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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Maraknya kasus pelanggaran akuntansi yang terjadi baik yang 

berhubungan dengan suatu etika yang  harusnya dipatuhi dan dijalankan oleh 

setiap anggota yang berpraktek menjadi akuntan publik, terjun didalam 

lingkungan dunia bisnis/usaha, instansi pemerintahan, ataupun berada di lingkup 

pendidikan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Masalah etika 

dalam akuntansi menyangkut masalah kepercayaan masyarakat terhadap profesi 

akuntan dalam melaksanakan tugasnya sebagai akuntan. Masalah ini berkaitan 

dengan praktik pelanggaran moral yang dilakukan oleh akuntan baik akuntan 

publik, akuntan manajemen maupun akuntan pemerintahan. Peran auditor 

sangatlah penting dalam pengendalian perusahaan serta sebagai pendeteksi 

kecurangan. Auditor seharusnya bisa bersikap independen, menjunjung tinggi 

independensi, profesionalisme dan tidak melakukan pelanggaran kode etik profesi 

dan ingkar dari tanggung jawab terhadap profesi maupun masyarakat. 

Salah satu cara mencegah kecurangan akuntansi sehingga dapat 

mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah dengan melakukan 

whistleblowing (Merdikawati, 2012). Whistleblowing adalah pelaporan yang 

dilakukan oleh anggota organisasi aktif maupun nonaktif mengenai 

pelanggaran, tindakan ilegal atau tidak bermoral kepada pihak di dalam 

maupun di luar organisasi (Khan, 2009). 

Whistleblowing merupakan cara yang tepat untuk mencegah terjadinya 

kasus kecurangan terjadi pada pelaporan keuangan yang merugikan 
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perusahaan sendiri atau pihak lain. Whistleblowing menurut KNKG di dalam 

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah pengungkapan tindakan 

pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum, tidak etis/tidak bermoral 

atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi atau pemangku 

kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada 

piminan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas 

pelanggaran tersebut. Sedangkan seseorang yang melakukan whistleblowing 

disebut pelapor pelanggaran atau whistleblower (Sagara, 2013). 

Menjadi seorang whistleblower bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan 

keberanian dan keyakinan untuk melakukannya. Hal ini di karenakan seorang 

whistleblower tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan terror dari oknum-

oknum yang tidak menyukai keberadaaanya (Sulistomo, 2012). Cythia Cooper, 

Sherron Watkins dan Coleen Rowley adalah beberapa nama whistleblower 

terkenal yang mendapatkan penghargaan atas usaha keras mereka dalam 

mengungkapkan kecurangan dalam organisasi mereka (Near et al., 2004). Mereka 

adalah orang-orang yang berani mengambil resiko pribadi yang tinggi demi 

mengungkapkan kecurangan perusahaan tempat mereka bekerja sebelum adanya 

peraturan Sarbanes Oxley Act, yaitu peraturan yang mewajibkan perusahaan 

publik untuk memberikan perlindungannya kepada whistleblower. 

Beberapa hal yang menjadi hambatan dan masalah Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”) menurut Maharani SitiShopia, S.H. 

(2013) dalam perlindungan saksi dan korban sebagai pengungkap fakta 

(whistleblower) di Indonesia, yaitu: 
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1. Belum adanya dasar hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan 

terhadap whistleblower, undang-undang yang ada masih bersifat umum 

terhadap saksi, pelapor dan korban. Kalau pun ada hanya berbentuk Surat 

Edaran Mahkamah Agung RI (“SEMA”) yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 

2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (WhistleBlower) dan 

Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara 

Tindak Pidana Tertentu, dan Peraturan Bersama Kementerian Hukum dan 

HAM RI, KPK RI, Kejaksaan RI, Polri, dan LPSK tentang Perlindungan 

Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. 

2. Belum adanya pemahaman dan perspektif bersama aparat penegak hukum 

dalam memberikan perlindungan terhadap whistlebower, kesepakatan 

bersamahanya di tingkat atasan, dan belum tersosialisasi di tingkat bawah 

maupun daerah. 

3. Belum maksimalnya pemberian perlindungan terhadap whistleblower. Hal 

ini karena Hakim masih mengabaikan rekomendasi aparat penegak hokum 

terhadap status seseorang sebagai whistleblower. Ini juga disebabkan 

SEMA sifatnya tidak punya kekuatan hukum mengikat.  

Identitas Profesional adalah sebuah komponen identitas sosial 

seseorang yang merupakan gagasan bahwa seseorang mengklasifikasikan diri 

sendiri berdasarkan profesinya. Identitas profesional dikaitkan pula dengan 

intensi untuk melakukan whistleblowing. Seseorang yang menjunjung tinggi 

identitas profesionalnya akan mendorong terbentuknya sikap patuh terhadap 

standar profesional dan kode etik yang berlaku demi melindungi profesinya. 
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Dan demi melindungi profesinya seseorang akan lebih merasa bertanggung 

jawab jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku hingga 

menimbulkan intensi untuk melakukan whistleblowing. 

Auditor sebagai seorang individu akan melakukan suatu perilaku 

tertentu jika perilakunya dapat diterima oleh orang-orang yang dianggapnya 

penting dalam kehidupannya. Sehingga normative beliefes menghasilkan 

kesadaran akan tekanan dari lingkungan atau norma subyektif. Taylor dan 

Curtis (2010) menguji hubungan antara komitmen organisasi dan komitmen 

rekan kerja dengan intensi untuk melaporkan pelanggaran di kalangan akuntan 

publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor yang berkomitmen 

terhadap organisasi berhubungan positif dengan intensi untuk melaporkan 

pelanggaran. 

Intensitas moral dapat dikaitkan dengan konsep persepsi kontrol 

perilaku dalam teori perilaku terencana (theory of planned behavior). Persepsi 

kontrol perilaku merupakan keyakinan seseorang bahwa persepsi yang 

dimilikinya merupakan hasil dari kontrol dirinya sendiri mengenai persepsi 

perilaku tersebut. Lai (2011) melakukan penelitian mengenai hubungan antara 

intensitas moral dengan tindakan melaporkan pelanggaran. Hasilnya 

menunjukkan bahwa intensitas moral mempengaruhi tindakan untuk 

melakukan whistleblowing dengan menggunakan komitmen organisasi 

sebagai variabel pemoderasi.  

Sejumlah penelitian mengenai intensi seseorang untuk melakukan 

whistleblowing  telah dilakukan baik di luar maupun dalam negeri. Shawver 
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(2011) melakukan penelitian mengenai intensi melakukan whistleblowing 

pada orang-orang yang berprofesi sebagai akuntan, manajemen, analis, 

konsultan dan internal auditor melalui faktor-faktor penentu pengambilan 

keputusan moral. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah identifikasi 

masalah etika, alasan untuk membuat pertimbangan moral dan motivasi 

seseorang untuk memilih melakukan tindakan whistleblowing. 

Sulistomo (2012) melakukan penelitian mengenai persepsi mahasiswa 

akuntansi di Semarang dan Yogyakarta yang menunjukkan fakor-faktor yang 

mempengaruhi seseorang memiliki intensi melakukan whistleblowing 

berdasarkan konsep theory of planned behavior. Faktor-faktor tersebut adalah 

persepsi norma subyektif, sikap terhadap perilaku dan kontrol perilaku. Lebih 

lanjut, penelitian whistleblowing di kalangan internal auditor dilakukan oleh 

Sagara (2013) yang menganalisis pengaruh profesionalisme internal auditor 

terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa profesionalisme auditor dimensi tuntuan untuk mandiri 

mempunyai pengaruh postif dan signifikan terhadap intensi untuk melakukan 

whistleblowing. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Intensi Auditor untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing 

(Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah identitas professional pada auditor berpengaruh terhadap intensi 

untuk melakukan tindakan whistleblowing? 

2. Apakah locus of commitment pada auditor berpengaruh terhadap intensi 

untuk melakukan tindakan whistleblowing? 

3. Apakah intensitas moral pada auditor berpengaruh terhadap intensi untuk 

melakukan tindakan whistleblowing? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan penelitian ini untuk : 

1. Menguji pengaruh identitas profesional pada auditor terhadap intensi 

untuk melakukan tindakan whistleblowing. 

2. Menguji pengaruh locus of commitment pada auditor terhadap intensi 

untuk melakukan tindakan whistleblowing. 

3. Menguji pengaruh intensitas moral pada auditor terhadap intensi untuk 

melakukan tindakan whistleblowing. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Manfaat Akademik 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna sebagai salah 

pertimbangan dalam intensi melakukan tindakan whistleblowing. 

2. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan serta mempraktekan teori-teori yang 

diperoleh selama masa perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya di 

lapangan. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai salah satu sumber pengetahuan antar informasi yang dipakai 

sebagai pembanding dalam melakukan penelitian yang serupa. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sebagaimana gambaran umum dalam penyusunan skripsi ini sesuai 

dengan judul, penulis menyusun pembabakan dari ringkasan setiap isi, dan 

bab per bab yang dibagi ke dalam lima bab. Yang diawali dari bab 

pertamapendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Selanjutnya yaitu bab dua landasan teori, yang mebahas tentang 

pengertian identitas profesional, locus of commitment, intensitas moral, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Dilanjutkan bab tiga 

metode penelitian, yang akan membahas tentang populasi dan sampel, jenis 

data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode 

analisis data. 
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Kemudian bab empat yaitu analisis data dan pembahasan. Dalam bab 

ini berisi mengenai gambaran umum obyek/ tempat/ wilayah penelitian, profil 

obyek penelitian, hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan. 

Dan yang terakhir yaitu bab lima penutup, pada bagian ini merupakan 

bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan di atas. 

Serta saran-saran yang dianggap perlu dalam usaha menuju perbaikan 

kesempurnaan. 

 




