmen Profesional 

Semua informan menyutujui bahwa seorang auditor tidak hanya memiliki 

komitmen organisasi, tapi juga komitmen profesional. Sebagai contoh informan A 

sebagai berikut: 

“Iya, penting.” (Informan A) 

“Oh iya iya.” (Informan B) 

Berikut tanggapan kedelapan informan ditunjukkan dalam Tabel 4.12 yang 

menyajikan tentang auditor forensik harus memiliki komitmen profesional. 
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Tabel 4.12 Memiliki Komitmen Profesional 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Komitmen Profesional √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 

 

4.3.2.3.2 Berusaha Keras Menyelesaikan Tugas untuk Melancarkan Karir 

Setiap karyawan khususnya auditor forensik pasti berusaha keras dalam 

menyelesaikan tugas yang diemban. Bahkan ada yang tetap lembur sampai di 

rumah. Berdasarkan hasil wawancara kedelapan informan menyetujuinya. Sebagai 

contoh informan A dan informan C sebagai berikut: 

“Iya. Saya kerja sampai dirumah masih kerja. Sampai jam 12 malam, 

masih kerja.” (Informan A) 

“Kalau itu jelas iya. Mungkin alasannya berbeda-beda, tapi itu menjadi 

tujuan bahwa orang berkarir itu punya harapan kedepannya semakin 

baik, semakin bagus, dan sebagainya. Jadi memang iya.” (Informan C) 

Namun, 2 (dua) dari 8 (delapan) informan mengatakan berusaha keras dalam 

menyelesaikan tugas tidak berdampak langsung untuk melancarkan karir. Sebagai 

contoh informan E dan informan G sebagai berikut: 

“Sebetulnya kalau saya, bekerja keras menyelesaikan tugas itu tidak 

secara langsung untuk melancarkan karir tujuannya. Jadi melancarkan 

karir itu, secara tidak langsung ya. Itu efek saja. Melaksanakan tugas itu 

bagi saya adalah suatu keharusan, yang memang tertanam didalam jiwa 

saya. Bahwa menyelesaikan tugas itu memang harus.” (Informan E) 

“Sebenarnya karir itu hanya ikutan saja, hanya sebagai dampak dari 

hasil kerja keras. Tapi karir akan dipengaruhi dari kualitas pelaksanaan 

tugas.” (Informan G) 

Tabel 4.13 menyajikan jawaban dari masing-masing informan tentang auditor 

forensik pasti berusaha keras dalam menyelesaikan tugas yang diemban untuk 

melancarkan karir.  
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Tabel 4.13 Berusaha Keras dalam Menyelesaikan Tugas untuk Melancarkan 

Karir 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Berusaha Keras 

Menyelesaikan Tugas 
√ √ √ √ √ √ √ √ 8 setuju 

Untuk melancarkan Karir X X X X √ X √ X 
2 setuju  

6 tidak setuju 

Catatan: √ = Setuju, X = Tidak Setuju 

 

4.3.2.3.4 Profesi Terbaik dan Rasa Bangga 

Tabel 4.14 menggambarkan respon dari masing-masing informan tentang profesi 

yang saat ini mereka jalani merupakan pilihan terbaik dan memiliki rasa 

kebanggaan tersendiri.  

Tabel 4.14 Profesi Terbaik dan Rasa Bangga 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Profesi Terbaik dan 

Rasa Bangga 
√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, 8 (delapan) informan sependapat bahwa profesi yang 

saat ini dijalani merupakan profesi terbaik dan merasa bangga. Hal ini dijelaskan 

oleh informan C dan informan E sebagai berikut: 

“Sama, itu juga iya. Sama seperti bahwa kita berorganisasi itu memang 

kebanggaan itu salah satu faktornya.”(Informan C) 

 

“Sekarang ini, auditor forensik yang bersertifikat itu belum sampai 900 

baru 861. Jadi saya merupakan bagian dari sedikit orang yang 

mempunyai kompetensi yang diakui. Artinya tersertifikat itu sudah 

diakui, itu baru sedikit. Jadi, ya jelas bangga dengan profesi ini dan saya 

memang punya suatu kepuasan sendiri dalam menjalankan profesi ini. 

Ada kepuasan batin tersendiri bagi saya.” (Informan E) 
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4.3.2.3.5 Mengembangkan Karir 

Berdasarkan hasil wawancara, masing-masing informan memiliki jawaban yang 

beragam sesuai dengan jabatan mereka saat ini. Namun, dapat diambil kesimpulan 

bahwa dalam mengembangkan karir karyawan harus memperbaharui 

pengetahuan, mengikuti diklat atau pelatihan, pengembangan profesi, inovasi, dan 

kreatif untuk tetap mempertahankan kompetensi. Sebagai contoh informan A, 

informan B, infroman C dan informan H mengatakan sebagai berikut: 

“Kalau sekarang saya sebagai seorang dosen. Ada 3. Pengembangan 

pengetahuan, pengembangan institusi, dan pengembangan pribadi.“ 

(Informan A) 

 

“Melaksanakan tugas. Ada orang yang “doing bussiness as usually”, 

saya tidak mau seperti itu. Itu biasanya larangan. Tapi kebanyakan 

orang seperti itu. Berarti tidak punya inovasi, tidak punya kreatifitas, 

hanya monoton karena kebiasaan.” (Informan B) 

 

“Artinya secara ini kita dituntut ya. Persaingan dan sebagainya 

menuntut kita selalu meng-update pengetahuan, peng-update kompetensi 

dan sebagainya. Ya kalau ada kesempatan tentu kita akan selalu 

berusaha untuk mengembangkan karir dengan melalui proses-proses 

pendidikan, pelatihan, dan sebagainya. Karena globalisasi, jadi yang 

tidak ada pengembangannya tentu akan tertinggal atau hilang dari 

persaingan itu.” (Informan C) 

 

“Belajar terus menerus untuk tetap bisa mempertahankan, menjaga, dan 

memelihara kompetensi.”(Informan H) 

 

Tabel 4.15 merupakan gambaran tanggapan masing-masing informan tentang  hal-

hal yang dilakukan dalam mengembangkan karir. 
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Tabel 4.15 Mengembangkan Karir 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Diklat (Pelatihan/Pendidikan) √  √ √ √ √ √ √ 7 

Pengembangan Institusi √        1 

Pengembangan Profesi/Pribadi √    √  √  3 

Inovasi dan Kreatif  √       1 

Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan uraian analisis induktif konstruk komitmen profesional, rangkuman 

frekuensi dari masing-masing indikator disajikan dalam Gambar 4.3. 

Gambar 4.3 Rangkuman Frekuensi Komitmen Profesional 

Berdasarkan gambar di atas, komitmen profesional harus dimiliki setiap karyawan 

khususnya auditor forensik (KP1) dan profesi terbaik dan rasa bangga (KP3) 

memiliki masing-masing 8 (delapan) frekuensi setuju dan tidak memiliki 

frekuensi tidak setuju. Sedangkan indikator berusaha keras dalam menyelesaikan 

tugas untuk melancarkan karir (KP2) memiliki 8 (delapan) frekuensi setuju dan 2 

(dua) frekuensi tidak setuju.  

Selanjutnya, dalam mengembangkan karir audit forensik melaksanakan diklat 

(pelatihan/pendidikan) (KP4-1), pengembangan institusi (KP4-2), pengembangan 
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profesi/pribadi (KP4-3), serta inovasi dan kreatif (KP4-4) memiliki masing-

masing frekuensi sebanyak 7,1,3,1, dan tidak memiliki frekuensi tidak setuju. 

4.3.2.4 Sosialisasi Antisipatif 

4.3.2.4.1 Memiliki Sosialisasi Antisipatif 

Pada indikator pertanyaan ini, semua informan mengatakan bahwa seorang 

auditor harus memiliki sosialisasi antisipatif. Dimana proses seseorang mencari 

informasi sebuah organisasi/kelompok sebelum terlibat didalamnya. Sebagai 

contoh informan D dan infroman F mengatakan sebagai berikut: 

“Iya harus mencari informasi, ke data awal dulu misal dari media masa 

untuk melakukan pemeriksaan bila berhubungan dengan kerjaan.” 

(Informan D) 

 

“Sebaiknya begitu.” (Informan F) 

 

Tabel 4.16 menyajikan tanggapan dari masing-masing informan tentang seorang 

auditor harus memiliki sosisalisasi antisipatif. 

Tabel 4.16 Memiliki Sosisalisasi Antisipatif 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Sosialisasi Antisipatif √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 

 

4.3.2.4.2 Bekerja Secara Optimal dalam Karir 

Tabel 4.17 menunjukkan tanggap dari ke 8 informan tentang karyawan khususnya 

auditor forensik bekerja secara optimal dalam karir. 

Tabel 4.17 Bekerja Secara Optimal dalam Karir 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Bekerja Secara Optimal 

dalam Karir 
√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kedelapan informan setuju 

bahwa dalam karir auditor forensik harus bekerja secara optimal. Sebagai contoh 

informan E dan informan G mengatakan sebagai berikut: 

“Iya kalau itu yang menilai orang lain. Jadi apakah kita sudah bekerja 

secara optimal atau tidak, itu orang lain yang menilai. Tapi kita sendiri 

berusaha untuk melakukan pekerjaan yang terbaik yang bisa kita 

lakukan.” (Informan E) 

“Iya sejauh ini mampu. Intinya kita tetap harus melaksanakan tugas 

dengan sebaik-baiknya.” (Informan G) 

 

4.3.2.4.3 Bekal dan Arahan Mengenai Nilai Etika Saat Pendidikan Di masa 

Lampau 

 

Dari pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti, 6 (enam) dari 8 (delapan) 

informan menyatakan setuju bahwa bekal dan arahan mengenai nilai-nilai dan 

etika yang harus dimiliki telah didapatkan saat menempuh pendidikan di masa 

lampau. Sebagai contoh informan E dan infroman G mengatakan sebagai berikut: 

“Iya. Jadi, pendidikan ini bisa pendidikan formal dan informal. Dalam 

arti pelatihan dan sebagainya. Nah itu memang bekerja pada profesi 

auditor forensik, pertama-tama yang ditanamkan dalam diri kita adalah 

nilai-nilai dan etika.” (Informan E) 

 

“Iya, kita ada standar pemeriksaannya. Dari situ kalau kita bertugas 

harus sesuai dengan standar itu. Jadi sudah ada batasan-batasannya.” 

(Informan G) 

 

Selanjutnya, 2 (dua) dari 8 (delapan) informan menyampaikan jawaban berbeda. 

Sebagai contoh informan B dan informan C mengatakan sebagai berikut: 

“Sedikit ya. Dulu tidak ada pendidikan etika secara formal. Lebih pada 

belajar ya, pengalaman.” (Informan B) 

 

“Nah kalo itu cukup menarik ya, karena justru pendidikan di masa 

lampau tentu tidak secanggih hari ini tuh penekanan nilai-nilai moral 

dan sebagainya memang lebih terasa, daripada mungkin pendidikan 

pada era sekarang. Karena sekarang lebih pada pengetahuan-
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pengetahuan teknologi dan sebagaianya. Tapi mungkin porsi pendidikan 

moral semakin lama semakin terkurangi untuk sekarang.” (Informan C) 

 

Tabel 4.18 menggambarkan tanggapan dari masing-masing informan tentang 

bekal dan arahan mengenai nilai-nilai dan etika yang harus dimiliki telah 

didapatkan saat menempuh pendidikan di masa lampau. 

Tabel 4.18 Bekal dan Arahan Mengenai Nilai Etika Saat Pendidikan Di masa 

Lampau 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Bekal dan Arahan 

Mengenai Nilai Etika Saat 

Pendidikan Dimasa Lalu 

√ X X √ √ √ √ √ 
6 setuju 

2 tidak setuju 

Catatan: √ = Setuju, X = Tidak setuju 

 

4.3.2.4.5 Mengatasi Kendala dalam Pekerjaan dan Karir 

Dalam kondisi tertentu, kendala yang terjadi misalnya pelaku fraud berusaha 

menyembunyikan bukti atau auditor forensik kehilangan bukti pasti bisa di atasi 

karena itu merupakan kewajiban untuk melaksanakan tugas.  

Informan E dan informan G mengatakan sebagai berikut: 

“Kalau dikonkritkan, apakah kendala ini yang datangnya dari auditi. 

Karena dalam audit forensik, si pelaku itu berusaha menyembunyikan 

perbuatannya, menyembunyikan bukti-buktinya. Kalau kendala yang 

seperti itu ya kita berusaha mengatasi bukti-bukti itu bisa berupa 

macam-macam. Sehingga kalau ada bukti satu yang dihilangkan masih 

ada bukti yang lain. Jadi kita berusaha ya, mengatasinya.” (Informan E) 

 

“Seandainya kendala yang dihadapi kehilangan bukti, auditor forensik 

sendiri tidak menganggap itu suatu kendala. Karena dari awal mulai 

melangkah pun, kita sudah merencanakan. Kita sudah mengidentifikasi 

ada fraud apa tidak. Kalau memang ada, jadi kita buat audit program 

dan sebagainya. Jadi itu bukan kendala, kita anggap suatu kejadian yang 

biasa. Kalaupun ada kendala, pasti bisa di atasi karena itu merupakan 

kewajiban kita untuk melaksanakan tugas itu.” (Informan G) 
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Tanggapan dari masing-masing informan tentang mengatasi kendala yang terjadi 

dalam pekerjaan dan karir disajikan pada Tabel 4.19. 

Tabel 4.19 Mengatasi Kendala dalam Pekerjaan dan Karir 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Mengatasi Kendala dalam 

Pekerjaan dan Karir 
√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan uraian analisis induktif konstruk sosialisasi antisipatif, rangkuman 

frekuensi dari masing-masing indikatir disajikan dalam Gambar 4.4. 

Gambar 4.4 Rangkuman Frekuensi Sosialisasi Antisipatif 

Berdasarkan gambar di atas, indikator sosialisasi antisipatif (SA1), bekerja secara 

optimal dalam karir (SA2), bekal dan arahan mengenai nilai etika saat pendidikan 

dimasa lampai (SA3), serta mengatasi kendala dalam pekerjaan dan karir (SA4) 

memiliki frekuensi setuju sebanyak 8 (delapan) dan tidak memiliki frekuensi tidak 

setuju. 
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4.3.2.5 Intensitas Moral 

4.3.2.5.1 Memiliki Intensitas Moral 

Pada variabel intensitas moral, peneliti mengajukan pertanyaan wawancara  dalam 

bentuk kasus guna mengukur sejauh mana informan memahami nilai etika dan 

intensitas perilaku.  

Delapan (8) informan menyatakan setuju bahwa seorang karyawan khususnya 

auditor forensik harus memiliki intensitas moral yang berhubungan dengan 

pengambilan keputusan. Sebagai contoh informan F dan informan G mengatakan 

setuju sebagai berikut: 

“Iya.” (Informan F) 

 

“Iya.” (Informan G) 

Berikut Tabel 4.20 menyajikan tanggapan respon masing-masing informan bahwa 

seorang karyawan khususnya auditor forensik harus memiliki intensitas moral.  

Tabel 4.20 Memiliki Intensitas Moral 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Intensitas Moral √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 

 

4.3.2.5.2 Melibatkan Problem Etika 

Berdasarkan hasil wawancara, semua informan sependapat bahwa kasus tersebut 

melibatkan problem etika. Sebagai contoh informan C dan informan G 

mengatakan sebagi berikut: 

“Secara umum iya sih. Dalam arti suatu  yang biasa dilakukan, tapi 

ternyata bukan suatu yang biasa dilakukan. Keputusannya kenapa 
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dilakukan atau tidak kan. Jadi dilema etis ya memang ada dalam kondisi 

seperti ini. “(Informan C) 

“Iya, melibatkan. Karena akan ada dampak dari keputusunnya. Jika 

tidak diikuti, bisa saja dia kehilangan pekerjaannya.” (Informan G) 

Berikut Tabel 4.21 menyajikan respon dari masing-masing jawaban informan 

tentang kasus tersebut melibatkan problem etika.  

Tabel 4.21 Melibatkan Problem Etika 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Melibatkan Problem Etika √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 

 

4.3.2.5.3 Tindakan Mengikuti Saran Pemimpin Salah 

Tabel 4.22 menyajikan jawaban masing-masing responden tentang Ana salah jika 

mengikuti saran pemimpinnya 

Tabel 4.22 Tindakan Mengikuti Saran Pemimpin Salah 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Ana Salah Mengikuti 

Saran Pemimpinnya 
√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa semua informan sependapat bahwa 

Ana salah jika mengikuti saran pemimpinnya atau CEO untuk memanipulasi 

pembukuan. Sebagai contoh informan C dan informan H mengatakan sebagai 

berikut: 

“Terkait jawaban tadi iya. Memang itu, karena membawa dampak ke 

depannya kan.” (Informan C) 

 

“Salah. Karena dia telah melakukan perbuatan fraud. Fraud financial 

reporting.” (Informan H) 
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4.3.2.5.4 Tindakan Melakukan Manipulasi Pembukuan 

Delapan (8) informan setuju bahwa Ana dalam kasus ini seharusnya tidak 

memanipulasi pembukuan dengan melakukan pengurangan biaya utang dan 

menahan penjualan lebih lama pada akhir bulan. Sebagai contoh informan C dan 

informan F mengatakan sebagai berikut: 

“Ya kalau ukuran idealistis ya tidak. Artinya jangka panjangnya harus 

ada pemikiran, dampaknya ke perusahaan. Jangka pendek mungkin 

hanya sekedar mengikuti atasan atau apa tapi, efek jangka panjangnya 

kemudian ketika terjadi hal-hal yang buruk dan pengaruhnya ke 

organisasi, harus dipikirkan sejauh itu.” (Informan C) 

 

“Sebaiknya tidak. Karena dampak yang terjadi jika manipulasi itu 

diketahui orang lain, pasti bukan hanya Ana saja yang rugi, perusahaan 

juga.” (Informan F) 

 

Tabel 4.23 menggambarkan jawaban dari 8 (delapan) infoman tentang Ana 

seharusnya tidak memanipulasi pembukuan dengan melakukan pengurangan biaya 

utang dan menahan penjualan lebih lama pada akhir bulan. 

Tabel 4.23 Tindakan Melakukan Manipulasi Pembukuan 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Ana (Tidak) Melakukan 

Tindakan Tersebut 
√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 

 

4.3.2.5.5 Kerugian Besar Di masa Mendatang 

Tabel 4.24 merupakan jawaban dari masing-masing informan tentang, jika Ana 

melakukan tindakan yang sarankan pemimpinnya akan menyebabkan kerugian 

besar dimasa datang. 
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Tabel 4.24 Kerugian Besar Di masa Mendatang 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Tindakan Ana Menyebabkan 

Kerugian Besar atau Tidak 

Dimasa Datang 

√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulakan bahwa 8 (delapan) informan setuju 

bahwa jika Ana melakukan tindakan yang sarankan pemimpinnya akan 

menyebabkan kerugian besar dimasa datang. Sebagai contoh informan A, 

informan F, dan informan H menyampaikan sebagai berikut: 

“Iya kalau perusahaannya kepemilikannya orang banyak, pasti 

kerugiannya besar. Kalau hanya dia pemiliknya, ya dia akan rugi 

sendiri. Jadi harus dilihat dulu indikasinya” (Informan A) 

 

“Kalau dalam jangka pendek mungkin tidak, tapi kalau terus-menerus 

manipulasi, pasti dalam jangka panjang akan mengalami kerugian 

besar.” (Informan F).  

 

“Ini tergantung tindakan dia. Tidak akan mengakibatkan kerugian besar, 

kalau dia tidak melakukan kehendak pimpinan. Tapi kalau sampai di 

ketahui publik, bisa jadi justru dia pahlawan. Contoh kasus Enron kan 

orang internal yang melakukan laporan.” (Informan H) 

 

4.3.2.5.6 Tidak Akan Melakukan Tindakan Manipulasi Pembukuan 

Dari hasil wawancara, 8 (delapan) informan sependapat bahwa jika kasus tersebut 

terjadi pada mereka, mereka tidak akan mengikuti keinginan CEO untuk 

memanipulasi pembukuan. Sebagai contoh informan B, informan D, dan informan 

G mengatakan sebagai berikut: 

“Iya, saya akan menolak meskipun kehilangan pekerjaan. Tapi belum 

tentu juga kehilangan pekerjaan, ya siapa tahu CEO nya tersadar “kok 

ada yang berani menolak ya”.” (Informan B) 
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“Tidak menurut saya. Tapi kita harus diskusi lagi, mungkin ada solusi 

yang lebih baik dari itu.” (Informan D) 

“Tidak. Terus kita liat juga latar belakangnya itu apa sih, sampai terjadi 

seperti ini. Itu harus di kaji juga. Makanya tidak heran dalam 

perusahaan ada double pembukuan. Itu karena ada latar belakang 

tertentu. Bisa jadi ini terjadi karena ada suatu kepentingan untuk 

menunjukan perusahaanya bagus, solid gitu kelihatannya. Ya ini kalo 

kita yang idealis, pasti tidak sesuai dengan batin kita.“ (Informan G) 

 

Tabel 4.25 menyajikan respon masing-masing informan tentang jika kasus 

tersebut terjadi pada mereka, mereka tidak akan mengikuti keinginan CEO untuk 

memanipulasi pembukuan. 

Tabel 4.25 Tidak Akan Melakukan Tindakan Manipulasi Pembukuan 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Akan Melakukan Tindakan 

yang Sama dengan Tidak 

Melakukan Manipulasi 

Keuangan 

√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan uraian analisis induktif konstruk intensitas moral, rangkuman 

frekuensi dari masing-masing indikator disajikan pada Gambar 4.5. 

Gambar 4.5 Rangkuman Frekuensi Intensitas Moral 
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Berdasarkan gambar di atas, indikator intensitas moral (IM1), melibatkan problem 

etika (IM2), tindakan mengikuti sara pemimpinnya (IM3), tidak melakukan 

manipulasi pembukuan (IM4), dan kerugian besar dimasa mendatang (IM5) 

memiliki frekuensi sebanyak 8 (delapan) dan tidak memiliki frekuensi tidak 

setuju. 

4.3.2.6 Keseriusan Kecurangan 

4.3.2.6.1 Memiliki Tingkat Keseriusan Kecurangan 

Tabel 4.25 menggambarkan respon dari masing-masing informan tentang seorang 

karyawan harus memimiliki tingkat keseriusan kecurangan. 

Tabel 4.26 Memiliki Tingkat Keseriusan Kecurangan 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Memiliki Tingkat Keseriusan 

Kecurangan 
√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan tabel di atas 8 (delapan) informan sependapat bahwa seorang 

karyawan harus memiliki tingkat keseriusan kecurangan. hal ini dijelaskan oleh 

informan C dan Informan E sebagai berikut: 

“Iya. Karena orang jadi tahu seberapa serius suatu kecurangan yang 

nantinya harus dilaporkan.” (Informan E) 

 

“Iya, malah ini sangat berpengaruh.” (Informan C) 

 

Berdasarkan uraian analisis induktif kontruk keseriusan kecurangan, rngkuman 

frekuensi dari indikator disajikan pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Rangkuman Frekuensi Keseriusan Kecurangan 

 

Berdasarkan Gambar 4.6 di atas, indikator memilki tingkat keseriusan kecurangan 

memiliki frekuensi setuju sebanyak 8 (delapan) dan tidak memiliki frekuensi tidak 

setuju.  

Selanjutnya Tabel 4.27 menyajikan rekap jawaban masing-masing informan 

tentang keseriusan kecurangan, berdasarkan kasus 1 (satu) tentang melebih-

lebihkan pembelian dan pengambilan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi 

yang dilakukan oleh manajer produksi dan kasus 2 (dua) tentang pengurangan 

piutang untuk meningkatkan pendapatan perusahaan yang dilakukan oleh Chief 

Executive Officer (CEO). 

Tabel 4.27 Rekap Nilai Jawaban Kasus 1 dan Kasus 2 

Informan 
Kasus 1 Kasus 2 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

A 5 5 2 5 5 4 5 6 5 4 5 6 5 5 

B 6 6 2 6 6 6 6 6 6 2 6 5 6 6 

C 6 6 6 6 6 4 4 4 5 5 6 6 4 4 

D 4 5 3 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 

E 6 6 4 6 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 

F 6 6 1 6 6 6 6 4 6 1 4 4 4 4 

G 6 4 5 6 6 6 5 6 5 5 5 6 6 6 
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H 6 6 1 6 6 6 5 5 5 1 6 6 5 5 

Tabel 4.28 Tingkat Keseriusan Kecurangan Pada Kasus 1 

Catatan: √ = Sangat Mungkin, X= Kemungkinan Kecil 

 

Tabel 4.29 Tingkat Keseriusan Kecurangan Pada Kasus 2 

Catatan: √ = Sangat Mungkin, X= Kemungkinan Kecil 

Indikator 

Kasus 1 

Frekuensi Informan 

A B C D E F G H 

Sangat Serius √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Pihak Internal √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Pihal Eksternal X X √ X √ X √ X 

3 sangat 

mungkin, 5 

kemungkinan 

kecil 

Tidak Etis √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Secara Moral Tidak 

Benar 
√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Secara Budaya Tidak 

Dapat Diterima 
√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Melanggar Kontrak 

Sosial Tertulis 

maupun Lisan 

√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Indikator 

Kasus 2 

Frekuensi Informan 

A B C D E F G H 

Sangat Serius √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Pihak Internal √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Pihal Eksternal √ X √ X √ X √ X 

4 sangat 

mungkin, 4 

kemungkinan 

kecil 

Tidak Etis √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Secara Moral Tidak 

Benar 
√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Secara Budaya Tidak 

Dapat Diterima 
√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Melanggar Kontrak 

Sosial Tertulis 

maupun Lisan 

√ √ √ √ √ √ √ √ 8 
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Berdasarkan Tabel 4.27 yang menyajikan rekap jawaban masing-masing informan 

tentang kasus 1 dan kasus 2, pada pertanyaan 1 (P1) tentang tingkat keseriusan 

perilaku pelaku melebih-lebihkan uang pembelian dan pengambilan dana 

perusahaan untuk kepentingan pribadi, kedelapan informan menjawab cenderung 

“sangat serius” dengan range point 4-6, artinya tingkat keseriusan dari kedua 

kasus tersebut adalah tinggi.  

Pertanyaan 2 (P2) tentang kemungkinan informan akan melaporkan perilaku 

pelaku di atas ke pihak internal organisasi, berdasarkan kasus 1 dan kasus 2 

kedelapan informan menjawab cenderung “sangat mungkin” dengan range point 

sebesar 4-6, artinya dari kedua kasus di atas informan sangat mungkin melaporkan 

perilaku pelaku kecurangan ke pihak internal organisasi.  

Pertanyaan 3 (P3) tentang kemungkinan informan akan melaporkan perilaku 

pelaku di atas ke pihak eksternal organisasi, dalam kasus 1, ketiga informan yaitu 

informan C, E, dan G menjawab cenderung “sangat mungkin” dengan range point 

4-6, sedangkan kelima informan yaitu informan A, B, D, F, dan, H cenderung 

menjawab "kemungkinan kecil” dengan range point 1-3. Artinya informan yang 

melaporkan perilaku pelaku kecurangan ke pihak eksternal kemungkinannya 

sangat kecil. 

Dalam kasus 2 pada pertanyaan 3 (P3), keempat informan yaitu informan A, C, E, 

dan G menjawab cenderung ke “sangat mungkin” dengan range point 4-5, 

sedangkan keempat informan yaitu B, D, F, dan H cenderung menjawab 

“kemungkinan kecil” dengan range point 1-3. Artinya sebagian informan sangat 

mungkin melaporkan perilaku pelaku kecurangan ke pihak eksternal organisasi 
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dan sebagian informan lagi tidak akan melaporkan perilaku pelaku kecurangan ke 

pihak eksternal. 

Pertanyaan 4 (P4) tentang evaluasi perilaku pelaku kecurangan adalah etis atau 

tidak, berdasarkan kasus 1 dan kasus 2 kedelapan informan memiliki jawaban 

cenderung “tidak etis” dengan range point 4-5, artinya dari kedua kasus tersebut 

perilaku pelaku merupakan perbuatan tidak etis. 

Pertanyaan 5 (P5) tentang evaluasi perilaku pelaku kecurangan secara moral benar 

atau tidak, berdasarkan kasus 1 dan kasus 2 kedelapan informan menjawab 

cenderung “secara moral tidak benar” dengan range point 4-6, artinya perilaku 

perilaku pelaku kecurangan secara moral tidak benar. 

Pada pertanyaan 6 (P6) tentang evaluasi perilaku pelaku kecurangan secara 

budaya dapat diterima atau tidak, kedelapan informan cenderung menjawab 

“secara budaya tidak dapat diterima” dengan range point 4-6, artinya perilaku 

kecurangan dalam kedua kasus tersebut tidak dapat diterima secara budaya.  

Pertanyaan 7 (P7) tentang evaluasi perilaku pelaku kecurangan melnggar kontrak 

social yang tertulis atau lisan, kedelapan informan menjawab cenderung 

“melanggar kontrak sosial yang tertulis maupun lisan” dengan range point 4-6, 

artinya perilaku kecurangan kedua kasus tersebut melanggar kontrak sosial yang 

tertulis maupun lisan.  

Berdasarkan uraian analisis induktif konstruk keseriusan kecurangan, rangkuman 

frekuensi dari masing-masing indikator pada kasus 1 disajikan pada Gambar 4.7  

dan kasus 2 pada Gambar 4.8. 
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Gambar 4.7 Rangkuman Frekuensi Kasus 1 

Berdasarkan Gambar 4.7 di atas, indikator keseriusan kecurangan untuk kasus 1, 

sangat serius (SS), pihak internal (PI), tidak etis (TE), secara moral tidak benar 

(SMTB), secara budaya tidak dapat diterima (SBTDD), dan melanggar kontrak 

sosial tertulis maupun lisan (MKSTL) masing-masing memiliki frekuensi sangat 

mungkin sebanyak 8 (delapan) dan tidak memiliki frekuensi kemungkinan kecil. 

Sedangkan, pihak eksternal (PE) memiliki memiliki frekuensi sangat mungkin 

sebanyak 3 (tiga) dan frekuensi kemungkinan kecil sebanyak 5 (lima). 
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Gambar 4.8 Rangkuman Frekuensi Kasus 2 

Berdasarkan Gambar 4.8 di atas, indikator keseriusan kecurangan untuk kasus 2, 

sangat serius (SS), pihak internal (PI), tidak etis (TE), secara moral tidak benar 

(SMTB), secara budaya tidak dapat diterima (SBTDD), dan melanggar kontrak 

sosial tertulis maupun lisan (MKSTL) masing-masing memiliki frekuensi sangat 

mungkin sebanyak 8 (delapan) dan tidak memiliki frekuensi kemungkinan kecil. 

Sedangkan, pihak eksternal (PE) memiliki memiliki frekuensi sangat mungkin 

sebanyak 4 (empat) dan frekuensi kemungkinan kecil sebanyak 4 (empat). 

4.3.2.7 Whistleblowing  

4.3.2.7.1 Manfaat Whistleblowing 

Jawaban dari masing-masing informan ditunjukkan dalam Tabel 4.30 yang 

menyajikan tentang manfaat whistleblowing sebagai deteksi awal terjadinya fraud 

dalam suatu organisasi.  
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Tabel 4.30 Manfaat whistleblowing 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Manfaat Whistlelowing 

sebagai Deteksi Awal 
√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan tabel di atas 8 (delapan) informan sependapat bahwa manfaat 

whistleblowing sangat penting sebagai deteksi awal terjadinya fraud dalam suatu 

organisasi yang didukung dengan hasil penelitian ACFE tahun 2006, 45% fraud 

diketahui dari whistleblowing. Sebagai contoh informan C, informan D, dan 

informan E mengatakan sebagai berikut: 

“Ya kalau menurut saya, itu penting ya. Karena deteksi awal kan 

biasanya proses itu bermula dari whistleblowing. Secara statistik itu 

memang diseluruh dunia proses deteksi yang namanya fraud dan 

sebagainya itu kan mulainya dari informasi dari dalam. Itu yang di 

fasilitasi whistlebowing. Jadi itu sangat penting menurut saya.” 

(Informan C) 

 

“Sangat penting ya untuk kebaikan organisasi. Terutama itu ya untuk 

perbaikan ya. Kalau istilahnya itu whistleblowing hanya untuk nge-blow 

hal-hal yang sebetulnya belum jelas, nah itu yang jadi masalah.” 

(Informan D) 

 

“Ya memang sangat penting. Karena ternyata berdasarkan empiris, 

fraud diketahui sebagian besar diketahui dari whistleblowing. Jadi dari 

penelitian ACFE tahun 2016, 45% itu diketahuinya fraud dari 

whistleblowing.” (Informan E) 

 

 

4.3.2.7.2 Melindungi Organisasi dari Dampak Negatif Akibat Kecurangan 

Dalam bagian ini peneliti membahas tentang tindakan apa yang dilakukan auditor 

forensik untuk melindungi organisasi dari dampak negatif yang lebih besar  akibat 

perilaku fraud. Tabel 4.31 menunjukkan macam-macam tindakan yang dilakukan 

informan untuk melindungi organisasi. 
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Tabel 4.31 Melindungi Organisasi dari Dampak Negatif Akibat Kecurangan 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Memperbaiki Sistem 

Pengendalian Internal 
  √  √  √  3 

Merubah Mental Pegawai √      √  2 

Mengikuti Kode Etik 

Pegawai 
     √   1 

Melaporkan Fraud  √  √  √  √ 4 

Mengadakan Seminar 

Tentang Fraud 
  √      1 

Hukuman terhadap 

Perilaku Fraud 
  √      1 

Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, 3 (tiga) dari 8 (delapan) informan mengatakan untuk 

melindungi organisasi dari dampak kecurangan adalah dengan memperbaiki 

sistem pengendalian internal; sedangkan 2 (dua) informan dari 8 (delapan) 

informan mengatakan merubah mental pegawai agar lebih berhati-hati terhadap 

kewenangan. Sebagai contoh informan E dan informan G mengatakan sebagai 

berikut: 

 “Memperbaiki sistem pengendalian intern ya. Sistem pengendalian 

intern yang baik dan menerapkan fraud control plan didalam sistemn 

pengendalian intern.” (Informan E) 

 

“Mengantisispasi ya, dengan memperbaiki sistem pengendalian intern 

dan tidak kalah pentingnya merubah mental pejabat atau pegawai yang 

ada di organisasi itu supaya tidak melakukan fraud.” (Informan G) 

 

Satu (1) dari delapan (8) informan mengikuti kode etik pegawai yaitu informan F 

mengatakan sebagai berikut: 

“Pokoknya mengikuti kode etik pegawai, saya pribadi mengikuti saja. 

Kalau untuk organisasi, ya itu tadi kalau lihat ada kecurangan ya 

dilaporkan tapi harus jelas.” (Informan F) 

 

Kemudian 4 dari 8 informan menyampaikan untuk melindungi organisasi dari 

dampak negatif fraud yang lebih besar adalah dengan melaporkan adanya tindak 
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kecurangan. Sebagai contoh informan D dan informan H mengatakan sebagai 

berikut: 

“Iya, untuk melindungi. Makanya kita juga harus punya bukti yang 

akurat, jika memang ada hal di organisasi yang gak masuk.” (Informan 

D) 

 

“Ya dengan cara melaporkan. Melaporkan kepada pihak yang 

berwenang didalam organisasi sendiri itu. Internal dulu. Jadi, saya akan 

melaporkan ke organisasi internal dulu dimana tempat saya bekerja.” 

(Informan H) 

 

Yang terakhir 1 dari 8 informan mengatakan dengan cara mengadakan seminar 

tentang fraud dan memberikan hukuman terhadap perilaku fraud agar adanya efek 

jera yaitu informan C sebagai berikut: 

“Memperbaiki sistem pengendalian intern di perusahaan, lalu 

mengantisipasi dengan cara mengadakan seminar atau sejenisnya 

mengenai fraud, dampak fraud, dan lain sebagainya dan hukuman 

terhadap perilaku fraud agar setiap karyawan juga berpikir ulang kan 

jika ingin melakukan fraud.” (Informan C) 

 

4.3.2.7.3 Melindungi Kepentingan Umum  

Tabel 4.32 menyajikan jawaban dari 8 (delapan) informan tentang tindakan 

whistleblowing yang jika dilakukan untuk melindung kepentingan umum. 

Tabel 4.32 Untuk Melindungi Kepentingan Umum  

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Melindungi Kepentingan 

Umum 
√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa semua informan setuju bahwa 

tindakan whistleblowing yang akan dilakukan untuk melindungi kepentingan 

umum. Sebagai contoh informan E dan informan H mengatakan sebagai berikut: 



73 

 

“Ya untuk melindungi kepentingan umum, bukan hanya menjalankan 

kewajiban. Artinya gini, kalau ada fraud dalam organisasi maka 

akibatnya itu bagi seluruh anggota organisasi berdampak buruk. Jadi 

untuk menghindarkan dampaknya, itu perlu adanya whistleblowing.” 

(Informan E) 

 

“Dua-duannya sebenarnya. Ya melindungi kepentingan umum, kedua 

menjalankan kewajiban. Karena kita tahu terjadi suatu kecurangan, 

maka kita wajib melaporkan untuk ditindaklanjuti oleh pihak yang 

berwenang.” (Informan H) 

 

4.3.2.7.4 Menegakan Kewajiban Etis dan Keyakinan Moral 

Dari hasil wawancara, seluruh informan setuju bahwa tindakan whistleblowing 

yang dilakukan guna menegakkan kewajiban etis dan keyakinan moral. Hal ini 

dilakukan karena kepedulian terhadap aspek reputasi organisasi dan menunjukkan 

rasa peduli terhadap pencegahan fraud. Hal ini disampaikan oleh informan C dan 

informan E sebagai berikut: 

“Kalau whistleblowing itu macam-macam ya. Intinya memberikan 

fasilitas bagi mereka yang tau sesuatu yang kemudian mau melaporkan 

tidak tau kemana, sekarang mereka tau kan. Pertama untuk melindungi 

itu biasanya, iya. Tapi ada juga mungkin lebih pada aspek reputasi 

perusahaan atau organisasi yang punya sistem whistleblowing, itu kan 

nanti dari luar itu kelihatan “oh berarti dia benar-benar menjaga dan 

proaktif kaitanya dengan pencegahan masalah-masalah kayak fraud dan 

sebagainya”. Jadi kedalamnya memang melindungi, keluarnya 

jugamemberikan suatu “image” bahwa ada proses yang dilakukan usaha 

dari perusahaan untuk benar-benar bahwa proses itu akan diusahakan 

bebas dari fraud dan sebagainya. Jadi image atau reputasi.” (Informan 

C) 

“Iya. Untuk persyaratan whistleblowing di KPK itu yang bisa diterima 

bisa menjadi whistleblowing kalau dia bukan pelaku utama dari suatu 

fraud.”(Informan E)  

Tabel 4.33 memperlihatkan tanggapan dari masing-masing informan tentang 

tindakan whistleblowing yang dilakukan guna menegakkan kewajiban etis dan 

keyakinan moral. 
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Tabel 4.33 Untuk Menegakan Kewajiban Etis dan Keyakinan Moral 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Kewajiban Etis √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Keyakinan Moral √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 

 

4.3.2.7.5 Akan Melakukan Tindakan Whistleblowing  

  

Enam (6) dari delapan (8) informan sependapat bahwa jika dalam organisasi  

mencurigai atau menemukan bukti terjadi kecurangan akan melakukan tindakan 

whistleblowing baik secara internal maupun eksternal melalu media kotak surat 

atau kirim surat ke pusat dan melalui sistem. Pernyataan sependapat tersebut 

dijelaskan oleh informan C dan informan D sebagai berikut: 

“Akan melaporkan ke pihak internal terlebih dahulu, jika pihak internal 

tidak menindaklanjuti baru ke pihak eksternal.” (Informan C) 

 

“Biasanya kita akan melaporkan kecurangan itu, mungkin dalam bentuk 

kotak surat atau kita kirim surat ke pusat. Kalau melalui sistem juga ada 

disini. Tapi lebih efektifnya lewat surat-menyurat. Karena melalui sistem 

harus mengisi a, b, c nya kan. Jadi lebih mudah surat-menyurat.” 

(Informan D) 

Sedangkan, 2 (dua) informan di antara 8 (delapan) informan, yaitu informan A 

dan informan F menyatakan tidak sependapat sebagai berikut: 

“Kalau saya karena satu sisi orang jawa, ya tidak melapor “pekewuh-

pekewuh”, “mesake”, dan sebagainya. Tapi karena saya punya 

tanggungjawab secara keilmuan dan lain sebagaianya, kata kunci kalau 

ada penugasan saya akan melakukan. Tapi kalau tidak ada penugasan, 

saya sendiri tidak akan melakukan.”(Informan A) 

“Tidak, kalau saya hanya mencurigai.” (Informan F) 

Tabel 4.34 menunjukan jawaban dari 8 (delapan) informan tentang jika dalam 

organisasi  mencurigai atau menemukan bukti terjadi kecurangan akan melakukan 

tindakan whistleblowing. 
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Tabel 4.34 Akan Melakukan Tindakan Whistleblowing 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Akan Melakukan Tindakan 

Whistleblowing 
X √ √ √ √ X √ √ 

6 setuju 

2 tidak setuju 

Catatan: √ = Setuju, X = Tidak Setuju 

Berdasarkan uraian analisis induktif konstruk tindakan whistleblowing, 

rangkuman frekuensi dari masing-masing indikator disajikan pada Gambar 4.9. 

Gambar 4.9 Rangkuman Frekuensi Tindakan Whistleblower 

Berdasarkan gambar di atas, indikator akan melakukan whistleblowing (WB5) 

memiliki frekuensi sebanyak 6 dan 2 frekuensi tidak setuju. Selanjutnya, manfaat 

whistleblowing (WB1), melindungi kepentingan umum (WB3), dan keyakinan 

moral (WB4-2) masing-masing memiliki frekuensi setuju sebanyak 8 (delapan) 

dan tidak memiliki frekuensi tidak setuju. Sedangkan, kewajiban etis (WB4-1), 

memiliki frekuensi 5 (lima) dan tidak memiliki frekuensi tidak setujuakan 

melakukan whistleblowing (WB5). 

Selain itu, memperbaiki sistem pengendalian internal (WB2-1), merubah mental 

pegawai (WB2-2), mengikuti kode etik pegawai (WB2-3), melaporkan fraud 
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(WB2-4), mengadakan seminar tentang fraud (WB2-5), hukuman terhadap 

perilaku fraud (WB2-6) masing-masing memiliki, 3,4,1,4,1,1 dan tidak memiliki 

frekuensi tidak setuju.  

4.3.2.8 Hubungan Faktor Terhadap Tindakan Whistleblowing 

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan dari 8 (delapan) informan mengatakan 

bahwa komitmen organisasi, komitmen profesional, sosialisasi antisipatif, 

intesitas moral, dan keseriusan kecurangan mempengaruhi tindakan melaporkan 

kecurangan atau whistleblowing.  

Tabel 4.35 menyajikan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan melaporkan 

kecurangan atau whistleblowing.  

Tabel 4.35 Hubungan Faktor Terhadap Tindakan Whistleblowing 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Komitmen Organisasi √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Komitmen Profesional √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Sosialisasi Antisipatif √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Intesitas Moral √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Keseriusan Kecurangan √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, 8 (delapan) informan sependapat bahwa masing-masing 

faktor dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan whistleblowing. 

hal ini dijelaskan oleh informan A, informan E dan Informan H sebagai berikut: 

“Iya. Tapi balik lagi budaya orang jawa tadi “pekewuh”. Tinggal kuat 

mana komitmen  terhadap organisasi atau pekewuh tadi.” (Informan A) 

 

“Sosialiasasi antisipatif ini artinya kesadaran orang yang ada di 

organisasi ya berpengaruh. Jadi dengan adanya kesadaran orang 

terhadap whistleblowing sistem, yang dianggap itu baik bagi organisasi, 

maka akan baik hasilnya.” (Informan E) 
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“Iya. Semakin besar keseriusan kecurangan artinya kerugian yang timbul 

akibat kecurangan itu akan berpengaruh terhadap tindakan 

whistleblower yang lebih tinggi. Kalau kerugiannya kecil, maka tindakan 

whistleblowing juga kecil.” (Informan H) 

 

Berdasarkan uraian analisis induktif konstruk hubungan masing-masing faktor 

terhadap tindakan whistleblowing, rangkuman frekuensi dari masing-masing 

indikator disajikan pada Gambar 4.10. 

Gambar 4.10 Rangkuman Frekuensi Hubungan Faktor Terhadap Tindakan 

Whistleblowing 

Berdasarkan gambar di atas, indikator komitmen organisasi terhadap tindakan 

whistleblowing (KO->WB), komitmen profesional terhadap tindakan 

whistleblowing (KP->WB), sosialisasi antisipasi terhadap tindakan whistleblowing 

(SA->WB), intensitas moral terhadap tindakan whistleblowing (IM->WB), dan 

keseriusan kecurangan terhadap tindakan whistleblowing (KK->WB), memiliki 

masing-masing frekuensi setuju sebanyak 8 dan tidak memiliki frekuensi tidak 

setuju. 
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4.3.2.9 Faktor Paling Berpengaruh Terhadap Tindakan Whistleblowing 

Tabel 4.36 menyajikan tanggapan dari masing-masing informan tentang faktor 

yang paling mempengaruhi dalam tindakan whistleblowing.  

Tabel 4.36 Faktor Paling Berpengaruhi Terhadap Tindakan Whistleblowing 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Komitmen Organisasi √ √   √  √  4 

Komitmen Profesional         0 

Sosialisasi Antisipatif         0 

Intesitas Moral    √     1 

Keseriusan Kecurangan   √   √  √ 3 

Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, 8 (delapan) informan memiliki tanggapan yang 

berbeda-beda. Empat (4) dari 8 (delapan) informan memilih komitmen organisasi 

sebagai faktor yang paling mempengaruhi tindakan whistleblowing. Sebagai 

contoh informan A dan informan E mengatakan sebagai berikut:  

“Komitmen organisasi. Bentuk dari loyalitasnya terhadap perusahaan, 

sehingga karyawan itu tidak mau perusahaan tempat iya bekerja 

mengalami kerugian.” (Informan A) 

 

“Komitmen organisasi mempengaruhi.” (Informan E) 

Selanjutnya, 1 (satu) dari 8 (delapan) informan yang memilih intensitas moral 

yaitu informan D mengatakan sebagai berikut: 

“Menurut saya intensitas moral. Kalo memang perilakunya baik, bergaul 

dengan rekan kerja yangbaik pula saya pikir dia akan berpikir ulang 

untuk melakukan fraud dan melaporkan tindakan yang dia rasa tidak 

sesuai dengan ketentuan perusahaan.” (Informan D) 

Yang terakhir, 3 (tiga) dari 8 (delapan) informan mengatakan faktor yang paling 

mempengaruhi tindakan whistleblowing adalah keseriusan kecurangan. Salah satu 

informan, yaitu informan  C mengatakan sebagai berikut: 

“Menurut saya keseriusan kecurangan.” (Informan C)  
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Berdasarkan uraian analisis induktif konstruk faktor-faktor yang paling 

mempengaruhi tindakan whistleblowing, rangkuman frekuensi dari masing-

masing indikator disajikan pada Gambar 4.11. 

Gambar 4.11 Rangkuman Frekuensi Faktor Paling berpengaruh terhadap 

Tindakan Whistleblowing 

Berdasarkan gambar di atas, indikator komitmen organisasi (KO), komitmen 

profesional (KP), dan keseriusan kecurangan (KK) memiliki frekuensi setuju 

masing-masing sebanyak 4,1,3 dan tidak memiliki frekuensi tidak setuju. 

Selanjutnya, indikator sosialisasi antisipatif (SA) dan intensitas moral (IM) tidak 

memiliki frekuensi setuju dan tidak setuju. 

4.3.2.10 Pengaruh Whistleblowing dalam Pelaksanaan Audit Forensik 

4.3.2.10.1 Whistleblowing Pengaruh dalam Proses Audit Forensik  

Tabel 4.37 menyajikan respon dari 8 (delapan) informan tentang pengaruh 

whistleblowing dalam proses audit forensik. 
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Tabel 4.37 Whistleblowing Pengaruh dalam Proses Audit Forensik 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Whistleblowing Berpengaruh 

dalam Proses Audit Forensik 
√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, seluruh informan sependapat bahwa whistleblowing 

berpengaruh dalam proses audit forensik. Sebagai contoh informan C dan 

informan H mengatakan sebagai berikut: 

“Itu sering menjadi bagian dari tahapan predikasi ya. Jadi tahapan yang 

mengawali proses audit forensik. Dimana auditor forensik itu akan 

menimbang terkait dengan apa yang dia ketahui. Salah satunya 

whistleblowing itu. Apakah nanti audit forensik itu akan dilaksanakan 

atau masih menunggu lagi dan sebagainya. Oleh karena itu posisi dalam 

audit forensik itu sebagai bahan pertimbangan penting untuk 

melaksanakan proses audit forensik kedepannya.” (Informan C) 

“Tentu berpengaruh. Ini sebagai masukan informasi kecurangan yang 

bersumber dari eksternal organisasi. Itu pengaduan ya. Bisa orang luar 

atau orang dalam organisasi.” (Informan H) 

4.3.2.10.2 Indentitas Whistleblower Dirahasiakan 

Dari pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti, semua informan menyatakan 

setuju bahwa seorang whistleblower yang berani mengungkapkan adanya 

kecurangan karena identitasnya dirahasiakan. Namun, 2 (dua) dari 8 (delapan) 

informan menyatakan setuju dengan pendapat yang berbeda yaitu informan A 

menyatakan bahwa: 

“Iya. Tapi karena di sistem itu bisa anonymous tadi, jadi laporannya bisa 

dipertanggungjawabkan atau tidak.” (Informan A) 

Dan, informan C menyatakan bahwa: 

“Itu tergantung ya. Tergantung budaya organisasinya. Jadi dalam 

proses, kalau perusahaan-perusahaan besar yang sudah mungkin 

masalah whistleblowing-nya sudah maju, budaya organisasi yang 

diciptakan adalah mereka akan memberikan satu environment dimana 
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orang kalau melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya akan termotivasi 

untuk melapor misalnya. Sementara ada yang beberapa budaya 

organisasi belum terbentuk seperti itu, cuma tau sistem whistleblowing, 

orang tidak terlalu peduli masalah-masalah seperti itu. Dan mungkin 

kaitannya dengan walau identitas tidak diungkapkan mereka tetap ada 

keengganan dan sebagainya. Karena mungkin belum banyak bukti atau 

indikasi sebelum-sebelumnya terkait dengan fraud yang kemudian 

dikaitkan dengan whistleblowing ini. Jadi kuncinya ada di budaya 

organisasinya itu. Terbiasa atau tidak orang-orang disana untuk 

menggunakan sistem whistleblowing. Kalau tidak terbiasa, walaupun 

sudah diberikan perlindungan identitas dan sebagainya, ya tidak bisa 

diharap bahwa itu serta-merta akan mendorong orang untuk 

melaporkan. Jadi, bisa iya atau tidak tergantung situasi dan budanya.” 

(Informan C) 

Selanjutnya, berdasarkan uraian dari masing-masing informan akan disajikan 

dalam Tabel 4.38 tentang seorang whistleblower yang berani mengungkapkan 

adanya kecurangan karena identitasnya dirahasiakan. 

Tabel 4.38 Indentitas Whistleblower Dirahasiakan 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Indentitas Whistleblower 

Dirahasiakan 
√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 

4.3.2.10.3 Tahapan Whistleblower dalam Proses Audit Forensik 

Jawaban dari masing-masing informan ditunjukkan dalam Tabel 4.39 yang 

menyajikan tentang pada tahap apa proses audit melibatkan whistleblower.   

Tabel 4.39 Tahapan Whistleblower dalam Proses Audit Forensik 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Tahap Awal/Pra Perencanaan √ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 8 (delapan) informan 

menyatakan setuju bahwa whistleblower terlibat dalam proses audit forensik pada 
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tahap awal atau tahap pra perencanaan. Sebagai contoh pernyataan setuju 

disampaikan oleh informan E dan informan F mengatakan sebagai berikut: 

“Whistleblowing itu pada tahap pra perencanaan. Yaitu penelehaan 

terhadap kasus. Jadi kalau mula-mula tahap penelahaan masalah, itu 

pra perencanaan. Dari tahap pra perencanaan ini di dapat apakah audit 

forensik perlu dilakukan atau tidak. Jika perlu dilakukan baru masuk ke 

tahap perencanaan, membuat program audit dan sebagainya.” 

(Informan E) 

“Itu bisa di informasi awal dan bisa diproses. Jadi whistleblowing itu 

menjadi informasi awal, setelah memang kuat, dilakukanlah audit 

forensik. saat proses pun kita butuh menggali informasi dari 

whistleblower itu.” (Informan F) 

 

4.3.2.10.4 Proses Audit Forensik Melibatkan Whistleblower  

Berdasarkan hasil wawancara, 8 (delapan) informan sependapat bahwa 

whistleblower dalam proses audit dilibatkan pada pra perencanaan untuk 

memberikan informasi awal yang diketahui, yang kemudian ditelaah lebih lanjut 

untuk memvalidasi laporannya. Sebagai contoh informan B dan informan C 

menyatakan sebagai berikut: 

“Yang jelas harus hidden, tapi dokumen yang kita dapatkan harus 

validasi. Dokumen yang kita dapatkan dari whistleblower itu kan harus  

di validasi.” Informan B) 

“Seperti yang saya katakan tadi, kalau whistleblowing memang punya 

informasi yang valid, tindak lanjut mungkin dia akan diwawancara lebih 

jauh lagi, nantiakan menggali sejauh mana dia tahu kasus-kasus itu. 

Tapi memang whistleblowing itu hanya semata-semata “dia lihat, tapi 

mungkin dia tidak terlalu ngerti cuman dia tahu ada sesuatu yang tidak 

pada tempatnya” nah kalau yang itu mungkin tidak akan terlalu jauh 

dilibatkan. Karena memang dia tidak punya potensi untuk menghasilkan 

informasi dan sebagainya. Kira-kira mungkin lihat dulu potensi 

informasi yang dia miliki. Bisa iya, bisa tidak untuk dilibatkan diproses 

audit forensiknya.” (Informan C) 

Tabel 4.40 menunjukkan respon dari masing-masing informan tentang proses 

audit forensik melibatkan whistleblower. 
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Tabel 4.40 Proses Audit Forensik Melibatkan Whistleblower 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Proses Audit Forensik 

Melibatkan Whistleblower 
√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

Catatan: √ = Setuju 

4.3.2.10.5  Ditindaklanjuti Dan Dilakukan Investasi Mendalam 

Dari hasil wawancara, ke 8 (delapan) informan mengatakan bahwa setiap kasus 

kecurangan yang dilaporkan oleh whistleblower tidak selalu ditindaklanjuti dan 

dilakukan investasi mendalam. Kasus kecurangan yang dilaporkan terlebih dahulu 

dikonfirmasi terlebih dahulu kebenarannya yang didukung dengan data-data yang 

valid. Berikut informan C dan informan H mengatakan bahwa:  

“Sekali lagi, tergantung organisasinya itu. Kadang whistleblowing itu 

motivasinya adalah karena “image”, jadi terkait punya whistleblowing 

itu image kita akan naik dan sebagainya. Tapi kadang-kadang beratnya 

disitu aja, punya aja. Asal aja sistem whistleblowingnya.Tapi bagaimana 

sistem itu disosialisasikan, digunakan untuk kemudian tidak optimal. 

Sehingga kecurangan itu ditindaklanjuti atau tidak, kalau kita bicara 

idealnya sih itu iya, harusnya. Tapi itu bagian dari proses mengawali 

investigasi yang namanya predikasi, bagaimana perusahaan atau 

organisasi itu menimbang kapan saatnya atau sampai seberapa banyak 

laporan misalnya yang kemudian harus didapatkan sebelum ada tindak 

lanjut. Itu kemudian jadi bervariasi dari organisasi satu dengan 

organisasi yang lainnya. Tapi kalau bicaranya idealnya memang harus, 

baiknya memang ditindak lanjuti.” (Informan C) 

“Tidak selalu. Itu banyak faktor, antara lain masalah dukungan bukti. 

Yang kedua nilai, kalau nilainya kecil mungkin diabaikan. Itu tergantung 

dari 5W + 1H. Informasi yang disampaikan whistleblower itu memenuhi 

syarat 5W + 1H atau tidak dan memenuhi kecukupan bukti.” (Informan 

H) 

Tabel 4.41 menyajikan jawaban 8 (delapan) informan tentang kasus kecurangan 

yang dilaporkan oleh whistleblower harus ditindaklanjuti dan dilakukan investasi 

mendalam. 
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Tabel 4.41 Ditindaklanjuti Dan Dilakukan Investasi Mendalam 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Ditindaklanjuti Dan Dilakukan 

Investasi Mendalam 
X X X X X X X X 8 

Catatan: X = Tidak Setuju 

4.3.2.10.6  Keterangan Whistleblower Dijadikan Alat Bukti di Persidangan 

Pada tabel 4.42 menyajikan masing-masing jawaban informan tentang keterangan 

whistleblower dapat dijadikan alat bukti dipersidangan. 

Tabel 4.42 Keterangan Whistleblower Dijadikan Alat Bukti di Persidangan 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Keterangan Whistleblower Dapat 

Dijadikan Alat Bukti Persidangan 

√  √ √ √ √ √ √ 7 

X X X  X X X  6 

Catatan: √ = Setuju, X = Tidak Setuju 

Berdasarkan tabel di atas, 6 (enam) dari 8 (delapan) informan mengatakan bahwa 

keterangan whistleblower bisa iya, bisa tidak untuk dijadikan alat bukti di 

persidangan. Sebagai contoh informan A, informan E, dan infroman F 

mengatakan sebagai berikut: 

“Bisa. Tapi tegantung dari konteksnya CFRA atau konteksnya seorang 

hakim. Kalau CFRA dalam bingkai laporan auditnya, untuk memperkuat 

alat buktinya. Kalau diinginkan hakim, bisa saja menjadi saksi.” 

(Informan A) 

“Ini tergantung ya, jadi tidak selalu menjadi alat bukti di pengadilan. 

Kalau dia menjadi alat bukti pengadilan, itu disebut alat bukti 

keterangan saksi. Kalau misalnya whistleblower itu harus dilindungi 

identitasnya, maka kita berusaha untuk tidak melibatkan dia diproses 

hukum. Tapi mencari bukti-bukti berdasarkan keterangan dari dia.” 

(Infroman E) 

“Ya katakanlah kalau whistleblower itu merupakan saksi atas kegiatan 

terjadinya kecurangan itu, kan otomatis pihak penyidik melakukan 

pemeriksaan untuk mendaptkan keterangan. Otomatis itu akan dijadikan 
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alat bukti. Tapi kalau dia hanya sebatas memberikan informasi, tapi dia 

tidak terkait langsung atau tidak menjadi saksi kasus yang terjadi, 

biasanya tidak. Tergatung pihak penyidik menilainya.” (Informan F) 

Selanjutnya, 7 (tujuh) dari 8 (delapan) informan setuju bahwa keterangan 

whistleblower dapat dijadikan alat bukti di persidangan dengan resiko identitasnya 

tidak dirahasiakan lagi atau terungkap. Berikut informan D dan informan H 

mengatakan sebagai berikut: 

“Iya bisa, menjadi saksi. Dan identitasnya tdak dirahasiakan lagi. 

Misalkan dari pengadilan minta dokumen atau saksi lainnya.” (Informan 

D) 

“Kasusnya, kalau kasus Nassarudin ya tidak ada masalah. Ya dia bisa, 

jadi saksi. Tapi terkait dengan tadi, bahwa dia harus dirahasiakan 

identitas pelapor itu bagaimana menengahinya? Bisa jadi saksi, tapi 

berarti kita membuka identitas pelapornya. Itu dilemanya. Nah,  ini 

tergantung pada resiko buat whistleblowernya. Tapi whistleblower 

sebagai alat bukti itu pilihan terakhir, demi keamanan.” (Informan H) 

Berbeda dengan ketujuh informan, informan B tidak setuju bahwa keterangan 

whistleblower dapat dijadikan alat bukti di persidangan. Informan B mengatakan 

sebagai berikut  

“Tidak ya. Harus ada dokumen yang mendukung keterangan itu.” 

(Informan B) 

 

4.3.2.10.7  Mengurangi Tindakan Kecurangan atau Fraud 

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan 8 (delapan) informan sependapat 

bahwa tindakan whistleblowing dapat mengurangi tindakan kecurangan atau 

fraud. Sebagai contoh informan F dan informan H mengatakan sebgai berikut: 

“Bisa jadi, iya. Orang akan mikir dengan adanya whistleblowing itu. Ya 

contohnya itu dijadikan pilar di ACFE ya itu whistleblowing itu.” 

(Informan F) 
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“Iya, justru whistleblowing ini dari studi ACFE paling efektif. Kalau di 

Amerika sana punya peraturan sendiri ya. Sarbanes Oxley Act (SOA). Itu 

peraturan mengenai pasar modal di Amerika sana. Nah, SOA itu 

mengatur bahwa setiap perusahaan go public yang terdaftar di pasar 

bursa harus memiliki whistleblowing system. Tidak dilihat dari ukuran 

besarnya ya. Dan dari hasil studi ACFE ini efektifitasnya 45%, 

dibandingkan internal auditor hanya 15%-16%. Tentu dengan cara ini 

semakin banyak ketahuan korupsi. Tapi memang tidak secara langsung 

mengurangi kecurangan, cuma secara logika dengan semakin banyaknya 

ketahuan kecurangan melalui whistleblowing diharapkan mengurangi 

tindakan kecurangan. Baiknya perusahaan jadi melakukan perbaikan 

sistem, mungkin dampak jera dari tindakan yang diberikan pada 

pelaku.” (Informan H) 

Sedangkan, 4 (empat) dari 8 (delapan) informan sependapat bahwa tindakan 

whistleblowing bisa iya atau bisa tidak dapat mengurangi tindakan kecurangan,ata 

fraud. Sebagai contoh informan C dan informan G mengatakan sebagai berikut:  

“Sekali lagi, bisa iya bisa tidak. Jawabannya tergantung bagaimana 

optimalisasi sistem itu. Karena satu yang dilihatkan bagaimana tindak 

lanjutnya. Setelah kemudian ada laporan, orang kan nunggu-nunggu. 

Kemarin dilaporin terus ngapain aja, berikutnya terus diapakan. nah 

udah dilaporin terus tidak terjadi apa-apa, ya sudah orang terus berpikir 

“buat apa ngelaporin, besok juga tidak ada tindak lanjutnya”. Tapi 

kalau dilaporin, terus ada satu tindakan nyata kemudian ada proses 

audit forensik, terungkap, dan kemudian yang bertanggungjawab diberi 

sanksi dan lain sebagainya. Orang kan terus yang melaporkan juga 

merasa  puas dan mungkin dia akan lebih proaktif lagi melaporkan. 

Kemudian yang orang lain juga  melihatnya “wah disini ternyata kalau 

melakukan fraud itu terdeteksi dan nanti kalau ada deteksi seperti itu 

akan ditindak lanjut dan ada sanksi dan lain sebagainya”. Kan orang 

terus berpikir untuk melakukan fraud atau tidak. Itu tergantung itu 

bagaimana optimalisasi whistleblowing itu. Bisa jadi sistem itu berhenti 

sampai menerima laporan, nah kalau itu tidak akan ada pengaruhnya. 

Tapi kalau ada real tindakan kaitannya misalnya di website KPK, terus 

ke menunya, orang bisa ngetik apa saja disitu. Setelah diverifikasi, kalau 

itu benar-benar  ada indikasi  yang bisa ditemukan diawal, itu biasanya 

akan langsung ditindak lanjuti dengan proses penyelidikan dan 

seterusnya sampai-sampai proses di pengadilan. Jadi masyarakat yang 

melapor pun juga merasa bahwa mereka sudah melaporkan dan ada 

tindak lanjutnya. Nanti orang lain pun akan termotivasi juga. “Oh 
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kemarin si A melaporkan ada tindak lanjutnya, berarti ketika ada 

masalah kita juga bisa melaporkan”, karena kita berharap ada tindak 

lanjutnya. Yang seperti akan menjadikan whistleblowing bagian dari 

pencegahan fraud. Tapi kalau diabaikan saja tidak akan berpengaruh 

apa-apa.” (Informan C) 

“Iya. Sebenarnya tidak selalu. Tapi dengan adanya whistleblowing 

system saat ini, diharapkan mampu menekan tingkat kecurangan dalam 

organisasi.” (Informan G) 

Tabel 4.43 menyajikan respon dari masing-masing informan tentang tindakan 

whistleblowing dapat mengurangi tindakan kecurangan atau Fraud.  

Tabel 4.43 Mengurangi Tindakan Kecurangan atau Fraud 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Mengurangi Tindakan 

Kecurangan maupun 

Kesalahan Manajemen 

√ √ √ √ √ √ √ √ 8 

  X X X  X  4 

Catatan: √ = Setuju, X = Tidak Setuju 

Berdasarkan uraian analisis induktif konstruk pengaruh whistleblowing dalam 

pelaksanaan audit forensik, rangkuman frekuensi dari masing-masing indikator 

disajikan dalam Gambar 4.12.  

Gambar 4.12 Rangkuman Frekuensi Pengaruh Whistleblowing dalam 

Pelaksanaan Audit Forensik 
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Berdasarkan gambar di atas, indikator pengaruh whistleblowing terhadap 

pelaksanaan audit forensik (WB-AF1), identitas whistleblower dirahasiakan (WB-

AF2), tahapan whistleblower dalam proses audit forensik (WB-AF3), proses audit 

forensik melibatkan whistleblower (WB-AF4) memiliki masing-masing frekuensi 

setuju sebanyak 8 (delapan) dan tidak memiliki frekuensi tidak setuju. Lalu, 

indikator ditindaklanjuti dan dilakukan investasi mendalam (WB-AF5) tidak 

memiliki frekuensi setuju dan memiliki 8 (delapan) frekuensi tidak setuju. 

Selanjutnya, indikator keterangan whistleblower dijadikan alat bukti di 

persidangan (WB-AF6) memiliki frekuensi setuju sebanyak 7 (tujuh) dan 6 

(enam) frekuensi tidak setuju. Sedangkan, mengurangi tindakan kecurangan 

maupun kesalahan manajemen (WB-AF7) memiliki frekuensi sebanyak 8 

(delapan) dan frekuensi tidak setuju sebanyak 4 (empat). 

4.3.2.11  Variabel Lain yang ditemukan 

Dalam bagian ini peneliti akan memaparkan tentang variabel lain yang muncul 

pada saat penelitian yang diajukan sebelumnya. 

Tabel 4.44 menunjukkan frekuensi faktor baru yang disebutkan oleh informan 

sebagai variabel yang dianggap dapat mendorong melakukan tindakan 

whistleblowing. 

Tabel 4.44 Variabel Lain yang ditemukan 

Indikator 
Informan 

Frekuensi 
A B C D E F G H 

Budaya Organisasi   √      1 

Komitmen Manajemen Puncak     √  √ √ 3 

Catatan: √ = Setuju 
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Berdasarkan tabel di atas, variabel budaya organisasi disebutkan oleh 1 (satu) 

informan yaitu informan C mengatakan sebagai berikut: 

“Jadi budaya yang berkembang dalam organisasi itu seperti apa. Takut 

itu kan karena, secara ini orang tidak terbiasa mendengar orang misal 

melaporkan temannya ke sistem whistleblowing. Tapi kalau sudah 

terbiasa ada laporan-laporan yang kemudian ditindak lanjuti kaitannya 

dengan whistleblowing, rasa takutnya itu masih tapi itu yang kemudian 

perlu di manage oleh organisasi. Takut itu kan karena terindikasi 

identitasnya dan lain sebagainya kaitannya dengan itu. Jadi organisasi 

belum meyakinkan dan membuktikan bahwa ini tidak akan ada apa-apa, 

orang bisa melaporkan dengan baik dan tidak perlu ada kekhawatiran 

apa-apa yang kaitannya dengan akibat dari laporan itu. Ya memang ada 

perlindungan. Ada mekanisme, anonimity bahwa identitas dirahasiakan, 

tapi tindak lanjut serta ada perlindungan juga sebagai pelapor. Jadi 

jawabannya kembali apakah takut atau tidak, mereka akan melihat 

bahwa itu sudah menjadi bagian atau budaya organisasi atau bukan. 

Kalau itu hal yang tidak pernah dilakukan, ya mereka otomatis minimal 

enggan atau sungkan, jadi mereka akan takut juga.” (Informan C) 

 

Selanjutnya variabel komitmen manajemen puncak disebutkan oleh 3 (tiga) 

informan yaitu informan E, G, dan H. Ketiganya menyatakan bahwa: 

“Ya, komitmen dari manajemen puncak. Jadi, kalau manajemen 

puncaknya serius di dalam sistem whistleblowing, maka itu bisa 

berjalan. Kalau nggak serius, kan ada yang diadukan malah yang 

mengadukannya yang kena.” (Informan E) 

 

“Ya, itu tadi keseriusan dari manajemen puncak organisasi tersebut.” 

(Informan G) 

 

“Komitmen organisasi ya. Komitmen pimpinan terutama. Hal yang 

mendukung itu komitmen pimpinan, kesungguhan untuk mencegah, 

memberantas kecurangan.” (Informan H) 

 

Berdasarkan uraian analisis induktif tentang variabel lain yang ditemukan, 

rangkuman frekuensi dari masing-masing indikator disajikan dalam Gambar 4.13. 
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Gambar 4.13 Rangkuman Frekuensi Variabel Baru yang ditemukan 

Berdasarkan gambar di atas, variabel budaya organisasi memiliki frekuensi setuju 

sebanyak 1 (satu) dan tidak memiliki frekuensi tidak setuju. Selanjutnya variabel 

komitmen manajemen puncak memiliki frekuensi setuju sebanyak 3 (tiga) dan 

tidak memiliki frekuensi tidak setuju. 

4.3.3  Kerangka Konseptual Studi Lapangan 

Model hasil wawancara berdasarkan analisis data, dikembangkan untuk 

mengilustrasikan temuan yang berasal dari informan wawancara. Berikut ini 

rincian lampiran dalam bentuk map menggunakan software Nvivo 11 adalah 

sebagai berikut:  

1. Lampiran 4 kerangka konseptual audit forensik. 

2. Lampiran 5 kerangka konseptual komitmen organisasi. 

3. Lampiran 6 kerangka konseptual komitmen profesional.  

4. Lampiran 7 kerangka konseptual sosialisasi antisipatif. 

5. Lampiran 8 kerangka konseptual intensitas moral. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Budaya Organisasi Komitmen
Manajemen

Puncak

Frekuensi Setuju 1 3

Frekuensi Tidak Setuju 0 0

Fr
e

ku
e

n
si

 P
e

n
ye

b
u

ta
n

 



91 

 

6. Lampiran 9 kerangka konseptual keserusan kecurangan. 

7. Lampiran 10 kerangka konseptual whistleblowing. 

8. Lampiran 11 kerangka konseptual faktor paling berpengaruh tindakan 

terhadap whistleblowing. 

9. Lampiran 12 kerangka konseptual hubungan faktor-faktor terhadap 

tindakan whistleblowing. 

10. Lampiran 13 kerangka konseptual pengaruh whistleblowing terhadap audit 

forensik. 

Selanjutnya kerangka konseptual dari studi lapangan secara keseluruhan disajikan 

pada Gambar 4.14.  

 

Gambar 4.14 Kerangka Konseptual Hasil Studi Lapangan 
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Model studi lapangan ini berbeda dengan model awal penelitian. Pada model studi 

lapangan ini terdapat variabel baru yaitu budaya organisasi yang memiliki peran 

dalam melakukan tindakan whistleblowing. Budaya yang berkembang dalam 

organisasi adalah meyakinkan dan membuktikan bahwa karyawan dapat 

melaporkan tindakan kecurangan tanpa perlu merasa khawatir karena adanya 

perlindungan. Hal ini juga didukung oleh keseriusan komitmen manajemen 

puncak dalam mengelola laporan-laporan yang diadukan agar dapat 

ditindaklanjuti.  

4.3.4  Analisis Dedukif 

Pada bagian ini, peneliti akan melakukan peninjauan kerangka konseptual awal 

dan kerangka konseptual studi lapangan melalui 3 (tiga) langkah. Langkah 

pertama adalah membanding kerangka konseptual awal dan kerangka konseptual 

studi lapangan. Kerangka konseptual studi lapangan ditetapkan berdasarkan hasil 

analisis induktif yang telah dibahas sebelumnya.  

Pada langkah kedua kedua dilakukan peninjauan kembali atas temuan hasil studi 

lapangan yang difokuskan pada perbedaan antara dua model tersebut. Analisis ini 

memaparkan faktor yang paling tidak signifikan dan faktor tambahan yang 

disebutkan oleh informan. 

Indikator audit forensik dapat mengurangi kecurangan dalam organisasi dalam 

konstruk audit forensik yang ditunjukkan pada Tabel 4.6 hanya disebutkan 5 

(lima) informan, sehingga indikator tersebut tidak dapat mendukung konstruk 

pada kerangka konseptual yang diajukan sebelumnya. Selain audit forensik, hasil 



93 

 

wawancara menunjukkan bahwa  indikator setiap kasus kecurangan yang 

dilaporkan oleh whistleblower harus ditindaklanjuti dan dilakukan investigasi 

mendalam yang ditunjukkan pada Tabel 4.41, sebanyak 8 (delapan) informan 

tidak menyetujui pernyataan tersebut. 

Selanjutnya, 2 (dua) variabel tambahan yang disebutkan oleh 4 (empat) informan 

pada saat penelitian lapangan, diantaranya budaya organisasi disebutkan 1 (satu) 

informan dan komitmen manajemen puncak disebutkan oleh 3 (tiga) informan. 

Kedua variabel tambahan memiliki frekuensi penyebutan kurang dari setengah 

jumlah keseluruhan informan sehingga variable-variabel tersebut tidak dapat 

digunakan untuk mendukung kerangka konseptual komprehensif. 

Pada langkah ketiga, meninjau kembali antara literatur dan kontruksi yang 

dihasilkan dari langkah kedua. Langkah ini memastikan bahwa konstruk yang 

digunakan sudah sesuai dengan literatur yang ada. Berikut penjelasan mengenai 

konstruk dan indikator yang dihasilkan dari analisis induktif. 

4.3.4.1 Audit Forensik 

Audit forensik tidak dilakukan untuk memberikan pendapat audit seperti audit 

tradisional, melainkan untuk layanan investigasi sampai pada tahap litigasi untuk 

tujuan mengidentifikasi dan menganalisi bukti pelaporan yang mendasari 

kecurangan (Enofe et al., 2015). Beberapa indiktator yang digunakan untuk 

mengukur konstruk audit forensik adalah pemahaman mengenai audit forensik; 

pelaksanaan audit forensik secara optimal (Tuanakotta, 2010; Syafnita, 2013), 

audit forensik alat deteksi penipuan (Akenbor dan Ironkwe, 2014), audit forensik 
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dapat mencari dana yang dialihkan atau aset yang disalahgunakan (Enofe et al., 

2015), mengevaluasi pengendalian internal (Enofe et al., 2015), audit forensik 

mengurangi kecurangan dalam organisasi (Astusti, 2013). 

Berdasarkan penelitian lapangan dan teori yang ada, pemahaman mengenai audit 

forensik sangatlah penting. Audit forensik bukan lagi hanya sekedar menjadi 

layanan untuk mengivestigasi suatu kasus kecurangan, melainkan kebutuhan yang 

diperkenalkan dalam kurikulum mata kuliah. Karena secara global, bidang audit 

forensik secara nasional ada di berbagai industri termasuk perusahaan yang tidak 

bisa terpisahkan lagi dari kompetensi yang diharapkan saat ini. 

Proses pelaksanaan audit forensik terus mengalami perkembangan agar berjalan 

secara optimal sesuai dengan definisi oleh Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia (SKKNI) yaitu membuktikan ada atau tidak adanya fraud yang dapat 

digunakan untuk proses litigasi. Dalam pelaksanaan audit forensik menggunakan 

investigasi dan tidak terstandarisasi secara baku, yang artinya disesuaikan dengan 

kondisi yang ada di dalam organisasi tersebut. Contoh, audit forensik perbankan 

akan berbeda dari audit forensik non perbankan. Jadi, banyak desain pelaksanaan 

mengacu pada kebutuhan dari lembaga yang menggunakan kompetensi itu. 

Namun, pada hakikatnya audit forensik dilakukan atas permintaan penyidik, baik 

dari pihak kepolisian maupun kejaksaan. Sebelum dilakukannya pemeriksanaan 

lebih lanjut, kasus yang diberikan ditelaah atau evaluasi terlebih dahulu untuk 

memenuhi pedoman yaitu 5W 2H yang berlaku (Syafnita, 2013). Dimana 5W 2H 

terdiri dari what (apa jenis fraud yang dilakukan), where (dimana tempat 

terjadinya fraud), when (kapan terjadinya fraud), why (mengapa atau penyebab 
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terjadinya fraud), who (siapa yang melakukan fraud), how (bagaimana fraud itu 

terjadi), dan how much (berapa banyak kerugian akibat fraud). Setelah dilakukan 

evaluasi, bukti audit yang diperoleh diselaraskan dengan bukti hukum. Serta, 

mengkarifikasi pihak-pihak terkait dengan wawancara lebih mendalam. Proses 

terakhir yang dilakukan oleh auditor forensik adalah menyimpulkan kasus 

kecurangan dan menghitung kerugian. Hal ini sesuai dengan yang telah dijelaskan 

dalam teori pendekatan audit investigasi yang bersifat reatif dan proaktif 

(Akenbor dan Ironkwe, 2014).  

Selain program pemeriksaan kasus, ada beberapa hal yang mempengaruhi auditor 

forensik dalam melaksanakan investigasi berjalan secara optimal, diantaranya: 

1. Adanya kewenangan untuk melaksanakan audit agar mudah dalam 

mengumpulkan bukti-bukti, 

2. Kode etik audit forensik, 

3. Kompetensi auditor forensik, 

4. Komunikasi untuk menginformasikan pada pihak-pihak terkait. 

Audit forensik tidak digunakan sebagai alat untuk mendeteksi kecurangan, 

melainkan untuk mengoreksi atau memperkuat fakta kejadian. Salah satunya 

dengan membuktikan adanya dana atau asset yang dialihkan maupun 

disalahgunakan oleh pelaku fraud. Contoh bukti finansial berupa transfer, diambil 

secara langsung, atau pembelian aset atas nama orang lain. Dari bukti-bukti 

finansial bisa diketahui keberadaan aset tersebut setelah dihitung kerugiannya. 

Penyalahgunaan aset ini salah satu fraud yaitu asset misappropriation.  
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Hasil dari investigasi audit forensik tidak hanya untuk mengungkap adanya fraud 

melainkan juga diketahui kuat atau lemahnya pengendalian internal dalam suatu 

organisasi. Dari indikasi terjadinya fraud tersebut, akan dilakukan evaluasi 

terhadap sistem pengendalian internal. Namun, hal ini tidak serta-merta 

mengurangi tindak kecurangan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk 

melaporkan maupun menindak lanjuti laporan tersebut agar memberikan efek jera, 

menjadi salah satu faktor. 

4.3.4.2  Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi merupakan keterlibatan individu dalam organisasi, karena 

keyakinan yang kuat, meneriman tujuan dan nilai-nilai organisasi, berusaha keras 

menyelesaikan tugas atas nama organisasi, dan loyalitas (Mowday et al., 1979). 

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk komitmen 

organisasi adalah seorang karyawan harus memiliki komitmen organisasi 

(Robbins dan Judge, 2008), bekerja keras untuk mencapai keberhasilan organisasi 

meskipun tugas yang diberikan lebih dari satu (Mowday et al., 1979), merasa 

bangga menjadi bagian dari organisasi (Meyer dan Allen, 1991), dan merasa sulit 

menyetujui kebijakan organisasi mengenai hal-hal penting yang berkaitan dengan 

karyawan (Mowday et al., 1979).  

Seseorang dengan komitmen yang tinggi terhadap organisasi kemungkinan akan 

mengidentifikasi terlebih dahulu hal yang membahayakan organisasi demi 

menjaga reputasi dan kelangsungan organisasi (Setyawati dan Sari, 2016). Untuk 

itu komitmen organisasi harus dimiliki setiap karyawan. Salah satunya 

ditunjukkan dengan bekerja keras menyelesaikan tugas sebaik mungkin walaupun 
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lebih dari satu. Hal ini juga diperlukan adanya dukungan penuh dari atasan. 

Karena atasan harus memberikan motivasi pada para karyawan agar tujuan 

organisasi berjalan maksimal. Bangga menjadi bagian organisasi juga 

mengimpretasikan persepsi terkait bagaimana organisasi itu di mata masyarakat 

dan kompetensi kerja karyawan. Karena dapat memberikan kontribusi untuk 

kebaikan organisasi dan karyawan. 

Kebijakan dibuat untuk mengoptimalkan seluruh kegiatan kerja di dalam 

organisasi dan mensejahterahkan karyawannya. Contohnya, berpindah-pindah 

tugas dari kota satu ke kota lainya. Hal ini tidak serta-merta mudah diterima oleh 

karyawannya. Namun sepanjang kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen dan 

mendukung sumber daya manusia, tidak akan terasa sulit.  

4.3.4.3 Komitmen Profesional 

Komitmen professional dapat meningkatkan kinerja profesi, rasa nyaman dan 

manfaat lain yang dirasakan dalam suatu organisasi tempat karyawan bekerja 

(Hung dan Hsu, 2011). Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur 

konstruk komitmen professional adalah karyawan harus memiliki komitmen 

professional (Smith dan Hall, 2008), berusaha keras dalam menyelesaikan tugas 

yang diemban untuk melancarkan karir (Dwyer et al., 2000), profesi yang saat ini 

dijalani adalah pilihan terbaik dan merasa bangga (Edi, 2008), hal yang dilakukan 

dalam mengembangkan karir (Setyadi, 2008).  

Sama halnya dengan komitmen organisasi, komitmen profesional yang dimiliki 

karyawan akan berdampak pada keharusan untuk menyelesaikan tugas yang 
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diberikan dengan penuh tanggung jawab. Namun, hasil dari kerja keras akan 

terasa secara tidak langsung untuk melancarkan karir karena dipengaruhi oleh 

kualitas pelaksanaan tugas. Kebanggan terhadap profesi yang dijalani saat ini 

merupakan salah satu rasa kepuasan tersendiri bagi para karyawan. Sehingga para 

karyawan berlomba-lomba dalam mengembangkan kompetensi diri dalam 

berkarir, diantaranya adalah mengikuti diklat-diklat yang lebih spesifik (audit 

keuangan, audit infrastruktur, audit kinerja), pengembangan pengetahuan, 

pengembangan institusi, pengembangan pribadi dan lain sebagainya. Hal ini 

disebabkan globalisasi, agar tidak tertinggal atau hilang dari persaingan. 

4.3.4.4 Sosialisasi Antisipatif 

Sosialisasi antisipatif merupakan proses penyesuaian diri sejak masih dalam tahap 

pendidikan sebelum memasuki lingkungan baru, contoh dunia kerja, telah 

dibentuk di dalam mindset seseorang (Hardianto et al., 2018). Beberapa indikator 

yang digunakan untuk mengukur konstruk sosialisasi antisipatif adalah karyawan 

harus memiliki sosialisasi antisipatif (Clikeman dan Henning, 2000), mampu 

bekerja secara optimal dalam karir (Sang et al., 2009), mendapatkan bekal dan 

arahan mengenai nilai-nilai dan etika yang harus dimiliki saat menempuh 

pendidikan di masa lampau (Garavan dan Morley, 1997), dapat mengatasi kendala 

yang terjadi dalam pekerjaan dan karir (Elias, 2007). 

Dalam melaksanakan tugas, seorang auditor forensik sering menerapkan 

sosialisasi antisipatif. Contoh, mencari informasi atau data awal melalu media 

masa untuk melakukan pemeriksaan agar lebih optimal. Sosialisasi antisipatif juga 

dipengaruhi oleh bekal dan arahan mengenai perilaku etis saat menempuh 
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pendidikan baik formal maupun informal. Hal ini bertujuan ketika sudah terjun ke 

dalam dunia kerja, misalnya auditor forensik, dapat bertugas sesuai dengan 

standar pemeriksaannya.  

Selain itu, dengan adanya sosialisasi antisipatif seorang karyawan diharapkan 

mampu memprediksi kendala-kendala yang mungkin terjadi saat menjalankan 

tugas di lapangan, sehingga mampu mengatasinya. Seorang auditor forensik 

misalnya dalam mengumpulkan bukti-bukti namun disembunyikan atau 

dihilangkan oleh pelaku, harus berusaha mengatasinya. 

4.3.4.5 Intensitas Moral 

Menurut Jones (1991) intensitas moral mempengaruhi dalam pengambilan 

keputusan etis suatu kondisi apapun. Dalam mengukur intensitas moral ada 

beberapa indikator yang digunakan, diantaranya harus melibatkan problem etika, 

melakukan tindakan secara obyektif berdasarkan fakta yang ada sehingga tidak 

terjadi manipulasi-manipulasi yang dapat menyebabkan kerugian atau fraud 

(Shawver, 2011). 

Berdasarkan hasil wawancara dari kasus pada lampiran (1), semua informan 

sepakat bahwa situasi tersebut melibatkan problem etika, dikarenakan dilema etis 

dalam pengambilan suatu keputusan. Disisi lain seringkali problem etika ini 

dikesampingkan, sehingga terjadi fraud. Salah satu contohnya double pembukuan 

dalam perusahaan atau organisasi. Hal tersebut disebabkan adanya suatu 

kepentingan untuk menunjukan image perusahaan yang baik dan solid. Namun, 

apabila hal ini dilakukan terus-menerus akan mengakibatkan dampak kerugian 
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bukan hanya kepada yang melanggar etika tersebut, juga lebih luas lagi pada 

perusahaan atau organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Oleh sebab itu, organisasi sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal sebelum 

memutuskan dalam membuat kebijakan. Misalnya, melakukan diskusi dengan 

hati-hati untuk mengkaji kembali apa yang melatarbelakangi situasi tersebut. Hal 

ini dilakukan untuk mempertahankan nama baik dengan jalan yang seharusnya 

dan tidak dengan melakukan hal-hal tidak semestinya.  

Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi profesi auditor, akuntan, maupun 

stakeholder untuk memahami keputusan etis yang dapat menguntungkan 

organisasi. Organisasi juga dapat menawarkan pelatihan etika untuk mendorong 

karyawan bertindak sesuai dengan kebijakan organisasi dan untuk 

mempertimbangkan whistleblowing sebagai kontrol internal yang valid.  

4.3.4.6 Keseriusan Kecurangan 

Persepsi tingkat keseriusan kecurangan berkaitan dengan besaran nilai kecurangan 

dan jenis kecurangan yang terjadi (Bagustianto dan Nurkholis, 2015). Untuk 

mengukur konstruk keseriusan kecurangan dalam penelitian ini, menggunakan 2 

(dua) kasus (dapat dilihat dilampiran 13). Dari kasus tersebut ada beberapa 

indikator yang digunakan diantaranya: tingkat keseriusan kecurangan, 

kemungkinan melaporkan perilaku atas tindakan kecurangan ke pihak internal dan 

pihak eksternal, dan evaluasi perilaku pelaku kecurangan (Ahmad, 2011).  

Pada kasus 1 (satu) berisi tentang melebih-lebihkan pembelian dan pengambilan 

dana perusahaan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh manajer produksi 
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dan kasus 2 (dua) berisi tentang pengurangan piutang untuk meningkatkan 

pendapatan perusahaan yang dilakukan oleh Chief Executive Officer (CEO) 

(lampiran 3). Berdasarkan hasil wawancara, hampir seluruh informan sepakat 

bahwa kedua kasus tersebut memiliki tingkat keseriusan yang tinggi. Hal ini 

disebabkan tindakan kecurangan dilakukan untuk memperkaya pelakunya sendiri 

dan berpotensi merugikan perusahaan. Dalam kasus ini mengacu pada jenis 

kesalahan yang diduga terjadi dalam organisasi, contohnya penggelapan dana 

hingga pelaporan keuangan yang menyesatkan (Near dan Miceli, 1990). Dampak 

dari tingginya keseriusan kecurangan berpotensi terhadap niat individu yang 

mengetahui adanya indikasi kecuranngan tersebut untuk meniup peluit 

(whistleblowing) ke pihak internal maupun pihak eksternal. 

Dari kedua kasus tersebut di atas, berdasarkan tanggapan seluruh informan 

tentang melaporkan tindakan kecurangan ke pihak internal perusahaan, cenderung 

sangat tinggi. Karena peran internal perusahaan lebih luas dan berhubungan 

langsung dengan karyawan. Sedangkan pihak eksternal (dalam hal ini auditor 

eksternal) yang tugasnya hanya terbatas untuk membuktikan kewajaran dari 

laporan keuangan. Dan apabila dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak internal, 

image perusahaan tidak mengalami dampak negatif akibat dari kecurangan 

tersebut.  

Mengenai melaporkan tindakan kecurangan ke pihak eksternal justru berbeda 

dalam kasus 1 dan kasus 2. Dalam kasus 1 tentang melebih-lebihkan pembelian 

dan pengambilan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh 

manajer produksi, tanggapan informan mengenai hal ini cenderung memilih tidak 
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melaporkan ke pihak eksternal. Ini disebabkan karena masih ada otoritas yang 

lebih tinggi dari manager produksi, yang memungkinkan  untuk menangani dan 

memikirkan kebijakan yang paling tepat dalam menangangi kecurangan tersebut. 

Sehingga kasus tersebut di atas tidak perlu penanganan pihak eksternal.  

Dalam kasus 2 tentang pengurangan piutang untuk meningkatkan pendapatan 

perusahaan yang dilakukan oleh CEO, tanggapan dari sebagian informan memilih 

untuk melaporkan ke pihak eksternal dan sebagiannya lagi memilih untuk tidak 

melaporkan ke pihak eksternal. Hal ini disebabkan karena CEO merupakan 

otoritas tertinggi dalam sebuah organisasi. Apabila whistleblower melaporkan hal 

ini ke pihak eksternal, kemungkinan whistleblower tersebut akan kehilangan 

pekerjaannya. Sedangkan, tanggapan sebagian informan yang memilih 

melaporkan ke pihak eksternal, kemungkinan alasannya adalah mereka 

menginginkan organisasi bebas dari kecurangan. Sehingga keberlangsungan 

organisasi tetap bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. 

Dalam evaluasi perilaku manajer produksi maupun CEO, terkait kasus tersebut di 

atas, seluruh informan menjawab cenderung tidak etis. Hal ini disebabkan 

perilaku manajer produksi maupun CEO yang menyimpang dari tugas dan 

tanggung jawab jabatan. Perilaku tidak etis tidak dapat diterima secara moral, 

karena akan berdampak terhadap rekan kerja, lingkungan organisasi dan juga 

keberlanjutan organisasi itu sendiri. Selain itu tindakan yang dilakukan manajer 

produksi maupun CEO, tidak dibenarkan secara budaya. Dimana budaya 

organisasi itu sendiri memberikan kontribusi yang besar dalam perilaku etis, 
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karena budaya organisasi merupakan seperangkat nilai dan norma yang mendasari 

setiap tindakan anggota organisasi (Yuliani, 2018). Budaya organisasi yang etis 

juga mengurangi kecenderungan untuk melakukan tindakan kecurangan (Natalia 

dan Coryanata, 2018).  Budaya organisasi bisa ditunjukan dengan loyalitas, 

komitmen, dan keakraban dengan rekan kerja.  

Tindakan kecurangan juga melanggar kontrak sosial yang tertulis maupun lisan 

dalam organisasi. Dimana kontrak sosial bisa diartikan sebagai perjanjian antara 

pimpinan organisasi dengan bawahannya atau antara sesama individu yang 

tergabung di dalam suatu organisasi. Dalam hal ini berfokus pada prinsip 

kebenaran dan kesalahan secara umum dengan mempertimbangkan moralitas 

suatu tindakan (Anugrah, 2018).  

Penelitian tentang keseriusan kecurangan memiliki implikasi penting bagi profesi 

auditor, akuntan, maupun stakeholder untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

keseriusan kecurangan yang wajib di laporkan baik ke pihak internal organisasi 

maupun pihak eksternal. Serta membangun budaya organisasi yang etis untuk 

menghindari tindakan kecurangan dalam organisasi. 

4.3.4.7 Whistleblowing 

Elias (2008) berpendapat bahwa whistleblowing merupakan tindakan melaporkan 

suatu kecurangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada instansi 

maupun individu. Pihak pelapor dapat dilakukan dari pihak internal maupun luar 

pihal eksternal. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk 

tindakan whistleblowing adalah akan melakukan tindakan whistleblowing jika 



104 

 

mencurigai atau menemukan bukti kecurangan (Near dan Miceli, 1985; Brief dan 

Motowidlo, 1986; Hays, 2013; Malik, 2010), pemahaman manfaat whistleblowing 

(KNKG, 2008), tindakan whistleblowing untuk melindungi organisasi dari 

dampak negatif akibat perilaku fraud kewajiban (Bagustianto dan Nurkholis, 

2015), tindakan whistleblowing untuk melindungi kepentingan umum, dan 

tindakan whistleblowing guna menegakan kewajiban etis (Callahan dan Dworkin, 

2000). 

Berdasarkan hasil wawancara, hampir semua informan mengatakan bahwa akan 

melakukan whistleblowing jika menemukan bukti terjadi kecurangan, namun tidak 

akan melaporkan jika hanya mencurigai. Bentuk laporan-laporan tersebut bisa 

disampaikan melalui kotak surat atau melalui sistem yang disediakan oleh 

organisasi tempat mereka bekerja. Keinginan melaporkan salah satunya 

menyadari pentingnya manfaat dari whistleblowing tersebut dalam mengungkap 

kecurangan, dengan catatan memiliki bukti yang kuat. Namun, saat ini masih ada 

yang mementingkan budaya di daerah tempat bekerja daripada melapor. 

Contohnya, budaya orang jawa “pekewuh”. Meskipun di sistem whistleblowing 

sudah ada yang namanya “anonymous”, terkadang orang masih tidak ingin 

melapor dengan alasan pelaku merupakan rekan kerja yang sangat dekat. Yang 

artinya mereka tidak ingin membuat perselisihan antar rekan kerja dan secara 

tidak langsung ikut menutupi kecurangan tersebut. Kecurangan jika dibiarkan 

terus menerus, sekalipun tidak terlibat di dalam perbuatan tersebut, tapi hal itu 

akan berdampak kepada seluruh anggota organisasi dan organisasi itu sendiri. 
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Sosialiasi mengenai whistleblower menjadi bagian dari pencegahan kecurangan 

perlu di fasilitasi lagi, terutama mengenai perlindungan, agar individu lebih 

proaktif  kaitannya dengan pencegahan masalah-masalah, fraud misalnya. Karena 

tindakan tersebut berhubungan dengan image atau reputasi organisasi dan 

kepentingan umum. Selain itu, kesadaran bahwa tindakan whistleblowing 

merupakan keajiban etis dan keyakinan moral juga dapat mendorong orang untuk 

melaporkan. 

 Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melindungi organisasi dari dampak 

besar jika sudah terjadi fraud, diantaranya (1) memperbaiki sistem pengendalian 

intern dan menerapkan fraud control di dalamnya; (2) merubah mental para 

pegawai dalam organisasi supaya tidak melakukan fraud; (3) tetap mengikuti kode 

etik pegawai; (4) mengadakan seminar atau sejenisnya mengenai fraud; dan (5) 

hukuman yang setimpal terhadap pelaku fraud agar setiap karyawan juga berpikir 

ulang jika ingin melakukan. 

4.3.4.8 Hubungan Faktor Terhadap Tindakan Whistleblowing 

4.3.4.8.1 Komitmen Organisasi Terhadap Tindakan Whistleblowing 

Indikator yang digunakan adalah komitmen organisasi berpengaruh dalam 

tindakan whistleblowing (Marliza, 2018). Berdasarkan hasil wawancara dan teori, 

komitmen organisasi mempengaruhi karyawan dalam melakukan tindakan 

whistleblowing. Komitmen organisasi merupakan bentuk loyalitas karyawan 

terhadap organisasi. Keinginan untuk mencapai keberhasilan organisasi akan 

mempengaruhi karyawan dalam menjaga reputasi dan keberlangsungan 
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organisasi. Sehingga, karyawan yang mengetahui adanya kecurangan, 

kemungkinan akan melaporkan tindakan tersebut. 

4.3.4.8.2 Komitmen Profesional Terhadap Tindakan Whistleblowing 

Indikator yang digunakan adalah komitmen profesional berpengaruh dalam 

tindakan whistleblowing (Pangesti dan Rahayu, 2017). Berdasarkan hasil 

wawancara dan teori, komitmen profesional berpengaruh terhadap tindakan 

whistleblowing. Karyawan yang memiliki komitmen terhadap profesinya akan 

bekerja sesuai dengan kode etik profesi dan bertanggung jawab, serta jujur dalam 

melakukan pekerjaan. Sehingga, karyawan yang mengetahui adanya kecurangan, 

akan melakukan tindakan whistleblowing. Dikarenakan rasa profesionalitas 

terhadap profesinya.  

4.3.4.8.3 Sosialisasi Antisipatif Terhadap Tindakan Whistleblowing 

Indikator yang digunakan adalah sosialisasi antisipatif berpengaruh dalam 

tindakan whistleblowing (Hardianto et al., 2018). Berdasarkan hasil wawancara 

dan teori, sosialisasi antisipatif berpengaruh terhadap tindakan whistleblowing. 

Sosialisasi antisipatif mengacu pada proses sosialisasi seorang dalam pekerjaan 

dan hubungan sosial, sebelum bergabung dalam lingkungan baru. Selama proses 

sosialisasi, individu mengidentifikasi sikap, norma, dan nilai etika dari suatu 

profesi berdasarkan pendidikan dimasa lampau. Sehingga, karyawan memahami 

pentingnya melakukan perilaku etis untk melindungi organisasi dari kecurangan, 

salah satunya dengan melakukan tindakan whistleblowing.  
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4.3.4.8.4 Intensitas Moral Terhadap Tindakan Whistleblowing 

Indikator yang digunakan adalah intensitas moral berpengaruh dalam tindakan 

whistleblowing (Shawver, 2011). Berdasarkan hasil wawancara dan teori, 

intensitas moral berpengaruh terhadap tindakan whistleblowing. Salah satu 

komponen dalam proses pengambilan keputusan etis dipengaruhi oleh intensitas 

moral. Sebelum pengambilan keputusan dilakukan, individu memikirkan terlebih 

dahulu kebaikan dan keburukan dari suatu perilaku. Suatu keputusan akan 

dipengaruhi oleh individu itu sendiri dan lingkungan di sekeliling individu. 

Apabila seorang karyawan memiliki intensitas moral yang tinggi, mereka akan 

menghindari perilaku tidak etis yang dapat merugikan organisasi. 

4.3.4.8.5 Keseriuan Kecurangan Terhadap Tindakan Whistleblowing 

Indikator yang digunakan adalah keseriusan kecurangan berpengaruh dalam 

tindakan whistleblowing (Ahmad, 2011). Berdasarkan hasil wawancara dan teori, 

keseriusan kecurangan berpengaruh terhadap tindakan whistleblowing. Keseriusan 

kecurangan dapat di ukur berdasarkan etis atau tidak etisnya suatu kecurangan, 

dapat diterima budaya organisasi atau tidak diterima, dan dampak yang 

ditimbulkan. Pertimbangan mengenai dampak terhadap organisasi berhubungan 

dengan dampak financial atau besaran nilai kerugian. Logikanya, jika individu 

mengetahui tindakan kecurangan yang dianggap serius, maka kemungkinan 

individu akan melakukan whistleblowing juga menjadi tinggi. Hal ini dilakukan 

untuk meminimalisir kemungkinan kerugian yang diterima organisasi. 
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4.3.4.9 Faktor Paling Berengaruh Terhadap Tindakan Whistleblowing 

Berdasarkan hasil wawancara dan teori, 4 (empat) informan mengatakan bahwa 

komitmen organisasi paling mempengaruhi dalam melakukan tindakan 

whistleblowing. Artinya, komitmen organisasi merupakan faktor paling kuat yang 

dapat meningkatkan kemungkinan seseorang untuk melakukan melaporkan suatu 

kecurangan. Hal ini dikarenakan, komitmen organisasi merupakan suatu bentuk 

dari loyalitas karyawan terhadap organisasi. Sehingga, karyawan tidak ingin 

organisasi tempat mereka bekerja terjadi kecurangan dan mengakibatkan 

kerugian. Jadi, semakin tinggi komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan, 

semakin tinggi karyawan ingin melakukan tindakan whistleblowing. 

Tiga (3) informan mengatakan bahwa keseriusan kecurangan paling 

mempengaruhi dalam melakukan tindakan whistleblowing. Tingkat keseriusan 

kecurangan berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap dampak yang 

ditimbulkan akibat kecurangan tersebut. Menurut Near dan Miceli (1985), 

karyawan yang mengetahui adanya dugaan kecurangan dan bersifat serius, 

kemungkinan akan melakukan tindakan whistleblowing. Hal ini dikarenakan, 

kecurangan yang sifatnya serius akan memberikan dampak berupa kerugian yang 

besar terhadap organisasi. Sehingga, semakin tinggi keseriusan kecurangan yang 

terjadi maka karyawan semakin memiliki keinginan untuk melakukan tindakan 

whistleblowing. 

Selanjutnya, 1 (satu) informan mengatakan bahwa intensitas moral paling 

mempengaruhi dalam melakukan tindakan whistleblowing. Karyawan yang 

memiliki rekan kerja yang memberikan pengaruh positif dan lingkungan keja 
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yang mendukung akan mempengaruhi dalam berperilaku. Hal ini akan 

menimbulkan intensitas moral yang tinggi. Salah satu dampak dengan tingginya 

intensitas moral akan melakukan tindakan whistleblowing, apabila karyawan 

mengetahui adanya kecurangan dalam organisasi. Karena karyawan merasa 

memiliki rasa tanggung jawab untuk melaporkan tindakan yang dirasa tidak sesuai 

dengan ketentuan organisasi. Sedangkan, komitmen profesional dan sosialisasi 

antisipatif hanya memiliki pengaruh yang rendah dalam melakukan tindakan 

whistleblowing.  

4.3.4.10 Pengaruh Whistleblowing dalam Proses Audit Forensik 

Tindakan whistleblowing dapat berkontribusi terhadap peningkatan hasil audit 

forensik yang efektif, tranparan, dan bertanggungjawab (Panjaitan, 2018). 

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk pengaruh 

whistleblowing dalam proses audit forensik adalah whistleblowing berpengaruh 

dalam proses audit forensik (Panjaitan, 2018), seorang whistleblower yang berani 

mengungkapkan adanya kecurangan karena identitasnya dirahasiakan (Zimbelman 

et al., 2006; KNKG, 2008), setiap kasus kecurangan yang dilaporkan oleh 

whistleblower harus ditindaklanjuti dan dilakukan investigasi yang mendalam 

(Fatmawati, 2015), tahapan whistleblowing dalam proses audit forensik (BPK, 

2008), proses audit forensik melibatkan whistleblowing (BPK, 2008), keterangan 

whistleblower dijadikan alat bukti di pengadilan (Matondong, 2015), dan adanya 

tindakan whistleblowing dapat mengurangi kecurangan, korupsi, penipuan, 

kesalahan manajemen (Semendawai et. al, 2011; KNKG, 2008). 
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Suatu kecurangan dapat terungkap salah satunya, karena adanya individu yang 

mencurigai atau menemukan bukti atas tindakan tersebut dan melaporkan ke 

pihak yang berwenang. Seseorang yang berani melaporkan tindak kecurangan 

dikarenakan identitasnya dirahasiakan, untuk keamanan si pelapor maupun orang 

terdekatnya. Laporan yang disampaikan akan menjadi informasi untuk 

memprediksi adanya kecurangan atau tidak bagi pihak penyidik untuk 

dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut oleh auditor forensik. Selanjutnya auditor 

forensik akan menimbang terkait apa yang diketahui oleh whistleblower, apakah 

layak untuk ditindaklanjuti lebih mendalam atau tidak. Hal ini disebabkan banyak 

faktor, antara lain masalah dukungan bukti, nilai kerugian, dan hasil penelaah 5W 

+ 2H.  

Sebelum dilakukannya investigasi, auditor forensik terlebih dahulu menyusun 

perencanaan. Sebelum dilakukannya perencanaan, auditor akan menerima 

informasi dari pihak whistleblower sebagai tahap pra perencanaan dan penelahaan 

data untuk menyusun strategi selanjutnya. Oleh penyidik, whistleblower akan 

diwawancarai untuk dimintai keterangan sejauh yang diketahui. Otomatis itu akan 

dijadikan salah satu alat bukti sepanjang bisa diverifikasi dan relevan.  

Whistleblower tidak selalu terlibat di dalam persidangan. Karena whistleblower 

harus dilindungi identitasnya. Apabila bukti itu sudah cukup dan sudah bisa 

dikonversi menjadi bukti hukum dengan minimal 2 alat bukti, maka tidak 

diperlukan lagi whistleblower sebagai keterangan kesaksian. Namun, jika 

diinginkan hakim untuk meminta dokumen atau saksi lainnya, whistleblower 
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dapat memberikan kesaksiannya di persidangan dengan resiko identitasnya 

diketahui.   

Dengan adanya tindakan whistleblowing menjadi salah satu yang diharapkan 

mampu menekan tingkat kecurangan dalam organisasi. Karena bedasarkan studi 

ACFE 2016, efektifitas whistleblowing sebesar 45%, dibandingkan internal 

auditor hanya 15%-16%. Setidaknya, dengan cara ini memberikan dampak jera 

pada tindakan yang diberikan pelaku. 

4.3.5  Kerangka Konseptual Komprehensif 

Berdasarkan pembahasan dalam teori dan hasil wawancaran pada penelitian 

lapangan, kerangka konseptual komprehensif disajikan dalam Gambar 4.15. 

kerangka konseptual komprehensif ini merupakan kerangka yang berasal dari 

kerangka konseptual awal yang didukung hasil wawancara yang telah dilakukan. 

 

  

 

 

 

   

  

Gambar 4.15 Kerangka Konseptual Komprehensif 
 


