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Lampiran 1 

Indikator Konstruksi 

 

No. Audit Forensik Sumber 

1 Pemahaman adanya audit forensik BPK (2008 

2 
Proses pelaksanaannya yang dilakukan agar berjalan 

optimal 

Tuanakotta (2010) 

Syafnita (2013) 

3 
Alat deteksi kecurangan yang efektif Akenbor dan 

Ironkwe (2014) 

4 
Untuk mencari dana yang dialihkan atau aset yang 

salah digunakan 

Enofe et al. (2015) 

5 Dapat mengurangi kecurangan dalam organisasi Astuti (2013) 

6 
Untuk mengevaluasi pengendalian internal suatu 

organisasi 

Enofe et al. (2015) 

 

No. Komitmen Profesional Sumber 

1 Memiliki komitmen profesional 
Smith dan Hall 

(2008) 

2 
Berusaha keras menyelesaikan tugas untuk 

melancarkan karier 

(Dwyer et al. 

2000) 

3 Profesi saat ini merupakan pilihan terbaik Edi (2008) 

4 Merasa bangga dengan profesi saat ini 
Smith dan Hall 

(2008) 

5 Mengembangkan karier Setyadi (2008) 

 

No. Sosialisasi Antisipatif Sumber 

1 Memiliki sosialisasi antisipatif 
Clikeman dan 

Henning (2000) 

2 Mampu bekerja secara optimal Sang (2009) 

3 
Bekal dan arahan mengenai nilai-nilai dan etika saat 

menempuh pendidikan dimasa lampau 

Garavan dan 

Morley (1997) 

4 Mengatasi kendala yang terjadi dalam pekerjaan Elias (2007) 

 

No. Komitmen Organisasi Sumber 

1 Memiliki komitmen organisasi 
Robbins dan Judge 

(2008) 

2 Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan organisasi 
Mowday et al. 

(1979) 

3 Merasa bangga menjadi bagian dari organisasi 
Meyer dan Allen 

(1991) 

4 Merasa sulit menyetujui kebijakan organisasi 
Mowday et al. 

(1979) 
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Intensitas Moral 

Situasi (Shawver, 2011) 

Ana, seorang pengawas internal perusahaan, diberi tahu oleh Doni, Kepala 

keuangan, dalam rapat komite eksekutif, CEO menginginkan kenaikan modal 

kerja perusahan dan itu final. Sayangnya, Ana tidak melihat modal kerja 

meningkat melalui peningkatan pinjaman, karena pendapatan jauh di bawah 

perkiraan. Doni meminta Ana melakukan pengurangan biaya utang dan menahan 

penjualan lebih lama pada akhir bulan. Doni juga menolak permintaan surat 

manajemen dari auditor luar untuk mencatat stok barang untuk menghitung nilai 

penjualan bersih.   

Di rumah pada akhir pekan, Ana mendiskusikan situasi ini dengan suaminya, 

Roland, seorang manajer senior perusahaan lain. Ana mengatakan "Mereka 

meminta saya untuk memanipulasi pembukuan, saya merasa dilematis, karena ini 

dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan di sisi lain, saya diharuskan benar-

benar loyal." Roland mengatakan bahwa perusahaan melakukan ini setiap waktu. 

Dia mengingatkan Ana untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan 

dia kehilangan pekerjaannya karena ini membantu mempertahankan gaya hidup 

mereka yang nyaman. 

 

Keseriusan Kecurangan 

Kasus 1 (Ahmad 2011) 

Sewaktu mengaudit pembelian saham, Anda menemukan bahwa Manajer 

Produksi bersikeras untuk membayar salah satu pemasok secara tunai. Ketika 

Anda bertanya kepada Manajer Produksi mengenai hal ini, ia menjelaskan bahwa, 

ia dapat menegosiasikan potongan harga dengan membayar barang secara tunai.  

Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, Anda mendapati Manajer Produksi 

sebenarnya melebih-lebihkan pembelian dari pemasok ini dan mengambil uang 

untuk dirinya sendiri. Transaksi tersebut tidak diketahui karena lemahnya kontrol 

internal dan hubungan antara Manajer Produksi dan Manajer Pengelola. Anda 

memperkirakan jumlah uang tunai yang disalahgunakan pada tahun berjalan lebih 

dari Rp40.000.000,00. 

Kasus 2 (Ahmad 2011) 

Selama audit atas piutang usaha, akuntan memberi tahu Anda bahwa Chief 

Executive Officer (CEO) perusahaan Anda telah memintanya untuk mengurangi 

perkiraan piutang ragu-ragu untuk meningkatkan pendapatan yang dilaporkan. 

CEO berpendapat bahwa itu adalah praktik umum di industri saat masa sulit.  

Secara historis, perusahaan telah membuat tunjangan yang sangat konservatif 

untuk akun yang meragukan, bahkan di tahun-tahun yang buruk sekalipun. 

Permintaan CEO akan menjadikannya salah satu yang paling konservatif di 

industri ini. Untuk memenuhi permintaan CEO, akuntan membuat penyesuaian. 
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No. Tindakan Whistleblowing Sumber 

1 Manfaat whistleblowing KNKG (2008) 

2 
Untuk melindungi organisasi dari dampak negatif 

yang lebih besar akibat perilaku fraud 

Bagustianto dan 

Nurkholis (2015) 

3 Whistleblowing untuk melindungi kepentingan umum 
Callahan dan 

Dworkin (2000) 

4 
Whistleblowing menegakkan kewajiban etis dan 

keyakinan moral 

Callahan dan 

Dworkin (2000) 

5 Akan melakukan tindakan whistleblowing 
Near dan Miceli 

(1985) 

 

No. 
Hubungan Faktor-Faktor Terhadap 

Whistleblowing 
Sumber 

1 
Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap tindakan 

whistleblowing 
Marliza (2018) 

2 
Komitmen profesional berpengaruh terhadap tindakan 

whistleblowing 

Pangesti dan 

Rahayu (2017) 

3 
Sosialisasi ntisipatif berpengaruh terhadap tindakan 

whistleblowing 

Hardianto et al. 

(2018) 

4 
Intensitas moral berpengaruh terhadap tindakan 

whistleblowing 
Shawver (2011) 

5 
Keseriusan kecurangan berpengaruh terhadap tindakan 

whistleblowing 
Ahmad (2011) 

 

No. Whistleblowing dalam Proses Audit Forensik Sumber 

1 Berpengaruh dalam proses audit forensik Panjaitan (2018) 

2 Berani mengungkapkan karena identitas dirahasiakan 

Mark Zimbelman 

(2006) 

KNKG (2008) 

3 Tahap whistleblowing dalam proses audit forensik 
BPK (2008) 

4 Proses audit forensik melibatkan whistleblowing 

5 
Kecurangan yang dilaporkan akan ditindaklanjuti dan 

dilakukan investigasi 
Fatmawati (2015) 

6 
Keterangan whistleblower menjadi alat bukti di 

pengadilan 
Matondong (2015) 

7 
Whistleblowing dapat mengurangi tindak kecurangan 

maupun kesalahan manajemen 

Semendawai et al. 

(2011) 

KNKG (2008) 
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Lampiran 2 

Semi Structure Interview Protocol 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang 

faktor - faktor yang mempengaruhi tindakan whistleblowing dalam membantu 

audit forensik. Wawancara ini juga untuk melengkapi dari model yang diusulkan 

berdasarkan pengalaman para auditor forensik untuk menentukan faktor-faktor 

yang mempengaruhi tindakan whistleblowing. Adapun rangkaian pertanyaan 

sebagai bahan wawancara disajikan sebagai berikut: 

P1. Audit Forensik 

 Apa pendapat Anda tentang adanya audit forensik? 

 Bagaimanakah proses pelaksanaannya yang dilakukan agar berjalan 

optimal? 

 Apakah audit forensik merupakan alat deteksi kecurangan yang efektif? 

 Apakah audit forensik dapat digunakan untuk mencari dana yang 

dialihkan atau aset yang salah digunakan? 

 Apakah dengan adanya audit forensik dapat mengurangi kecurangan 

dalam organisasi? 

 Apakah menurut Anda, audit forensik dapat digunakan untuk 

mengevaluasi pengendalian internal suatu organisasi? 

 Apakah ada hal/aspek/faktor lain yang mendukung audit forensik 

tersebut? 

 

P2. Komitmen Organisasi 

 Apakah menurut Anda seorang karyawan (Auditor forensik) harus 

memiliki komitmen organisasi?  

 Apakah Anda akan bekerja keras untuk mencapai keberhasilan organisasi 

meskipun tugas yang diberikan kepada Anda lebih dari satu? 

 Apakah Anda merasa bangga menjadi bagian dari organisasi? 

 Apakah Anda pernah merasa sulit menyetujui kebijakan organisasi 

mengenai hal-hal penting yang berkaitan dengan karyawan? 

 Apakah ada hal/aspek/faktor lain yang mendukung komitmen organisasi 

tersebut? 

P3. Komitmen Profesional 

 Apakah menurut Anda seorang karyawan (Auditor forensik) harus 

memiliki komitmen profesional? 

 Apakah Anda akan berusaha keras dalam menyelesaikan tugas yang 

diemban untuk melancarkan karir? 
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 Apakah profesi yang saat ini Anda jalani adalah pilihan terbaik dan Anda 

memiliki rasa kebanggaan tersendiri terhadap profesi ini? 

 Apa yang akan Anda lakukan dalam mengembangkan karir? Contohnya 

seperti: mengikuti pelatihan dalam rangka pengembangan karir atau 

melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. 

 Apakah ada hal/aspek/faktorlain yang mendukung komitmen profesional 

tersebut? 

 

P4.  Sosialisasi Antisipatif 

 Apakah menurut Anda seorang karyawan (Auditor forensik) harus 

memiliki sikap sosialisasi antisipatif?  

 Apakah Anda mampu bekerja secara optimal dalam karir? 

 Apakah Anda telah mendapatkan bekal dan arahan mengenai nilai-nilai 

dan etika yang harus dimiliki saat menempuh pendidikan dimasa 

lampau? 

 Apakah Anda dapat mengatasi kendala yang terjadi dalam pekerjaan dan 

karir? 

 Apakah ada hal/aspek/faktor lain yang mendukung sosialisasi antisipatif 

tersebut? 

 

P5.  Intesitas Moral 

 Apakah menurut Anda seorang karyawan (Auditor forensik)  harus 

memiliki intensitas moral? 

Situasi 

Ana, seorang pengawas internal perusahaan, diberi tahu oleh Doni, 

Kepala keuangan, dalam rapat komite eksekutif, CEO menginginkan 

kenaikan modal kerja perusahan dan itu final. Sayangnya, Ana tidak 

melihat modal kerja meningkat melalui peningkatan pinjaman, karena 

pendapatan jauh di bawah perkiraan. Doni meminta Ana melakukan 

pengurangan biaya utang dan menahan penjualan lebih lama pada akhir 

bulan. Doni juga menolak permintaan surat manajemen dari auditor luar 

untuk mencatat stok barang untuk menghitung nilai penjualan bersih.  

Di rumah pada akhir pekan, Ana mendiskusikan situasi ini dengan 

suaminya, Roland, seorang manajer senior perusahaan lain. Ana 

mengatakan "Mereka meminta saya untuk memanipulasi pembukuan, 

saya merasa dilematis, karena ini dilakukan untuk kepentingan 

perusahaan dan di sisi lain, saya diharuskan benar-benar loyal." Roland 

mengatakan bahwa perusahaan melakukan ini setiap waktu. Dia 
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mengingatkan Ana untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat 

menyebabkan dia kehilangan pekerjaannya karena ini membantu 

mempertahankan gaya hidup mereka yang nyaman. 

 Apakah situasi di atas melibatkan problema etika? 

 Apakah Ana seharusnya melakukan tindakan tersebut?  

 Jika situasi tersebut terjadi pada Anda, apakah Anda akan melakukan hal 

yang sama?  

 Apakah menurut Anda, tindakan Ana untuk mengikuti saran 

pemimpinnya dalam situasi di atas adalah salah? 

 Apakah keputusan si Ana akan mempengaruhi rekan kerjanya? 

 Menurut Anda kemungkinan tindakan Ana dalam situasi tersebut akan 

menyebabkan kerugian sangat besar atau tidak di masa yang akan 

datang? 

 

P6. Keseriusan Kecurangan 

 Apakah menurut Anda seorang karyawan (Auditor forensik) harus 

memiliki tingkat keseriusan kecurangan dalam organisasi? 

Kasus 1 

Sewaktu mengaudit pembelian saham, Anda menemukan bahwa Manajer 

Produksi bersikeras untuk membayar salah satu pemasok secara tunai. 

Ketika Anda bertanya kepada Manajer Produksi mengenai hal ini, ia 

menjelaskan bahwa, ia dapat menegosiasikan potongan harga dengan 

membayar barang secara tunai. 

Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, Anda mendapati Manajer Produksi 

sebenarnya melebih-lebihkan pembelian dari pemasok ini dan mengambil 

uang untuk dirinya sendiri. Transaksi tersebut tidak diketahui karena 

lemahnya kontrol internal dan hubungan antara Manajer Produksi dan 

Manajer Pengelola. Anda memperkirakan jumlah uang tunai yang 

disalahgunakan pada tahun berjalan lebih dari Rp40.000.000,00. 

a. Tingkat keseriusan perilaku (melebih-lebihkan dan mengambil uang) 

pada kasus di atas.   

 Tidak serius  1  2  3  4  5  6  Sangat serius 

b. Beri nilai kemungkinan bahwa Anda akan melaporkan perilaku di atas 

yang dilakukan oleh Manajer Produksi untuk: 

 Pihak internal dalam organisasi Anda. 

 Kemungkinan kecil  1  2  3  4  5  6  Sangat mungkin 
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 Pihak ekternal dalam organisasi Anda. 

 Kemungkinan kecil   1  2  3  4  5  6  Sangat mungkin 

c. Evaluasi perilaku Manajer Produksi dalam kasus di atas: 

 Etis  1  2  3  4  5  6  Tidak etis   

 Secara moral benar  1  2  3  4  5  6  Secara moral tidak benar 

 Secara budaya dapat diterima 1  2  3  4  5  6  Secara budaya tidak  

 diterima 

 Melanggar kontrak sosial 1  2  3  4  5  6  Tidak melanggar kontrak 

sosial yang tidak tertulis yang tidak tertulis 

 

Kasus 2 

Selama audit atas piutang usaha, akuntan memberi tahu Anda bahwa Chief 

Executive Officer (CEO) perusahaan Anda telah memintanya untuk 

mengurangi perkiraan piutang ragu-ragu untuk meningkatkan pendapatan 

yang dilaporkan. CEO berpendapat bahwa itu adalah praktik umum di 

industri saat masa sulit. 

Secara historis, perusahaan telah membuat tunjangan yang sangat 

konservatif untuk akun yang meragukan, bahkan di tahun-tahun yang buruk 

sekalipun. Permintaan CEO akan menjadikannya salah satu yang paling 

konservatif di industri ini. Untuk memenuhi permintaan CEO, akuntan 

membuat penyesuaian. 

a. Tingkat keseriusan permintaan (pengurangan penyisihan piutang ragu-

ragu) pada kasus di atas.     

 Tidak serius  1  2  3  4  5  6  Sangat serius 

b. Beri nilai kemungkinan bahwa Anda akan melaporkan perilaku di atas 

yang dilakukan oleh CEO untuk: 

 Pihak internal dalam organisasi Anda. 

 Kemungkinan kecil  1  2  3  4  5  6  Sangat mungkin 

 Pihak ekternal dalam organisasi Anda. 

 Kemungkinan kecil   1  2  3  4  5  6  Sangat mungkin 

c. Evaluasi CEO dalam kasus di atas:: 

 Etis  1  2  3  4  5  6  Tidak etis   

 Secara moral benar  1  2  3  4  5  6  Secara moral tidak benar 

 Secara budaya dapat diterima 1  2  3  4  5  6  Secara budaya tidak  

diterima 

 Melanggar kontrak sosial 1  2  3  4  5  6  Tidak melanggar kontrak 

sosial yang tidak tertulis yang tidak tertulis 



132 

 

P7. Tindakan Whistleblowing (Persepsi menjadi whistleblower) 

 Seberapa penting manfaat whistleblowing menurut Anda?  

 Apa tindakan yang Anda lakukan untuk melindungi organisasi dari 

dampak negatif yang lebih besar akibat perilaku fraud?  

 Apakah tindakan whistleblowing yang Anda lakukan untuk melindungi 

kepentingan umum? 

 Apakah tindakan whistleblowing yang Anda lakukan guna menegakkan 

kewajiban etis dan keyakinan moral? 

 Jika dalam organisasi Anda mencurigai atau menemukan bukti terjadi 

kecurangan, apakah Anda akan melakukan tindakan whistleblowing? 

 Apakah ada hal/aspek/faktor lain yang mendukung tindakan 

whistleblowing tersebut? 

 

P8.  Hubungan Komitmen Organisasi, Komitmen Profesional, Sosialisasi 

Antisipatif, Intensitas Moral, dan Keseriusan Kecurangan Terhadap 

Whistleblowing  

 Apakah menurut Anda komitmen organisasi berpengaruh terhadap 

tindakan whistleblowing? 

 Apakah menurut Anda komitmen profesional berpengaruh terhadap 

tindakan whistleblowing? 

 Apakah menurut Anda sosialisasi antispatif berpengaruh terhadap 

tindakan whistleblowing? 

 Apakah menurut Anda intensitas moral berpengaruh terhadap  tindakan 

whistleblowing? 

 Apakah menurut Anda keseriusan kecurangan berpengaruh terhadap 

tindakan whistleblowing? 

P9.  Faktor yang Paling Mempengaruhi Tindakan Whistleblowing 

 Dari kelima faktor yaitu faktor Komitmen Organisasi, Komitmen 

Profesional, Sosialisasi Antisipatif, Intensitas Moral, dan Keseriusan 

Kecurangan, manakah yang menurut Anda paling mempengaruhi 

seseorang untuk melauparkan tindakan kecurangan?  

 

P10. Whistleblowing berpengaruh dalam membantu audit forensik 

 Apakah whistleblowing berpengaruh dalam proses audit forensik? 

 Apakah seorang whistleblower yang berani mengungkapkan adanya 

kecurangan karena identitasnya dirahasiakan? 

 Pada tahap apakah whistleblowing dalam proses audit forensik? 

 Bagaimana proses audit forensik dilakukan dengan melibatkan 

whistleblowing? 
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 Apakah setiap kasus kecurangan yang dilaporkan oleh whistleblower 

harus ditindaklanjuti dan dilakukan investigasi yang mendalam? 

 Apakah keterangan whistleblower dapat menjadi alat bukti di 

pengadilan? 

 Apakah dengan adanya tindakan whistleblowing dapat mengurangi 

tindakan kecurangan, korupsi, penipuan, maupun kesalahan manajemen? 
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Lampiran 3 

Hasil Wawancara 

 

Wawancara  dengan Bapak Informan C pada Senin, 06 Agustus 2018 di Fakultas 

Ekonomi UII. 

 

Q1. Pelaksanaan Audit Forensik 

Pewawancara  

Apa pendapat Anda tentang adanya audit forensik? 

 

Informan C 
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 dharapkan di 

dapatkan oleh lulusan akuntansi oleh sebuah perguruan tinggi. 

 

Pewawancara  
Bagaimanakah proses pelaksanaannya yang dilakukan agar berjalan secara 

optimal? 

 

Informan C  
Ya kalo pelaksana sifatnya mungkin ini ya bahwa audit forensik itu bukan sesuatu 

yang terstandarisasi secara baku, jadi harus disesuaikan dengan kondisi yang ada 

dalam organisasi itu. Makanya teknologi ataupun metodologi dikembangkan 

mengikuti kebutuhan daripada itu. Jadi kalau audit forensik perbankan akan 

berbeda dari audit forensik yang non perbankan misalnya. Jadi pelaksana itu akan 

begitu banyak di desain mengacu pada kebutuhan dari lembaga yang menggunkan 

kompetensi itu. 

 

Pewawancara  

Apakah audit forensik merupakan alat deteksi penipuan yang efektif? 

 

Informan C 
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.  
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Pewawancara  

Apakah audit forensik dapat digunakan untuk mencari dana yang dialihkan? 

 

Informan C  
Tergantung konteksnya. Tapi memang kalua bicara teorinya, itu bagian dari 

pekerjaan itu, kalau memungkinkan alias kalau misalanya auditornya mempunya 

wewenang dan kapasitas untuk melakukan penulusuran dari aset-aset yang 

disalahgunakan. Maka  itu menjadi khakikatnya. Karena tadikan sesuai dengan 

keperluan dan sesuai dengan kondisi organisasinya. 

 

Pewawancara  

Apakah audit forensik dapat mengidentifikasi aset yang salah digunakan? 

 

Informan C 
Itu kan bagian dari asset usaha proporation. Jadi ada kategori kecurangan, 

namanya aset usaha proporation penyalahgunaan aset. Ya memang iya, kalau 

misal diperuntukan unuk itu adalah hal yang saya rasa tidak aneh, artinya memang 

salah satu fungsinya kan adalah mengungkap kasus-kasus yang terkait dengan 

kecurangan dan salah satu kecurangan adlah penyalahgunaan aset. Dan otomatis 

audit forensik yang memang iya dapat digunakan mengidentifikasi apa saja aset 

yang disalahgunakan.  

 

Pewawancara 

Apakah dengan adanya audit forensik dapat mengurangi kecurangan dalam 

organisasi? 

 

Informan C  

Tergantung ya. Tergantung bagaimana sistematika pelaksanaan itu dilakukan. 

Karena tindak lanjut dari audit forensik itu sebenarnya yang paling penting. 

Ketika seseorang melakukan fraud kemudian audit forensik mengungkap dan dia 

tidak diapa-apakan berarti orang tidak ada efek jeranya. Dia tidak menganggap 

sesuatu yang bisa mencegah atau mengurangi. Jadi lebih pada bagaimana tindak 

lanjut dari hasil audit forensik itu. Walaupun ada pengaruhnya tapi tetap tindak 

lanjut itu punya pengaruh yang besar dari persepsi orang-orang di organisasi 

dengan kecurangan. 

 

Pewawancara 

Apakah menurut Anda, audit forensik dapat digunakan untuk mengevaluasi 

pengendalian internal suatu organisasi? 

 

Informan C 

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 
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internal. Jadi memang iya, memang salah satu yang mungkin atau yang harus 

dilakukan adalah melihat sebaik apa pengendalaian internal dalam organisasi.  

 

Pewawancara  
Apakah ada hal/aspek/faktor lain yang mendukung audit forensik tersebut? 

 

Informan C 

Ada banyak ya. Kompetensi itu jelas, terus support dari organisasi, kemudian 

fasilitas. Ya tapi lebih pada kompetensi dari auditornya, kemudian kepedulian 

organsasi pada aspek-aspek yang terkait pada pencegahan kecurangan, terutama 

pada mereka yang posisinya pada posisi managerial misalnya, sehingga ini 

mereka sebagai penentu ya. Nanti audit forensik punya peranan besar gak dalam 

organisasi itu untuk peningkatan. Mungkin peningkatan sistem anti fraud atau apa 

dalam organisasi itu.  

 

 

Q2. Komitmen Organisasi 

 

Pewawancara  

Apakah menurut Anda seorang karyawan (Auditor forensik) harus memiliki 

komitmen organisasi?  

 

Informan C  

Iya, kalau itu jelas iya. 

  

Pewawancara  
Apakah Anda akan bekerja keras untuk mencapai keberhasilan organisasi 

meskipun tugas yang diberikan kepada Anda lebih dari satu? 

 

Informan C  
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. 

 

Pewawancara  

Apakah Anda merasa bangga menjadi bagian dari organisasi? 

 

Informan C  
Ya sama juga. Memang itu kan alasan kenapa bergabung dalam suatu organisasi. 

Kan kita punya nilai, menganggap kita punya nilai, kita juga punya persepsi 

terkait dengan bagaimana organisasi itu di masyarakat. Jadi dengan sendirinya 

bangga itu sudah bagian dari profesionalitas atau bagian dari organisasi itu tadi. 

 

Pewawancara  
Apakah Anda pernah merasa sulit menyetujui kebijakan organisasi mengenai hal-

hal penting yang berkaitan dengan karyawannya? 
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Informan C  

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.  

 

 

Q3. Komitmen Profesional 

 

Pewawancara  

Apakah menurut Anda seorang karyawan (Auditor forensik) harus memiliki 

komitmen profesional? 

 

Informan C  

Iya.  

 

Pewawancara  
Apakah Anda akan berusaha keras dalam menyelesaikan tugas yang diemban 

untuk melancarkan karir? 

 

Informan C  
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.  

 

Pewawancara  

Apakah profesi yang saat ini Anda jalani adalah pilihan terbaik dan Anda 

memiliki rasa kebanggaan tersendiri terhadap profesi ini? 

 

Informan C 

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

itu salah satu faktornya. 

 

Pewawancara 

Apa yang akan Anda lakukan dalam mengembangkan karir? Contohnya seperti: 

mengikuti pelatihan dalam rangka pengembangan karir atau melanjutkan studi ke 

jenjang yang lebih tinggi. 

 

Informan C  
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. 
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Q4. Sosialisasi Antisipatif 

 

Pewawancara  

Apakah menurut Anda seorang karyawan (Auditor forensik) harus memiliki sikap 

sosialisasi antisipatif?  

 

Informan C 

Iya. 

 

Pewawancara  
Apakah Anda mampu bekerja secara optimal dalam karir? 

 

Informan C  

Setahu saya sih iya. Maksudnya sejauh yang saya tahu. 

 

Pewawancara  
Apakah Anda telah mendapatkan bekal dan arahan mengenai nilai-nilai dan etika 

yang harus dimiliki saat menempuh pendidikan dimasa lampau? 

 

Informan C  
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-pengetahuan teknologi dan sebagaianya. Tapi mungkin 

porsi pendidikan moral semakin lama semakin terkurangi untuk sekarang. 

 

Pewawancara  

Apakah Anda dapat mengatasi kendala yang terjadi dalam pekerjaan dan karir? 

 

Informan C 
Sejauh ini masih mampu ya. Sejauh ini masih. 

 

 

Q5. Intensitas Moral 

 

Pewawancara 
Apakah menurut Anda seorang karyawan (Auditor forensik)  harus memiliki 

intensitas moral? 

 

Informan C 
Iya juga. 
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Kasus 

Ana, seorang pengawas internal perusahaan, diberi tahu oleh Doni, Kepala 

keuangan, dalam rapat komite eksekutif, CEO menginginkan kenaikan modal 

kerja perusahan dan itu final. Sayangnya, Ana tidak melihat modal kerja 

meningkat melalui peningkatan pinjaman, karena pendapatan jauh di bawah 

perkiraan. Doni meminta Ana melakukan pengurangan biaya utang dan menahan 

penjualan lebih lama pada akhir bulan. Doni juga menolak permintaan surat 

manajemen dari auditor luar untuk mencatat stok barang untuk menghitung nilai 

penjualan bersih.  

Di rumah pada akhir pekan, Ana mendiskusikan situasi ini dengan suaminya, 

Roland, seorang manajer senior perusahaan lain. Ana mengatakan "Mereka 

meminta saya untuk memanipulasi pembukuan, saya merasa dilematis, karena ini 

dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan di sisi lain, saya diharuskan benar-

benar loyal." Roland mengatakan bahwa perusahaan melakukan ini setiap waktu. 

Dia mengingatkan Ana untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan 

dia kehilangan pekerjaannya karena ini membantu mempertahankan gaya hidup 

mereka yang nyaman. 

 

Pewawancara  

Apakah situasi di atas melibatkan problema etika? 

 

Informan C 
Secara umum iya sih. Dalam arti suatu  yang biasa dilakukan, tapi ternyata bukan 

suatu yang biasa dilakukan. Keputusannya kenapa dilakukan atau tidak kan. Jadi 

dilema etis ya memang ada dalam kondisi seperti ini.  

 

Pewawancara 

Apakah menurut Anda, tindakan Ana untuk mengikuti saran pemimpinnya dalam 

situasi di atas adalah salah? 

 

Informan C  

Iya. Memang itu, karena membawa dampak ke depannya kan.  

 

Pewawancara  
Apakah Ana seharusnya melakukan tindakan memanipulasi pembukuan?  

 

Informan C 

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. 

 

Pewawancara 

Menurut Anda kemungkinan tindakan Ana dalam situasi tersebut akan 

menyebabkan kerugian sangat besar atau tidak di masa mendatang? 
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Informan C 

Ya seperti itu tadi, dalam jangka panjang pasti akan merugikan perusahaan. 

 

Pewawancara 
Jika situasi tersebut terjadi pada Anda, apakah Anda akan tidak akan melakukan 

manipulasi pembukuan?  

 

Informan C 
Manipulasi keuangan ini kan belum terjadi. Tapi Ana masih dilema apa ia akan 

melakukan yangdiperintahkan CEO nya atau tidak. Kalau menurut saya sebaiknya 

tidak melakukanya, karena dampakmya akan ke perusahaan dan nama baiknya 

juga kan. Jadi sebaiknya dilakukan rapat terlebih dahulu untuk memutuskan 

keputusan yang baik.   

 

Pewawancara 

Menurut Anda kemungkinan tindakan Ana dalam situasi tersebut akan 

menyebabkan kerugian sangat besar atau tidak di masa mendatang? 

 

Informan C 

Ya seperti itu tadi, dalam jangka panjang pasti akan merugikan perusahaan. 

 

Q6. Keseriusan Kecurangan 

 

Pewawancara 

Apakah menurut Anda seorang karyawan (Auditor forensik) harus sensitif 

terhadap tingkat keseriusan kecurangan dalam organisasi? 

 

Informan C 

Iya, malah ini sangat berpengaruh. 
 

Kasus 1 

Sewaktu mengaudit pembelian saham, Anda menemukan bahwa Manajer 

Produksi bersikeras untuk membayar salah satu pemasok secara tunai. Ketika 

Anda bertanya kepada Manajer Produksi mengenai hal ini, ia menjelaskan bahwa, 

ia dapat menegosiasikan potongan harga dengan membayar barang secara tunai. 

Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, Anda mendapati Manajer Produksi 

sebenarnya melebih-lebihkan pembelian dari pemasok ini dan mengambil uang 

untuk dirinya sendiri. Transaksi tersebut tidak diketahui karena lemahnya kontrol 

internal dan hubungan antara Manajer Produksi dan Manajer Pengelola. Anda 

memperkirakan jumlah uang tunai yang disalahgunakan pada tahun berjalan lebih 

dari Rp40.000.000,00. 
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a. Tingkat keseriusan perilaku (melebih-lebihkan dan mengambil uang) pada 

kasus di atas.   

 Tidak serius  1  2  3  4  5  6   Sangat serius 

b. Beri nilai kemungkinan bahwa Anda akan melaporkan perilaku di atas yang 

dilakukan oleh Manajer Produksi untuk: 

 Pihak internal dalam organisasi Anda. 

 Kemungkinan kecil  1  2  3  4  5  6  Sangat mungkin 

 Pihak ekternal dalam organisasi Anda. 

 Kemungkinan kecil   1  2  3  4  5  6  Sangat mungkin 

c. Evaluasi perilaku Manajer Produksi dalam kasus di atas: 

 Etis  1  2  3  4  5  6  Tidak etis   

 Secara moral benar  1  2  3  4  5  6   Secara moral tidak benar 

 Secara budaya dapat diterima  1  2  3  4  5  6  Secara budaya tidak  

       diterima 

 Melanggar kontrak sosial  1  2  3  4  5  6  Tidak melanggar kontrak sosial 

 yang tidak tertulis  yang tidak tertulis 

 

Kasus 2 

Selama audit atas piutang usaha, akuntan memberi tahu Anda bahwa Chief 

Executive Officer (CEO) perusahaan Anda telah memintanya untuk mengurangi 

perkiraan piutang ragu-ragu untuk meningkatkan pendapatan yang dilaporkan. 

CEO berpendapat bahwa itu adalah praktik umum di industri saat masa sulit. 

Secara historis, perusahaan telah membuat tunjangan yang sangat konservatif 

untuk akun yang meragukan, bahkan di tahun-tahun yang buruk sekalipun. 

Permintaan CEO akan menjadikannya salah satu yang paling konservatif di 

industri ini. Untuk memenuhi permintaan CEO, akuntan membuat penyesuaian. 

a.  Tingkat keseriusan permintaan (pengurangan penyisihan piutang ragu-ragu) 

pada kasus di atas.     

 Tidak serius  1  2  3  4  5  6  Sangat serius 

b. Beri nilai kemungkinan bahwa Anda akan melaporkan perilaku di atas yang 

dilakukan oleh CEO untuk: 

 Pihak internal dalam organisasi Anda. 

 Kemungkinan kecil  1  2  3  4  5  6  Sangat mungkin 
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 Pihak ekternal dalam organisasi Anda. 

 Kemungkinan kecil   1  2  3  4  5  6  Sangat mungkin 

c.  Evaluasi CEO dalam kasus di atas: 

 Etis  1  2  3  4  5  6  Tidak etis   

 Secara moral benar  1  2  3  4  5  6  Secara moral tidak benar 

 Secara budaya dapat diterima  1  2  3  4  5  6  Secara budaya tidak diterima 

 Melanggar kontrak sosial  1  2  3  4  5  6  Tidak melanggar kontrak sosial 

 yang tidak tertulis yang tidak tertulis 

Q7. Tindakan Whistleblowing (Persepsi menjadi whistleblower) 

Pewawancara 
Seberapa penting manfaat whistleblowing menurut Anda?  

 

Informan C 

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. 

 

Pewawancara 
Apa tindakan yang Anda lakukan untuk melindungi organisasi dari dampak 

negatif yang lebih besar akibat perilaku fraud?  

 

Informan C 
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. 

 

Pewawancara 

Apakah tindakan whistleblowing yang Anda lakukan untuk melindungi 

kepentingan umum? 

 

Informan C 
Pertama itu kan deteksi ya, sistem itu kan memberikan organisasi untuk 

mendeteksi bahwa indikasi telah terjadi sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. 

Tapi juga nantinya whistleblowing itu bisa menjadi bagian dari pencegahan. 

Terlebih dalam hal ini kan proses itu akan berlanjut ketika sudah benar-benar 

“clear” dalam arti mungkin kasusnya sudah terungkap dan lain sebagainya, itu 
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akan dipertimbangkan untuk bagaimana kedepannya agar tidak terjadi lagi. 

Supaya kedepannya agar organisasi itu tidak ada masalah fraud lagi. 

 

Pewawancara  
Apakah tindakan whistleblowing yang Anda lakukan guna menegakkan kewajiban 

etis dan keyakinan moral? 

 

Informan C 
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. 

 

Pewawancara  
Jika dalam organisasi Anda mencurigai atau menemukan bukti terjadi 

kecurangan, apakah Anda akan melakukan tindakan whistleblowing? 

 

Informan C 
Akan melaporkan ke pihak internal terlebih dahulu, jika pihak internal tidak 

menindaklanjuti baru ke pihak eksternal. 

 

Pewawancara  
Apakah ada hal/aspek/faktor lain yang mendukung tindakan whistleblowing 

tersebut? 

Informan C 

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. 
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Q8. Hubungan komitmen organisasi., komitmen profesional, sosialisasi 

antisipatif, intensitas moral, dan  keseriusan kecurangan berpengaruhi 

terhadap tindakan whistleblowing  

 

Pewawancara  

Apakah menurut Anda komitmen organisasi berpengaruh terhadap tindakan 

whistleblowing? 

 

Informan C 

Iya. 

 

Pewawancara  
Apakah menurut Anda komitmen profesional berpengaruh terhadap tindakan 

whistleblowing? 

 

Informan C  
Iya juga 

 

Pewawancara  
Apakah menurut Anda sosialisasi antispatif berpengaruh terhadap tindakan 

whistleblowing? 

 

Informan C  
Iya. 

 

Pewawancara  
Apakah menurut Anda intensitas moral berpengaruh terhadap  tindakan 

whistleblowing? 

Informan C   

Iya 

 

Pewawancara  

Apakah menurut Anda keseriusan kecurangan berpengaruh terhadap tindakan 

whistleblowing? 

 

Informan C  

Iya, pasti berpengaruh. 

 

 

 

 

 

 



145 

 

Q9. Faktor yang Paling Mempengaruhi tindakan whistleblowing. 

 

Pewawancara 

Dari kelima faktor yaitu faktor Komitmen Organisasi, Komitmen Profesional, 

Sosialisasi Antisipatif, Intensitas Moral, dan Keseriusan Kecurangan, manakah 

yang menurut Anda paling mempengaruhi seseorang untuk melauparkan tindakan 

kecurangan?  

 

Informan C 

Menurut saya keseriusan kecurangan. 

 

Q10. Pengaruh whistleblowing dalam pelaksanaan audit forensik  

 

Pewawancara  
Apakah whistleblowing berpengaruh dalam proses audit forensik? 

 

Informan C 

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.   

 

Pewawancara  

Apakah seorang whistleblower yang berani mengungkapkan adanya kecurangan 

karena identitasnya dirahasiakan? 

 

Informan C  

Itu tergantung ya. Tergantung budaya organisasinya. Jadi dalam proses, kalau 

perusahaan-perusahaan besar yang sudah mungkin masalah whistleblowingnya 

sudah maju, budaya organisasi yang diciptakan adalah mereka akan memberikan 

satu environment dimana orang kalau melihata 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 fraudyang kemudiandi 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 mendorongorang untuk melaporkan. Jadi, bisa iya atau tidak 

tergantung situasi dan budanya. 
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Pewawancara   

Pada tahap apakah whistleblowing dalam proses audit forensik? 

 

Informan C  
Sebenarnya ini sejauh mana kasusnya. Jadi setiap kasus beda-beda. Whistleblower 

itu kalau misalnya memang dia punya informasi atau bahkan dia berada 

dilingkaran yang sama seperti orang yang dilaporkan dan sebagainya, iya dia akan 

menjadi salah satu sumber informasi yang potensial dalam proses audit forensik. 

 

Pewawancara  
Bagaimana proses audit forensik dilakukan dengan melibatkan whistleblowing? 

 

Informan C 

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. 

 

Pewawancara  
Apakah setiap kasus kecurangan yang dilaporkan oleh whistleblower harus 

ditindaklanjuti dan dilakukan investigasi yang mendalam? 

 

Informan C  
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.   

    

Pewawancara  

Apakah keterangan whistleblower dapat menjadi alat bukti di pengadilan? 

 

Informan C  
Kalau itu sepanjang bisa diverifikasi dan relevan, setahu saya itu iya. Tapi 

memang yang bisa memutuskan adalah orang-orang dalam kompetensi hukum. 



147 

 

Apakah itu bisa masuk sebagai bagian dari alat bukti atau tidak. Tapi kalau secara 

ini, tadi sepanjang dia punya informasi yang bisa pertanggungjawabkan dan 

kemudian sudah dicek oleh auditor forensik, itu kemungkina bisa digunakan 

sebagai alat bukti. 

 

Pewawancara  
Apakah dengan adanya tindakan whistleblowing dapat mengurangi tindakan 

kecurangan, korupsi, penipuan, maupun kesalahan manajemen? 

 

Informan C 
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 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. 
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Lampiran 4  

Kerangka Konseptual Studi Lapangan Audit Forensik 
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Lampiran 5 

 Kerangka Konseptual Studi Lapangan Komitmen Organisasi 
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Lampiran 6  

Kerangka Konseptual Studi Lapangan Komitmen Profesional 
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Lampiran 7  

Kerangka Konseptual Studi Lapangan Sosialisasi Antisipatif 
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Lampiran 8  

Kerangka Konseptual Studi Lapangan Intensitas Moral 
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Lampiran 9  

Kerangka Konseptual Studi Lapangan Keseriusan Kecurangan 
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Lampiran 10  

Kerangka Konseptual Studi Lapangan Tindakan Whistleblowing 
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Lampiran 11  

Kerangka Konseptual Studi Lapangan Hubungan Faktor Terhadap Tindakan Whistleblowing 
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Lampiran 12 

Kerangka Konseptual Studi Lapangan Faktor Paling Berpengaruh Terhadap Tindakan Whistleblowing 
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Lampiran 13  

Kerangka Konseptual Studi Lapangan Pengaruh Whistleblowing dalam Pelaksanaan Audit Forensik 
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Lampiran 14 

 Hasil Matrix Coding Masing-Masing Konstruksi 

 

Komitmen Organisasi Informan A Informan B Informan C Informan D Informan E Informan F Informan G Informan H 

Memiliki komitmen organisai 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bekerja keras mencapai keberhasilan organisasi 1 1 1 1 1 1 1 1 

Merasa bangga menjadi bagian organisasi 1 1 1 1 1 1 1 1 

Merasa sulit menyetujui kebijakan organisasi 

berkaitan dengan karyawan 
0 1 1 0 0 0 0 0 

 

Komtmen Profesional Informan A Informan B Informan C Informan D Informan E Informan F Informan G Informan H 

Memiliki komitmen profesional 1 1 1 1 1 1 1 1 

Berusaha keras melancarkan karir 1 1 1 1 1 1 1 1 

Profesi terbaik dan rasa bangga 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mengembangkan Karier 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Audit Forensik Informan A Informan B Informan C Informan D Informan E Informan F Informan G Informan H 

Pendapat tentang audit forensik 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pelaksanaan audit forensik secara optimal 1 1 1 1 1 1 1 1 

Alat deteksi kecurangan 1 0 0 1 1 0 1 1 

Mencari dana yang dialihkan atau aset yang 

disalahgunakan 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Mengurangi kecurangan dalam organisasi 1 1 1 1 1 1 1 1 

Evaluasi pengendalian internal 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Lanjutan Hasil Matrix Coding Masing-Masing Konstruk 

 

Sosialisasi Antisipatif Informan A Informan B Informan C Informan D Informan E Informan F Informan G Informan H 

Memiliki sosialisasi antisipatif 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bekerja secara optimal dalam karier 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bekal dan arahan mengenai nilai etika saat 

pendidikan di masa  lampau 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Mengatasi kendala dalam pekerjaan dan karier 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Intensitas Moral Informan A Informan B Informan C Informan D Informan E Informan F Informan G Informan H 

Memiliki intensitas moral 1 1 1 1 1 1 1 1 

Melibatkan problem etika 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tindakan mengikuti saran pimpinan salah 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tidak melakukan manipulasi pembukuan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kerugian besar di masa mendatang 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jika situasi tersebut terjadi pada Anda 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Lanjutan Hasil Matrix Coding Masing-Masing Konstruk 

 

Keseriusan Kecurangan Informan A Informan B Informan C Informan D Informan E Informan F Informan G Informan H 

Memiliki sensitifitas terhadap keseriusan 

kecurangan 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Kasus 1 Melebih-lebihkan Pembelian dan Pengambilan Dana 

Sangat serius 1 1 1 1 1 1 1 1 

Melaporkan ke pihak internal organisasi 1 1 1 1 1 1 1 1 

Melaporkan ke pihak eksternal organisasi 1 0 0 1 0 0 1 0 

Perilaku tidak etis 1 1 1 1 1 1 1 1 

Perilaku secara moral tidak benar 1 1 1 1 1 1 1 1 

Perilaku secara budaya tidak dapat diterima 1 1 1 1 1 1 1 1 

Perilaku melanggar kontrak sosial tertulis 

maupun lisan 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Kasus 2 Pengurangan Piutang Untuk Meningkatkan Pendapatan 

Sangat serius 1 1 1 1 1 1 1 1 

Melaporkan ke pihak internal organisasi 1 1 1 1 1 1 1 1 

Melaporkan ke pihak eksternal organisasi 1 1 0 1 0 0 1 0 

Perilaku tidak etis 1 1 1 1 1 1 1 1 

Perilaku secara moral tidak benar 1 1 1 1 1 1 1 1 

Perilaku secara budaya tidak dapat diterima 1 1 1 1 1 1 1 1 

Perilaku melanggar kontrak sosial tertulis 

maupun lisan 
1 1 1 1 1 1 1 1 
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Lanjutan Hasil Matrix Coding Masing-Masing Konstruk 

 

Tindakan Whistleblowing Informan A Informan B Informan C Informan D Informan E Informan F Informan G Informan H 

Manfaat whistleblowing 1 1 1 1 1 1 1 1 

Melindungi organisasi dari dampak negatif akibat 

fraud 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Melindungi kepentingan umum  1 1 1 1 1 1 1 1 

Menegakan kewajiban etis dan keyakinan moral 1 1 1 1 1 1 1 1 

Akan melakukan whistleblowing 0 1 1 1 0 0 1 1 

Budaya organisasi 0 0 1 0 0 0 0 0 

Komitmen manajemen puncak 0 0 0 0 1 0 1 1 

 

Hubungan Faktor Terhadap Tindakan 

Whistleblowing 
Informan A Informan B Informan C Informan D Informan E Informan F Informan G Informan H 

Pengaruh komitmen organisasi terhadap tindakan 
whistleblowing 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Pengaruh komitmen profesional terhadap tindakan 
whistleblowing 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Pengaruh sosialisasi antisipatif terhadap tindakan 
whistleblowing 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Pengaruh intensitas moral terhadap tindakan 
whistleblowing 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Pengaruh keseriusan kecurangan terhadap tindakan 
whistleblowing 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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Lanjutan Hasil Matrix Coding Masing-Masing Konstruk 

 

FaktorPaling Mempengaruhi Tindakan 

Whistleblowing 
Informan A Informan B Informan C Informan D Informan E Informan F Informan G Informan H 

Komitmen organisasi 1 1 0 1 1 0 1 0 

Komitmen profesional 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sosialisasi antisipatif 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intensitas moral 0 0 0 1 0 0 0 0 

Keseriusan kecurangan 0 0 1 0 0 1 0 1 

 

Pengaruh Whistleblowing dalam Proses Audit Forensik Informan A Informan B Informan C Informan D Informan E Informan F Informan G Informan H 

Whistleblowing dalam proses audit forensik 1 1 1 1 1 1 1 1 

Identitas whistleblower dirahasiakan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tahap whistleblower dalam proses audit forensik 1 1 1 1 1 1 1 1 

Proses audit forensik melibatkan whistleblower 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ditindaklanjuti dan dilakukan investasi mendalam 0 0 0 0 0 0 0 0 

Keterangan whistleblower dijadikan bukti di persidangan 1 0 1 1 1 1 1 1 

Mengurangi kecurangan maupun kesalahan manajemen 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 


