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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor sikap terhadap 

whistle-blowing, komitmen organisasi, personal cost, dan tingkat keseriusan 

kecurangan terhadap  minat whistle-blowing pegawai negeri sipil di lingkungan 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Data yang digunakan 

dalam penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survei 

kuesioner secara online. Menggunakan sampel 107 orang pegawai BPK RI yang 

berasal dari 35 induk unit kerja yang berbeda, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa bahwa tiga dari empat determinan secara signifikan berpengaruh terhadap 

minat whistle-blowing PNS BPK-RI yaitu sikap terhadap whistle-blowing, 

komitmen organisasi, dan tingkat keseriusan kecurangan. Diskusi terhadap 

implikasi hasil penelitian dan keterbatasannya juga telah dilakukan. 

Kata Kunci:  minat whistle-blowing, sikap terhadap whistle-blowing, komitmen 

organisasi, personal cost, tingkat keseriusan kecurangan  
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Abstract 

 

This research aims to examine the influence of attitude towards whistle-

blowing, organizational commitment, personal cost, and seriousness of 

wrongdoing on the whistle-blowing intentions among civil servants in the 

Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). This research used 

primary data collected through the online questionnaire survey. Using a sample of 

107 BPK RI’s civil servants from 35 different units, this research shows that three 

of the four determinants significantly effect on whistle blowing intention are 

attitude towards whistle-blowing, organizational commitment, and seriousness of 

wrongdoing. The implications of these research and its limitations are also 

discussed. 

Keywords: whistle-blowing intention, attitude towards whistle-blowing, 

organizational commitment, personal cost, seriousness of 

wrongdoing.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Maraknya tindak kecurangan yang terungkap beberapa tahun belakangan ini 

baik di sektor privat maupun di sektor pemerintahan mendapat perhatian yang 

serius dari publik. Berbagai kasus yang menghebohkan dunia bisnis di kancah 

global seperti skandal Enron, Worldcom, Satyam, Lehman Brothers, Madoff 

maupun Olympus menyebabkan kerugian bernilai puluhan milyar dolar bahkan 

beberapa diantara perusahaan tersebut harus gulung tikar. Berdasarkan Report to 

The Nation (RTTN) tahun 2012 yang diterbitkan oleh ACFE (Association of 

Certified Fraud Examiners) diketahui bahwa dari kasus yang telah dilaporkan 

kepada ACFE, sebesar 87% merupakan kasus penyimpangan atas aset (Asset 

Misappropriation) dengan median kerugian sebesar $120.000, sebesar 8% 

merupakan skema kasus kecurangan laporan keuangan dengan median kerugian 

sebesar $1 juta, dan  sisanya  merupakan skema kasus korupsi dengan median 

kerugian sebesar $250.000. 

Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia, namun tipologi fraud yang paling 

sensitif dan menjadi perhatian di negeri ini adalah Korupsi, khususnya yang 

terjadi di sektor publik. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2013  

yang diterbitkan oleh Transparency International, Indonesia memperoleh nilai 32 

atau berada pada peringkat 114 dari 177 negara yang disurvei. Penilaian tersebut 

menggunakan skala nilai 0 – 100, 0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat 

bersih. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa persepsi korupsi di Indonesia 
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masih tinggi. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 IPK Indonesia juga mendapat 

nilai yang sama yaitu 32, sehingga dapat ditafsirkan bahwa pemberantasan 

korupsi di Indonesia dinilai stagnan.  

Gambaran permasalahan kecurangan sektor publik di Indonesia salah 

satunya dapat dilihat pada laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester  (IHPS) II 

Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). 

Berdasarkan IHPS II Tahun 2013, BPK RI mengungkapkan bahwa dari 662 

pemeriksaan yang telah dilaksanakan di semester II Tahun 2013 terungkap 

sebanyak 10.996 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp13,96 triliun. Dari jumlah 

tersebut, sebanyak 3.452 kasus merupakan temuan berdampak finansial yaitu 

temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang 

mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai 

Rp9,24 triliun. 

Korupsi selalu menimbulkan kerugian, untuk itu korupsi perlu diberantas. 

Diniastri (2010: 5) mengungkapkan bahwa seberapapun kecilnya dana yang 

dikorupsi, pemberantasan korupsi kecil sama strategisnya dengan pemberantasan 

korupsi besar. Bibit korupsi kecil jika dibiarkan dapat menjadi sebuah kebiasaan 

buruk yang berbuah korupsi besar. Untuk memberantas korupsi yang terjadi dalam 

suatu organisasi, tentu korupsi tersebut harus dideteksi terlebih dahulu. Salah satu 

alat yang efektif digunakan untuk mendeteksi korupsi adalah dengan 

memberdayakan Whistle-blower.  
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Susmanschi (2012) mendefinisikan Whistle-blower sebagai seseorang 

(pegawai dalam organisasi) yang memberitahukan kepada publik atau kepada 

pejabat yang berkuasa tentang dugaan ketidakjujuran, kegiatan ilegal atau 

kesalahan yang terjadi di departemen pemerintahan, organisasi publik, organisasi 

swasta, atau pada suatu perusahaan. Sweeney (2008) mengungkapkan bahwa hasil 

studi secara konsisten menunjukkan bahwa terbongkarnya sebagian besar kasus 

kecurangan dalam bisnis dan lingkungan kerja terjadi karena adanya pegawai atau 

informan kunci lainnya yang melakukan whistle-blowing. Pengaduan dari whistle-

blower terbukti lebih efektif dalam mengungkap fraud dibandingkan metode 

lainnya seperti audit internal, pengendalian internal maupun audit eksternal. 

Pendapat tersebut sejalan dengan laporan RTTN yang diterbitkan oleh ACFE 

setiap dua tahun sekali (terakhir tahun 2012) yang senantiasa menempatkan tips 

dalam peringkat teratas sumber pengungkap kecurangan.  

Pemahaman terhadap efektifitas whistle-blowing tersebut kemudian memicu 

beragam organisasi untuk mulai proaktif mendeteksi kecurangan dengan 

mengimplementasikan hotline whistle-blowing system melalui berbagai sarana 

komunikasi seperti melalui pengaduan telepon atau jaringan web-site/internet. 

Dengan menyediakan whistle-blowing system, organisasi telah menyediakan jalur 

formal whistle-blowing yang memudahkan anggota organisasi untuk berpartisipasi 

melaporkan kecurangan yang diketahuinya. Whistle-blowing system hanya akan 

berjalan efektif dalam memerangi korupsi jika seluruh anggota organisai 

berpartisipasi (Winardi, 2013) 
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Menjadi whistle-blower bukanlah suatu perkara yang mudah. Di Indonesia 

sendiri menjadi whistle-blower belum merupakan hal biasa, mengingat 

keengganan dan ketakutan masih lebih dominan (Hardjapamekas dan Rukmana, 

2009). Seseorang yang memiliki informasi dugaan kecurangan, khususnya yang 

berasal dari lingkungan internal organisasi, akan menghadapi dilema etis dalam 

memutuskan apakah harus “meniup peluit” atau membiarkannya tetap 

tersembunyi. Whistle-blowing dapat memunculkan konflik kepentingan antar 

pribadi pengungkapnya, organisasi dan lingkungan sosial disekitarnya. Rothschild 

dan Miethe (1999) mengungkapkan bahwa Sebagian orang memandang whistle-

blower sebagai pengkhianat yang melanggar norma loyalitas organisasi, sebagian 

lainnya memandang whistle-blower sebagai pelindung heroik terhadap nilai-nilai 

yang dianggap lebih penting dari loyalitas kepada organisasi. Pandangan yang 

bertentangan tersebut kerap menjadikan calon whistle-blower berada dalam 

dilema kebimbangan menentukan sikap yang pada akhirnya dapat mendistorsi 

minat whistle-blowing. 

Memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat pegawai untuk 

melakukan tindakan whistle-blowing penting dilakukan agar organisasi dapat 

merancang kebijakan dan sistem whistle-blowing yang paling efektif. Near et al. 

(1993) yang dikutip oleh Winardi (2013) menyatakan: harus selalu diingat bahwa 

kekuatan dari sistem whistle-blowing bergantung pada whistle-blower, partisipasi 

whistle-blower krusial terhadap efektifitas sistem whistle-blowing. Hal ini karena 

sistem akan percuma jika tidak ada seorangpun yang menggunakannya untuk 

melaporkan adanya tindakan fraud.  



5 
 

 

 

Beberapa ahli mengkaitkan minat whistle-blowing dengan prosocial 

organizational behavior theory seperti yang dilakukan oleh Brief dan Motowidlo 

(1986). Brief dan Motowidlo (1986) mendefinisikan prosocial organizational 

behavior sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan oleh anggota sebuah 

organisasi terhadap individu, kelompok, atau organisasi yang ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi tersebut. Lebih 

lanjut bentuk-bentuk perilaku prososial tersebut digambarkan Brief dan 

Motowidlo (1986) dalam 13 wujud perilaku. Salah satu perilakunya adalah saat 

anggota organisasi keberatan dengan adanya arahan, prosedur, atau kebijakan 

yang menurutnya mungkin tidak etis, ilegal atau membawa bencana bagi tujuan 

jangka panjang organisasi, namun ia tidak dapat langsung menunjukkannya atau 

merubahnya, ia mungkin dapat melakukan whistle-blowing dan menyampaikan 

hal tersebut kepada individu atau badan lainnya yang memiliki posisi untuk 

melakukan tindakan korektif. Sehingga dengan mengacu pada prosocial 

organizational behavior theory, dapat disimpulkan bahwa tindakan whistle-

blowing seorang pegawai menunjukkan bentuk komitmen pegawai tersebut untuk 

melindungi organisasinya dari ancaman hal-hal yang tidak etis atau ilegal. 

Minat untuk melakukan whistle blowing di sisi lain dapat terganggu oleh 

masalah Personal Cost. Personal cost tersebut adalah faktor tekanan yang 

diterima oleh calon whistle-blower berupa sanksi atau balas dendam yang 

kemungkinan akan dialami oleh pelapor kecurangan. Sanksi tersebut dapat berasal 

dari pihak manajemen, atasan atau rekan kerja. Personal cost ini juga menjadi 

dasar salah satu pertimbangan pada penelitian Kaplan dan Whitecotton (2001) dan 
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Winardi (2013). Personal cost dalam penelitian yang telah disebutkan di atas 

bukan hanya berupa dampak/sanksi yang diterima dari tindakan balas dendam dari 

pelaku kecurangan, melainkan faktor etis dari tindakan tersebut. Whistle-blowing 

dianggap sebagai tindakan yang tidak etis, misalnya dengan melaporkan 

kecurangan yang dilakukan oleh atasan ataupun teman yang memiliki kedekatan 

hubungan (kohesivitas) dianggap sebagai tindakan yang tidak etis karena tindakan 

tersebut berarti menentang atasan ataupun mengkhianati hubungan pertemanan. 

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, penelitian-penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan berkaitan dengan minat whistle-blowing antara lain adalah 

Penelitian Kaplan dan Whitecotton (2001) yang menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat auditor untuk melaporkan auditor lainnya yang diduga 

melakukan tindakan yang mencurigakan (questionable act). Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa faktor tanggung jawab personal untuk melaporkan dan 

personal cost berpengaruh terhadap minat auditor untuk melaporkan auditor 

lainnya, sedangkan faktor persepsi tingkat keseriusan tindakan dan komitmen 

profesional tidak berpengaruh. Penelitian yang dilakukan oleh Kaplan dan 

Whitecotton (2001) tersebut adalah penelitian dengan subjek dan objek penelitian 

di sektor privat. 

Penelitian mengenai minat whistle-blowing di sektor publik belum banyak 

ditemukan. Beberapa penelitian mengenai minat whistle-blowing yang berkorelasi 

dengan sektor pemerintahan antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Park dan Blenkinsopp (2009) serta yang terbaru oleh Sabang (2013) dan Winardi 

(2013). Penelitian Park dan Blenkinsopp (2009) dengan responden petugas 
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kepolisian Korea Selatan dan Winardi (2013) dengan responden pegawai negeri 

tingkat bawah di Indonesia menggunakan kerangka planned behavior theory 

sebagai acuannya. Kedua penelitian tersebut menguji pengaruh tiga determinan 

yang saling independen yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan 

persepsi kontrol perilaku terhadap minat whistle-blowing. Hasil penelitian 

keduanya menunjukkan bahwa ketiga determinan tersebut berpengaruh terhadap 

minat whistle-blowing. Penelitian Winardi (2013) juga menguji tambahan tiga 

faktor situasional yang diperkirakan mempengaruhi minat whistle-blowing yaitu 

tingkat keseriusan wrongdoing, status pelaku dan personal cost of reporting, 

hasilnya hanya personal cost of reporting yang tidak berpengaruh terhadap minat 

whistle-blowing. Sementara itu penelitian oleh Sabang (2013) dengan responden 

yang berasal dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan menghasilkan kesimpulan 

antara lain bahwa minat auditor internal menjadi whistle-blower lebih besar jika 

kondisi tingkat kecurangan tinggi dan pelaku kecurangan berjabatan rendah. 

Dengan mengacu pada teori organizational behavior theory, personal cost, 

theory of planned behaviour dan beberapa penelitian sebelumnya, peneliti 

bermaksud menguji faktor-faktor yang menurut perkiraan peneliti dapat 

mempengaruhi minat whistle-blowing Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pemilihan PNS BPK 

RI sebagai objek dalam penelitian ini didasari oleh tiga alasan. Pertama, dalam 

pelaksanaan tugas, khususnya tugas utama pemeriksaan, PNS BPK RI sangat 

rawan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang seperti deal/transaksi 

ilegal untuk memenuhi kepentingan auditee (client employment), pelaksanaan dan 
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pelaporan audit yang tidak objektif (sesuai kepentingan tertentu), pemerasan 

terhadap auditee atau pihak-pihak terkait, dan sebagainya. PNS BPK RI yang 

bertugas di unit kerja non-pemeriksa (unit kerja penunjang dan pendukung) juga 

memiliki risiko untuk melakukan penyelewengan/kecurangan dalam bentuk 

penyalahgunaan jabatan, kebijakan maupun anggaran. Diharapkan dengan kondisi 

risiko kecurangan yang tinggi tersebut akan memudahkan peneliti untuk 

menangkap/mengukur kecenderungan minat whistle-blowing PNS BPK RI. 

Kedua, sebagian besar PNS BPK RI memiliki latar belakang pendidikan, 

pelatihan dan pengalaman di bidang audit. Latar belakang tersebut menjadikan 

PNS BPK RI memiliki pemahaman yang komprehensif dan kesadaran yang tinggi 

terhadap kondisi fraud serta cara penanganannya. Karakteristik tersebut 

diharapkan dapat membantu peneliti menghindari bias dalam pengukuran minat 

whistle-blowing. Alasan ketiga adalah untuk kemudahan akses data. Mengingat 

tema penelitian yang sensitif dikhawatirkan akan menyebabkan peneliti kesulitan 

untuk mendapatkan responden maupun data yang andal. Oleh karena itu, peneliti 

yang juga merupakan salah seorang pegawai BPK RI berinisiatif untuk 

menggunakan organisasi tempat peneliti bekerja sebagai objek penelitian, 

sehingga diharapkan responden akan lebih terbuka dalam memberikan data 

penelitian. 

Peneliti membagi faktor-faktor yang mempengaruhi minat whistle-blowing 

ke dalam dua kategori yaitu: (1) kategori pertama adalah faktor individual yang 

terdiri dari faktor Sikap terhadap Whistle-Blowing (Attitude Towards Whistle-

Blowing) dan faktor komitmen organisasi, dan (2) kategori kedua adalah faktor 
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situasional yang terdiri dari faktor personal cost dan faktor tingkat keseriusan 

kecurangan. Faktor komitmen organisasi adalah variabel independen baru yang 

belum pernah peneliti temukan sebelumnya dalam penelitian-penelitian sejenis di 

Indonesia dan akan coba diuji pengaruhnya dalam penelitian ini. Penelitian 

terdahulu yang menggunakan faktor komitmen organisasi dilakukan di luar 

Indonesia dan di sektor privat  (Somers dan Casal, 1994; Mesmer-Magnus dan 

Viswesvaran, 2005; Ahmad, Smith dan Ismail, 2012). Pertimbangan penggunaan 

faktor komitmen organisasi adalah karena komitmen organisasi berkaitan/sejalan 

dengan prosocial organizational behavior theory. Pegawai yang memiliki 

komitmen organisasi yang tinggi seharusnya akan loyal, peduli pada organisasi, 

siap membela organisasinya dan tidak ragu untuk mengungkap dugaan 

kecurangan yang terjadi demi melindungi organisasi tersebut.  

Penelitian ini juga dirancang dengan maksud antara lain untuk 

mengonfirmasi hasil penelitian sebelumnya, khususnya apakah memang variabel 

faktor Sikap terhadap Whistle-Blowing, personal cost dan faktor tingkat 

keseriusan kecurangan tetap memiliki pengaruh terhadap minat PNS di 

lingkungan BPK RI untuk melakukan whistle-blowing. Penggunaan responden 

yang berasal dari lingkungan BPK RI dan tambahan pengujian pengaruh faktor 

komitmen organisasi dalam model penelitian diharapkan dapat memperkaya hasil 

penelitian sejenis di sektor publik di Indonesia yang merupakan negara 

berkembang dengan tingkat korupsi yang masih tinggi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan sebelumnya maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Apakah Sikap terhadap Whistle-Blowing, Komitmen Organisasi, Personal Cost 

dan Tingkat Keseriusan Kecurangan berpengaruh terhadap Minat Pegawai 

Negeri Sipil untuk Melakukan Tindakan Whistle-Blowing. 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan sarjana 

strata 1 jurusan akuntansi di Universitas Brawijaya. Peneliti adalah mahasiswa 

yang termasuk dalam program kerjasama karyasiswa antara instansi BPK RI 

dengan Universitas Brawijaya yang terikat dengan perjanjian kerjasama 

karyasiswa yang akan berakhir pada bulan Desember 2014. Oleh karena itu waktu 

penelitian yang kurang lebih hanya 4 bulan  (September s.d. Desember 2014) 

menjadi keterbatasan sekaligus alasan bagi peneliti untuk hanya menggunakan 4 

variabel independen dalam penelitian ini. Variabel- Variabel tersebut adalah 

sebagai berikut : 

 Variabel Independen 

1. Sikap terhadap Whistle-Blowing 

2. Komitmen Organisasi 

3. Personal Cost 

4. Tingkat Keseriusan Kecurangan 

 Variabel Dependen 

Minat Pegawai Negeri Sipil untuk Melakukan Tindakan Whistle-Blowing. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini ialah untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

Sikap terhadap Whistle-Blowing, Komitmen Organisasi, Personal Cost dan 

Tingkat Keseriusan Kecurangan terhadap Minat Pegawai Negeri Sipil untuk 

Melakukan Tindakan Whistle-Blowing. 

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian 

1.5.1 Kontribusi Praktik 

1. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance) 

dan pemberantasan tindak kecurangan atau korupsi melalui penguatan 

pengendalian internal organisasi,  penguatan regulasi, serta penguatan 

lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan 

perlindungan saksi. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat PNS untuk mengungkapkan kecurangan (whistle-blowing), pemerintah 

dapat melakukan usaha-usaha peningkatkan minat tersebut sehingga 

meningkatkan peluang terungkapnya kasus kecurangan atau korupsi yang 

sebelumnya mungkin tidak terdeteksi. Terungkapnya sebuah kecurangan juga 

akan membantu pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki kelemahan 

pengendalian intern yang selama ini mungkin menjadi celah yang 

dimanfaatkan oleh para pelaku.  
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2. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), hasil penelitian ini dapat 

digunakan oleh pimpinan puncak di BPK RI untuk: 

a. Menjadi bahan pertimbangan dalam merancang dan menyempurnakan 

pengelolaan whistle-blowing system yang efektif untuk mengungkap 

kecurangan-kecurangan di internal BPK RI yang mungkin dapat 

membahayakan organisasi.  

b. Merancang upaya untuk memotivasi dan meningkatkan komitmen 

organisasi pegawai BPK RI sehingga diharapkan nilai-nilai organisasi dapat 

terinternalisasi pada pegawai, pegawai peduli pada organisasi, mau bekerja 

keras dan tidak ragu untuk mengungkapkan dugaan kecurangan yang 

diketahuinya. 

c. Menjadi bahan pertimbangan dalam usaha menyusun sistem perlindungan 

bagi whistle-blower dan meminimalisir persepsi personal cost/gangguan-

gangguan yang mungkin dihadapi pegawai saat harus melakukan tindakan 

whistle-blowing.  

1.5.2 Kontribusi Teoritis 

1. Memberikan pengetahuan tentang hubungan antara variabel sikap terhadap 

whistle-blowing, komitmen organisasi, personal cost dan tingkat keseriusan 

kecurangan terhadap minat melakukan tindakan whistle-blowing. 

2. Sebagai referensi untuk penelitian di masa yang akan datang. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, HIPOTESIS PENELITIAN DAN 

KERANGKA BERPIKIR 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Prosocial Behavior Theory 

Brief dan Motowidlo (1986) mendefinisikan prosocial organizational 

behavior sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan oleh anggota sebuah 

organisasi terhadap individu, kelompok, atau organisasi yang ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi tersebut. 

Perilaku prososial bukanlah perilaku altruistik. Staub (1978) yang dikutip oleh 

Dozier dan Miceli (1985) menyatakan bahwa perilaku prososial adalah perilaku 

sosial positif yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat pada orang lain. 

Namun tidak seperti altruisme, pelaku prososial juga dapat memiliki maksud 

untuk mendapatkan manfaat/keuntungan untuk dirinya juga. Besarnya tingkatan 

maksud/motif seseorang untuk memperoleh manfaat bagi dirinya sendiri dengan 

turut memberikan manfaat bagi pihak lain bervariasi pada berbagai kasus perilaku 

prososial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku prososial bukanlah 

perilaku yang sepenuhnya tanpa pamrih, seperti pada konsep altruisme. 

Prosocial behavior menjadi teori yang mendukung terjadinya whistle-

blowing. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, Brief dan 

Motowidlo (1986) menyebutkan whistle-blowing sebagai salah satu dari 13 

bentuk prosocial organizational behavior. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

Dozier dan Miceli (1985) yang menyatakan bahwa tindakan whistle-blowing dapat 
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dipandang sebagai perilaku prososial karena secara umum perilaku tersebut akan 

memberikan manfaat bagi orang lain (atau organisasi) disamping juga bermanfaat 

bagi whistle-blower itu sendiri.  

Prosocial behavior theory memiliki beberapa variabel anteseden. Brief dan 

Motowidlo (1986) mengklasifikasikan variabel anteseden tersebut menjadi dua 

kelompok besar, yaitu individual anteseden dan kontekstual anteseden. Individual 

anteseden merupakan aspek yang berasal dari individu pelaku tindakan prososial 

seperti kemampuan individu menginternalisasi standar keadilan, tanggung jawab 

individu terhadap lingkungan sosial, cara penalaran moral dan perasaan empati 

terhadap orang lain. Kontekstual anteseden merupakan aspek dari konteks 

organisasi dan lingkungan kerja seperti faktor norma, kohesivitas kelompok, 

panutan, gaya kepemimpinan, iklim organisasi, tekanan, komitmen organisasi, 

dan hal-hal lain yang dapat memengaruhi suasana hati, rasa kepuasan atau 

ketidakpuasan. 

2.1.2 Theory of Planned Behaviour 

Theory of Planned Behaviour (TPB) adalah teori psikologi yang 

dikemukakan oleh Icek Ajzen (1991) yang berusaha menjelaskan hubungan antara 

sikap dengan perilaku. TPB muncul sebagai jawaban atas kegagalan determinan 

sikap (attitude) dalam memprediksi tindakan/perilaku aktual (actual behavior) 

secara langsung. TPB membuktikan bahwa minat (intention) lebih akurat dalam 

memprediksi perilaku aktual dan sekaligus dapat sebagai proxy yang 

menghubungkan antara sikap dan perilaku aktual. Teori Ajzen (1991) tersebut 

telah diterima secara luas sebagai alat untuk menganalisis perbedaan antara sikap 
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dan minat serta minat dan perilaku pada berbagai penelitian yang berusaha 

menjelaskan serta memprediksi perilaku objek penelitian sebagai hasil proses 

psikologis yang kompleks. 

Menurut Ajzen (1991), minat diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi 

yang mempengaruhi sebuah perilaku, yang ditunjukkan oleh seberapa keras dan 

seberapa banyak usaha yang direncanakan seorang individu untuk mencoba 

melakukan perilaku tersebut. Lebih lanjut TPB mempostulatkan bahwa secara 

konsep terdapat tiga determinan independen dari minat. Determinan yang pertama 

adalah sikap terhadap perilaku (attitude towards behaviour), yaitu tingkatan 

dimana seseorang mengevaluasi atau menilai apakah perilaku tersebut 

menguntungkan (baik untuk dilakukan) atau tidak. Prediktor kedua adalah faktor 

sosial yang disebut norma subjektif (subjective norm), yang mengacu pada 

persepsi tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan 

perilaku. Anteseden minat yang ketiga adalah persepsi kontrol perilaku (perceived 

behavioral control), yang mengacu pada kemudahan atau kesulitan yang dihadapi 

untuk melakukan perilaku dan diasumsikan untuk merefleksikan pengalaman 

masa lalu serta antisipasi hambatan dan rintangan. Aturan umum postulat ini 

adalah semakin baik sikap dan norma subjektif merespon perilaku, serta semakin 

besar persepsi kontrol perilaku, maka seharusnya semakin kuat minat individu 

untuk melaksanakan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Tingkatan relatif dari 

ketiga determinan tersebut dapat berbeda-beda dalam berbagai perilaku dan 

situasi. Oleh karena itu, dalam pengaplikasiannya mungkin ditemukan bahwa 

hanya sikap yang berpengaruh pada minat, pada kondisi lain sikap dan persepsi 
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kontrol perilaku cukup untuk menjelaskan minat, atau bahkan ketiga prediktor 

tersebut berpengaruh dan memberikan kontribusi yang independen. Ketiga 

determinan yang digunakan Ajzen (1991) tersebut merupakan tiga tipe keyakinan 

dasar yang dikenal pula sebagai keyakinan perilaku (behavioral beliefs), 

keyakinan normatif (normative beliefs) dan keyakinan kontrol (control beliefs). 

Berikut adalah gambaran model TPB: 

Gambar 2.1 - Diagram model Theory of Planned Behaviour 

 

2.1.3 Tindakan Whistle-blowing 

Bouville (2007) mendefinisikan  whistle-blowing sebagai tindakan , dari 

seorang pegawai (atau mantan pegawai), untuk mengungkap apa yang ia percaya 

sebagai perilaku ilegal atau tidak etis kepada manajemen yang lebih 

tinggi/manajemen puncak (internal whistle-blowing) atau kepada otoritas/pihak 

berwenang di luar organisasi  maupun kepada publik (external whistle-blowing). 

Susmanschi (2012) mendefinisikan Whistle-blower sebagai seseorang (pegawai 

dalam organisasi) yang memberitahukan kepada publik atau kepada pejabat yang 

berkuasa tentang dugaan ketidakjujuran, kegiatan ilegal atau kesalahan yang 

terjadi di departemen pemerintahan, organisasi publik, organisasi swasta, atau 
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pada suatu perusahaan. Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa terdapat dua kriteria mendasar dari whistle-blower sebagaimana juga 

diungkapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  (2011: 1) 

yaitu: (1) whistle-blower menyampaikan atau mengungkap laporan kepada 

otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. … (2) merupakan 

orang „dalam‟, yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan 

yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada. 

Somers dan Casal (1994) mengungkapkan bahwa whistle-blowing telah 

dipandang sebagai hasil dari proses yang mencakup tiga elemen: (1) komponen 

rasional yang didasarkan pada persepsi cost and benefit terhadap perilaku seorang 

individu yang melaporkan wrongdoing, (2) komponen prososial yang melibatkan 

persepsi tanggung jawab terhadap pihak lain, dan (3) komponen loyalitas yang 

merupakan cerminan tingkat komitmen organisasi seseorang. Sebagai pegawai 

atau orang yang berasal dari organisasi, seringkali whistle-blower berada dalam 

pertentangan antara loyalitas pada organisasi, komitmen moral yang lebih luas 

pada penegakan hukum dan kepentingan publik, serta persepsi dampak/personal 

cost yang akan dihadapinya apabila melakukan whistle-blowing. Kondisi dilema 

etis yang dihadapi oleh whistle-blower tersebut sebenarnya dapat menjadi 

perhatian manajemen organisasi untuk „dikelola‟. Whistle-blowing  dapat 

dipertimbangkan untuk menjadi „alat‟ yang berharga dalam strategi tata kelola 

perusahaan, seperti membantu melaporkan insiden pelanggaran yang mendukung 

upaya menjaga keamanan tempat kerja, sekaligus melindungi profit dan reputasi 

organisasi (Susmanschi, 2012). Umumnya organisasi yang memahami hal tersebut 
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akan menerapkan whistle-blowing system untuk memicu whistle-blower 

menggunakan saluran pelaporan/pengaduan internal dan melindungi whistle-

blower dari resiko personal cost. Hal tersebut sesuai dengan temuan dalam 

penelitian Miceli dan Near (1985) yang menyebutkan bahwa whistle-blower 

potensial harus menerima perlindungan yang lebih besar untuk mendorongnya 

melakukan pelaporan internal. Tidak dikelolanya whistle-blowing dapat 

menyebabkan antara lain ketakutan pegawai untuk melakukan whistle-blowing, 

terakumulasinya dampak kejahatan/fraud yang tidak pernah dilaporkan, dan 

whistle-blower menggunakan saluran eksternal sehingga „borok‟ organisasi 

terungkap ke publik dan mempengaruhi reputasi organisasi. 

2.1.4 Perlindungan Hukum terhadap Whistle-Blower di Indonesia 

Di Indonesia perlindungan hukum terhadap whistle-blower juga menjadi 

perhatian. Sampai saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara 

khusus mengatur mengenai whistle-blower di Indonesia. LPSK (2011: x) 

menyebutkan bahwa pengaturan secara implisit termaktub dalam UU No. 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta kemudian diikuti Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan 

terhadap Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja 

Sama (justice collaborator). Menurut SEMA No. 4 Tahun 2011 tersebut 

penerapan ketentuan tersebut hanya diterapkan pada tindak pidana tertentu yang 

bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, narkotika, pencucian uang, 

perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. 

Poin-poin ketentuan penanganan dan perlindungan whistle-blower menurut 
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SEMA No. 4 Tahun 2011 antara lain adalah sebagai berikut: 

“6.  Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (WhistleBlower) dan 

Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) memang telah 

diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut: 

(1) Saksi Korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik 

pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang 

atau telah diberikannya. … 

Akan tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut di atas masih perlu 

pedoman lebih lanjut dalam penerapannya. 

7. Dengan merujuk pada nilai-nilai pada ketentuan tersebut di atas dengan 

ini Mahkamah Agung meminta kepada para Hakim agar jika 

menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan 

sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama 

dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan 

keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya; 

8.  Pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang 

melibatkan Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) adalah sebagai 

berikut: 

a.  Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan 

melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang 

dilaporkannya; 

b. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka 

penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor 

Tindak Pidana didahulukan dibanting laporan dari terlapor.” 

 

Selain ketentuan perundangan, LPSK (2011: xi) mengungkapkan  bahwa di 

Indonesia juga telah ada beberapa lembaga-lembaga negara yang 

mengembangkan sistem pelaporan dan perlindungan  terhadap Whistle-Blower 

seperti yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat 

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman, Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Yudisial (KY), Komisi 

Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Kejaksaan, dan LPSK. 

 

 



20 
 

 

 

2.1.5 Personal Cost 

Schutlz et al. (1993) mendefinisikan personal cost of reporting sebagai 

pandangan pegawai terhadap risiko pembalasan/balas dendam  atau sanksi dari 

anggota organisasi, yang dapat mengurangi minat pegawai untuk melaporkan 

wrongdoing. Anggota organisasi yang dimaksud dapat saja berasal dari 

manajemen, atasan, atau rekan kerja. Ponemon (1994) menyatakan bahwa sifat 

dan cakupan balas dendam atau sanksi yang dijatuhkan oleh manajemen atau 

rekan kerja terhadap whistle-blower mungkin menjadi faktor yang paling 

signifikan bagi keputusan calon whistle-blower untuk melaporkan wrongdoing.  

Curtis (2006) menyatakan bahwa beberapa pembalasan dapat terjadi dalam 

bentuk tidak berwujud (intangible), misalnya penilaian kinerja yang tidak 

seimbang, hambatan kenaikan gaji, pemutusan kontrak kerja, atau dipindahkan ke 

posisi yang tidak diinginkan. Parmerlee, Near dan Jensen (1982) mengungkapkan 

bahwa tindakan balasan lainnya mungkin termasuk langkah-langkah yang diambil 

organisasi untuk melemahkan proses pengaduan, isolasi whistle-blower, 

pencemaran karakter dan nama baik, mempersulit atau mempermalukan whistle-

blower, pengecualian dalam rapat, penghapusan penghasilan tambahan, dan 

bentuk diskriminasi atau gangguan lainnya. Sabang (2013) juga menambahkan 

bahwa personal cost bukan hanya dampak tindakan balas dendam dari pelaku 

kecurangan, melainkan juga keputusan menjadi pelapor dianggap sebagai 

tindakan tidak etis, misalnya melaporkan kecurangan atasan dianggap sebagai 

tindakan yang tidak etis karena menentang atasan. 
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2.1.6 Sikap  

Sarnoff (1960) mendefinisikan sikap sebagai kesediaan untuk 

bereaksi (disposition to react) secara positif (favorably) atau secara 

negatif (unfavorably) terhadap obyek–obyek tertentu. Gibson et al. (2012) 

mendefinisikan sikap sebagai perasaan positif atau negatif atau keadaan mental 

yang selalu disiapkan, dipelajari, dan diatur melalui pengalaman, yang 

memberikan pengaruh khusus pada respon seseorang terhadap orang, obyek-

obyek atau keadaan. Dalam kaitannya dengan theory of planned behavior, Park 

dan Blenkinsopp (2009) mendefinisikan sikap sebagai penilaian seorang individu 

atas seberapa setuju atau tidak setujunya individu tersebut terhadap suatu 

perilaku/tindakan tertentu. Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sikap adalah keadaan dalam diri manusia yang berupa perasaan maupun 

respon untuk mendukung atau memihak maupun tidak mendukung pada suatu 

objek. Sikap akan menentukan kecenderungan seseorang untuk berperilaku atau 

bereaksi dengan cara-cara tertentu yang ia yakini. 

Banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap seseorang seperti 

faktor lingkungan, pengalaman, tingkat pendidikan, interaksi dengan media massa 

dan lain sebagainya. Para ahli menyebut faktor-faktor pembentukan sikap sebagai 

sumber dari sikap. Azwar (2000) yang dikutip oleh Badriyah (2010: 39) 

menyebutkan beberapa sumber pembentuk sikap, yaitu: 

1. Pengalaman pribadi. Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, 

pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat. 

2. Pengaruh orang lain yang dianggap penting. 
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3. Pengaruh kebudayaan.  

4. Media massa. Media massa dapat membawa pula pesan-pesan yang berisi 

sugesti dan landasan kognitif baru yang dapat mengarahkan opini seseorang. 

5. Lembaga pendidikan dan lembaga Agama sebagai peletak konsep dasar 

moralitas dalam diri individu.  

6. Pengaruh faktor emosional. Terkadang suatu bentuk sikap merupakan 

pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi semacam penyalur 

frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. 

Secord dan Backman (1964) membagi sikap menjadi tiga komponen yaitu: 

1. Komponen kognitif, yang berhubungan dengan pengetahuan, ide, belief 

(keyakinan). Komponen kognitif membentuk keyakinan dan pendapat 

tertentu tentang objek sikap, 

2. Komponen afektif, adalah komponen emosional yang berhubungan dengan 

perasaan senang atau tidak senang, sehingga bersifat evaluatif. Komponen ini 

erat hubungannya dengan sistem nilai yang dianut pemilik sikap, dan 

3. Komponen konatif, adalah komponen sikap yang berupa kesiapan dan 

kecenderungan untuk bertingkah laku terhadap objek sikap. 

Park dan Blenkinson (2009) mengungkapkan bahwa theory of planned 

behavior (TPB) mengasumsikan bahwa keyakinan mengenai konsekuensi/dampak 

dari suatu perilaku/tindakan tertentu (salient belief) berkontribusi untuk 

membentuk sikap terhadap perilaku/tindakan (attitude towards behavior). 

Interaksi faktor tingkat keyakinan terhadap konsekuensi/dampak (salient belief) 

tersebut bersama dengan faktor penilaian subjektif terhadap pentingnya 
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konsekuensi/dampak (subjective evaluation) akan menentukan sikap seseorang 

terhadap perilaku/tindakan (Ajzen, 1991).  

2.1.7 Komitmen Organisasi 

Mowday, Steers dan Porter (1979) mendefinisikan komitmen organisasi 

sebagai kekuatan relatif identifikasi dan keterlibatan individu dalam organisasi 

tertentu yang dapat ditandai dengan tiga faktor terkait yaitu: (1) keyakinan yang 

kuat dan penerimaan terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, (2) kesediaan 

untuk mengerahkan usaha yang cukup atas nama organisasi, dan (3) keinginan 

yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi (loyalitas). Hal 

serupa juga diungkapkan oleh Gibson et al. (2012) yang mendefinisikan 

Komitmen organisasi  sebagai cerminan tiga sikap yaitu: (1) rasa mengidentifikasi 

dengan tujuan organisasi, (2) rasa keterlibatan dengan tugas organisasi, dan (3) 

rasa loyalitas/kesetiaan kepada organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi 

mencerminkan tingkat kepercayaan dan loyalitas pegawai yang tinggi pula serta 

kesediaan pegawai untuk bekerja keras demi tercapainya tujuan organisasi.  

Terdapat tiga komponen komitmen organisasi menurut pandangan Allen 

dan Meyer (1990) yaitu: 

1. Affective commitment adalah keterikatan emosional karyawan, identifikasi, 

dan keterlibatan dalam organisasi.  

2. Continuance commitment adalah komitmen berdasarkan kerugian yang 

disebabkan keluarnya karyawan dari organisasi. Kerugian dapat berupa 

hilangnya status senioritas, kesempatan promosi atau benefit dari organisasi.  
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3. Normative commitment adanya perasaaan wajib untuk tetap berada dalam 

organisasi karena memang harus begitu; tindakan tersebut merupakan hal 

benar yang harus dilakukan. 

2.1.8 Tingkat Keseriusan Kecurangan 

Anggota organisasi yang mengamati adanya dugaan 

wrongdoing/kecurangan akan lebih mungkin untuk melakukan whistle-blowing 

jika wrongdoing/kecurangan tersebut serius (Miceli dan Near, 1985). Winardi 

(2013) menyatakan bahwa organisasi akan terkena dampak kerugian yang lebih 

besar dari wrongdoing yang lebih serius dibandingkan dari wrongdoing yang 

kurang serius. Para pegawai, sebagai bagian organisasi, akan merasa bahwa 

mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi tempat kerjanya dari kerugian 

dan bahaya.  

Persepsi tiap anggota organisasi terhadap tingkat keseriusan kecurangan 

dapat saja berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pembentuk persepsi tingkat 

keseriusan kecurangan selain berkaitan dengan besaran nilai kecurangan, juga 

tidak dapat dipisahkan dari jenis kecurangan yang terjadi. Miceli, Near dan 

Schwenk (1991) mengatakan bahwa anggota organisasi mungkin memiliki reaksi 

yang berbeda terhadap berbagai jenis kecurangan. Walaupun jenis kecurangan 

berhubungan dengan pembentukan persepsi, namun tingkat keseriusan 

kecurangan tidak dapat diukur dari jenis kecurangan. 

Berdasarkaan penelitian-penelitian yang telah ada berkaitan dengan whistle-

blowing, beberapa penelitian menggunakan perspektif kuantitatif untuk mengukur 

keseriusan kecurangan seperti yang dilakukan oleh Schultz et al. (1993) dan Menk 
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(2011) yang menerapkan konsep materialitas dalam konteks akuntansi sehingga 

keseriusan kecurangan diukur berdasarkan variasi besarnya nilai 

wrongdoing/kecurangan/kerugian kecurangan. Perspektif kuantitatif tersebut 

merupakan pendekatan yang paling mudah dilakukan karena indikatornya yang 

jelas, terukur dan mudah diamati. Penelitian yang dilakukan oleh Curtis (2006) 

menggunakan pendekatan kualitatif seperti kemungkinan wrongdoing dapat 

merugikan pihak lain, tingkat kepastian wrongdoing menimbulkan dampak negatif 

dan tingkat keterjadian wrongdoing. 

Sabang (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ukuran keseriusan 

kecurangan sangat bervariasi. Tingkat keseriusan kecurangan dapat dilihat dan 

diukur dari sisi dampaknya terhadap organisasi, motivasi pelaku kecurangan, dan 

etis atau tidak etisnya sebuah kecurangan. Sabang memberikan contoh jika dilihat 

menggunakan pendekatan dampak terhadap organisasi, kecurangan yang memiliki 

dampak kerugian sebesar Rp2.000.000 lebih serius (tidak bermoral) daripada yang 

memiliki dampak kerugian sebesar Rp1.500.000 meskipun jenis kecurangannya 

berbeda, terlebih lagi jika jenis kecurangannya sama. Apabila menggunakan 

pendekatan isu moral atau etika maka  perbuatan korupsi sebesar Rp500.000 

sebanyak tiga kali dianggap lebih serius (tidak bermoral) daripada melakukan 

korupsi sebesar Rp2.000.000 tetapi hanya dilakukan sekali. 
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2.2 Pengembangan Hipotesis Penelitian 

2.2.1 Pengaruh Sikap Terhadap Whistle Blowing (Attitude Towards Whistle-

Blowing) pada Minat Melakukan Tindakan Whistle-Blowing 

Sikap merupakan keadaaan dalam diri manusia yang berupa perasaan 

maupun respon untuk mendukung atau memihak maupun tidak mendukung pada 

suatu objek. Menurut Planned Behaviour Theory, sikap adalah salah satu variabel 

yang mempengaruhi minat perilaku seseorang. Ajzen (1991), Park dan 

Blenkinsopp (2009), serta Winardi (2013) dalam penelitiannya mengungkapkan 

bahwa sikap individu terhadap suatu perilaku/tindakan dipengaruhi oleh persepsi/ 

keyakinannya terhadap konsekuensi/dampak dari perilaku (salient belief) dan 

penilaian subjektif terhadap pentingnya konsekuensi/dampak tersebut (subjective 

evaluation) oleh individu.  

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sikap terbentuk dari tiga 

komponen yaitu kognitif, afektif dan konatif. Seorang individu untuk dapat 

menjadi whistle-blower harus memiliki komponen kognitif berupa keyakinan 

bahwa whistle-blowing adalah suatu tindakan yang memiliki konsekuensi positif 

misalnya untuk melindungi organisasi, memberantas korupsi, memunculkan efek 

jera, menumbuhkan budaya antikorupsi, menghasilkan manfaat pribadi seperti 

reputasi, reward dan sebagainya. Selanjutnya keyakinan terhadap konsekuensi 

positif tersebut dievaluasi oleh sistem nilai individu bersangkutan dan 

menghasilkan reaksi emosional. Hanya reaksi emosional positiflah yang kemudian 

akan mampu memicu kecenderungan seseorang untuk melakukan whistle-

blowing. Semakin besar kecenderungan sikap seseorang untuk melakukan whistle-
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blowing seharusnya akan semakin besar pula kemungkinan meningkatnya minat 

whistle-blowing orang tersebut.  

Park dan Blenkinsopp (2009) dalam penelitiannya menemukan bahwa sikap 

terhadap whistle-blowing berpengaruh terhadap minat whistle-blowing diantara 

petugas kepolisian di Korea Selatan. Temuan serupa juga didapatkan oleh Winardi 

(2013) dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa sikap terhadap whistle-

blowing memiliki pengaruh positif terhadap minat whistle-blowing pegawai negeri 

tingkat bawah di Indonesia. 

Berdasarkan penjelasan di atas dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, 

hipotesis yang diajukan ialah: 

H1 = Sikap terhadap whistle-blowing berpengaruh positif terhadap minat 

pegawai negeri sipil untuk melakukan tindakan whistle-blowing 

2.2.2 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Minat Melakukan 

Tindakan Whistle-Blowing 

Komitmen organisasi berkaitan dengan hubungan keterikatan emosional 

antara anggota organisasi dengan organisasinya. Komitmen organisasi yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi afektif, yang sebelumnya 

telah dijelaskan karakteristiknya terdiri dari penerimaan karyawan atas nilai-nilai 

organisasi (identifikasi), rasa keterlibatan dengan tugas organisasi (psychological 

immersion) dan rasa kesetiaan terhadap organisasi (loyalitas). Kuryanto (2011: 19) 

menyatakan bahwa karyawan yang berkomitmen terhadap organisasi akan 

menunjukkan sikap dan perilaku positif terhadap lembaganya, karyawan akan 

memiliki jiwa untuk tetap membela organisasinya, berusaha meningkatkan 
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prestasi, dan memiliki keyakinan yang pasti untuk mewujudkan tujuan organisasi. 

Pegawai yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi di dalam dirinya akan 

timbul rasa memiliki organisasi (sense of belonging) yang tinggi sehingga ia tidak 

akan merasa ragu untuk melakukan whistle-blowing karena ia yakin tindakan 

tersebut akan melindungi organisasi dari kehancuran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Somers dan Casal (1994) mencoba menguji 

hubungan antara komitmen organisasi dan minat whistle-blowing pada anggota 

dari National Association of Accountants (NAA). Penelitian dilakukan dengan 

menilai dan mengklasifikasikan responden ke dalam tiga kelompok yaitu yang 

memiliki komitmen organisasi lemah, moderat, dan kuat. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa tingkat komitmen organisasi moderat memiliki 

kecenderungan untuk melaporkan wrongdoing paling tinggi dibandingkan dua 

tingkatan lainnya. Sementara itu kesimpulan berbeda dihasilkan pada penelitian 

Mesmer-Magnus dan Viswesvaran (2005), dengan menggunakan pengujian meta 

analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak memiliki 

korelasi/keterkaitan dengan minat whistle-blowing. Temuan Mesmer-Magnus dan 

Viswesvaran (2005) sejalan dengan hasil penelitian Ahmad, Smith, dan Ismail 

(2012) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak mampu untuk 

menjelaskan minat perilaku whistle-blowing internal auditor di Malaysia.  

Berdasarkan penjelasan di atas dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, 

hipotesis ke dua yang diajukan ialah: 

H2 = Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap minat pegawai negeri 

sipil untuk melakukan tindakan whistle-blowing 
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2.2.3 Pengaruh Personal Cost Terhadap Minat Melakukan Tindakan 

Whistle-Blowing 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa personal cost adalah 

pandangan pegawai terhadap risiko pembalasan  atau sanksi dari anggota 

organisasi yang dapat mengurangi minat pegawai untuk melaporkan wrongdoing 

(Schutlz et al., 1993). Semakin besar persepsi personal cost seseorang maka akan 

semakin berkurang minat orang tersebut untuk melakukan tindakan whistle-

blowing. Personal cost dapat saja didasarkan pada penilaian subjektif (Curtis, 

2006), yang artinya persepsi/ekspektasi personal cost antar pegawai dapat saja 

berbeda bergantung penilaian masing-masing. Namun menurut Miceli dan Near 

(1985) keseragaman peran pembalasan tetap dapat ditelusuri. Anggota organisasi 

yang kehilangan pekerjaannya atau mendapatkan gangguan setelah melaporkan 

wrongdoing mungkin akan memandang pelaporan sebagai tindakan yang harus 

dibayar mahal dan dihukum. Oleh karena itu, tindakan whistle-blowing akan 

merupakan fungsi persepsi (ekspektasi) individu bahwa kemungkinan tindakan 

whistle-blowing akan menghasilkan outcome seperti perhatian manajemen 

terhadap keluhan, upaya penghentian wrongdoing, serta tidak ada pembalasan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mesmer-Magnus dan Viswesvaran 

(2005) menunjukkan bahwa ancaman pembalasan memiliki hubungan/korelasi 

negatif dengan minat untuk melakukan whistle-blowing, namun tampaknya tidak 

berkorelasi dengan perilaku whistle-blowing aktual. Penelitian yang dilakukan 

oleh Kaplan dan Whitecotton (2001) juga menunjukkan bahwa personal cost 

merupakan prediktor signifikan terhadap minat auditor untuk melaporkan auditor 
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lainnya yang melakukan pelanggaran aturan profesional (dalam bentuk client 

employment). Temuan mengejutkan datang dari penelitian yang dilakukan oleh 

Winardi (2013) yang menunjukkan bahwa ternyata variabel personal cost of 

reporting tidak mampu menjadi faktor yang menjelaskan minat whistle-blowing 

pada pegawai negeri tingkat bawah. 

Berdasarkan penjelasan di atas dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, 

hipotesis ke tiga yang diajukan ialah: 

H3 =  Personal Cost berpengaruh negatif terhadap minat pegawai negeri sipil 

untuk melakukan tindakan whistle-blowing  

2.2.4 Pengaruh Tingkat Keseriusan Kecurangan Terhadap Minat 

Melakukan Tindakan Whistle-Blowing 

Jenis kecurangan yang terjadi dapat saja bermacam-macam bentuknya, 

namun tingkat keseriusan kecurangan tidak dapat diukur dari jenis 

kecurangannya. Tingkat keseriusan kecurangan juga dapat berbeda-beda 

ditafsirkan oleh tiap orang karena sangat bergantung dari penilaian dan persepsi 

tiap-tiap individu terhadap kecurangan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya, tingkat keseriusan kecurangan dapat dilihat dan diukur dari sisi 

dampaknya terhadap organisasi, motivasi pelaku kecurangan, dan etis atau tidak 

etisnya sebuah kecurangan. Penggunaan pendekatan kuantitatif adalah langkah 

yang paling mudah dalam mengukur tingkat keseriusan kecurangan.  

Secara logis terdapat dua kemungkinan arah hubungan tingkat keseriusan 

kecurangan terhadap minat whistle-blowing, yaitu: 

1. Berpengaruh positif. Semakin besar nilai atau dampak kecurangan yang 
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diketahui maka semakin besar rasa tanggungjawab anggota organisasi untuk 

mengungkapkannya, atau sebaliknya 

2. Berpengaruh negatif. Tingkat kecurangan yang terlalu signifikan dapat 

memperbesar risiko whistle blowing, sehingga perilaku calon whistle-blower 

dapat menjadi lebih konservatif dan semakin menghindari untuk bertindak 

agresif dalam mengungkapkannya.  

Namun sampai saat ini peneliti belum menemukan hasil penelitian yang 

mendukung arah hubungan negatif tingkat keseriusan kecurangan terhadap minat 

whistle-blowing. 

Berkaitan dengan pengukuran tingkat keseriusan wrongdoing, Menk (2011) 

dalam penelitiannya menggunakan konsep materialitas yang biasa digunakan 

dalam konteks akuntansi untuk menyusun model prediksi minat whistle-blowing. 

Penelitian Menk (2011: 58) menghasilkan bukti bahwa faktor materialitas 

permasalahan berpengaruh positif terhadap posisi etis dan sifat kepribadian, dan 

melalui keduanya secara konsisten menciptakan perbedaan signifikan pada minat 

melaporkan permasalah tersebut.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sabang 

(2013) menyimpulkan bahwa minat auditor internal menjadi whistle-blower lebih 

besar jika kondisi tingkat kecurangan tinggi. Temuan serupa diperoleh dari hasil 

penelitian Winardi (2013) yang menyimpulkan bahwa tingkat keseriusan 

wrongdoing secara signifikan berpengaruh positif terhadap minat whistle-blowing 

pegawai negeri tingkat bawah. Hasil berbeda ditunjukkan dari penelitian Kaplan 

dan Whitecotton (2001), bahwa persepsi penilaian keseriusan tidak berhubungan 

dengan minat auditor untuk melaporkan perilaku mencurigakan (questionable 
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behaviour) dari rekan kerjanya. 

Berdasarkan penjelasan di atas dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, 

hipotesis terakhir yang diajukan ialah: 

H4 = Tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh positif terhadap minat 

pegawai negeri sipil untuk melakukan tindakan whistle-blowing 

2.3 Kerangka Kerja Penelitian 

Kerangka kerja dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu menguji 

pengaruh sikap terhadap whistle-blowing, komitmen organisasi, personal cost dan 

tingkat keseriusan kecurangan terhadap minat minat pegawai negeri sipil 

melakukan tindakan whistle-blowing. Model penelitian ini secara umum dapat 

dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini: 

Gambar 2.2 - Diagram kerangka kerja penelitian 

 

 

 

 

 

 

Model diagram di atas digunakan sebagai gambaran visual kerangka kerja 

untuk pengujian hipotesis-hipotesis yang telah diajukan dalam pengembangan 

hipotesis penelitian. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitiannya, maka penelitian ini dikategorikan sebagai 

penelitian dasar (basic reasearch) karena penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan dan mengevaluasi konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan 

minat untuk melakukan tindakan whistle-blowing pada pegawai negeri sipil di 

lingkungan BPK RI. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deduktif karena dalam penelitian ini hasil pengujian data digunakan sebagai dasar 

untuk menarik kesimpulan penelitian. Indriantoro dan Supomo (2002: 23) 

menyatakan bahwa penelitian dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengembangkan pengetahuan yang sudah ada serta untuk memahami fenomena 

yang terjadi dan mengembangkan teori berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya 

berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan maka kemudian dilakukan pengujian 

atas hipotesis tersebut untuk mengetahui pengaruh dari sikap terhadap whistle-

blowing, komitmen organisasi, personal cost dan tingkat keseriusan kecurangan 

terhadap minat pegawai negeri sipil untuk melakukan tindakan whistle-blowing.  

Berdasarkan karakteristik masalah, penelitian ini dikategorikan sebagai 

penelitian korelasional karena bertujuan untuk menentukan ada tidaknya 

hubungan antara variabel independen (sikap terhadap whistle-blowing, komitmen 

organisasi, personal cost dan tingkat keseriusan kecurangan) dengan variabel 

dependen (minat pegawai negeri sipil untuk melakukan tindakan whistle-

blowing). 
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Berdasarkan jenis data, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian 

opini, karena data pada penelitian ini didasarkan pada data subyek yang berupa 

opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang yang menjadi 

responden. Klasifikasi data menggunakan respon tertulis yang diberikan 

berdasarkan kuesioner yang dibuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menyelidiki pandangan,persepsi atau penilaian responden terhadap masalah 

tertentu yang berupa tanggapan responden terhadap diri responden atau kondisi 

lingkungan dan perubahannya 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil yang 

bekerja pada berbagai unit kerja di Instansi Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia (BPK RI). Teknik sampling yang digunakan adalah pemilihan sampel 

menggunakan metode purposive random sampling dengan berdasarkan 

pertimbangan (judgement) yaitu pemilihan sampel yang didasarkan pada tujuan 

dan masalah penelitian. Dalam penelitian ini sampel diambil dari pegawai baik di 

unit kerja utama (pemeriksa) maupun di unit kerja penunjang dan pendukung yang 

memenuhi dua kriteria utama yaitu memiliki tingkat pendidikan minimal D3 dan 

pengalaman bekerja minimal satu tahun. Pemilihan kriteria tingkat pendidikan 

minimal D3 dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh responden dengan 

pengetahuan yang memadai mengenai kecurangan/fraud serta cara 

penanganannya, mengingat setiap pegawai BPK RI yang direkrut pada jenjang 

pendidikan minimal D3 pasti telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan 

(Diklat) profesi auditor di awal karirnya di BPK. Sedangkan kriteria pengalaman 
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bekerja minimal satu tahun ditujukan untuk mendapatkan responden penelitian 

yang memiliki pemahaman yang cukup terhadap kondisi lingkungan kerjanya. 

Penggunaan kedua kriteria tersebut diharapkan akan mampu membantu peneliti 

untuk menjaring responden yang memiliki persepsi dan pertimbangan yang 

komprehensif terhadap minat whistle-blowing. 

Jumlah pegawai BPK yang memenuhi dua kriteria sampling yang telah 

disebutkan di atas adalah sebanyak 5.389 orang dari total 6.205 pegawai aktif 

BPK (berdasarkan data kepegawaian per 1 Oktober 2014). Dari jumlah tersebut, 

responden yang menjadi sampel adalah sebanyak 107 orang. Jumlah tersebut 

masih masuk dalam rentang sampel menurut Sekaran dan Bougie (2010) yaitu 

jumlah sampel untuk penelitian korelasional adalah > dari 30 atau < dari 500 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yaitu 

sumber data penelitan yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data yang 

digunakan berupa opini dari subyek penelitian yang dikumpulkan dengan 

mengunakan metode survei yaitu melalui kuesioner. Pengumpulan data dilakukan 

secara online (internet based) dengan bantuan layanan aplikasi survei online 

bernama kwiksurveys (kwiksurveys.com). Kwiksurveys memungkinkan peneliti 

untuk membuat kuesioner yang dapat disebarkan dan diisi secara online. 

Pertimbangan peneliti memilih menggunakan metode online antara lain adalah: 

1. Agar memudahkan dalam menjangkau responden (pegawai BPK) pada 

berbagai kantor perwakilan BPK yang tersebar di seluruh Indonesia.  

2. Agar dapat menghemat waktu pengumpulan data, mengingat peneliti 
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memiliki keterbatasan waktu penelitian sebagaimana telah diungkapkan pada 

bagian batasan masalah. 

3. Lebih efisien karena dapat menghemat biaya yang harus dikeluarkan untuk 

mendatangi responden maupun mencetak kuesioner. Selain itu dengan tidak 

menyediakan kuesioner dalam bentuk tercetak, secara tidak langsung 

pengumpulan data telah didesain untuk ramah lingkungan.  

4. Memudahkan responden untuk melakukan pengisian kuesioner. Responden 

dapat mengisi kuesioner kapanpun dan dimanapun ia berada sepanjang 

terdapat koneksi internet, serta dapat mengisi melalui berbagai 

media/perangkat elektronik yang tersambung internet seperti komputer, 

laptop, tablet ataupun telepon seluler. Kemudahan tersebut diharapkan akan 

dapat menimbulkan rasa nyaman bagi responden saat mengisi kuesioner. 

Kekurangan metode online ini adalah terjadinya selection bias karena 

responden hanya berasal dari golongan yang memiliki akses internet. Proteksi 

terhadap link/alamat website untuk pengisian kuesioner dilakukan oleh peneliti 

dengan pengaplikasian kode sandi (password) pada link website kuesioner, 

sehingga hanya responden BPK saja yang dapat mengakses website kuesioner 

tersebut.  

Pertanyaan kuesioner didesain untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan untuk menguji pengaruh variabel independen (sikap terhadap whistle-

blowing, komitmen organisasi, personal cost dan tingkat keseriusan kecurangan) 

terhadap variabel dependen (minat pegawai negeri sipil untuk melakukan tindakan 

whistle-blowing).  
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Setiap variabel dikonstruksikan dengan lebih dari satu item pertanyaan yang 

mewakili deskripsi operasional variabel. Skala yang digunakan untuk pengukuran 

construct adalah skala likert yang dinyatakan dengan rentang angka 1 sampai 

dengan angka 5. Lima rentang skala/kategori telah digunakan pada penelitian 

terdahulu seperti pada penelitian Park dan Blenkinsopp (2009) dan Winardi 

(2013), yang terbukti dapat menghasilkan variasi data yang memadai dan handal 

dalam menghindari terjadinya central tendency (variasi yang semakin terpusat). 

Selain itu jika terlalu banyak variasi jawaban (> 5 rentang skala/kategori) 

dikhawatirkan responden akan mengalami kebingungan untuk memahami 

perbedaan diantara tiap kategori jawaban dan kebingungan saat harus memilih 

jawabannya, sehingga akhirnya menimbulkan bias pengukuran. Alternatif jawaban 

yang berjumlah ganjil (lima alternatif) juga memberikan alternatif tengah (yaitu 

sikap netral yang ditunjukkan dengan angka 3) bertujuan untuk memberikan 

kesempatan bagi responden yang memiliki sikap moderat terhadap pernyataan 

yang diberikan. Tidak disediakannya alternatif tengah akan menyebabkan 

responden merasa dipaksa untuk memilih alternatif secara bipolar yang pada 

akhirnya berkontribusi pada kesalahan sistematis dalam pengukuran. 

Selain itu setiap kuesioner juga dirancang untuk mengumpulkan informasi 

yang berkaitan dengan identitas responden seperti nama/inisial (secara sukarela), 

jenis kelamin, usia, unit kerja, pangkat/golongan, jabatan, tingkat pendidikan, dan 

masa bekerja di BPK RI. 
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3.4 Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Pengukuran 

Tiap-tiap construct penelitian yang telah ditetapkan dioperasionalisasikan 

menjadi variabel penelitian dan dideskripsikan dalam beberapa pertanyaan 

kuesioner. Peneliti tidak mengembangkan sendiri model pertanyaan dalam 

kuesioner melainkan menggunakan model pertanyaan yang telah ada dan 

digunakan pada penelitian terdahulu (Park dan Blenkinsopp, 2009; Winardi, 2013; 

Ajzen, 2002; Mowday, Steers dan Porter, 1979; Sabang, 2013). Skala yang 

digunakan untuk pengukuran variabel sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam 

teknik pengumpulan data adalah skala likert yang dinyatakan dalam rentang angka 

1 sampai dengan angka 5. Variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel dependen (Y) 

Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah minat pegawai negeri 

sipil untuk melakukan tindakan whistle-blowing. Minat melakukan 

tindakan whistle-blowing adalah seberapa keras usaha yang direncanakan 

seorang individu untuk mencoba melakukan whistle-blowing (Ajzen, 1991). 

Usaha yang dilakukan oleh calon whistle-blower dapat berupa rencana 

melakukan whistle-blowing baik melalui saluran internal maupun saluran 

eksternal. 

Model pengukuran variabel dependen yang digunakan adalah mengikuti 

model kuesioner penelitian Ajzen (2002), Park dan Blenkinsopp (2009) dan 

Winardi (2013) yang dimodifikasi. Pertanyaan kuesioner (dapat dilihat pada 

lampiran 1) dirancang untuk menilai apakah responden memiliki 

kecenderungan minat yang tinggi untuk melakukan whistle blowing, yang 
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meliputi: 

a. Niat/minat untuk melakukan tindakan whistle-blowing 

b. Keinginan untuk mencoba melakukan tindakan whistle-blowing 

c. Rencana untuk melakukan tindakan whistle-blowing 

d. Usaha keras untuk melakukan internal whistle-blowing 

e. Usaha keras untuk melakukan external whistle-blowing jika internal 

whistle-blowing tidak memungkinkan. 

2. Variabel Independen (X) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sikap terhadap Whistle-Blowing (X1) 

Definisi operasional dari sikap terhadap whistle-blowing adalah 

penilaian atas seberapa besar kecenderungan individu tersebut 

menerima/mendukung atau menolak/tidak mendukung tindakan whistle-

blowing (Park dan Blenkinsopp, 2009). Jika mengacu pada Theory of 

Planned Behavior (TPB) (Ajzen: 1991), sikap terhadap whistle-blowing 

merupakan hasil gabungan dari dua faktor terkait yaitu (Park dan 

Blenkinsopp, 2009): 

1) Keyakinan pada konsekuensi/dampak dari tindakan whistle-blowing 

(salient belief). Dengan kata lain seseorang akan lebih ingin untuk 

menjadi whistle-blower jika ia yakin bahwa tindakan whistle-

blowing akan menghasilkan outcome yang positif. 

2) Evaluasi terhadap pentingnya konsekuensi/dampak dari tindakan 

whistle-blowing (evaluation of importance). 
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Instrumen pengukuran sikap terhadap whistle-blowing dalam 

penelitian ini mengikuti model kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian Park dan Blenkinsopp (2009) dan Winardi (2013). Pertanyaan 

kuesioner dirancang untuk mendapatkan respon atas seberapa yakin 

responden terhadap lima konsekuensi/dampak positif yang menonjol 

(salient belief) dari whistle-blowing, yaitu: 

1) Melindungi organisasi dari dampak negatif yang lebih besar akibat 

perilaku fraud/korupsi, 

2) Memberantas Korupsi, 

3) Melindungi kepentingan umum, 

4) Menjalankan kewajiban sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, dan 

5) Menegakkan kewajiban etis dan keyakinan moral. 

Kemudian, pertanyaan juga dirancang untuk mendapatkan respon 

atas seberapa penting lima konsekuensi/dampak positif tindakan whistle-

blowing di atas menurut penilaian responden (evaluation of importance). 

b. Komitmen Organisasi (X2) 

Komitmen organisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kekuatan relatif dari identifikasi rasa keterlibatan seorang individu dalam 

suatu organisasi yang tercermin pada tiga faktor terkait yaitu (Mowday, 

Steers dan Porter, 1979):  

1) Keyakinan yang kuat dan penerimaan terhadap tujuan dan nilai-nilai 

organisasi, 

2) Kesediaan untuk mengerahkan usaha yang cukup atas nama 
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organisasi, dan 

3) Keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam 

organisasi (loyalitas). 

Instrumen pengukuran komitmen organisasi dalam penelitian ini 

mengikuti model kuesioner OCQ (The Organizational Commitment 

Questionnaire) dari Mowday, Steers dan Porter (1979) yang dalam 

penelitiannya telah diujicobakan antara lain pada sampel pegawai negeri 

sipil dan telah terbukti valid. OCQ dalam mengukur tiga faktor komitmen 

organisasi yang telah disebutkan di atas, menggunakan 15 item 

pernyataan, 6 diantaranya berbentuk kalimat negatif dan diukur terbalik 

(reverse scored). Penggunaan pernyataan kalimat negatif dilakukan 

sebagai upaya mengurangi kemungkinan respon yang bias dan 

mendeteksi responden yang asal menjawab atau tidak konsisten. Elemen 

pengukuran yang terkandung dalam OCQ mencakup antara lain: 

1) Kesamaan dengan nilai-nilai dengan organisasi 

2) Keterkaitan/keterlibatan dengan organisasi (Job Involvement) 

3) Motivasi untuk berkinerja 

4) Kecenderungan untuk tinggal atau pergi (intent to remain or leave) 

5) Loyalitas 

6) Rasa bangga pada organisasi 

7) Kepuasan kerja secara umum (general job satisfaction) 
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c. Personal Cost (X3) dan Tingkat Keseriusan Kecurangan (X4) 

Personal cost adalah pandangan pegawai terhadap risiko pembalasan 

atau sanksi dari anggota organisasi (manajemen, atasan, atau rekan kerja) 

yang dapat mengurangi minat pegawai untuk melakukan tindakan 

whistle-blowing.Semakin besar persepsi personal cost akan semakin 

mengurangi minat whistle-blowing.  

Kecurangan yang serius adalah kecurangan yang melibatkan 

sejumlah nilai uang yang substansial (Schultz et al., 1993) dan signifikan 

yang merugikan atau berpotensi membahayakan organisasi (Curtis, 

2006). Semakin besar/material tingkat keseriusan kecurangan maka 

semakin besar kerugian yang akan diderita organisasi dan akan semakin 

besar rasa tanggung jawab pegawai ,sebagai anggota organisasi, untuk 

melakukan whistle-blowing demi melindungi organisasinya. 

Pengukuran persepsi personal cost dan tingkat keseriusan 

kecurangan menggunakan model kuesioner dan manipulasi dalam bentuk 

kasus cerita yang telah digunakan oleh Winardi (2013) dan Sabang 

(2013) dalam penelitiannya, namun dimodifikasi sesuai dengan kondisi 

di BPK. Dua kasus diceritakan dalam skenario yang realistis dan 

memungkinkan responden untuk menempatkan diri dalam posisi karakter 

yang digambarkan dalam skenario. Setiap kasus dirancang sebagai 

berikut: 

1) Dikondisikan seolah-olah terjadi di BPK RI mengingat responden 

penelitian adalah PNS BPK RI. 
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2) Manipulasi digunakan dengan menggambarkan dua kondisi personal 

cost  dan tingkat keseriusan kecurangan yang berbeda. 

3) Kasus pertama (dapat dilihat pada lampiran 1) digambarkan sebagai 

kasus kecurangan belanja fiktif yang umum terjadi di lingkup 

pemerintahan di Indonesia dengan nilai materialitas kecurangan yang 

tinggi (digambarkan tingkat materialitas 9%). Tipe personal cost 

yang digambarkan pada kasus pertama adalah hambatan 

karir/promosi dan pengasingan pegawai melalui mutasi. Responden 

akan ditanyakan penilaiannya terhadap tingkat keseriusan 

kecurangan dan persepsi risiko personal cost yang digambarkan 

dalam kasus. Pada bagian akhir, ditanyakan bagaimana penilaian 

responden apabila materialitas kecurangan diturunkan (menjadi 

0,2%).  

4) Kasus kedua (dapat dilihat pada lampiran 1) digambarkan sebagai 

kasus kecurangan mark-up realisasi belanja yang juga umum terjadi 

di lingkup pemerintahan di Indonesia dengan nilai materialitas 

kecurangan yang tinggi (digambarkan tingkat materialitas 9%). Tipe 

personal cost yang digambarkan pada kasus kedua ini adalah 

rusaknya hubungan kerja dengan rekan kerja. Responden akan 

ditanyakan penilaiannya terhadap tingkat keseriusan kecurangan dan 

persepsi risiko personal cost yang digambarkan dalam kasus. Pada 

bagian akhir, ditanyakan bagaimana penilaian responden apabila 

materialitas kecurangan diturunkan (menjadi 0,2%). Pertanyaan 
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berulang terhadap penilaian tingkat keseriusan kecurangan ditujukan 

untuk menilai konsistensi penilaian tingkat keseriusan kecurangan 

pada kasus pertama dan menghindari bias yang disebabkan 

perbedaan jenis kecurangan. 

5) Dilakukan framing dengan cara mencetak tebal informasi-informasi 

tertentu dengan tujuan melakukan penegasan sehingga responden 

fokus pada informasi yang dicetak tebal. 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.4.1 Alat Statistik 

Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 

berganda (Multiple linier regresion). Alat statistik ini digunakan karena peneliti 

ingin mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen, dan jumlah variabel independen yang digunakan adalah empat (>3). 

Peneliti melakukan analisis statistik dengan bantuan software statistik SPSS versi 

17. 

3.4.2 Statistik Deskriptif 

Statistik ini digunakan untuk menggambarkan dan menyajikan ringkasan 

gambaran umum karakteristik responden yang menjadi sumber data primer. 

Kategori profil responden yang dideskripsikan antara lain berhubungan dengan 

sebaran/distribusi responden berdasarkan unit kerja induk dan karakteristik 

demografi responden seperti jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan terakhir, 

pangkat/golongan, masa kerja, dan status jabatan pegawai. 
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3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan data kuesioner yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan 

analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum 

dilakukan analisis terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas.  

 Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen kuesioner valid 

atau tidak. Uji validitas dapat dilakukan dengan menggunakan analisis faktor 

CFA (Confirmatory Factor Analysis). Hasil uji validitas harus menunjukkan 

bahwa Nilai pengukuran kecukupan sampling Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy (KMO MSA) > 0,5 dan signifikan yang ditandai dengan 

nilai Sig < 0,05. Jika kondisi tersebut tidak tercapai, maka kemungkinan 

terdapat salah satu item pertanyaan yang tidak valid. Selain itu untuk dapat 

digunakan dalam pengujian hipotesis tiap-tiap item pertanyaan harus memiliki 

nilai MSA (Measure of Sampling Adequacy) > 0,3, jika terdapat item 

pertanyaan dengan nilai MSA < 0,3 maka item pertanyaan tersebut harus 

dikeluarkan dari analisis. 

Karena menggunakan analisis faktor CFA, maka uji validitas tidak hanya 

menganalisis validitas instrument kuesioner, namun SPSS juga akan 

melakukan analisis faktor yang menghasilkan output komponen faktor. 

Komponen faktor ini adalah merupakan ekstraksi dari pertanyaan-pertanyaan 

kuesioner yang difaktorkan menjadi satu faktor yang mewakili tiap variabel. 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat derajat kepercayaan dari 

jawaban kuesioner. Reliabilitas yang tinggi dan dapat digunakan untuk analisis 

adalah jika memiliki nilai Cronbach‟s Alpha > 0.7. 
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Setelah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas, maka kemudian dapat 

dilanjutkan ke langkah Analisis Regresi. Berdasarkan beberapa penjelasan 

mengenai variabel independen dan variabel dependen maka model umum 

persamaan regresi yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut  

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε 

Keterangan: 

Y = Minat untuk Melakukan Tindakan Whistle-Blowing  

α  = Konstanta  

X1 = Sikap terhadap Whistle Blowing 

X2 = Komitmen Organisasi 

X3 = Personal Cost 

X4 = Tingkat Keseriusan Kecurangan 

ε  = Kesalahan/ error 

 

Analisis regresi yang dilakukan akan menghasilkan nilai α dan β yang akan 

melengkapi persamaan matematis model regresi tersebut di atas.  

3.4.4 Pengujian Asumsi Klasik 

Setelah dilakukan analisis regresi linier berganda yang menghasilkan model 

persamaan regresi, kemudian langkah berikutnya adalah melakukan pengujian 

asumsi klasik. Uji asumsi klasik memiliki tujuan untuk memberikan kepastian 

bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, 

tidak bias dan konsisten. Pengujian asumsi klasik meliputi beberapa pengujian 

sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas (Error Normal) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi, error yang dihasilkan mempunyai distribusi normal atau tidak. Hal ini 

didasarkan pada suatu konsep bahwa model regresi adalah model yang 

digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependennya, karena merupakan 
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suatu prediksi, tentu dapat saja terjadi kesalahan. Besar kesalahan adalah 

selisih antara nilai riil dengan nilai diprediksi, jumlahnya adalah sebesar 

jumlah data. Sehingga seharusnya error tersebut terdistribusi normal. Karena 

dalam uji normalitas data terdapat dua cara pengujian, maka pengujian akan 

dilakukan dengan dua cara tersebut sebagai berikut: 

 Histogram dan Normal Probability Plot 

Kriteria pengambilan keputusan adalah : 

 Untuk histogram  error dikatakan normal jika histogram mengikuti 

bentuk bel (lonceng) 

 Untuk Normal probability plot error dikatakan normal jika data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

 Kolmogorov Smirnov 

Hipotesis nol (Ho) dari pengujian ini adalah Error dari model regresi 

terdisribusi normal, sedangkan hipotesis alternatif (Ha) yang dirumuskan 

adalah Error dari model regresi tidak terdisribusi normal. Kriteria 

pengambilan keputusan yang digunakan adalah jika Asymp Sig > 0,05 

maka Ho diterima dan Ha ditolak, sebaliknya jika Asymp Sig < 0,05 maka 

Ho ditolak, Ha diterima. 

2. Uji Non-Multikolinieritas 

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah pada sebuah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar-variabel independen. Hal ini 

didasarkan pada suatu konsep bahwa model regresi yang baik adalah model 

yang semua variabel independennya tidak berhubungan erat satu sama lain. 
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Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah jika nilai 

VIF<10, maka tidak terdapat hubungan erat antar variabel independen (non-

multikolinearitas), sebaliknya jika nilai VIF > 10, maka terdapat hubungan 

erat antara variabel independen (multikolinearitas) 

3. Uji Non-Heterokedastisitas 

Tujuan pengujian ini adalah ingin mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi, terjadi ketidaksamaan varians pada residual (error) dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika satu varians residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain adalah tetap disebut Homokedastisitas  

dan jika varians berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah jika tidak terjadi Homokedastisitas (Non Heterokedastisitas). Karena 

terdapat dua cara, maka untuk memastikan tidak terjadi homokedastisitas 

peneliti akan menguji dengan dua cara sebagai berikut: 

 Scater Plot 

Dasar Pengambilan Keputusan : 

 Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit), maka telah terjadi Heterokedastisitas. 

 Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi Heterokedastisitas 

(Non-Heterokedastisitas). 
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 Glejser Test 

Hipotesis nol (Ho) dari pengujian glejser ini adalah tidak terjadi 

heterokedastisitas (non-heterokedastisistas), sedangkan hipotesis 

alternatif (Ha) yang dirumuskan adalah terjadi heterokedastisitas. Kriteria 

pengambilan keputusan yang digunakan adalah Sig > 0,05 maka Ho 

diterima dan Ha ditolak, sebaliknya jika Sig < 0,05 maka Ho ditolak, Ha 

diterima. 

4. Uji Non-Otokorelasi 

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu dalam 

periode t dengan kesalahan peride t-1. Jika terjadi korelasi maka dinamakan 

otokorelasi, model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

otokorelasi (non-otokorelasi). Dalam penelitian ini, pengujian otokorelasi 

diabaikan/tidak dilakukan karena data yang digunakan untuk menguji 

hipotesis bukanlah data spesifik time series, oleh karena itu pasti tidak ada 

permasalahan otokorelasi yang terjadi. 

3.4.5 Pengujian Hipotesis 

Setelah lulus dari semua pengujian asumsi klasik maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan pengujian atas hipotesis. Hasil pengujian atas hipotesis akan 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait dengan hubungan antara 

variabel dependen dan independen. Terdapat tiga pengujian yang akan dilakukan 

pada tahapan ini yaitu: 
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1. Uji t 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen 

(sikap terhadap whistle-blowing, komitmen organisasi, personal cost dan 

tingkat keseriusan kecurangan) secara parsial/sendiri/individu berpengaruh 

terhadap variabel dependen (minat untuk melakukan tindakan whistle-

blowing). Hipotesis: 

H0 = Variabel Independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

variabel dependen. 

Ha  =  Variabel Independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel 

dependen. 

Dasar pengambilan keputusan: Jika nilai sig < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha 

diterima, namun jika nilai sig > 0,05 maka H0 diterima, dan Ha ditolak. 

2. Uji F 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen 

(sikap terhadap whistle-blowing, komitmen organisasi, personal cost dan 

tingkat keseriusan kecurangan) secara simultan/bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen (minat untuk melakukan tindakan whistle-

blowing). Hipotesis: 

H0  =  Variabel Independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap 

variabel dependen. 

Ha  =  Variabel Independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel 

dependen. 

Dasar pengambilan keputusan: jika nilai sig < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha 
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diterima, namun jika nilai sig > 0,05 maka H0 diterima, dan Ha ditolak 

3. Koefisien Determinasi 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar (presentase) 

variasi variabel independen (sikap terhadap whistle-blowing, komitmen 

organisasi, personal cost dan tingkat keseriusan kecurangan) berpengaruh 

terhadap variabel independen (minat untuk melakukan tindakan whistle-

blowing). Apabila nilai koefisien determinasi (adjusted R square-nya) lebih 

besar dari 0,5 atau mendekati 1 maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependennya. 

Setelah melakukan pengujian hipotesis maka langkah terakhir adalah 

mengambil kesimpulan mengenai variabel independen apa saja yang 

mempengaruhi variabel dependen serta arah pengaruhnya (positif atau negatif). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Karakteristik Responden 

Responden penelitian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah PNS 

BPK RI di berbagai kantor BPK RI yang tersebar di seluruh Indonesia baik yang 

berasal dari unit kerja pemeriksaan (utama) maupun unit kerja penunjang dan 

pendukung. Informasi link website kuesioner disebarkan peniliti melalui bantuan 

rekan-rekan peneliti yang berada di berbagai unit kerja di BPK RI. Waktu 

penyebaran informasi dan pengumpulan kuesioner adalah selama sembilan hari (1 

s.d. 9 Nopember 2014). Mengingat keterbatasan waktu penelitian, respon 

kuesioner yang masuk setelah tanggal 9 Nopember 2014 diabaikan.  

Jumlah kuesioner terjawab yang masuk ke dalam aplikasi kwiksurveys 

adalah sebanyak 131 kuesioner, dari jumlah tersebut hanya sebanyak 107 

kuesioner yang dapat diproses dalam penelitian ini, sedangkan sebanyak 24 

kuesioner tidak dapat digunakan dengan rincian sebanyak 17 kuesioner tidak terisi 

secara lengkap dan sebanyak 7 kuesioner dikeluarkan dari analisis karena 

dianggap mengganggu reliabilitas keseluruhan data. Keseluruhan responden yang 

memenuhi persyaratan untuk dianalisis lebih lanjut berasal dari 35 induk unit 

kerja yang berbeda di BPK RI (rincian dapat dilihat pada lampiran 2). 

Berdasarkan data sebaran/distribusi responden pada lampiran 2 terlihat 

bahwa jumlah responden terbesar adalah berasal dari unit kerja BPK RI 

Perwakilan Provinsi Aceh yaitu sebanyak 21 responden (19,63%), diikuti dengan 
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Biro SDM di Kantor Pusat BPK RI sebanyak 9 responden (8,41%), Auditorat 

Utama Keuangan Negara I di Kantor Pusat BPK RI sebanyak 8 responden 

(7,48%), BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 7 

responden (6,54%), serta Auditorat Utama Keuangan Negara VII di Kantor Pusat 

BPK RI dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang masing-masing 

menyumbang 6 responden (5,61%). Sementara itu 29 unit kerja induk lainnya 

menyumbang persentase responden kurang dari 5%. Alasan yang mungkin 

menjadi faktor penyebab unit kerja BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh 

menyumbang responden terbesar adalah karena peneliti sebelumnya pernah 

bekerja di unit kerja tersebut, sehingga faktor kedekatan mungkin menjadikan 

pegawai yang memperoleh informasi/penawaran sebagai responden penelitian 

tidak ragu untuk mengisi kuesioner. Namun berdasarkan letak wilayah kedudukan 

kantornya, responden yang berasal dari Kantor Pusat BPK RI secara keseluruhan 

menyumbangkan responden terbanyak yaitu sebesar 41 responden atau 38,32% 

dari keseluruhan responden. 

Lebih lanjut, untuk mengetahui komposisi demografi responden yang 

menjadi sumber data dalam penelitian ini, tabel 4.1 berikut akan memberikan 

gambaran umum responden berdasarkan beberapa kategori: 

Tabel 4.1 

Profil Demografi Responden 

 

Variabel Jumlah % 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 

Perempuan 

 

77 

30 

 

71,96 

28,04 
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Variabel Jumlah % 

Usia 

< 25 Tahun 

25 s.d. 35 Tahun 

> 35 Tahun 

 

4 

92 

11 

 

3,74 

85,98 

10,28 

Jenjang Pendidikan Terakhir 

D3 

S1 / D4 

S2 

 

34 

58 

15 

 

31,78 

54,20 

14,02 

Pangkat/Golongan 

II/c 

II/d 

III/a 

III/b 

III/c 

III/d 

 

17 

27 

24 

19 

14 

6 

 

15,89 

25,23 

22,43 

17,76 

13,08 

5,61 

Masa Kerja di BPK 

< 5 Tahun 

5 s.d. 10 Tahun 

11 s.d. 15 Tahun 

> 15 Tahun 

 

28 

71 

7 

1 

 

26,17 

66,36 

6,54 

0,93 

Status Jabatan Pegawai 

Pegawai Non-Fungsional Pemeriksa 

Pegawai Fungsional Pemeriksa 

 

43 

64 

 

40,19 

59,81 

Sumber: Data primer kuesioner (diolah)   
  

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis kelaminnya, 

sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 77 responden 

(71,96%) sedangkan sisanya sebanyak 30 responden (28,04%) berjenis kelamin 

perempuan. Berdasarkan usianya, keseluruhan responden terdiri dari 4 orang 

(3,74%) berusia dibawah 25 tahun, 92 orang (85,98%) berusia antara 25 tahun 

sampai dengan 35 tahun, dan 11 orang (10,28%) berusia di atas 35 tahun. 

Sedangkan jika dilihat dari jenjang pendidikan terakhir yang telah ditempuh, 

sebanyak 34 responden (31,78%) berjenjang pendidikan Diploma III , sebanyak 

58 responden (54,20%) berjenjang pendidikan sarjana (S1) atau Diploma IV, dan 

sebanyak 15 (14,02%) responden berjenjang pendidikan S2. 
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Komposisi status karir dan jabatan responden dapat dilihat pula dalam Tabel 

4.2 di atas. Berdasarkan pangkat/golongan ruang PNS, responden terdiri dari 

pegawai dalam golongan ruang II/c (Pengatur) sebanyak 17 orang (15,89%), 

golongan ruang II/d (Pengatur Tingkat I) sebanyak 27 orang (25,23%), golongan 

ruang III/a (Penata Muda) sebanyak 24 orang (22,43%), golongan ruang III/b 

(Penata Muda Tingkat I)  sebanyak 19 orang (17,76%), golongan ruang III/c 

(Penata)  sebanyak 14 orang (13,08%), dan golongan ruang III/d (Penata Tingkat 

I) sebanyak 6 orang (5,61%). Sedangkan berdasarkan masa kerjanya di BPK, 

responden terdiri dari pegawai dengan masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 

28 orang (26,17%), masa kerja antara 5 tahun sampai dengan 10 tahun sebanyak 

71 orang (66,36%), masa kerja antara 11 tahun sampai dengan 15 tahun sebanyak 

7 orang (6,54%) dan masa kerja lebih dari 15 tahun sebanyak 1 orang (0,93%). 

Menurut status jabatannya terdapat 43 responden (40,19%) yang merupakan 

pegawai non-fungsional pemeriksa dan 64 responden (59,81%) merupakan 

pegawai fungsional pemeriksa.  

4.2 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1 Hasil Pengujian Validitas Instrumen Penelitian 

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya pada bagian teknik analisis 

data, bahwa pengujian validitas instrumen penelitian (dalam hal ini item-item 

pertanyaan pada kuesioner) dilakukan dengan menggunakan analisis faktor CFA 

(Confirmatory Factor Analysis), hal ini dilakukan karena peneliti menggunakan 

model pertanyaan kuesioner yang telah digunakan dalam penelitian terdahulu. 

Hasil pengujian validitas terhadap variabel independen dapat dilihat pada tabel di 
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bawah ini: 

Tabel 4.2 

Pengujian Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan Bartlett  

pada Variabel Independen 

 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

Bartlett‟s Test of Sphericity 

Chi-Square  

0.744 

 

1893.339* 

* p< 0.01 

Sumber: Data primer kuesioner (diolah) 

 

 

Tabel 4.3 

Korelasi Anti-Image Variabel Independen 

 

Item 

Pertanyaan 

Measures of 

Sampling 

Adequacy (MSA) 

Item 

Pertanyaan 

Measures of 

Sampling 

Adequacy (MSA) 
X1_1 0.842 X2_7 0.252* 
X1_2 0.772 X2_8 0.855 
X1_3 0.786 X2_9 0.735 
X1_4 0.725 X2_10 0.853 
X1_5 0.834 X2_11 0.817 
X1_6 0.867 X2_12 0.551 
X1_7 0.773 X2_13 0.852 
X1_8 0.780 X2_14 0.702 
X1_9 0.698 X2_15 0.857 
X1_10 0.758 X3_1 0.445 
X2_1 0.815 X3_2 0.416 
X2_2 0.811 X4_1 0.682 
X2_3 0.638 X4_2 0.392 
X2_4 0.510 X4_3 0.556 
X2_5 0.765 X4_4 0.419 
X2_6 0.797   
*< 0,3 
Sumber: Data primer kuesioner (diolah) 

Pada tabel 4.2 terlihat bahwa hasil uji KMO atas pengukuran kecukupan 

sampling pada variabel Independen diperoleh nilai KMO MSA adalah sebesar 

0.744 atau sudah berada di atas 0.5 dan signifikan. Selain itu hasil pengujian 

Bartlett juga menunjukkan nilai Chi square adalah sebesar 1893,339 dan 

signifikan pada p< 0.01. Pada tabel 4.3 terlihat bahwa hampir seluruh item 
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pertanyaan telah valid, hal ini ditandai dengan seluruh nilai MSA yang lebih besar 

dari 0.3, hanya saja terdapat item pertanyaan dengan kode X2_7 yang memiliki 

nilai MSA sebesar 0,252 atau kurang dari 0,3. Sehingga item pertanyaan X2_7 

harus dikeluarkan dari analisis.  

Hasil pengujian ulang validitas terhadap variabel independen setelah item 

pertanyaan X2-7 dikeluarkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.4 

Pengujian Ulang Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan Bartlett  

pada Variabel Independen 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

Bartlett‟s Test of Sphericity 

Chi-Square  

0.756 

 

1867.153* 

* p< 0.01 

Sumber: Data primer kuesioner (diolah) 

 

 

Tabel 4.5 

Korelasi Anti-Image Variabel Independen  

pada Pengujian Ulang Validitas 

 

Item 

Pertanyaan 

Measures of 

Sampling 

Adequacy (MSA) 

Item 

Pertanyaan 

Measures of 

Sampling 

Adequacy (MSA) 
X1_1 0.841 X2_6 0.800 
X1_2 0.778 X2_8 0.850 
X1_3 0.798 X2_9 0.742 
X1_4 0.738 X2_10 0.850 
X1_5 0.840 X2_11 0.815 
X1_6 0.872 X2_12 0.537 
X1_7 0.777 X2_13 0.850 
X1_8 0.811 X2_14 0.716 
X1_9 0.704 X2_15 0.856 
X1_10 0.753 X3_1 0.474 
X2_1 0.826 X3_2 0.402 
X2_2 0.810 X4_1 0.710 
X2_3 0.684 X4_2 0.416 
X2_4 0.521 X4_3 0.556 
X2_5 0.758 X4_4 0.446 
Sumber: Data primer kuesioner (diolah) 
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Pada tabel 4.4 terlihat bahwa dari hasil pengujian ulang validitas diperoleh 

nilai KMO MSA sebesar 0,756 atau naik 0,012 dari sebelumnya yaitu 0.744, nilai 

tersebut sudah berada di atas 0.5 dan signifikan. Selain itu hasil pengujian Bartlett 

juga menunjukkan nilai Chi square adalah sebesar 1867,153 dan signifikan pada 

p< 0.01. Pada tabel 4.5 juga telah terlihat bahwa seluruh item pertanyaan telah 

valid yang ditandai dengan seluruh nilai MSA yang lebih besar dari 0.3. Sehingga 

seluruh item pertanyaan selain item pertanyaan X2_7 dapat digunakan untuk 

pengujian hipotesis. 

Prosedur CFA (Confirmatory Factor Analysis) yang telah dilakukan pada 

variabel independen selain menguji validitas instrumen kuesioner, juga 

menghasilkan empat output komponen faktor yang merupakan ekstraksi dari item-

item pertanyaan kuesioner dan mewakili keempat variabel independen. Ekstraksi 

komponen faktor tersebut digambarkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.6 

Hasil Analisa Faktor pada Variabel Independen 

 

Variabel 

Independen 
Item 

Pertanyaan 

Komponen Faktor 

1 2 3 4 

Sikap Terhadap  
Whistle-Blowing 

X1_1 0.768 0.143 0.036 0.150 

X1_2 0.795 0.191 0.128 0.067 

X1_3 0.827 0.100 -0.005 0.046 

X1_4 0.526 0.323 -0.062 -0.052 

X1_5 0.827 0.280 0.020 -0.017 

X1_6 0.798 0.199 0.003 -0.037 

X1_7 0.839 0.094 0.057 0.128 

X1_8 0.843 0.110 -0.056 0.095 

X1_9 0.532 0.150 0.032 0.139 

X1_10 0.832 0.141 0.042 -0.045 
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Variabel 

Independen 
Item 

Pertanyaan 

Komponen Faktor 

1 2 3 4 

Komitmen 

Organisasi 

X2_1 0.318 0.534 0.062 0.218 

X2_2 0.221 0.721 0.002 -0.121 

X2_3 0.039 0.472 0.170 -0.006 

X2_4 0.057 0.389 -0.021 -0.155 

X2_5 0.257 0.516 -0.086 0.251 

X2_6 0.147 0.715 0.078 -0.029 

X2_8 0.188 0.563 0.143 0.070 

X2_9 0.000 0.403 -0.184 0.418 

X2_10 0.132 0.712 0.042 0.098 

X2_11 0.143 0.582 -0.020 0.441 

X2_12 0.045 0.301 -0.230 -0.061 

X2_13 0.281 0.538 0.042 0.118 

X2_14 0.090 0.649 0.037 -0.089 

X2_15 0.148 0.689 -0.031 0.129 

Personal Cost 
X3_1 0.101 -0.018 0.106 0.812 

X3_2 0.074 -0.080 0.146 0.709 

Tingkat 

Keseriusan 

Kecurangan 

X4_1 0.107 0.101 0.626 0.237 

X4_2 -0.055 -0.030 0.851 -0.075 

X4_3 0.232 0.139 0.503 0.303 

X4_4 -0.057 0.089 0.915 -0.093 

Eigenvalue 8.526 3.070 2.456 1.724 

Persentase Varian (52.584) 28.418 10.232 8.187 5.747 

Sumber: Data primer kuesioner (diolah) 

Dari tabel 4.6 di atas maka dapat disimpulkan bahwa komponen faktor 1 

adalah mewakili variabel Sikap Terhadap Whistle-Blowing (X1), faktor 2 mewakili 

variabel Komitmen Organisasi (X2), faktor 3 mewakili variabel Tingkat 

Keseriusan Kecurangan (X4), dan faktor 4 mewakili variabel Personal Cost (X3). 

Keempat faktor tersebut masing-masing mempunyai nilai eigenvalue yang lebih 

besar dari 1 dan total varian yang dapat dijelaskan adalah sebesar 52,584% dari 

keseluruhan varian.  
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Berikutnya, hasil pengujian validitas terhadap variabel dependen dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.7 

Pengujian Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan Bartlett  

pada Variabel Dependen 

 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

Bartlett‟s Test of Sphericity 

Chi-Square  

0.811 

 

444.361* 

* p< 0.01 

Sumber: Data primer kuesioner (diolah) 

 

 

Tabel 4.8 

Korelasi Anti-Image  

Variabel Dependen 

 

Item 
Pertanyaan 

Measures of 
Sampling 

Adequacy (MSA) 

Y_1 0.744 

Y_2 0.721 

Y_3 0.901 

Y_4 0.942 

Y_5 0.950 

Sumber: Data primer kuesioner (diolah) 

Pada tabel 4.7 terlihat bahwa hasil uji KMO atas pengukuran kecukupan 

sampling pada variabel dependen diperoleh nilai KMO MSA adalah 0.811 atau 

sudah berada di atas 0.5 dan signifikan. Selain itu hasil pengujian Bartlett juga 

menunjukkan nilai Chi square adalah sebesar 444,361 dan signifikan pada p<0.01. 

Pada tabel 4.8 terlihat bahwa seluruh item pertanyaan variabel dependen telah 

valid, hal ini ditandai dengan seluruh nilai MSA yang lebih besar dari 0,3. 

Sehingga seluruh item pertanyaan dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. 

Kemudian hasil dari analisis faktor konfirmatori pada variabel dependen 

menghasilkan satu komponen faktor yang mewakili variabel dependen minat 
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melakukan tindakan whistle-blowing (Y) yang dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4.9 

Hasil Analisa Faktor pada Variabel Dependen 

  

Variabel Dependen 
Item 

Pertanyaan 
Komponen 

Faktor 

  1 

Minat Melakukan Tindakan 

Whistle-Blowing 

Y_1 0.935 
Y_2 0.947 
Y_3 0.906 
Y_4 0.747 
Y_5 0.590 

Eigenvalue 3.498 
Persentase Varian (69.951) 69.951 

Sumber: Data primer kuesioner (diolah) 

 

Komponen faktor variabel dependen pada tabel 4.9 di atas mempunyai nilai 

eigenvalue yang lebih besar dari 1 dan total varian yang dapat dijelaskan adalah 

sebesar 69,951% dari keseluruhan varian. 

4.2.2 Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, uji reliabilitas dilakukan untuk 

menguji dan mengetahui tingkat derajat kepercayaan dan konsistensi dari jawaban 

kuesioner responden. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 

koefisien Cronbach‟s Alpha. Tingkat reliabilitas yang memenuhi persyaratan 

untuk analisis adalah yang memiliki niliai Cronbach‟s Alpha > 0,7 sebagaimana 

dinyatakan oleh Sekaran dan Bougie (2010) bahwa nilai reliabilitas umum yang 

kurang dari 0,6 dianggap rendah, dan nilai reliabilitas 0,7 dianggap dapat diterima, 

sementar itu nilai reliabilitas 0,8 dianggap baik. Semakin dekat nilai reliabilitas 

dengan angka 1,0 maka tingkat reliabilitasnya semakin baik. Hasil pengujian 
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realibilitas dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.10 

Koefisien Reliabilitas untuk Variabel Mayor/Utama 

 

Variabel 
Jumlah 

Item 

Pertanyaan 

Item yang 

Digugurkan 

Nilai 

Cronbach’s 

Alpha 
Sikap Terhadap Whistle-Blowing (X1) 10 - 0,928 
Komitmen Organisasi (X2) 15 1 0,841 
Personal Cost (X3) 4 - 0,703 
Tingkat Keseriusan Kecurangan (X4) 4 - 0,753 
Minat Melakukan Tindakan Whistle-Blowing (Y) 4 - 0,878 

Sumber: Data primer kuesioner (diolah) 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, seluruh variabel telah memiliki nilai 

Cronbach‟s Alpha >0.7 atau dengan kata lain jawaban kuesioner memiliki 

reliabilitas/derajat kepercayaan yang tinggi. Khusus untuk variabel komitmen 

organisasi (X2), dari total 15 buah item pertanyaan, yang diuji reliabilitasnya 

hanya sebanyak 14 buah item pertanyaan karena 1 item pertanyaan dengan kode 

X2_7 sebelumnya tidak lolos dalam uji validitas. 

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Setelah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas pada instrumen 

penelitian, langkah penelitian berikutnya dapat dilanjutkan ke analisis regresi 

linier berganda. Analisis regresi linier berganda yang dilakukan akan 

menghasilkan model umum persamaan regresi yang dapat menjelaskan pengaruh 

dan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen sekaligus juga 

dapat digunakan untuk mengestimasi variabel dependen (minat melakukan 

tindakan whistle-blowing) dengan mengacu pada empat variabel independen yang 

telah dijelaskan sebelumnya. Pelaksanaan analisis regresi linier berganda akan 
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menggunakan  komponen faktor yang sebelumnya diperoleh dari hasil pengujian 

validitas melalui Confirmatory Factor Analyst (CFA). Hasil analisis regresi linier 

berganda dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

untuk Membentuk Model Regresi 

 

 Unstandardized 

Coefficients 
Beta 

Konstanta 6.302E-17 
 Variabel Independen  

Sikap Terhadap Whistle-Blowing (X1) 0.493 

Komitmen Organisasi (X2) 0.311 

Personal Cost (X3) -0.141 

Tingkat Keseriusan Kecurangan (X4) 0.280 
Sumber: Data primer kuesioner (diolah) 

Dari tabel 4.11 di atas diketahui bahwa berdasarkan hasil analisis regresi 

linier berganda, diperoleh persamaan matematis model regresi yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

Y = 6.302E-17 + 0,493 X1 + 0,311X2 - 0.141 X3 + 0,280 X4  

Dari proses analisis regresi menggunakan aplikasi SPSS, sebenarnya telah 

dihasilkan pula data/informasi yang diperlukan untuk melakukan pengujian 

hipotesis (uji t, uji F dan pengujian koefisien determinasi). Namun, model 

persamaan regresi di atas sebelum lebih lanjut digunakan untuk mengestimasi 

variabel dependen dan menguji hipotesis, terlebih dahulu harus dilakukan 

pengujian asumsi klasik untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi 

yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias (best linear unbias 

estimation) dan konsisten. Oleh karena itu pengujian hipotesis melalui uji t, uji F 
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dan pengujian koefisien determinasi yang sebenarnya tidak terlepas dari analisis 

regresi linier berganda ini akan dijelaskan lebih lanjut setelah langkah pengujian 

asumsi klasik dilakukan. 

4.4 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi model regresi meliputi uji asumsi normalitas  (error 

normal),  non-multikolinieritas, non-heterokedastisitas dan non-otokorelasi. 

4.4.1 Pengujian Normalitas 

Model regresi dapat disebut memenuhi asumsi normalitas jika error atau 

residual yang dihasilkan oleh model regresi memiliki distribusi yang normal. 

Pengujian normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov menunjukkan 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Uji Asumsi Normalitas 

Statistik Uji Nilai Keterangan 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,928 
Menyebar Normal 

Signifikansi 0,355 

Sumber: Data primer kuesioner (diolah) 

Dari tabel 4.12 di atas diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z adalah 

sebesar 0,928 dengan nilai signifikansi sebesar 0,355 (lebih besar dari α = 0,05), 

maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas error/residual telah terpenuhi. 

Kesimpulan tersebut juga didukung dengan tampilan  histogram dari nilai-nilai 

error/residual yang telah dikelompokkan yang menunjukkan pola kurva distribusi 

normal berbentuk lonceng simetris seperti ditunjukkan pada gambar 4.1 di bawah 

ini: 
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Gambar 4.1 – Histogram Uji Asumsi Normalitas 

 

4.4.2 Pengujian Non-Multikolinieritas 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinieritas dapat dilihat 

dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). Apabila variabel independen memiliki 

nilai VIF>10 maka menunjukkan adanya multikolinieritas,   sebaliknya jika VIF < 

10 maka tidak terjadi multikolinieritas. 

Tabel 4.13 

Analisa Multikolinieritas 

 

Variabel Independen 
Statistik Kolinieritas 

Keterangan 
Toleransi VIF 

Sikap terhadap Whistle-Blowing 1.000 1.000 Non Multikolinier 

Komitmen Organisasi 1.000 1.000 Non Multikolinier 

Personal Cost 1.000 1.000 Non Multikolinier 

Kemudahan Penggunaan 1.000 1.000 Non Multikolinier 

Sumber: Data primer kuesioner (diolah) 

 

Dari tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi multikolinieritas 

yang dapat dilihat dari nilai VIF variabel independen yang seluruhnya memiliki 
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nilai < 10, dan nilai Toleransi = 1 menunjukkan bahwa tidak terjadi 

multikolinieritas dalam model regresi. 

4.4.3 Pengujian Non-Heterokedastisitas 

Pengujian Non-Heterokedatisitas dapat dilakukan dengan melihat pola pada 

grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. 

Gambar 4.2 – Scatter Plot Uji Non-Heterokedastisitas 

 

 

Berdasarkan gambar 4.2 di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara 

acak (tidak memiliki pola yang jelas) baik di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas (non-

heterokedastisitas) pada model regresi. 

Untuk lebih meyakinkan bahwa memang benar tidak terjadi 

heterokedastisitas pada model regresi, dilakukan uji glejser (glejser test). Uji 

glejser mengusulkan untuk meregresikan nilai absolut residual (Ut) terhadap 
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variabel independen dengan persamaan regresi :  

Ut = α + βXt + vt 

Hasil uji glejser yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Glejser 

 

Variabel Independen 

Unstandardized 

Coefficients t Nilai p (Sig) 

Beta 

Konstanta 0,591 13,513 0,000 

Sikap terhadap Whistle-Blowing (X1) 0,008 0,178 0,859* 

Komitmen Organisasi (X2) -0,003 -0,073 0,942* 

Personal Cost (X3) 0,082 1,874 0,064* 

Tingkat Keseriusan Kecurangan (X4) -0,070 -1,587 0,116* 

* p > 0,05 
Sumber: Data primer kuesioner (diolah) 

 

 

 

Hasil uji glejser pada tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa nilai p (Sig) 

dari seluruh variabel independen adalah > 0.05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi. 

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini merupakan kelanjutan dari analisis 

regresi linier berganda yang sebelumnya telah menghasilkan model regresi 

sebagai berikut: 

Y = 6.302E-17 + 0,493 X1 + 0,311X2 - 0.141 X3 + 0,280 X4 

Model regresi tersebut di atas telah lulus pengujian asumsi klasik sehingga 

telah dianggap memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, konsisten, dan dapat 

digunakan lebih lanjut dalam pengujian hipotesis. Terdapat tiga tahapan pengujian 
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hipotesis yaitu uji F, koefisien determinasi, dan uji t. 

Hasil uji F dan koefisien determinasi melalui analisis regresi menggunakan 

aplikasi SPSS menunjukkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Analisis Regresi Uji F dan Koefisien Determinasi 

 

F R R
2 R

2 
Disesuaikan Standar Error atas Estimasi 

19,870* 0,662 0,438 0,416 0,76425180 

* p < 0,01 
Sumber: Data primer kuesioner (diolah) 

 
 

Berdasarkan tabel 4.15 di atas nilai R diketahui adalah sebesar 0.662, hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan/pengaruh yang cukup kuat di antara 

variabel independen yang diuji dengan variabel dependen (minat melakukan 

tindakan whistle-blowing). Sementara nilai R
2
 yang disesuaikan sebesar 0,416 

menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama menjelaskan 

variasi variabel dependen sebesar 0.416 atau 41,6%, sedangkan sisanya sebesar 

58,4% dijelaskan oleh variable lain yang tidak diteliti dalam model penelitian ini. 

Standar Error atas Estimasi (SEE) adalah sebesar 0,76425180, semakin kecil nilai 

SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel 

dependen. 

Hasil pengujian ketepatan model regresi secara simultan/serentak 

menggunakan uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 19,870 (lihat tabel 4.15) 

signifikan pada p<0,01 (nilai output signifikansi dari SPSS adalah 0,000), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen sikap terhadap whistle-

blowing (X1), komitmen organisasi (X2), personal cost (X3), dan tingkat 

keseriusan kecurangan secara bersama-sama/simultan berpengaruh terhadap 
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variabel dependen minat melakukan tindakan whistle-blowing (Y). 

Hasil pelaksanaan uji t untuk menguji ketepatan model regresi secara parsial 

menunjukkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

Hasil Analisis Regresi Uji t 

Variabel Independen 

Unstandardized 

Coefficients t 
Nilai p 

(Sig) 
Beta 

Sikap terhadap Whistle-Blowing (X1) 0,493 6,639 0,000* 

Komitmen Organisasi (X2) 0,311 4,196 0,000* 

Personal Cost (X3) -0,141 -1,900 0,060** 

Tingkat Keseriusan Kecurangan (X4) 0,280 3,768 0,000* 

* p < 0,01  **p < 0,1 
Sumber: Data primer kuesioner (diolah) 

 
  

Dari informasi pada tabel 4.16 di atas dapat dilakukan pengujian hipotesis 

secara parsial untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen 

secara individu/parsial berpengaruh terhadap minat melakukan whistle-blowing 

(Y) dengan memperhatikan tingkat signifikansinya. 

1. Hipotesis 1 (H1) 

Hipotesis 1 menyatakan bahwa sikap terhadap whistle-blowing (X1) 

berpengaruh positif terhadap minat pegawai negeri sipil untuk melakukan 

tindakan whistle-blowing (Y). Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh koefisien 

regresi (Beta) variabel sikap terhadap whistle-blowing adalah sebesar 0,493 

(bernilai positif) dengan nilai t hitung sebesar 6,639 signifikan pada p<0,01 

(nilai p = 0,000). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik sikap 

terhadap whistle-blowing (X1) berpengaruh signifikan terhadap minat 

pegawai negeri sipil untuk melakukan tindakan whistle-blowing (Y). 
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Koefisien regresi yang bernilai positif mengindikasikan bahwa variabel sikap 

terhadap whistle-blowing memiliki arah hubungan positif terhadap minat 

pegawai negeri sipil untuk melakukan tindakan whistle-blowing. Berdasarkan 

hasil pengujian tersebut maka hipotesis 1 diterima. 

2. Hipotesis 2 (H2) 

Hipotesis 2 menyatakan bahwa komitmen organisasi (X2) berpengaruh 

positif terhadap minat pegawai negeri sipil untuk melakukan tindakan 

whistle-blowing (Y). Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh koefisien regresi (beta) 

variabel komitmen organisasi adalah sebesar 0,311 (bernilai positif) dengan 

nilai t hitung sebesar 4,196 signifikan pada p<0,01 (nilai p = 0,000). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara statistik komitmen organisasi (X2) 

berpengaruh signifikan terhadap minat pegawai negeri sipil untuk melakukan 

tindakan whistle-blowing (Y). Koefisien regresi yang bernilai positif 

mengindikasikan bahwa variabel komitmen organiasasi memiliki arah 

hubungan positif terhadap minat pegawai negeri sipil untuk melakukan 

tindakan whistle-blowing. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka 

hipotesis 2 diterima. 

3. Hipotesis 3 (H3) 

Hipotesis 3 menyatakan bahwa personal cost (X3) berpengaruh negatif 

terhadap minat pegawai negeri sipil untuk melakukan tindakan whistle-

blowing (Y). Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh koefisien regresi (beta) 

variabel personal cost adalah sebesar -0,141 (bernilai negatif) dan nilai t 

hitung sebesar -1,900 dengan nilai p = 0,060 atau p>0,05. Koefisien regresi 
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yang bernilai negatif mengindikasikan  bahwa variabel personal cost 

memiliki arah hubungan negatif terhadap minat pegawai negeri sipil untuk 

melakukan tindakan whistle-blowing.  

Nilai p = 0,060 pada variabel personal cost tersebut sebenarnya masih di 

bawah 0,1 (p < 0,1) atau secara statistik signifikan jika tingkat keyekinan 

(confidence level) diturunkan menjadi 90%. Namun mengingat penelitian ini 

konsisten untuk menggunakan confidence level pada tingkatan 95% (dengan 

α = 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa secara statistik personal cost (X3) 

tidak berpengaruh terhadap minat pegawai negeri sipil untuk melakukan 

tindakan whistle-blowing (Y). Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka 

hipotesis 3 ditolak. Perbedaan tipis nilai p (0,06) dengan nilai toleransi error 

yang digunakan (α = 0,05) sebagaimana diungkapkan di atas,  dapat 

dipertimbangkan oleh peneliti berikutnya sebagai alasan untuk menguji 

kembali konsistensi pengaruh faktor personal cost terhadap minat whistle-

blowing.  

4. Hipotesis 4 (H4) 

Hipotesis 4 menyatakan bahwa tingkat keseriusan kecurangan (X4) 

berpengaruh positif terhadap minat pegawai negeri sipil untuk melakukan 

tindakan whistle-blowing (Y). Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh koefisien 

regresi (beta) variabel tingkat keseriusan kecurangan adalah sebesar 0,280 

(bernilai positif) dengan nilai t hitung sebesar 3,768 signifikan pada p<0,01 

(nilai p = 0,000). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik tingkat 

keseriusan kecurangan (X3) berpengaruh signifikan terhadap minat pegawai 
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negeri sipil untuk melakukan tindakan whistle-blowing (Y). Koefisien regresi 

yang bernilai positif mengindikasikan bahwa variabel tingkat keseriusan 

kecurangan memiliki arah hubungan positif terhadap minat pegawai negeri 

sipil untuk melakukan tindakan whistle-blowing. Berdasarkan hasil pengujian 

tersebut maka hipotesis 4 diterima. 

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan 

dengan menggunakan pendekatan statistik, peneliti merasa perlu untuk 

menginterpretasikan dan membahas hasil penelitian ke dalam bentuk deskripsi 

untuk dikaitkan dengan pemecahan masalah penelitian. Hasil penelitian secara 

keseluruhan menunjukkan bahwa sikap terhadap whistle-blowing, komitmen 

organisasi, dan tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh terhadap minat 

pegawai negeri sipil untuk melakukan tindakan whistle-blowing, sedangkan 

personal cost tidak berpengaruh.  

4.6.1 Pengaruh Sikap terhadap Whistle-Blowing (X1) terhadap Minat PNS 

Melakukan Tindakan Whistle-Blowing (Y) 

Hasil pengujian hipotesis secara statistik menunjukkan bahwa sikap 

terhadap whistle-blowing berpengaruh positif terhadap minat PNS melakukan 

tindakan whistle-blowing dan jika dilihat dari nilai koefisien regresinya, sikap 

terhadap whistle-blowing merupakan faktor yang paling tinggi pengaruhnya 

dibandingkan ketiga variabel independen lainnya. Hasil ini mengkonfirmasi dan 

sesuai dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) yang mengungkapkan 

bahwa sikap seseorang terhadap suatu tindakan bergantung pada keyakinan orang 
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tersebut bahwa tindakan akan menghasilkan suatu konsekuensi/dampak. Jika 

seorang PNS memiliki keyakinan bahwa tindakan whistle-blowing akan 

memberikan konsekuensi/dampak positif dan ia memandang bahwa 

konsekuensi/dampak positif tersebut penting/diperlukan, maka ia akan memiliki 

kecenderungan sikap yang positif pula untuk mendukung/memihak tindakan 

whistle-blowing. Kecenderungan sikap mendukung tindakan whistle-blowing 

secara logis akan meningkatkan minat untuk melakukan tindakan whistle-blowing. 

Arah hubungan positif dalam hasil penelitian dapat ditafsirkan bahwa semakin 

besar kecenderungan sikap seorang PNS untuk mendukung tindakan whistle-

blowing maka akan semakin besar pula minatnya untuk melakukan tindakan 

whistle-blowing, begitupun sebaliknya semakin kecil kecenderungan sikap 

seorang PNS untuk mendukung tindakan whistle-blowing maka akan semakin 

kecil pula minatnya untuk melakukan tindakan whistle-blowing. 

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya seperti yang 

dilakukan oleh Park dan Blenkinsopp (2009) dan Winardi (2013) yang juga 

menemukan bahwa  sikap terhadap whistle-blowing berpengaruh positif terhadap 

minat melakukan tindakan whistle-blowing. 

4.6.2 Pengaruh Komitmen Organisasi (X2) terhadap Minat PNS Melakukan 

Tindakan Whistle-Blowing (Y) 

Hasil pengujian hipotesis secara statistik menunjukkan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh positif terhadap minat PNS melakukan tindakan whistle-

blowing, artinya semakin tinggi komitmen organisasi seorang PNS maka semakin 

tinggi pula minatnya untuk melakukan tindakan whistle-blowing. Hasil ini 
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mengkonfirmasi dan sejalan dengan konsep prosocial organizational behavior 

dan komitmen organisasi.  

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan whistle-blowing 

dikategorikan sebagai prosocial organizational behavior karena tindakan tersebut 

merupakan perilaku sosial positif yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain 

termasuk organisasi (Brief dan Motowidlo, 1986). Seseorang yang melakukan 

tindakan whistle-blowing sebenarnya pasti memiliki rasa kepedulian terhadap 

organisasinya walaupun kadar tingkat kepedulian tersebut dapat berbeda-beda 

pada setiap orang. Rasa peduli terhadap organisasi tersebut adalah cerminan dari 

konsep komitmen organisasi. Karyawan yang berkomitmen terhadap 

organisasinya akan menunjukkan sikap dan perilaku positif terhadap lembaganya 

termasuk membela/melindungi organisasi (Kuryanto, 2011: 19). Jika kecurangan 

(fraud) dianggap sebagai hal yang membahayakan organisasi, maka whistle-

blowing adalah tindakan seseorang yang memiliki komitmen organisasi untuk 

melindungi organisasinya dari bahaya kecurangan/fraud tersebut. 

Temuan penelitian terkait dengan pengaruh komitmen organisasi terhadap 

minat melakukan tindakan whistle-blowing ini sebelumnya belum pernah peneliti 

temukan pada penelitian yang dilakukan di Indonesia. Temuan serupa pernah 

dihasilkan oleh penelitian Somers dan Casal (1994) yang dalam penelitiannya 

mengklasifikasikan responden (anggota National Association of 

Accountant/NAA) ke dalam tiga kelompok yaitu yang memiliki komitmen 

organisasi lemah, moderat dan kuat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap minat whistle-blowing, namun 
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tingkat komitmen moderatlah yang memiliki kecenderungan untuk melaporkan 

wrongdoing paling tinggi dibandingkan dua tingkatan lainnya. Pada akhir jurnal 

penelitiannya Somers dan Casal (1994) mengungkapkan bahwa mereka mendisain 

penelitian tersebut sebagai pengujian awal yang mencoba memberikan gambaran 

awal hubungan komitmen organisasi dengan minat whistle-blowing, dan 

mengharapkan akan ada penelitian lebih lanjut yang mungkin melibatkan 

faktor/variabel lainnya sehingga dapat lebih menjelaskan arah hubungan 

komitmen organisasi terhadap minat whistle-blowing. 

Hasil dalam penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Mesmer-Magnus dan Viswesvaran (2005) yang  menunjukkan bahwa 

berdasarkan hasil uji meta analisis, komitmen organisasi tidak memiliki 

korelasi/keterkaitan dengan minat whistle-blowing. Penelitian Ahmad, Smith dan 

Ismail (2012) juga menemukan bahwa komitmen organisasi tidak mampu 

menjelaskan minat whistle-blowing internal auditor di Malaysia. Ahmad, Smith 

dan Ismail (2012) dalam pengukuran variabel-variabel penelitiannya 

menggunakan media tiga buah kasus cerita yang pada setiap kasus cerita 

digambarkan status jabatan pelaku wrongdoing berbeda-beda (eksekutif 

pemasaran, CEO, dan CFO). Status jabatan pelaku tersebutlah yang menurut 

Ahmad, Smith dan Ismail (2012) tampaknya menjadi pengganggu dalam 

konsistensi pengukuran komitmen organisasi internal auditor di Malaysia. 

4.6.3 Pengaruh Personal Cost (X3) terhadap Minat PNS Melakukan 

Tindakan Whistle-Blowing (Y) 

Hasil pengujian hipotesis secara statistik menunjukkan bahwa personal cost 
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tidak berpengaruh terhadap minat PNS melakukan tindakan whistle-blowing. 

Hasil penelitian ini tidak mengkonfirmasi konsep teori personal cost serta 

bertentangan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Mesmer-Magnus dan 

Viswesvaran (2005) serta Kaplan dan Whitecotton (2001) yang menyatakan 

bahwa personal cost memiliki hubungan negatif dan merupakan prediktor 

signifikan terhadap minat whistle-blowing. Namun temuan penelitian ini sejalan 

dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Winardi (2013) yang menunjukkan 

bahwa variabel personal cost of reporting tidak mampu menjadi faktor yang 

menjelaskan minat whistle-blowing pada pegawai negeri tingkat bawah. 

Hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa personal cost memiliki 

pengaruh terhadap minat whistle-blowing sebenarnya sangat normatif dan masuk 

akal, mengingat personal cost adalah risiko yang menurut persepsi calon whistle-

blower akan ia hadapi dan akan berdampak langsung kepada dirinya apabila 

melakukan whistle-blowing. Tentu saja secara psikologis hal tersebut akan 

menjadi faktor, mungkin faktor paling signifikan, yang menjadi dasar 

pertimbangan anggota organisasi untuk memutuskan melakukan whistle-blowing 

atau tetap diam. 

Justifikasi atas temuan penelitian ini yang menunjukkan personal cost tidak 

berpengaruh terhadap minat PNS untuk melakukan tindakan whistle-blowing 

adalah berkaitan dengan kemungkinan responden (PNS BPK RI yang menjadi 

sampel) telah dapat mengelola/menghindari risiko pembalasan atau sanksi dari 

anggota organisasi (personal cost) saat harus melakukan whistle-blowing. 

Responden dalam penelitian ini (pegawai BPK-RI) memiliki karakteristik yang 
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unik dibandingkan pegawai di sektor privat ataupun PNS pada umumnya, karena 

responden pegawai BPK-RI memiliki dasar ilmu audit baik yang diperoleh dalam 

pendidikan dan pelatihan maupun dari pengalaman dalam pelaksanaan tugas 

sehari-hari. Oleh karena itu, responden penelitian ini umumnya telah familiar 

dengan hal-hal yang berkaitan dengan fraud dan alur/cara penanganannya, 

sehingga tidak sulit bagi responden untuk memilih jalur pelaporan yang 

menghindari personal cost saat akan melakukan whistle-blowing, misalnya 

melalui semacam upaya whistle-blowing anonim. Di BPK sendiri juga telah ada 

mekanisme pelaporan internal whistle-blowing melalui jalur formal website BPK 

RI yang dikelola oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Luar Negeri. Pelaporan 

yang masuk ke website BPK RI akan diteruskan kepada Inspektorat Utama 

(Irtama) selaku fungsi pemeriksa internal BPK RI untuk ditindak lanjuti. Melalui 

mekanisme tersebut, identitas pelapor bisa saja dirahasiakan dan pelapor 

terlindungi dari risiko personal cost. 

Namun justifikasi tidak berpengaruhnya personal cost terhadap minat 

whistle-blowing yang diungkapkan di atas hanya berlaku untuk internal-whistle-

blowing. Peneliti sendiri belum mendapatkan mekanisme yang logis untuk 

menghindari risiko personal cost pada external whistle-blowing selain dari 

pelaporan anonim. Sebagai contoh, seandainya seorang Pegawai BPK RI 

melakukan whistle-blowing ke KPK. Berdasarkan hasil penyelidikan dan 

penyidikan KPK ternyata laporan whistle-blowing terindikasi benar melanggar 

hukum sehinga kasus kemudian diajukan ke pengadilan, dan kemungkinan 

pelapor akan didaulat untuk menjadi saksi. Dengan menjadi saksi maka identitas 
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pelapor akan diketahui. Dalam kondisi tersebut akan sangat sulit menghindari 

risiko personal cost. Selain itu, karena kasus telah ter-blow up secara eksternal 

dan merusak citra organisasi maka balas dendam yang terjadi kemungkinan bukan 

berasal dari perorangan lagi, namun sudah pada level organisasi, yang artinya 

tingkat personal cost yang dihadapi akan lebih tinggi dari internal whistle-

blowing.  

Tidak berpengaruhnya personal cost dalam penelitian ini juga dapat 

disebabkan karena dalam disain penelitian ini minat whistle-blowing tidak spesifik 

didefinisikan pada saluran dan bentuk whistle-blowing tertentu, seperti minat 

whistle-blowing internal atau whistle-blowing eksternal maupun minat whistle-

blowing anonim atau teridentifikasi. Hal ini mungkin menjadi salah satu 

keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga responden yang diukur minat whistle-

blowing-nya dapat saja berasumsi bahwa ia memiliki minat yang tinggi untuk 

melakukan whistle-blowing namun hanya pada saluran dan bentuk whistle-

blowing yang personal cost-nya paling minim atau dapat dihindari. Keterbatasan 

inilah yang mungkin dapat menjadi justifikasi tambahan mengapa personal cost 

dalam hasil penelitian ini tidak berpengaruh terhadap minat PNS untuk melakukan 

tindakan whistle-blowing. 

Justifikasi lainnya yang dapat dijadikan alasan adalah berkaitan dengan 

tidak dapat digeneralisasikannya hasil penelitian yang dilakukan oleh Mesmer-

Magnus dan Viswesvaran (2005) serta Kaplan dan Whitecotton (2001) pada PNS 

di Indonesia. Kedua penelitian tersebut merupakan penelitian yang dilakukan di 

Amerika dengan subjek penelitian non-PNS. Sedangkan penelitian ini adalah 
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penelitian yang dilakukan di Indonesia dengan subjek penelitian  PNS di BPK RI. 

Perbedaan kondisi dan karakteristik responden inilah yang mungkin menjadi salah 

satu faktor penyebab temuan penelitian Mesmer-Magnus dan Viswesvaran (2005) 

serta Kaplan dan Whitecotton (2001) tidak dapat digeneralisasikan dengan 

penelitian ini. Pendapat ini diperkuat oleh penelitian Winardi (2013) yang 

dilakukan di Indonesia dengan subjek PNS tingkat bawah dan menghasilkan 

kesimpulan yang sama dengan penelitian ini yaitu personal cost tidak 

berpengaruh terhadap minat whistle-blowing. Hasil yang sejalan dengan penelitian 

Winardi (2013) tersebut mungkin disebabkan karena memang PNS di Indonesia 

memiliki karakteristik unik yang tidak mempertimbangan faktor personal cost 

dalam membuat keputusan whistle-blowing. 

Mengacu pada hasil penelitian ini dan beberapa justifikasi di atas, masih 

terbuka ruang bagi peneliti berikutnya untuk mengujicobakan kembali konsistensi 

pengaruh variabel personal cost terhadap minat whistle-blowing khususnya pada 

PNS di luar lingkup BPK RI. Pendapat ini didasarkan pada argumentasi yang 

sebelumnya telah dijelaskan pada bagian hasil pengujian hipotesis, bahwa dalam 

penelitian ini personal cost dapat saja dianggap berpengaruh jika confidence level 

penelitian diturunkan dari 95% menjadi 90%. Namun karena alasan konsistensi, 

peneliti tidak menurunkan confidence level. Selain itu kesamaan hasil dengan 

penelitian Winardi (2013) juga memungkinkan peneliti berikutnya untuk mengkaji 

ulang definisi personal cost khususnya untuk diterapkan di Indonesia, karena 

berbagai macam faktor/hal seperti kondisi budaya, lingkungan, dan sebagainya 

yang mungkin berbeda dengan kondisi di luar negeri. 



80 
 

 

 

4.6.4 Pengaruh Tingkat Keseriusan Kecurangan (X4) terhadap Minat PNS 

Melakukan Tindakan Whistle-Blowing (Y) 

Hasil pengujian hipotesis secara statistik menunjukkan bahwa tingkat 

keseriusan kecurangan berpengaruh positif terhadap minat PNS melakukan 

tindakan whistle-blowing, artinya semakin serius sebuah kecurangan maka 

semakin tinggi pula minat PNS yang mengetahuinya untuk melakukan tindakan 

whistle-blowing.  

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi konsep materialitas tingkat keseriusan 

kecurangan dan konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Menk 

(2011), Sabang (2013) serta Winardi (2013). Ketiga penelitian tersebut 

menggunakan konsep materialitas sebagai pembeda tingkat keseriusan kecurangan 

dan ketiganya menghasilkan temuan yang sama yaitu tingkat keseriusan 

kecurangan berpengaruh positif terhadap minat whistle-blowing baik secara 

langsung maupun tidak langsung (melalui variabel perantara seperti posisi etis). 

Materialitas kecurangan merupakan salah satu ukuran tingkat kecurangan yang 

paling mudah untuk diamati, diukur dan dinilai dampaknya. Tingkat kecurangan 

juga merupakan bagian yang berkaitan dengan isu moral (Jones, 1991). Semakin 

tinggi tingkat materialitas kecurangan akan semakin meningkatkan besarnya 

konsekuensi (magnitude of consequences) yang merugikan atau membahayakan, 

dan hal itu berarti semakin tidak etis tindak kecurangan tersebut. Pelanggaran 

etika merupakan salah satu faktor pendorong seseorang yang berperilaku 

prosocial untuk melakukan pelaporan atau bertindak menjadi whistleblower 

(Sabang, 2013: 77). Di saat suatu pelanggaran etika berdampak serius dalam 
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membahayakan atau merugikan organisasi, tanggungjawab anggota organisasi 

untuk berperilaku prososial akan mendorongnya melakukan whistle-blowing. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Kaplan dan Whitecotton 

(2001) yang menunjukkan bahwa berdasarkan model mutivariat yang digunakan 

dalam penelitiannya, persepsi penilaian keseriusan tidak berhubungan signifikan 

dengan minat auditor untuk melaporkan perilaku mencurigakan (questionable 

behavior) dari rekan kerjanya. Namun dalam penelitian tersebut disarankan agar 

dapat dilakukan penelitian lebih lanjut/mendalam untuk menguji kemungkinan 

faktor persepsi penilaian keseriusan berpengaruh secara tidak langsung (melalui 

variabel perantara) terhadap minat pelaporan. Saran tersebut didasarkan pada hasil 

analisis korelasi antar variabel independen dengan dependen pada penelitian 

tersebut yang  menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif signifikan antara 

persepsi keseriusan perilaku mencurigakan dengan minat melakukan pelaporan. 

Hasil tersebut mungkin berkaitan dengan hasil analisis korelasi antara variabel 

persepsi keseriusan perilaku mencurigakan dengan tanggung jawab personal 

untuk melaporkan yang juga menunjukkan korelasi positif signifikan.  Sehingga 

muncul pendapat yang perlu diuji lebih lanjut bahwa auditor akan merasa 

memiliki tanggung jawab lebih besar untuk melaporkan perilaku mencurigakan 

rekan kerjanya saat mereka merasa bahwa perilaku mencurigakan tersebut relatif 

lebih serius. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis, dapat ditarik kesimpulan: 

1. Sikap terhadap whistle-blowing berpengaruh positif terhadap minat Pegawai 

Negeri Sipil untuk melakukan tindakan whistle blowing. Peningkatan yang 

terjadi pada sikap terhadap whistle-blowing akan berpengaruh pada 

meningkatnya minat Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan tindakan whistle 

blowing. 

2. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap minat Pegawai Negeri 

Sipil untuk melakukan tindakan whistle blowing. Peningkatan yang terjadi 

pada komitmen organisasi akan berpengaruh pada meningkatnya minat 

Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan tindakan whistle blowing 

3. Personal cost tidak berpengaruh terhadap minat Pegawai Negeri Sipil untuk 

melakukan tindakan whistle blowing.  

4. Tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh positif terhadap minat Pegawai 

Negeri Sipil untuk melakukan tindakan whistle blowing. Semakin tinggi 

tingkat kecurangan yang terjadi akan berpengaruh pada meningkatnya minat 

Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan tindakan whistle blowing 
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5.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur dengan 

mengonfirmasi teori-teori yang telah ada seperti prosocial organizational 

behavior, theory of planned behavior, dan konsep komitmen organisasi. Penelitian 

ini juga memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat whistle-blowing PNS yaitu sikap terhadap whistle-blowing, komitmen 

organisasi dan tingkat keseriusan kecurangan sehingga diharapkan dapat 

membantu pemerintah, khususnya BPK RI, dalam merancang strategi untuk 

meningkatkan minat whistle blowing pegawainya serta mendisain atau 

menyempurnakan whistle-blowing system pada institusinya.  

Upaya peningkatan minat whistle-blowing dapat dilakukan misalnya melalui 

pelatihan etika (ethics training) maupun sosialisasi yang komprehensif tentang 

kecurangan, manfaat whistle-blowing, dan tata cara melakukan whistle-blowing 

yang tepat. Melalui upaya tersebut diharapkan akan meningkatkan kesadaran akan 

dampak kecurangan yang serius dan meningkatkan respon positif sikap PNS 

terhadap whistle-blowing. Minat whistle-blowing juga dapat ditingkatkan dengan 

meningkatkan komitmen organisasi pegawai misalnya dengan pemberian 

kompensasi, reward dan punishment yang memadai; menciptakan lingkungan 

kerja yang kondusif dan terbuka sehingga pegawai dapat merasa terlibat dalam 

pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, dan lain sebagainya. 

Mendisain whistle-blowing system yang efektif di internal institusi 

pemerintahan yang disertai jaminan perlindungan bagi whistle-blower juga akan 

membantu meningkatkan minat whistle-blowing PNS. Dengan whistle-blowing 
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system, PNS akan tahu kemana tempat ia harus melaporkan kecurangan secara 

aman tanpa harus memikirkan dampak personal cost dari tindakannya tersebut. 

Menurut Park dan Blenkinsopp (2009) Whistle-blowing system akan memberi dua 

manfaat bagi institusi/organisasi, pertama akan meningkatkan manajemen risiko 

organisasi yaitu melalui whistle-blowing mungkin akan dapat melaporkan insiden 

pelanggaran/kecurangan yang sebelumnya tidak dapat terdeteksi. Kedua, akan 

meningkatkan minat internal whistle-blowing dan mengurangi minat external 

whistle-blowing PNS yang seringkali membawa konsekuensi negatif pada reputasi 

institusi/organisasi. 

5.3 Keterbatasan Hasil Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan 

antara lain: 

1. Penelitian ini hanya meneliti mengenai minat whistle-blowing secara umum, 

dan tidak spesifik mendefinisikan minat whistle-blowing pada saluran dan 

bentuk whistle-blowing tertentu seperti internal whistle-blowing, external 

whistle-blowing, whistle-blowing anonim, atau whistle-blowing dengan 

identitas. Hal ini menyebabkan generalisasi model regresi penelitian ini hanya 

terbatas pada definisi whistle-blowing secara umum. 

2. Penyebaran survey kuesioner dan pengumpulan data dilakukan secara online 

melalui internet (internet base). Kekurangan metode online ini adalah 

terjadinya selection bias karena responden hanya berasal dari golongan yang 

memiliki akses internet saja dan bersedia untuk mengakses link website 

kuesioner. 
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3. Subjek yang  menjadi sampel dalam penelitian ini hanyalah PNS yang bekerja 

di BPK RI sehingga model regresi yang dihasilkan belum tentu sesuai untuk 

digeneralisasi/digunakan pada PNS di luar instansi BPK RI yang mungkin 

memiliki karakteristik personal dan pengaruh budaya organisasi yang 

berbeda. 

4. Variabel seperti sikap terhadap whistle-blowing, personal cost, tingkat 

keseriusan kecurangan, dan minat melakukan whistle-blowing diukur dengan 

menggunakan pertanyaan kuesioner dan ada pula yang menggunakan 

pendekatan kasus cerita (vignette). Responden diharuskan menjawab 

beberapa pertanyaan yang relatif sensitif untuk menilai persepsinya pada 

variabel-variabel tersebut. Karena tidak dihadapkan dengan kondisi nyata, 

peneliti mengkhawatirkan responden menjawab pertanyaan sensitif tersebut 

secara normatif, sehingga hasil penelitian bisa saja menjadi bias dengan 

kondisi yang sebenarnya di lapangan. 

5.4 Saran 

Berdasarkan hasil dan beberapa keterbatasan pada penelitian ini, peneliti 

menyarankan penelitian-penelitian berikutnya agar: 

1. Mencoba mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi 

minat whistle-blowing Pegawai Negeri Sipil di Indonesia sehingga dapat 

menyempurnakan model regresi penelitian ini dan memprediksi secara lebih 

akurat. Faktor-faktor lain yang mungkin menarik untuk diuji antara lain faktor 

iklim organisasi terhadap whistle-blowing, faktor kelengkapan bukti 

(evidence of wrongdoing), faktor-faktor demografi whistle-blower, faktor 
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tanggung jawab personal,  faktor pertimbangan etis (ethical judgement), 

faktor dukungan rekan kerja/atasan, dan lain sebagainya. 

2. Mendisain penelitian mengenai minat whistle-blowing yang fokus pada 

saluran dan bentuk whistle-blowing yang spesifik. 

3. Menguji kembali konsistensi pengaruh faktor personal cost terhadap minat 

whistle-blowing dan bila perlu mengkaji ulang definisi personal cost yang 

sesuai dengan kondisi di Indonesia. 

4. Melakukan penelitian dengan menggunakan sampel yang lebih luas, besar 

jumlahnya,  dan representatif mewakili PNS di Indonesia, serta menghindari 

metode pengumpulan data yang memungkinkan munculnya selection bias, 

sehingga diharapkan hasil penelitiannya dapat digeneralisasi pada PNS di 

seluruh Indonesia. 
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BAGIAN I 
PROFIL RESPONDEN 
 
1. Nama Lengkap : ……………………..………………............. 

2. Usia *) :  

 < 25 Tahun   25 s.d. 35 Tahun   > 35 Tahun 

3. Jenis Kelamin*)  :   Laki-Laki      Perempuan 

4. Pangkat/Golongan*) :   

 II/c  III/a  IV/a 

 II/d   III/b  IV/b 

  III/a  IV/c 

  III/b  IV/d 

5. Jabatan secara struktural : ………………………..……………............. 

6. Jabatan Fungsional Pemeriksa*):  

 Pegawai Non-Fungsional Pemeriksa (telah dibebaskan dari JFP) 

 Anggota Tim Yunior 

 Anggota Tim Senior 

 Ketua Tim Yunior 

 Ketua Tim Senior 

 Pengendali Teknis 

 Pengendali Mutu 
 
7. Unit Kerja  : ………………………..……………............. 

8. Jenjang Pendidikan terakhir*):   D3  S1 S2 S3 

  
9. Masa Kerja di BPK*)  :  

 < 5 tahun  11 s.d. 15 tahun 
 5 s.d. 10 tahun   > 15 tahun 

 
Keterangan: 
*) Isi dengan memberikan tanda (√) pada kotak jawaban yang tersedia. 
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Whistle-Blowing adalah tindakan dari seorang pegawai (mantan pegawai) suatu 
organisasi, untuk mengungkap apa yang ia percaya sebagai perilaku ilegal, kecurangan, 
atau tidak etis kepada manajemen/manajemen puncak (internal whistle-blowing) atau 
kepada otoritas/pihak berwenang di luar organisasi maupun kepada publik (external 
whistle-blowing). 
 
Pelaporan Whistle-Blowing dapat disampaikan kepada pihak internal atau eksternal 
organisasi. 

 Contoh pihak internal BPK yang menerima pelaporan whistle-blowing: atasan 

langsung, manajemen puncak di BPK,  penanggung jawab kegiatan, Irtama BPK, atau 

melalui saluran pelaporan internal lainnya. 

 

 Contoh pihak eksternal BPK yang menerima pelaporan whistle-blowing: Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), media massa/publik, penegak hukum atau melalui 

saluran pelaporan eksternal lainnya 

 
 
BAGIAN II 
KUESIONER PENELITIAN 
Petunjuk Pengisian : 
Bacalah setiap pertanyaan dengan hati-hati dan pilihlah jawaban yang Bapak/Ibu anggap 
paling sesuai menurut anda dengan memberikan tanda (√) pada kolom atau angka yang 
menunjukkan jawaban anda. 
 
Keterangan Kolom :  
STS : Sangat Tidak Setuju  SS : Sangat Setuju 
TS : Tidak Setuju  S : Setuju 
N : Netral  
 
A. PENGUKURAN KOMITMEN ORGANISASI 

 
No Daftar Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Saya bersedia berusaha dan bekerja lebih keras untuk 
membantu BPK mencapai tujuannya 

     

2 Saya menyampaikan kepada teman saya bahwa BPK adalah 
organisasi yang baik untuk bekerja 

     

3 Saya merasa loyalitas saya pada BPK tidak tinggi      

4 Saya rela menerima berbagai jenis penugasan agar saya 
tetap dapat bekerja di BPK 

     

5 Saya merasa nilai-nilai yang saya anut memiliki kesamaan 
dengan nilai-nilai organisasi di BPK 

     

Selayang Pandang 
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No Daftar Pertanyaan STS TS N S SS 

6 Saya bangga untuk memberitahukan kepada orang lain 
bahwa saya adalah bagian dari BPK 

     

7 Saya merasa ingin dan bisa saja pindah bekerja di organisasi 
selain BPK selama jenis pekerjaannya serupa dengan di BPK 

     

8 BPK sangat menginspirasi saya untuk meningkatkan kinerja 
saya 

     

9 Saya rasa jika saya keluar dari BPK, tidak akan banyak 
mempengaruhi kehidupan saya 

     

10 Saya sangat senang dengan keputusan saya dulu, saat lebih 
memilih bekerja di BPK dibandingkan menerima tawaran 
pekerjaan lainnya yang dulu pernah datang 

     

11 Tidak banyak manfaat yang akan saya peroleh dengan tetap 
bekerja di BPK 

     

12 Seringkali saya merasa sulit untuk setuju pada kebijakan BPK 
mengenai hal-hal penting yang berkaitan dengan 
pegawainya 

     

13 Saya benar-benar peduli pada nasib BPK      

14 BPK adalah yang terbaik dibandingkan dengan organisasi 
lainnya tempat saya mungkin dapat bekerja 

     

15 Memutuskan untuk bekerja di BPK adalah sebuah kesalahan 
bagi saya 

     

 
 

B. PENGUKURAN SIKAP TERHADAP WHISTLE-BLOWING 

 
1. Di bawah ini terdapat beberapa manfaat dari pengungkapan/ whistle-blowing 

kecurangan atau korupsi yang terjadi di lingkungan BPK. Berikan penilaian dan 

pendapat Bapak/Ibu pada tiap manfaat di bawah ini: 

No Manfaat Whistle-Blowing STS TS N S SS 

1 Melindungi organisasi BPK dari dampak negatif yang lebih 
besar akibat perilaku fraud/korupsi 

     

2 Memberantas Korupsi      

3 Melindungi kepentingan umum      

4 Menjalankan kewajiban sebagai seorang PNS di BPK      

5 Menegakkan kewajiban etis dan keyakinan moral      
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2. Berikan penilaian seberapa penting manfaat pengungkapan tindak kecurangan 

(fraud) atau korupsi di bawah ini menurut Bapak/Ibu: 

Keterangan Kolom :  
STP : Sangat Tidak Penting  SP : Sangat Penting 
TP : Tidak Penting  P : Penting 
N : Netral  

 

No Manfaat Whistle-Blowing STP TP N P SP 

1 Melindungi organisasi BPK dari dampak negatif yang lebih 
besar akibat perilaku fraud/korupsi 

     

2 Memberantas Korupsi      

3 Melindungi kepentingan umum      

4 Menjalankan kewajiban sebagai seorang PNS di BPK      

5 Menegakkan kewajiban etis dan keyakinan moral      

 
 

C. PENGUKURAN MINAT WHISTLE-BLOWING 

 
No Daftar Pertanyaan STS TS N S SS 

1 Jika saya mengetahui adanya fraud atau korupsi yang terjadi 
di BPK, saya akan berminat untuk melakukan tindakan 
whistle-blowing 

     

2 Saya akan mencoba melakukan tindakan whistle-blowing 
jika saya mengetahui adanya fraud atau korupsi yang terjadi 
di BPK 

     

3 Saya berencana melakukan tindakan whistle-blowing untuk 
mengungkap fraud atau korupsi yang terjadi di BPK apabila 
saya mengetahuinya 

     

4 Jika saya mengetahui adanya  fraud atau korupsi yang 
terjadi di BPK, saya akan berusaha keras melakukan 
tindakan whistle-blowing melalui saluran internal BPK 
(internal whistle-blowing) 

     

5 Jika internal whistle-blowing tidak memungkinkan, saya 
akan berusaha keras untuk melakukan tindakan whistle-
blowing melalui saluran eksternal BPK 
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D. PENGUKURAN: TINGKAT KESERIUSAN KECURANGAN DAN PERSEPSI PERSONAL COST 

 
Kasus 1 
Boy, adalah PNS bagian keuangan di salah satu unit kerja di BPK. Suatu hari Boy 
mengetahui bahwa “X”, pimpinan bagian keuangan di unit kerjanya sekaligus 
atasannya, ternyata melakukan praktik fraud. X mencairkan anggaran belanja barang 
untuk pencetakan/penggandaan serta pemeliharaan kendaraan dan peralatan mesin 
kantor yang sebenarnya tidak pernah dilakukan.  
Untuk menyembunyikan kecurangannya, X melengkapi dokumen pencairan anggaran 
dengan SPJ fiktif. Total kerugian negara dari belanja fiktif yang dicairkan adalah 
sebesar Rp180 juta atau sebesar 9% dari anggaran belanja barang. Menurut 
selentingan informasi yang Boy peroleh, dana tersebut sebagian digunakan sebagai 
dana taktis untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan, namun Boy 
sendiri tidak mengetahui kebenaran berita tersebut, karena tidak ada rincian 
penggunaan dana hasil fraud.  
 
 
1a.  Berdasarkan cerita kasus 1 di atas, berikan penilaian tingkat keseriusan perilaku 

korupsi yang dilakukan oleh pelaku (X)? 

Sangat tidak serius      1       2       3       4       5      Sangat serius 

 
Boy sendiri mengenal X sebagai pribadi yang agresif, X tidak segan untuk 
‘menyingkirkan’ orang-orang yang dianggap mengganggu urusannya. Karena kekuatan 
‘koneksinya’ dalam organisasi, mengatur skenario seperti mengasingkan pegawai 
melalui mutasi dan menghambat karir/promosi mungkin saja dilakukan olehnya. 
 
 
1b.  Jika Bapak/Ibu berada dalam posisi Boy dan bermaksud melakukan whistle-

blowing, berikan penilaian seberapa besar resiko yang akan Bapak/Ibu hadapi? 
 

Sangat tidak beresiko       1        2        3       4       5      Sangat beresiko 
 

 
1c.  Jika Kronologis cerita sama dengan Kasus 1 di atas, hanya saja jumlah realisasi 

belanja fiktif adalah sebesar Rp4 juta atau 0,2% dari anggaran belanja barang. 
Dengan mempertimbangkan materialitas, berikan penilaian tingkat keseriusan 
perilaku korupsi yang dilakukan oleh pelaku dalam cerita kasus di atas? 

Sangat tidak serius      1       2       3       4       5      Sangat serius 
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Kasus 2 
Jaka, adalah PNS yang baru saja pindah ke salah satu unit kerja di BPK. Suatu hari jaka 
mengetahui bahwa ternyata terdapat kebijakan ilegal di unit kerjanya berupa praktik 
mark-up perjalanan dinas. Kebijakan ini merupakan inisiatif dari “Y”, Pejabat 
Penatausahaan Keuangan (PPK) di unit kerja tersebut.  
Modus operandi fraud: Setiap pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus 
menyampaikan SPJ yang nilainya telah di mark-up sebesar 9% dari realisasi aslinya. 
PPK membantu pegawai menyiapkan SPJ yang telah di mark-up dan meloloskan 
pencairannya. Total kerugian negara dari mark-up SPJ perjalanan dinas adalah sebesar 
Rp270 juta (9% dari anggaran perjalanan dinas). 
 
 
2a. Berdasarkan cerita kasus 2 di atas, berikan penilaian tingkat keseriusan perilaku 

korupsi yang dilakukan oleh pelaku (Y) 
 

Sangat tidak serius      1       2       3       4       5      Sangat serius 

 
Jaka sendiri pernah mengingatkan Y bahwa tindakan yang dilakukannya itu adalah 
ilegal/tidak benar dan memintanya untuk menghentikannya, namun Y menolaknya. Y 
beralasan bahwa kebijakan ini dilakukan selain untuk mencapai kinerja penyerapan 
anggaran, sebagian dana mark-up digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang 
tidak dianggarkan. Merasa tidak dihiraukan, Jaka bermaksud melakukan whistle-
blowing, namun ia khawatir tindakannya tersebut dapat merusak hubungan kerjanya 
dengan Y. 
 
 
2b.  Jika Bapak/Ibu berada dalam posisi Jaka dan bermaksud melakukan whistle-

blowing, berikan penilaian seberapa besar resiko yang akan Bapak/Ibu hadapi? 
 

Sangat tidak beresiko       1        2        3       4       5      Sangat beresiko 
 
 
2c.  Kronologis cerita sama dengan Kasus 2, hanya saja jumlah realisasi mark-up 

belanja perjalanan dinas adalah sebesar Rp6 juta atau 0,2% dari anggaran 
belanja perjalanan dinas. 
Dengan mempertimbangkan materialitas, berikan penilaian tingkat keseriusan 
perilaku korupsi yang dilakukan oleh para pelaku dalam cerita kasus di atas? 

     Sangat tidak serius      1       2       3       4       5      Sangat serius 

 

 

 

 

 

  

Akhir dari Kuesioner 
Terima kasih atas partisipasi dan kerja sama Bapak/Ibu 
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Lampiran  2 - Distribusi Responden Berdasarkan Unit Kerja Induk di BPK RI 

 

 

 

No. Unit Kerja Induk Jumlah % 

1 Kantor Pusat BPK RI - Auditorat Utama Keuangan Negara I 8 7,48% 

2 Kantor Pusat BPK RI - Auditorat Utama Keuangan Negara II 5 4,67% 

3 Kantor Pusat BPK RI - Auditorat Utama Keuangan Negara III 2 1,87% 

4 Kantor Pusat BPK RI - Auditorat Utama Keuangan Negara IV 2 1,87% 

5 Kantor Pusat BPK RI - Auditorat Utama Keuangan Negara V 2 1,87% 

6 Kantor Pusat BPK RI - Auditorat Utama Keuangan Negara VI 1 0,93% 

7 Kantor Pusat BPK RI - Auditorat Utama Keuangan Negara VII 6 5,61% 

8 Kantor Pusat BPK RI - Biro Humas 1 0,93% 

9 Kantor Pusat BPK RI - Biro SDM 9 8,41% 

10 Kantor Pusat BPK RI - Biro Umum 1 0,93% 

11 Kantor Pusat BPK RI - Direktorat Utama Pembinaan & Pengembangan 

Hukum 

2 1,87% 

12 Kantor Pusat BPK RI - Inspektorat Utama 1 0,93% 

13 Kantor Pusat BPK RI – Direktorat Perencanaan Strategis dan 

Manajemen Kinerja 

1 0,93% 

14 Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI 1 0,93% 

15 BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh 21 19,63% 

16 BPK RI Perwakilan Provinsi Bali 2 1,87% 

17 BPK RI Perwakilan Provinsi Bangka Belitung 4 3,74% 

18 BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 1 0,93% 

19 BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo 2 1,87% 

20 BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi 2 1,87% 

21 BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah 6 5,61% 

22 BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur 1 0,93% 

23 BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2 1,87% 

24 BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur 2 1,87% 

25 BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung 1 0,93% 

26 BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku 2 1,87% 

27 BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara 1 0,93% 

28 BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 0,93% 

29 BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur 7 6,54% 

30 BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat 3 2,80% 

31 BPK RI Perwakilan Provinsi Riau 1 0,93% 

32 BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 1 0,93% 

33 BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara 1 0,93% 

34 BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 2 1,87% 

35 BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 2 1,87% 

Jumlah Responden 107 100,00% 

Sumber: Data primer kuesioner (diolah) 
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Lampiran  3 -  Output Uji Validitas Menggunakan Aplikasi SPSS 

 

 

 

1. Uji Validitas Awal pada Variabel Independen 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .744 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1893.339 

Df 465 

Sig. .000 
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X1_1 X1_2 X1_3 X1_4 X1_5 X1_6 X1_7 X1_8 X1_9 X1_10 X2_1 X2_2 X2_3 X2_4 X2_5 X2_6 X2_7 X2_8 X2_9 X2_10 X2_11 X2_12 X2_13 X2_14 X2_15 X3_1 X3_2 X4_1 X4_2 X4_3 X4_4

X1_1 .245 -.007 -.056 .002 -.028 -.126 -.028 -.010 .021 .048 .061 .033 .018 .050 .004 -.060 -.015 -.055 .001 .043 -.053 -.045 .014 -.001 .010 -.056 .035 .016 .016 -.041 -.014

X1_2 -.007 .150 -.085 -.033 -.038 -.008 -.088 .043 .040 .025 .012 -.026 -.005 .068 .064 .009 .044 -.009 -.032 .002 -.044 -.015 .024 -.019 -.029 -.018 .059 -.004 -.046 -.053 .033

X1_3 -.056 -.085 .174 -.025 .024 .023 .035 -.076 .031 -.031 .011 -.002 .051 -.073 -.072 -.004 -.056 .022 .041 -.065 .027 -.006 .018 .039 .048 .016 -.058 .022 .021 .029 -.021

X1_4 .002 -.033 -.025 .264 -.048 -.017 .026 .024 -.181 .031 -.093 .018 -.112 .008 .060 -.010 .068 .030 .046 -.041 .035 .007 -.011 -.092 .046 .022 -.012 .001 -.027 .030 .043

X1_5 -.028 -.038 .024 -.048 .142 -.030 .026 -.001 .028 -.088 .011 -.005 .040 .027 -.081 -.030 -.070 -.011 .023 -.011 .002 -.007 -.043 .016 .032 -.001 -.031 .003 -.006 .048 .000

X1_6 -.126 -.008 .023 -.017 -.030 .233 .005 -.002 -.028 -.029 -.042 -.021 -.061 -.025 .010 .070 .065 .050 -.039 -.008 .021 .053 -.029 .022 -.043 .063 -.007 -.025 .011 .021 -.007

X1_7 -.028 -.088 .035 .026 .026 .005 .153 -.068 -.048 -.027 -.050 .012 .014 -.090 -.031 -.015 -.039 -.014 .036 -.004 .056 .048 -.012 .079 -.019 .021 -.070 -.008 .040 .037 -.030

X1_8 -.010 .043 -.076 .024 -.001 -.002 -.068 .162 -.024 -.038 -.037 .035 -.029 .071 -.007 .001 .086 .028 -.072 .017 -.023 .020 -.052 -.058 .005 .017 .021 -.034 -.061 .045 .054

X1_9 .021 .040 .031 -.181 .028 -.028 -.048 -.024 .292 -.035 .074 -.062 .132 -.012 -.018 .010 -.036 -.004 -.018 -.003 -.060 -.091 .034 .042 .019 -.048 -.014 .040 -.005 -.083 -.012

X1_10 .048 .025 -.031 .031 -.088 -.029 -.027 -.038 -.035 .124 .023 -.024 -.034 -.015 .079 .029 .001 -.025 .026 .042 .006 -.024 .040 -.046 -.024 -.029 .048 .006 .031 -.082 -.016

X2_1 .061 .012 .011 -.093 .011 -.042 -.050 -.037 .074 .023 .402 -.038 .071 .074 -.054 -.004 -.094 -.150 .038 -.019 -.109 -.130 -.040 .052 -.017 -.011 -.010 -.018 .009 -.023 -.019

X2_2 .033 -.026 -.002 .018 -.005 -.021 .012 .035 -.062 -.024 -.038 .349 -.042 -.044 -.106 -.164 .043 .006 -.090 -.018 .032 .064 -.030 .022 -.044 .011 .018 .027 .010 .125 -.029

X2_3 .018 -.005 .051 -.112 .040 -.061 .014 -.029 .132 -.034 .071 -.042 .604 -.076 -.035 -.059 -.121 -.078 -.064 -.032 -.077 -.041 -.029 .142 .005 -.013 .002 .062 .026 -.047 -.054

X2_4 .050 .068 -.073 .008 .027 -.025 -.090 .071 -.012 -.015 .074 -.044 -.076 .638 -.013 -.053 .051 -.018 .037 -.011 -.073 -.037 -.049 -.118 .043 .023 .007 -.090 -.090 .052 .086

X2_5 .004 .064 -.072 .060 -.081 .010 -.031 -.007 -.018 .079 -.054 -.106 -.035 -.013 .457 .008 -.025 .002 -.002 .030 -.003 -.090 -.010 -.049 -.021 -.075 .076 .000 .031 -.139 .002

X2_6 -.060 .009 -.004 -.010 -.030 .070 -.015 .001 .010 .029 -.004 -.164 -.059 -.053 .008 .350 .039 .016 .032 -.025 -.050 .006 .075 -.089 -.057 .071 -.031 -.053 -.009 -.084 .024

X2_7 -.015 .044 -.056 .068 -.070 .065 -.039 .086 -.036 .001 -.094 .043 -.121 .051 -.025 .039 .708 -.014 -.119 .031 -.022 .000 .018 -.053 .003 .112 -.086 -.069 -.081 .042 .070

X2_8 -.055 -.009 .022 .030 -.011 .050 -.014 .028 -.004 -.025 -.150 .006 -.078 -.018 .002 .016 -.014 .521 -.043 -.044 .022 .055 -.081 -.088 .000 -.039 .044 .002 .006 .081 -.023

X2_9 .001 -.032 .041 .046 .023 -.039 .036 -.072 -.018 .026 .038 -.090 -.064 .037 -.002 .032 -.119 -.043 .650 -.029 -.091 -.085 -.011 -.057 .034 .006 -.113 .006 .008 -.032 .021

X2_10 .043 .002 -.065 -.041 -.011 -.008 -.004 .017 -.003 .042 -.019 -.018 -.032 -.011 .030 -.025 .031 -.044 -.029 .418 -.009 -.014 .024 -.093 -.151 -.059 .071 -.030 .038 -.060 -.023

X2_11 -.053 -.044 .027 .035 .002 .021 .056 -.023 -.060 .006 -.109 .032 -.077 -.073 -.003 -.050 -.022 .022 -.091 -.009 .452 -.019 -.072 .016 -.054 -.135 .074 -.020 .046 .025 -.031

X2_12 -.045 -.015 -.006 .007 -.007 .053 .048 .020 -.091 -.024 -.130 .064 -.041 -.037 -.090 .006 .000 .055 -.085 -.014 -.019 .706 .061 -.011 -.051 .135 -.049 -.049 -.012 .118 .016

X2_13 .014 .024 .018 -.011 -.043 -.029 -.012 -.052 .034 .040 -.040 -.030 -.029 -.049 -.010 .075 .018 -.081 -.011 .024 -.072 .061 .465 -.057 -.103 .029 .005 .076 .012 -.116 -.012

X2_14 -.001 -.019 .039 -.092 .016 .022 .079 -.058 .042 -.046 .052 .022 .142 -.118 -.049 -.089 -.053 -.088 -.057 -.093 .016 -.011 -.057 .398 -.031 .009 -.033 .015 .038 .039 -.056

X2_15 .010 -.029 .048 .046 .032 -.043 -.019 .005 .019 -.024 -.017 -.044 .005 .043 -.021 -.057 .003 .000 .034 -.151 -.054 -.051 -.103 -.031 .442 .009 -.051 .053 -.031 .010 .030

X3_1 -.056 -.018 .016 .022 -.001 .063 .021 .017 -.048 -.029 -.011 .011 -.013 .023 -.075 .071 .112 -.039 .006 -.059 -.135 .135 .029 .009 .009 .419 -.262 -.109 -.072 .046 .075

X3_2 .035 .059 -.058 -.012 -.031 -.007 -.070 .021 -.014 .048 -.010 .018 .002 .007 .076 -.031 -.086 .044 -.113 .071 .074 -.049 .005 -.033 -.051 -.262 .507 .068 .031 -.075 -.045

X4_1 .016 -.004 .022 .001 .003 -.025 -.008 -.034 .040 .006 -.018 .027 .062 -.090 .000 -.053 -.069 .002 .006 -.030 -.020 -.049 .076 .015 .053 -.109 .068 .550 .035 -.159 -.077

X4_2 .016 -.046 .021 -.027 -.006 .011 .040 -.061 -.005 .031 .009 .010 .026 -.090 .031 -.009 -.081 .006 .008 .038 .046 -.012 .012 .038 -.031 -.072 .031 .035 .159 -.005 -.131

X4_3 -.041 -.053 .029 .030 .048 .021 .037 .045 -.083 -.082 -.023 .125 -.047 .052 -.139 -.084 .042 .081 -.032 -.060 .025 .118 -.116 .039 .010 .046 -.075 -.159 -.005 .387 -.015

X4_4 -.014 .033 -.021 .043 .000 -.007 -.030 .054 -.012 -.016 -.019 -.029 -.054 .086 .002 .024 .070 -.023 .021 -.023 -.031 .016 -.012 -.056 .030 .075 -.045 -.077 -.131 -.015 .142

Anti-image Matrices

Anti-image 

Covariance
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X1_1 X1_2 X1_3 X1_4 X1_5 X1_6 X1_7 X1_8 X1_9 X1_10 X2_1 X2_2 X2_3 X2_4 X2_5 X2_6 X2_7 X2_8 X2_9 X2_10 X2_11 X2_12 X2_13 X2_14 X2_15 X3_1 X3_2 X4_1 X4_2 X4_3 X4_4

X1_1 .842
a -.038 -.272 .008 -.148 -.527 -.147 -.050 .078 .274 .194 .114 .048 .126 .011 -.204 -.035 -.154 .003 .135 -.160 -.107 .042 -.002 .029 -.176 .099 .043 .083 -.132 -.075

X1_2 -.038 .772
a -.529 -.167 -.262 -.044 -.583 .278 .192 .182 .049 -.114 -.016 .219 .242 .040 .136 -.034 -.103 .008 -.168 -.045 .092 -.078 -.113 -.072 .214 -.013 -.299 -.219 .223

X1_3 -.272 -.529 .786
a -.116 .153 .115 .217 -.455 .136 -.213 .041 -.009 .156 -.220 -.257 -.018 -.160 .072 .122 -.241 .097 -.018 .064 .149 .173 .060 -.197 .071 .125 .111 -.135

X1_4 .008 -.167 -.116 .725
a -.248 -.069 .129 .118 -.651 .174 -.285 .059 -.281 .019 .172 -.033 .158 .080 .111 -.125 .101 .016 -.033 -.283 .135 .067 -.034 .002 -.133 .093 .225

X1_5 -.148 -.262 .153 -.248 .834
a -.165 .178 -.007 .137 -.660 .046 -.022 .137 .089 -.318 -.137 -.221 -.040 .077 -.047 .006 -.022 -.166 .067 .130 -.002 -.117 .010 -.042 .204 -.004

X1_6 -.527 -.044 .115 -.069 -.165 .867
a .029 -.010 -.106 -.173 -.136 -.074 -.162 -.066 .031 .244 .161 .142 -.100 -.027 .064 .131 -.090 .071 -.133 .202 -.021 -.071 .058 .070 -.036

X1_7 -.147 -.583 .217 .129 .178 .029 .773
a -.435 -.228 -.195 -.201 .051 .045 -.289 -.118 -.063 -.118 -.051 .113 -.016 .214 .146 -.046 .323 -.073 .085 -.250 -.027 .254 .154 -.205

X1_8 -.050 .278 -.455 .118 -.007 -.010 -.435 .780
a -.110 -.267 -.146 .147 -.094 .221 -.024 .005 .254 .095 -.221 .067 -.085 .060 -.189 -.227 .020 .065 .073 -.114 -.379 .180 .359

X1_9 .078 .192 .136 -.651 .137 -.106 -.228 -.110 .698
a -.183 .216 -.193 .313 -.028 -.051 .031 -.079 -.011 -.042 -.009 -.164 -.201 .093 .124 .053 -.136 -.038 .100 -.025 -.247 -.061

X1_10 .274 .182 -.213 .174 -.660 -.173 -.195 -.267 -.183 .758
a .102 -.116 -.123 -.055 .330 .139 .004 -.100 .092 .183 .025 -.081 .168 -.208 -.104 -.126 .193 .022 .219 -.375 -.122

X2_1 .194 .049 .041 -.285 .046 -.136 -.201 -.146 .216 .102 .815
a -.101 .145 .146 -.126 -.012 -.176 -.328 .075 -.046 -.255 -.244 -.092 .130 -.041 -.026 -.023 -.038 .037 -.058 -.080

X2_2 .114 -.114 -.009 .059 -.022 -.074 .051 .147 -.193 -.116 -.101 .811
a -.091 -.093 -.267 -.470 .086 .014 -.189 -.046 .081 .128 -.074 .059 -.111 .030 .042 .063 .042 .340 -.132

X2_3 .048 -.016 .156 -.281 .137 -.162 .045 -.094 .313 -.123 .145 -.091 .638
a -.123 -.066 -.128 -.186 -.139 -.102 -.063 -.148 -.063 -.055 .290 .009 -.025 .003 .108 .085 -.097 -.183

X2_4 .126 .219 -.220 .019 .089 -.066 -.289 .221 -.028 -.055 .146 -.093 -.123 .510
a -.025 -.113 .076 -.031 .058 -.021 -.136 -.055 -.091 -.234 .081 .045 .012 -.152 -.282 .105 .287

X2_5 .011 .242 -.257 .172 -.318 .031 -.118 -.024 -.051 .330 -.126 -.267 -.066 -.025 .765
a .021 -.044 .004 -.003 .068 -.007 -.158 -.022 -.115 -.047 -.172 .158 .000 .114 -.331 .009

X2_6 -.204 .040 -.018 -.033 -.137 .244 -.063 .005 .031 .139 -.012 -.470 -.128 -.113 .021 .797
a .078 .036 .068 -.065 -.125 .012 .185 -.238 -.145 .187 -.074 -.121 -.038 -.228 .108

X2_7 -.035 .136 -.160 .158 -.221 .161 -.118 .254 -.079 .004 -.176 .086 -.186 .076 -.044 .078 .252
a -.023 -.175 .057 -.039 .000 .032 -.100 .005 .206 -.144 -.110 -.241 .080 .221

X2_8 -.154 -.034 .072 .080 -.040 .142 -.051 .095 -.011 -.100 -.328 .014 -.139 -.031 .004 .036 -.023 .855
a -.074 -.093 .045 .091 -.164 -.194 .001 -.084 .085 .004 .022 .181 -.083

X2_9 .003 -.103 .122 .111 .077 -.100 .113 -.221 -.042 .092 .075 -.189 -.102 .058 -.003 .068 -.175 -.074 .735
a -.055 -.168 -.126 -.021 -.113 .063 .011 -.196 .009 .026 -.064 .068

X2_10 .135 .008 -.241 -.125 -.047 -.027 -.016 .067 -.009 .183 -.046 -.046 -.063 -.021 .068 -.065 .057 -.093 -.055 .853
a -.022 -.025 .054 -.229 -.351 -.140 .154 -.063 .148 -.149 -.093

X2_11 -.160 -.168 .097 .101 .006 .064 .214 -.085 -.164 .025 -.255 .081 -.148 -.136 -.007 -.125 -.039 .045 -.168 -.022 .817
a -.034 -.157 .037 -.121 -.311 .155 -.040 .172 .059 -.123

X2_12 -.107 -.045 -.018 .016 -.022 .131 .146 .060 -.201 -.081 -.244 .128 -.063 -.055 -.158 .012 .000 .091 -.126 -.025 -.034 .551
a .107 -.020 -.092 .249 -.082 -.079 -.036 .226 .049

X2_13 .042 .092 .064 -.033 -.166 -.090 -.046 -.189 .093 .168 -.092 -.074 -.055 -.091 -.022 .185 .032 -.164 -.021 .054 -.157 .107 .852
a -.133 -.226 .065 .011 .151 .044 -.272 -.045

X2_14 -.002 -.078 .149 -.283 .067 .071 .323 -.227 .124 -.208 .130 .059 .290 -.234 -.115 -.238 -.100 -.194 -.113 -.229 .037 -.020 -.133 .702
a -.074 .021 -.075 .032 .149 .099 -.235

X2_15 .029 -.113 .173 .135 .130 -.133 -.073 .020 .053 -.104 -.041 -.111 .009 .081 -.047 -.145 .005 .001 .063 -.351 -.121 -.092 -.226 -.074 .857
a .021 -.108 .107 -.115 .024 .122

X3_1 -.176 -.072 .060 .067 -.002 .202 .085 .065 -.136 -.126 -.026 .030 -.025 .045 -.172 .187 .206 -.084 .011 -.140 -.311 .249 .065 .021 .021 .445
a -.569 -.228 -.278 .115 .307

X3_2 .099 .214 -.197 -.034 -.117 -.021 -.250 .073 -.038 .193 -.023 .042 .003 .012 .158 -.074 -.144 .085 -.196 .154 .155 -.082 .011 -.075 -.108 -.569 .416
a .129 .110 -.169 -.167

X4_1 .043 -.013 .071 .002 .010 -.071 -.027 -.114 .100 .022 -.038 .063 .108 -.152 .000 -.121 -.110 .004 .009 -.063 -.040 -.079 .151 .032 .107 -.228 .129 .682
a .118 -.344 -.275

X4_2 .083 -.299 .125 -.133 -.042 .058 .254 -.379 -.025 .219 .037 .042 .085 -.282 .114 -.038 -.241 .022 .026 .148 .172 -.036 .044 .149 -.115 -.278 .110 .118 .392
a -.019 -.871

X4_3 -.132 -.219 .111 .093 .204 .070 .154 .180 -.247 -.375 -.058 .340 -.097 .105 -.331 -.228 .080 .181 -.064 -.149 .059 .226 -.272 .099 .024 .115 -.169 -.344 -.019 .556
a -.062

X4_4 -.075 .223 -.135 .225 -.004 -.036 -.205 .359 -.061 -.122 -.080 -.132 -.183 .287 .009 .108 .221 -.083 .068 -.093 -.123 .049 -.045 -.235 .122 .307 -.167 -.275 -.871 -.062 .419
a

Anti-image Matrices

Anti-image 

Correlation
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2. Uji Validitas Ulang pada Variabel Independen (Setelah Item Pertanyaan X2_7 

Dikeluarkan dari Analisis) 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .756 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1867.153 

Df 435 

Sig. .000 
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X1_1 X1_2 X1_3 X1_4 X1_5 X1_6 X1_7 X1_8 X1_9 X1_10 X2_1 X2_2 X2_3 X2_4 X2_5 X2_6 X2_8 X2_9 X2_10 X2_11 X2_12 X2_13 X2_14 X2_15 X3_1 X3_2 X4_1 X4_2 X4_3 X4_4

X1_1 .246 -.007 -.059 .004 -.031 -.128 -.030 -.009 .020 .048 .061 .034 .017 .051 .003 -.059 -.055 -.001 .044 -.054 -.045 .015 -.002 .010 -.057 .034 .014 .016 -.040 -.013

X1_2 -.007 .153 -.086 -.039 -.036 -.013 -.089 .041 .044 .025 .019 -.030 .003 .066 .066 .007 -.009 -.026 .000 -.043 -.015 .024 -.016 -.030 -.027 .067 .000 -.044 -.057 .030

X1_3 -.059 -.086 .178 -.020 .020 .030 .034 -.076 .029 -.032 .004 .001 .044 -.071 -.076 -.001 .021 .033 -.064 .026 -.006 .020 .036 .050 .027 -.068 .017 .016 .033 -.017

X1_4 .004 -.039 -.020 .270 -.044 -.025 .031 .018 -.183 .032 -.089 .014 -.107 .003 .064 -.014 .032 .061 -.046 .038 .007 -.014 -.090 .047 .012 -.004 .008 -.021 .027 .040

X1_5 -.031 -.036 .020 -.044 .149 -.025 .024 .008 .026 -.092 .002 -.001 .031 .034 -.088 -.028 -.013 .013 -.009 -.001 -.007 -.043 .011 .034 .012 -.043 -.004 -.016 .055 .007

X1_6 -.128 -.013 .030 -.025 -.025 .239 .009 -.011 -.025 -.030 -.035 -.026 -.053 -.031 .013 .068 .052 -.029 -.012 .023 .054 -.032 .027 -.044 .057 .001 -.020 .020 .018 -.014

X1_7 -.030 -.089 .034 .031 .024 .009 .155 -.069 -.051 -.027 -.057 .014 .007 -.089 -.033 -.013 -.015 .030 -.002 .056 .049 -.012 .078 -.019 .029 -.077 -.012 .038 .041 -.028

X1_8 -.009 .041 -.076 .018 .008 -.011 -.069 .173 -.021 -.041 -.028 .032 -.016 .070 -.004 -.004 .031 -.063 .015 -.022 .022 -.058 -.055 .005 .004 .034 -.028 -.058 .043 .052

X1_9 .020 .044 .029 -.183 .026 -.025 -.051 -.021 .294 -.035 .072 -.060 .131 -.009 -.020 .012 -.005 -.025 -.002 -.061 -.092 .036 .040 .019 -.044 -.019 .037 -.010 -.082 -.009

X1_10 .048 .025 -.032 .032 -.092 -.030 -.027 -.041 -.035 .124 .024 -.024 -.035 -.016 .079 .029 -.025 .027 .042 .006 -.024 .040 -.047 -.024 -.030 .050 .006 .033 -.083 -.017

X2_1 .061 .019 .004 -.089 .002 -.035 -.057 -.028 .072 .024 .415 -.033 .059 .084 -.059 .001 -.157 .024 -.015 -.115 -.134 -.038 .047 -.017 .005 -.023 -.028 -.001 -.018 -.011

X2_2 .034 -.030 .001 .014 -.001 -.026 .014 .032 -.060 -.024 -.033 .351 -.036 -.048 -.106 -.169 .007 -.086 -.020 .034 .064 -.031 .026 -.044 .005 .024 .032 .016 .124 -.035

X2_3 .017 .003 .044 -.107 .031 -.053 .007 -.016 .131 -.035 .059 -.036 .626 -.070 -.041 -.054 -.083 -.090 -.027 -.084 -.042 -.027 .139 .005 .007 -.014 .053 .014 -.041 -.045

X2_4 .051 .066 -.071 .003 .034 -.031 -.089 .070 -.009 -.016 .084 -.048 -.070 .641 -.012 -.057 -.017 .047 -.013 -.072 -.037 -.051 -.116 .043 .016 .014 -.087 -.090 .050 .086

X2_5 .003 .066 -.076 .064 -.088 .013 -.033 -.004 -.020 .079 -.059 -.106 -.041 -.012 .457 .010 .002 -.006 .031 -.004 -.090 -.009 -.052 -.021 -.075 .074 -.003 .030 -.139 .005

X2_6 -.059 .007 -.001 -.014 -.028 .068 -.013 -.004 .012 .029 .001 -.169 -.054 -.057 .010 .352 .016 .040 -.027 -.049 .006 .074 -.087 -.058 .069 -.027 -.050 -.005 -.087 .021

X2_8 -.055 -.009 .021 .032 -.013 .052 -.015 .031 -.005 -.025 -.157 .007 -.083 -.017 .002 .016 .522 -.047 -.043 .022 .055 -.081 -.090 .000 -.039 .043 .001 .005 .083 -.022

X2_9 -.001 -.026 .033 .061 .013 -.029 .030 -.063 -.025 .027 .024 -.086 -.090 .047 -.006 .040 -.047 .670 -.024 -.098 -.088 -.008 -.069 .035 .027 -.134 -.006 -.006 -.026 .035

X2_10 .044 .000 -.064 -.046 -.009 -.012 -.002 .015 -.002 .042 -.015 -.020 -.027 -.013 .031 -.027 -.043 -.024 .419 -.009 -.014 .023 -.092 -.152 -.066 .076 -.028 .044 -.062 -.027

X2_11 -.054 -.043 .026 .038 -.001 .023 .056 -.022 -.061 .006 -.115 .034 -.084 -.072 -.004 -.049 .022 -.098 -.009 .453 -.019 -.071 .014 -.054 -.138 .073 -.023 .046 .026 -.031

X2_12 -.045 -.015 -.006 .007 -.007 .054 .049 .022 -.092 -.024 -.134 .064 -.042 -.037 -.090 .006 .055 -.088 -.014 -.019 .706 .061 -.011 -.051 .141 -.050 -.050 -.013 .119 .016

X2_13 .015 .024 .020 -.014 -.043 -.032 -.012 -.058 .036 .040 -.038 -.031 -.027 -.051 -.009 .074 -.081 -.008 .023 -.071 .061 .465 -.056 -.103 .027 .008 .079 .015 -.117 -.014

X2_14 -.002 -.016 .036 -.090 .011 .027 .078 -.055 .040 -.047 .047 .026 .139 -.116 -.052 -.087 -.090 -.069 -.092 .014 -.011 -.056 .402 -.031 .018 -.041 .010 .034 .043 -.054

X2_15 .010 -.030 .050 .047 .034 -.044 -.019 .005 .019 -.024 -.017 -.044 .005 .043 -.021 -.058 .000 .035 -.152 -.054 -.051 -.103 -.031 .442 .009 -.052 .054 -.032 .010 .032

X3_1 -.057 -.027 .027 .012 .012 .057 .029 .004 -.044 -.030 .005 .005 .007 .016 -.075 .069 -.039 .027 -.066 -.138 .141 .027 .018 .009 .438 -.265 -.104 -.065 .042 .070

X3_2 .034 .067 -.068 -.004 -.043 .001 -.077 .034 -.019 .050 -.023 .024 -.014 .014 .074 -.027 .043 -.134 .076 .073 -.050 .008 -.041 -.052 -.265 .517 .062 .023 -.072 -.039

X4_1 .014 .000 .017 .008 -.004 -.020 -.012 -.028 .037 .006 -.028 .032 .053 -.087 -.003 -.050 .001 -.006 -.028 -.023 -.050 .079 .010 .054 -.104 .062 .557 .029 -.158 -.074

X4_2 .016 -.044 .016 -.021 -.016 .020 .038 -.058 -.010 .033 -.001 .016 .014 -.090 .030 -.005 .005 -.006 .044 .046 -.013 .015 .034 -.032 -.065 .023 .029 .168 .000 -.137

X4_3 -.040 -.057 .033 .027 .055 .018 .041 .043 -.082 -.083 -.018 .124 -.041 .050 -.139 -.087 .083 -.026 -.062 .026 .119 -.117 .043 .010 .042 -.072 -.158 .000 .390 -.020

X4_4 -.013 .030 -.017 .040 .007 -.014 -.028 .052 -.009 -.017 -.011 -.035 -.045 .086 .005 .021 -.022 .035 -.027 -.031 .016 -.014 -.054 .032 .070 -.039 -.074 -.137 -.020 .149

Anti-image Matrices

Anti-image 

Covariance
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X1_1 X1_2 X1_3 X1_4 X1_5 X1_6 X1_7 X1_8 X1_9 X1_10 X2_1 X2_2 X2_3 X2_4 X2_5 X2_6 X2_8 X2_9 X2_10 X2_11 X2_12 X2_13 X2_14 X2_15 X3_1 X3_2 X4_1 X4_2 X4_3 X4_4

X1_1 .841
a -.034 -.281 .014 -.160 -.528 -.152 -.043 .076 .275 .191 .117 .042 .129 .010 -.202 -.155 -.003 .137 -.161 -.107 .043 -.005 .030 -.173 .095 .039 .077 -.130 -.069

X1_2 -.034 .778
a -.519 -.192 -.240 -.068 -.577 .255 .206 .183 .075 -.128 .009 .211 .251 .030 -.031 -.082 .000 -.164 -.046 .089 -.066 -.115 -.103 .238 .002 -.276 -.232 .200

X1_3 -.281 -.519 .798
a -.093 .122 .145 .202 -.434 .125 -.215 .013 .005 .130 -.211 -.268 -.005 .069 .096 -.236 .092 -.018 .070 .136 .176 .096 -.225 .054 .090 .126 -.104

X1_4 .014 -.192 -.093 .738
a -.221 -.096 .150 .082 -.648 .175 -.265 .046 -.259 .007 .182 -.046 .085 .143 -.136 .109 .016 -.038 -.272 .136 .035 -.011 .020 -.099 .082 .197

X1_5 -.160 -.240 .122 -.221 .840
a -.134 .157 .052 .123 -.676 .007 -.003 .100 .109 -.336 -.123 -.046 .040 -.035 -.002 -.022 -.163 .046 .134 .046 -.154 -.015 -.100 .228 .048

X1_6 -.528 -.068 .145 -.096 -.134 .872
a .049 -.053 -.095 -.176 -.111 -.090 -.136 -.079 .038 .235 .148 -.074 -.037 .071 .132 -.096 .088 -.136 .175 .002 -.054 .101 .059 -.074

X1_7 -.152 -.577 .202 .150 .157 .049 .777
a -.421 -.240 -.196 -.227 .062 .023 -.283 -.124 -.054 -.054 .094 -.010 .211 .147 -.043 .314 -.073 .112 -.272 -.041 .234 .165 -.184

X1_8 -.043 .255 -.434 .082 .052 -.053 -.421 .811
a -.093 -.277 -.106 .130 -.049 .209 -.014 -.015 .104 -.185 .054 -.078 .062 -.204 -.209 .019 .013 .114 -.090 -.339 .166 .321

X1_9 .076 .206 .125 -.648 .123 -.095 -.240 -.093 .704
a -.183 .206 -.187 .305 -.022 -.054 .038 -.013 -.057 -.004 -.168 -.202 .096 .117 .053 -.123 -.050 .092 -.045 -.242 -.045

X1_10 .275 .183 -.215 .175 -.676 -.176 -.196 -.277 -.183 .753
a .104 -.117 -.124 -.055 .330 .139 -.100 .094 .183 .026 -.081 .168 -.208 -.104 -.130 .195 .023 .227 -.377 -.126

X2_1 .191 .075 .013 -.265 .007 -.111 -.227 -.106 .206 .104 .826
a -.087 .116 .163 -.136 .002 -.338 .046 -.037 -.266 -.248 -.087 .115 -.040 .011 -.049 -.058 -.005 -.044 -.043

X2_2 .117 -.128 .005 .046 -.003 -.090 .062 .130 -.187 -.117 -.087 .810
a -.077 -.100 -.264 -.480 .016 -.177 -.051 .084 .129 -.077 .068 -.112 .013 .055 .073 .065 .336 -.155

X2_3 .042 .009 .130 -.259 .100 -.136 .023 -.049 .305 -.124 .116 -.077 .684
a -.111 -.076 -.116 -.146 -.139 -.053 -.158 -.064 -.050 .277 .010 .014 -.024 .090 .043 -.084 -.148

X2_4 .129 .211 -.211 .007 .109 -.079 -.283 .209 -.022 -.055 .163 -.100 -.111 .521
a -.022 -.119 -.030 .072 -.026 -.133 -.055 -.093 -.228 .081 .030 .023 -.145 -.273 .100 .278

X2_5 .010 .251 -.268 .182 -.336 .038 -.124 -.014 -.054 .330 -.136 -.264 -.076 -.022 .758
a .024 .003 -.011 .070 -.008 -.158 -.020 -.121 -.046 -.166 .153 -.005 .107 -.329 .019

X2_6 -.202 .030 -.005 -.046 -.123 .235 -.054 -.015 .038 .139 .002 -.480 -.116 -.119 .024 .800
a .038 .083 -.070 -.122 .012 .183 -.232 -.146 .175 -.063 -.114 -.020 -.236 .094

X2_8 -.155 -.031 .069 .085 -.046 .148 -.054 .104 -.013 -.100 -.338 .016 -.146 -.030 .003 .038 .850
a -.079 -.092 .044 .091 -.164 -.197 .001 -.081 .083 .001 .017 .183 -.080

X2_9 -.003 -.082 .096 .143 .040 -.074 .094 -.185 -.057 .094 .046 -.177 -.139 .072 -.011 .083 -.079 .742
a -.046 -.178 -.128 -.015 -.133 .065 .049 -.227 -.010 -.017 -.051 .111

X2_10 .137 .000 -.236 -.136 -.035 -.037 -.010 .054 -.004 .183 -.037 -.051 -.053 -.026 .070 -.070 -.092 -.046 .850
a -.020 -.025 .053 -.224 -.352 -.155 .164 -.057 .167 -.154 -.109

X2_11 -.161 -.164 .092 .109 -.002 .071 .211 -.078 -.168 .026 -.266 .084 -.158 -.133 -.008 -.122 .044 -.178 -.020 .815
a -.034 -.156 .033 -.121 -.310 .151 -.045 .168 .063 -.118

X2_12 -.107 -.046 -.018 .016 -.022 .132 .147 .062 -.202 -.081 -.248 .129 -.064 -.055 -.158 .012 .091 -.128 -.025 -.034 .537
a .107 -.020 -.092 .254 -.083 -.080 -.037 .226 .051

X2_13 .043 .089 .070 -.038 -.163 -.096 -.043 -.204 .096 .168 -.087 -.077 -.050 -.093 -.020 .183 -.164 -.015 .053 -.156 .107 .850
a -.130 -.226 .060 .016 .155 .053 -.276 -.054

X2_14 -.005 -.066 .136 -.272 .046 .088 .314 -.209 .117 -.208 .115 .068 .277 -.228 -.121 -.232 -.197 -.133 -.224 .033 -.020 -.130 .716
a -.074 .043 -.090 .021 .130 .108 -.219

X2_15 .030 -.115 .176 .136 .134 -.136 -.073 .019 .053 -.104 -.040 -.112 .010 .081 -.046 -.146 .001 .065 -.352 -.121 -.092 -.226 -.074 .856
a .021 -.109 .108 -.118 .024 .124

X3_1 -.173 -.103 .096 .035 .046 .175 .112 .013 -.123 -.130 .011 .013 .014 .030 -.166 .175 -.081 .049 -.155 -.310 .254 .060 .043 .021 .474
a -.557 -.211 -.240 .100 .273

X3_2 .095 .238 -.225 -.011 -.154 .002 -.272 .114 -.050 .195 -.049 .055 -.024 .023 .153 -.063 .083 -.227 .164 .151 -.083 .016 -.090 -.109 -.557 .402
a .115 .078 -.160 -.140

X4_1 .039 .002 .054 .020 -.015 -.054 -.041 -.090 .092 .023 -.058 .073 .090 -.145 -.005 -.114 .001 -.010 -.057 -.045 -.080 .155 .021 .108 -.211 .115 .710
a .095 -.339 -.258

X4_2 .077 -.276 .090 -.099 -.100 .101 .234 -.339 -.045 .227 -.005 .065 .043 -.273 .107 -.020 .017 -.017 .167 .168 -.037 .053 .130 -.118 -.240 .078 .095 .416
a .001 -.864

X4_3 -.130 -.232 .126 .082 .228 .059 .165 .166 -.242 -.377 -.044 .336 -.084 .100 -.329 -.236 .183 -.051 -.154 .063 .226 -.276 .108 .024 .100 -.160 -.339 .001 .556
a -.082

X4_4 -.069 .200 -.104 .197 .048 -.074 -.184 .321 -.045 -.126 -.043 -.155 -.148 .278 .019 .094 -.080 .111 -.109 -.118 .051 -.054 -.219 .124 .273 -.140 -.258 -.864 -.082 .446
a

Anti-image Matrices

Anti-image 

Correlation
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Initial Extraction

X1_1 1.000 .635
Total

% of 

Variance

Cumulative 

% Total

% of 

Variance

Cumulative 

% Total

% of 

Variance

Cumulative 

%

X1_2 1.000 .689 1 8.526 28.418 28.418 8.526 28.418 28.418 6.408 21.360 21.360

X1_3 1.000 .696 2 3.070 10.232 38.651 3.070 10.232 38.651 4.956 16.519 37.879

X1_4 1.000 .388 3 2.456 8.187 46.838 2.456 8.187 46.838 2.430 8.101 45.980

X1_5 1.000 .764 4 1.724 5.747 52.586 1.724 5.747 52.586 1.982 6.606 52.586

X1_6 1.000 .678 5 1.576 5.252 57.837

X1_7 1.000 .733 6 1.212 4.041 61.878

X1_8 1.000 .735 7 1.111 3.702 65.580

X1_9 1.000 .326 8 1.048 3.492 69.073

X1_10 1.000 .715 9 .946 3.155 72.227

X2_1 1.000 .438 10 .917 3.056 75.283

X2_2 1.000 .584 11 .799 2.662 77.946

X2_3 1.000 .253 12 .778 2.593 80.539

X2_4 1.000 .179 13 .683 2.276 82.815

X2_5 1.000 .403 14 .615 2.051 84.866

X2_6 1.000 .540 15 .586 1.954 86.820

X2_8 1.000 .378 16 .538 1.793 88.613

X2_9 1.000 .372 17 .471 1.571 90.185

X2_10 1.000 .536 18 .438 1.459 91.644

X2_11 1.000 .553 19 .410 1.367 93.010

X2_12 1.000 .149 20 .331 1.102 94.113

X2_13 1.000 .384 21 .321 1.071 95.184

X2_14 1.000 .438 22 .298 .994 96.178

X2_15 1.000 .515 23 .251 .838 97.016

X3_1 1.000 .682 24 .220 .735 97.750

X3_2 1.000 .536 25 .196 .653 98.403

X4_1 1.000 .470 26 .135 .451 98.854

X4_2 1.000 .734 27 .124 .412 99.266

X4_3 1.000 .419 28 .103 .344 99.610

X4_4 1.000 .857 29 .061 .204 99.814

30 .056 .186 100.000

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared 

Loadings

Rotation Sums of Squared 

Loadings

Communalities
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Component 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 .783 .594 .078 .167

X1_1 .715 -.347 .031 .051 X1_1 .768 .143 .036 .150 2 -.616 .778 .098 .077

X1_2 .757 -.323 .086 -.063 X1_2 .795 .191 .128 .067 3 -.027 -.168 .944 .283

X1_3 .715 -.428 -.031 -.034 X1_3 .827 .100 -.005 .046 4 -.081 -.118 -.306 .941

X1_4 .590 -.083 -.142 -.111 X1_4 .526 .323 -.062 -.052

X1_5 .813 -.291 -.055 -.122 X1_5 .827 .280 .020 -.017

X1_6 .737 -.339 -.063 -.124 X1_6 .798 .199 .003 -.037

X1_7 .739 -.429 .052 .024 X1_7 .839 .094 .057 .128

X1_8 .737 -.431 -.068 .025 X1_8 .843 .110 -.056 .095

X1_9 .531 -.197 .030 .060 X1_9 .532 .150 .032 .139

X1_10 .731 -.402 -.019 -.140 X1_10 .832 .141 .042 -.045

X2_1 .607 .243 .022 .097 X2_1 .318 .534 .062 .218

X2_2 .581 .416 -.159 -.218 X2_2 .221 .721 .002 -.121

X2_3 .323 .359 .079 -.117 X2_3 .039 .472 .170 -.006

X2_4 .248 .254 -.130 -.191 X2_4 .057 .389 -.021 -.155

X2_5 .543 .255 -.103 .181 X2_5 .257 .516 -.086 .251

X2_6 .540 .471 -.059 -.148 X2_6 .147 .715 .078 -.029

X2_8 .505 .342 .056 -.060 X2_8 .188 .563 .143 .070

X2_9 .295 .328 -.123 .402 X2_9 .000 .403 -.184 .418

X2_10 .546 .484 -.056 -.015 X2_10 .132 .712 .042 .098

X2_11 .529 .396 .004 .341 X2_11 .143 .582 -.020 .441

X2_12 .186 .179 -.286 -.026 X2_12 .045 .301 -.230 -.061

X2_13 .563 .259 -.025 .012 X2_13 .281 .538 .042 .118

X2_14 .443 .446 -.102 -.179 X2_14 .090 .649 .037 -.089

X2_15 .544 .452 -.112 .037 X2_15 .148 .689 -.031 .129

X3_1 .213 -.003 .330 .726 X3_1 .101 -.018 .106 .812

X3_2 .140 -.039 .350 .626 X3_2 .074 -.080 .146 .709

X4_1 .232 .092 .638 .011 X4_1 .107 .101 .626 .237

X4_2 -.007 .088 .789 -.323 X4_2 -.055 -.030 .851 -.075

X4_3 .354 .038 .531 .096 X4_3 .232 .139 .503 .303

X4_4 .064 .187 .824 -.373 X4_4 -.057 .089 .915 -.093

Component Matrix
a

Component

Rotated Component Matrix
a

Component

Component Transformation Matrix
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3. Uji Validitas pada Variabel Dependen  

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .811 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 444.361 

Df 10 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

  
Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_5 

Anti-image Covariance Y_1 .097 -.076 -.004 -.011 -.022 

Y_2 -.076 .083 -.053 -.019 -.002 

Y_3 -.004 -.053 .283 -.101 -.079 

Y_4 -.011 -.019 -.101 .583 .025 

Y_5 -.022 -.002 -.079 .025 .769 

Anti-image Correlation Y_1 .744
a
 -.844 -.027 -.045 -.082 

Y_2 -.844 .721
a
 -.344 -.086 -.009 

Y_3 -.027 -.344 .901
a
 -.250 -.169 

Y_4 -.045 -.086 -.250 .942
a
 .038 

Y_5 -.082 -.009 -.169 .038 .950
a
 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Communalities 

 
Initial Extraction 

Y_1 1.000 .873 

Y_2 1.000 .896 

Y_3 1.000 .822 

Y_4 1.000 .558 

Y_5 1.000 .349 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 
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Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.498 69.951 69.951 3.498 69.951 69.951 

2 .748 14.962 84.912    

3 .481 9.617 94.530    

4 .225 4.507 99.036    

5 .048 .964 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 
Rotated Component Matrix

a
 

  
Component 

 
  

  
1 

 

a. Only one component was 
extracted. The solution cannot 
be rotated. Y_1 0.935 

 Y_2 0.947 

 Y_3 0.906 

  Y_4 0.747 

  Y_5 0.59 

  Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 

  a. 1 components 
extracted. 
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Lampiran  4 -  Output Uji Reliabilitas Menggunakan Aplikasi SPSS 

 

1. Uji Reliabilitas Variabel Sikap Terhadap Whistle-Blowing (X1) 

 

 
 

2. Uji Reliabilitas Variabel Komitmen Organisasi (X2) 

 

 

 

3. Uji Reliabilitas Variabel Personal Cost (X3) 

 

 
 

 

 

 

 

 

N % Cronbach's Alpha N of Items

Valid 107 100 .928 10

Excluded
a 0 0

Total 107 100

RELIABILITY   /VARIABLES=X1_1 X1_2 X1_3 X1_4 X1_5 X1_6 X1_7 X1_8 X1_9 X1_10   

/SCALE('ALL VARIABLES') ALL   /MODEL=ALPHA.

Case Processing Summary

Cases

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.

Reliability Statistics

N % Cronbach's Alpha N of Items

Valid 107 100 0.841 14

Excluded
a 0 0

Total 107 100

RELIABILITY   /VARIABLES=X2_1 X2_2 X2_3 X2_4 X2_5 X2_6 X2_8 X2_9 X2_10 X2_11 X2_12 

X2_13 X2_14 X2_15   /SCALE('ALL VARIABLES') ALL   /MODEL=ALPHA.

Case Processing Summary

Cases

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.

Reliability Statistics

N % Cronbach's Alpha N of Items

Valid 107 100 0.703 2

Excluded
a 0 0

Total 107 100

RELIABILITY   /VARIABLES=X3_1 X3_2   /SCALE('ALL VARIABLES') ALL   

/MODEL=ALPHA.

Reliability StatisticsCase Processing Summary

Cases

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.
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4. Uji Reliabilitas Variabel Tingkat Keseriusan Kecurangan (X4) 

 

 

5. Uji Reliabilitas Variabel Minat PNS Melakukan Tindakan Whistle-Blowing (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N % Cronbach's Alpha N of Items

Valid 107 100 0.753 4

Excluded
a 0 0

Total 107 100

Reliability StatisticsCase Processing Summary

Cases

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.

RELIABILITY   /VARIABLES=X4_1 X4_2 X4_3 X4_4   /SCALE('ALL VARIABLES') ALL   

/MODEL=ALPHA.

N % Cronbach's Alpha N of Items

Valid 107 100 0.878 5

Excluded
a 0 0

Total 107 100

Reliability StatisticsCase Processing Summary

RELIABILITY   /VARIABLES=Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_5   /SCALE('ALL VARIABLES') ALL   

/MODEL=ALPHA.

Cases

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure.
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Lampiran  5 -  Output Analisis Linier Berganda Menggunakan Aplikasi SPSS 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Minat Whistle-Blowing .0000000 1.00000000 107 

Sikap Terhadap Whistle-

Blowing 

.0000000 1.00000000 107 

Komitmen Organisasi .0000000 1.00000000 107 

Personal Cost .0000000 1.00000000 107 

Tingkat Keseriusan 

Kecurangan 

.0000000 1.00000000 107 

 

 
 

Variables Entered/Removed 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Tingkat 

Keseriusan 

Kecurangan, 

Personal Cost, 

Komitmen 

Organisasi, 

Sikap Terhadap 

Whistle-Blowing
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

Minat Whistle-

Blowing

Sikap 

Terhadap 

Whistle-

Blowing

Komitmen 

Organisasi Personal Cost

Tingkat 

Keseriusan 

Kecurangan

Minat Whistle-Blowing 1.000 .493 .311 -.141 .280

Sikap Terhadap Whistle-Blowing .493 1.000 .000 .000 .000

Komitmen Organisasi .311 .000 1.000 .000 .000

Personal Cost -.141 .000 .000 1.000 .000

Tingkat Keseriusan Kecurangan .280 .000 .000 .000 1.000

Minat Whistle-Blowing . .000 .001 .074 .002

Sikap Terhadap Whistle-Blowing .000 . .500 .500 .500

Komitmen Organisasi .001 .500 . .500 .500

Personal Cost .074 .500 .500 . .500

Tingkat Keseriusan Kecurangan .002 .500 .500 .500 .

Minat Whistle-Blowing 107 107 107 107 107

Sikap Terhadap Whistle-Blowing 107 107 107 107 107

Komitmen Organisasi 107 107 107 107 107

Personal Cost 107 107 107 107 107

Tingkat Keseriusan Kecurangan 107 107 107 107 107

Correlations

Pearson 

Correlation

Sig. (1-

tailed)

N



112 
 

 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .662
a
 .438 .416 .76425180 1.731 

a. Predictors: (Constant), Tingkat Keseriusan Kecurangan, Personal Cost, Komitmen 

Organisasi, Sikap Terhadap Whistle-Blowing 

b. Dependent Variable: Minat Whistle-Blowing 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 46.424 4 11.606 19.870 .000
a
 

Residual 59.576 102 .584   

Total 106.000 106    

a. Predictors: (Constant), Tingkat Keseriusan Kecurangan, Personal Cost, Komitmen Organisasi, 

Sikap Terhadap Whistle-Blowing 

b. Dependent Variable: Minat Whistle-Blowing 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6.302E-17 .074  .000 1.000   

Sikap Terhadap Whistle-

Blowing 

.493 .074 .493 6.639 .000 1.000 1.000 

Komitmen Organisasi .311 .074 .311 4.196 .000 1.000 1.000 

Personal Cost -.141 .074 -.141 -1.900 .060 1.000 1.000 

Tingkat Keseriusan 

Kecurangan 

.280 .074 .280 3.768 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Minat Whistle-Blowing 
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Lampiran  6 -  Output Uji Asumsi Klasik Menggunakan Aplikasi SPSS 

 

1. Pengujian Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 

N 107 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .74969329 

Most Extreme Differences Absolute .090 

Positive .051 

Negative -.090 

Kolmogorov-Smirnov Z .928 

Asymp. Sig. (2-tailed) .355 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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2. Pengujian Non-Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6.302E-17 .074  .000 1.000   

Sikap Terhadap Whistle-

Blowing 

.493 .074 .493 6.639 .000 1.000 1.000 

Komitmen Organisasi .311 .074 .311 4.196 .000 1.000 1.000 

Personal Cost -.141 .074 -.141 -1.900 .060 1.000 1.000 

Tingkat Keseriusan 

Kecurangan 

.280 .074 .280 3.768 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Minat Whistle-Blowing 
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3. Pengujian Non-Heterokedastisitas 

a. Scatterplot 

 

b. Glejser Test 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .237
a
 .056 .019 .45272 1.778 

a. Predictors: (Constant), Tingkat Keseriusan Kecurangan, Personal Cost, Komitmen 

Organisasi, Sikap Terhadap Whistle-Blowing 

b. Dependent Variable: ABS_RES 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.243 4 .311 1.517 .203
a
 

Residual 20.905 102 .205   

Total 22.149 106    

a. Predictors: (Constant), Tingkat Keseriusan Kecurangan, Personal Cost, Komitmen Organisasi, 

Sikap Terhadap Whistle-Blowing 

b. Dependent Variable: ABS_RES 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .591 .044  13.513 .000   

Sikap Terhadap Whistle-

Blowing 

.008 .044 .017 .178 .859 1.000 1.000 

Komitmen Organisasi -.003 .044 -.007 -.073 .942 1.000 1.000 

Personal Cost .082 .044 .180 1.874 .064 1.000 1.000 

Tingkat Keseriusan 

Kecurangan 

-.070 .044 -.153 -1.587 .116 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 

4. Pengujian Non-Otokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .662
a
 .438 .416 .76425180 1.731 

a. Predictors: (Constant), Tingkat Keseriusan Kecurangan, Personal Cost, Komitmen 

Organisasi, Sikap Terhadap Whistle-Blowing 

b. Dependent Variable: Minat Whistle-Blowing 

 


