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PENGARUH KOMITMEN PROFESIONAL, SOSIALISASI ANTISIPATIF, 

ORIENTASI ETIKA DAN INTENSITAS MORAL MAHASISWA 

AKUNTANSI TERHADAP WHISTLEBLOWING 

(Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun akademik 2016) 

 
Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen profesional, 

sosialisasi antisipatif, orientasi etika, dan intensitas moral mahasiswa akuntansi 

terhadap whistlebowing. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, 

sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun akademik 2016 yang 

berjumlah 80 responden. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik convenience sampling dan probability sampling. Metode pengolahan data 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa orientasi etika berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

mahasiswa untuk melakukan whistleblowing, sedangkan komitmen profesional, 

sosialisasi antisipatif dan intensitas moral tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan mahasiswa untuk melakukan whistleblowing. 

 

Kata Kunci: komitmen profesional, sosialisasi antisipatif, orientasi etika, 

intensitas moral, whistleblowing. 

 

Abstract 

This study aims to determine the effect of professional commitment, anticipatory 

socialization, ethical orientation, and moral intensity of accounting students on 

whistleblowing. This research is a type of quantitative research, the sample in this 

study were accounting study program students at the Faculty of Economics and 

Business, Muhammadiyah University of Surakarta, academic year 2016, 

amounting to 80 respondents. Sampling in this study uses convenience sampling 

and probability sampling techniques. The data processing method used is multiple 

linear regression anaysis. The result of this study indicate that ethical orientation 

has a significant effect on students ‘decision to do whistleblowing, whereas 

professional commitment, anticipatory socialization and moral intensity have no 

significant effect on students’ decision to do whistleblowing. 

 

Keywords : professional commitment, anticipatory socialization, ethical 

orientation, moral intensity, whistleblowing. 

 

1. PENDAHULUAN 

Etika dalam dunia akuntansi merupakan pemahaman kita tentang mana 

yang baik dan benar. Dimana prinsip tersebut menyangkut dengan kepercayaan 
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masyarakat terhadap profesi akuntan dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

akuntan. Masalah ini berkaitan dengan begitu maraknya kecurangan dan 

penipuan bahkan korupsi di berbagai negara bahkan di Indonesia sekalipun, 

terutama pada perusahaan atau instansi yang terkait dengan keuangan. 

Kepercayaan masyarakat semakin menurun setelah perusahaan atau instansi 

tersebut mempunyai masalah yang besar menyangkut keuangan mereka. 

Terlebih lagi tokoh-tokoh yang berpengaruh besar ikut terjerat pada kasus 

tersebut. 

Untuk mengurangi berbagai permasalahan tersebut maka penting sekali 

pembekalan pendidikan pada perguruan tinggi, karena pendidikan pada 

perguruan tinggi merupakan pendidikan formal yang dapat mengembangkan 

potensi mahasiswa dalam membangun etika yang sangat diperhatikan dalam 

dunia kerja,  menurut (Dharmawan, 2014). Dalam meningkatkan kualitas diri 

individu maka pendidikan merupakan upaya yang tepat. Pendidikan adalah 

suatu pengetahuan, ketrampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang 

diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, 

pelatihan, atau penelitian. Dalam berbagai pengajaran yang ada di perguruan 

tinggi maka diharapkan dapat membentuk mahasiswa yang mempunyai sikap 

idealisme. 

Mahasiswa akuntansi mempunyai posisi dan peluang yang besar dalam 

menjadi seorang akuntan maka perlu diberikan arahan khusus untuk 

menumbuhkan idealisme terhadap perilakunya di dunia kerja. Mahasiswa 

dengan pembekalan ilmu dan pengetahuan akan menjadi seorang mahasiswa 

yang berkualitas pada tingkat profesional. Semakin profesional maka mereka 

dapat langsung bersaing dengan dunia global yang sangat kompetitif. 

Mengingat kondisi berbagai kecurangan yang sangat memprihatinkan ini dapat 

mendorong mahasiswa dalam bersikap jujur bahkan berani dalam mengambil 

resiko atas kejadian yang terjadi di masyarakat sekitar. Mengingat bahwa 

seorang mahasiswa merupakan calon penerus bangsa, calon akuntan dan 

perantara dalam membawa perubahan dimasa mendatang.  
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Kejujuran dan keberanian menjadi peran penting yang sangat diharapkan 

untuk dapat tumbuh di dalam diri seorang mahasiswa yang dengan dapat 

membawa perubahan termasuk dalam seorang mahasiswa harus berani dalam 

menyuarakan dan mengungkapkan atas tindakan kecurangan yang mereka 

jumpai. Hal ini dimaksudkan agar dapat menghindari berbagai dampak negatif 

yang nantinya timbul di lingkungan masyarakat. Dengan berbagai 

permasalahan yang terjadi maka mahasiswa mempunyai dorongan untuk berani 

menjadi whistleblower dalam menyikapi fenomena whistleblowing. 

Sangat penting bagi mahasiswa akuntansi mengerti nilai-nilai yang harus 

mereka bela dan yang harus mereka hindari (Sheehan dan Schmindt 2015). 

Proses perkuliahan yang sesuai dengan arahan dan taat pada tata tertib akan 

mendorong perilaku whistleblowing pada mahasiswa, menanam arahan bahwa 

whistleblowing adalah benar guna mencegah berbagai kecurangan timbul 

kembali dan  dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat atas informasi 

pada laporan keuangan.  

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan sebelumnya, maka penulis 

menyusun skripsi yang berjudul : “Pengaruh Komitmen Profesional, 

sosialisasi Antisipatif, Orientasi Etika dan Intensitas Moral Mahasiswa 

Akuntansi Terhadap Whistleblowing.”  

 

2. METODE 

2.1 Desain Penelitian 

Berdasarkan jenis data dan metode analisis data yang digunakan penelitian ini 

termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

menggunakan pengukuran data dalam skala numeric (angka) yang kemudian 

dianalisis menggunakan analisis statistik yang telah memenuhi kaidah-kaidah 

ilmiah yang konkrit, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis 

(Sugiyono, 2012). 
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2.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Tahun Akademik 2016. 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan metode convenience sampling dan probability sampling. Pada 

teknik convenience sampling peneliti akan menentukan sampel berdasarkan 

kemudahan yaitu dengan cara mengambil sampel dari populasi yang mudah 

ditemui yang sekiranya dapat mewakili populasi. Sedangkan pada teknik 

probability sampling ini memberikan peluang yang sama pada setiap anggota 

populasi untuk dipilih sebagai anggota sampel. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini sejumlah 80 responden mahasiswa Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun Akademik 

2016. 

2.3 Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer yang secara langsung didapat 

dari responden yang bersangkutan. Data primer yang digunakan berupa 

jawaban responden atas kuesioner yang telah dibagikan kepada mahasiswa 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Tahun Akademik 2016. 

2.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel 

dependen dan variabel independen. Perilaku whistleblowing mahasiswa 

bertindak sebagai variabel dependen, sedangkan Komitmen Profesional, 

Sosialisasi Antisipatif, Orientasi Etika dan Intensitas Moral bertindak sebagai 

variabel independen. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

diukur berdasarkan skala likert dengan jangkauan lima titik yang didesain 

berdasarkan seberapa kuat persepsi responden untuk setuju atau tidak setuju 

dengan pernyataan yang ada pada kuesioner. 
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2.4.1 Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab timbulnya perubahan dari variabel dependen (Sugiyono, 

2012). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

komitmen profesional (X1), Sosialisasi Antisipatif (X2), Orientasi Etika (X3), 

dan Intensitas Moral (X4). 

2.4.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2012). Variabel dependen 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perilaku whitleblowing (Y). 

2.5 Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 

regresi linier berganda. Analisis tersebut digunakan untuk melihat hubungan 

antara beberapa variabel independen terhadap satu dependen. Dalam analisis 

regresi linear berganda digunakan beberapa uji antara lain : 

2.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya suatu pernyataan 

dalam kuisioner. Valid tidaknya dapat dikenal dari sejauh mana kuisioner 

mampu menjalankan fungsi pengukuran. Pemilihan item didasarkan pada 

korelasi item total menggunakan batasan index corrected item total 

correlation ≥ nilai kritis (r tabel) sesuai dengan jumlah responden dikurangi 

2, pada taraf signifikansi 0,05. Semua item yang mencapai koefisien korelasi 

minimal sama dengan nilai pada r tabel yang bersangkutan maka daya 

bedanya dianggap memuaskan (Ghozali, 2013). 

2.5.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui gejala, semakin tinggi 

tingkat reliabilitas suatu kuesioner, maka semakin stabil alat tersebut untuk 

digunakan dalam penelitian. Kuesioner dikatakan reliabel jika menghasilkan 

data yang sama atau hanya sedikit variasi jika digunakan untuk mengukur 

berulang-ulang dalam kondisi yang relatif sama. Ketentuan dikatakan reliabel 

jika Cronbach Alpha (α) > 0,60 (Ghozali, 2013). 
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2.5.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah 

semua data yang digunakan sudah memenuhi asumsi klasik untuk diterapkan 

dalam analisis regresi, sehingga terhindar dari estimasi yang bias. Uji Asumsi 

klasik yang dilakukan antara lain : 

2.5.3.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah populasi data 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini akan 

digunakan Kolmogorov-Smirnov Test dengan tarif signifikansi 0,05. 

Ketentuannya adalah jika nilai probabilitas > 0,05 maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Kriteria model regresi yang baik apabila 

distribusi data interval atau mendekati normal. Selain itu untuk mendeteksi 

normalitas juga dapat melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal 

dari grafik normal P – P Plot of Regression Standardized Residual 

(Sugiyono, 2012). 

2.5.3.2 Uji Multikolonieralitas 

Uji multikolonieralitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Algifari, 2011). 

Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel 

independen. Untuk mendeteksi adanya korelasi atau tidak bisa dilihat dari 

nilai Variance Inflation Factor (VIF). Ketentuannya adalah jika nilai VIF < 

10% dan toleronce > 0,10 maka dapat dikatakan bahwa regresi bebas dari 

multikolonieralitas (Ghozali, 2013). 

2.5.3.3 Uji Heterokedastisitas  

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari 

heterokedastisitas (homokedastisitas) ditandai dengan penyebaran titik-titik 

yang menyebar ke atas dan ke bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak 

membentuk pola tertentu (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini uji 

heterokedastisitas dilakukan dengan melihat koefisien dari masing-masing 
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variabel independen terhadap nilai absolut residunya. Hasil analisis 

dinyatakan bebas heterokedastisitas jika memenuhi syarat p < 0,05 (Ghozali, 

2011).  

2.5.4 Uji Statistik F 

Uji statistik F bertujuan untuk melihat pengaruh pada variabel 

independen atau variabel bebas yang dimasukan dalam model secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Uji ini 

dilakukan dengan cara melihat sig F, apabila F < 0,05 maka variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Jika hasil F hitung > F tabel maka model yang dirumuskan sudah tepat 

(Ghozali,2011). 

2.5.5 Uji Koefisien Determinasi (R
2
)  

Uji koefisen determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien dari koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1. Jika nilai 

R
2 

mendekati 0 maka semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan 

perubahan nilai variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R
2 

mendekati angka 

1, maka semakin kuat model tersebut dalam menjelaskan variabel independen 

untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). 

2.5.6 Pengujian Hipotesis (Uji t) 

Pengujian hipotesis pengaruh komitmen profesional, sosialisasi 

antisipatif, orientasi etika, dan intensitas moral terhadap whistleblowing 

digunakan analisis regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut : 

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

Keterangan : 

Y   = Keputusan melakukan whitleblowing 

α    = Konstanta 

β1, β2, β3, β4  = Koefisien regresi dari masing-masing variabel 

independen 

X1   = Komitmen Profesional (KP) 

X2   = Sosialisasi Antisipatif (SA) 
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X3   = Orientasi Etika (OE) 

X4   = Intensitas Moral (IM) 

ε   = Error 

Uji Parsial (t test) regresi dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen, dengan asumsi variabel independen lainnya adalah konstan 

(Ghozali, 2011). Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini ; 

Ho: variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen 

Ha : variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen 

Dalam uji t tingkat taraf signifikansi telah ditentukan sebesar 0,05. 

Kriteria pengujian hipotesis pada uji t adalah sebagai berikut : 

Jika nilai signifikansi (sig) > 0,05 maka Ha ditolak atau tidak didukung dan 

Ho diterima. 

Jika nilai signifikansi (sig) < 0,05 maka Ha diterima atau Ho ditolak. 

 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.5 Penentuan Jumlah Sampel 

Tabel 1 Penentuan Jumlah Sampel 

No. Dasar Klarifikasi Jumlah 

1. Kuesioner yang disebar 80 

2. Kuesioner yang kembali 80 

3. Kuesioner yang dapat diolah 80 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 

3.6 Uji Validitas 

Berdasarkan uji validitas dapat diketahui bahwa korelasi antara masing-

masing variabel komitmen profesional (X1), sosialisasi antisipatif (X2), 

orientasi etika (X3), intensitas moral (X4) dan whistleblowing (Y) 

menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai �ℎ����� > ����	
. Hal ini 

dapatdisimpulkan bahwa semua item pertanyaan variabel komitmen 
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profesional (X1), sosialisasi antisipatif (X2), orientasi etika (X3), intensitas 

moral (X4), dan whistleblowing (Y) dinyatakan valid. 

3.7 Uji Reliabilitas 

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Komitmen Profesional 0,763 Reliabel 

Sosialisasi Antisipatif 0,602 Reliabel 

Orientasi Etika 0,658 Reliabel 

Intensitas Moral 0,606 Reliabel 

Whistleblowing 0,636 Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 

Dari hasil pengujian tabel diatas menunjukan bahwa nilai Cronbach’s 

Alpha variabel Komitmen Profesional, Sosialisasi Antisipatif, Orientasi Etika, 

Intensitas Moral dan Whistleblowing > 0,60. Dari hasil tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan yang digunakan adalah reliabel atau handal 

untuk digunakan sebagai alat ukur variabel. 

3.8 Uji Asumsi Klasik 

3.8.3 Uji Normalitas  

Bertujuan untuk mengetahui apakah populasi data penelitian berdistribusi 

normal atau tidak. Untuk mendeteksi normalitas adalah dengan uji statistik 

non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).  

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogorov-

Smirnov 

Sig Keterangan 

Unstandarized 

Residual 

0,879 0,422 Data Berdistribusi 

Normal 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa besarnya nilai Asymp. Sig (2-tailed) 

adalah sebesar 0,422. Nilai tersebut > 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa 

data pada model regresi berdistribusi normal. 
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3.8.4 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam mdel 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam regresi dapat 

dilihat dari nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10.  

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Komitmen 

Profesional 
0,585 1,709 Tidak Terjadi Multikolinearitas  

Sosialisasi 

Antisipatif 
0,533 1,875 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Orientasi Etika 0,794 1,259 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Intensitas Moral 0,912 1,096 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel diatas masing-masing dari varibel mempunyai nilai 

tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa model 

persamaan regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas dan dapat 

digunakan dalam penelitian ini. 

3.8.5 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Uji heterokedastisitas dapat diketahui melalui Sig > 0,05. Uji 

heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Spearman. 

Tabel 5 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel Sig Keterangan 

Komitmen Profesional 0,966 Bebas Heterokedastisitas 

Sosialisasi Antisipatif 0,852 Bebas Heterokedastisitas 

Orientasi Etika 0,889 Bebas Heterokedastisitas 

Intensitas Moral 0,856 Bebas Heterokedastisitas 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 
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Berdasarkan tabel diatas masing-masing variabel mempunyai nilai 

signifikan > 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua variabel independen 

tersebut bebas dari hetrokedastisitas. 

3.8.6 Uji F 

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji besarnya pengaruh dari 

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dan 

untuk mengetahui ada tidaknya regresi. 

Tabel 6 Uji Statistik F 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 103.944 4 25.986 6.339 .000
b
 

Residual 307.444 75 4.099   

Total 411.388 79    

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 

Diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 6,339 lebih besar dari F tabel 2,020 

dan signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukan bahwa variabel komitmen 

profesional, sosialisasi antisipatif, orientasi etika dan intensitas moral 

bersama-sama berpengaruh terhadap whistleblowing. 

3.8.7 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .503
a
 .253 .213 2.025 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020 

Berdasarkan pengolahan data diperoleh R Square 0,213 yang artinya 

model regresi untuk variabel komitmen profesional, sosialisasi antisipatif, 

orientasi etika dan intensitas moral berpengaruh secara simultan terhadap 

whistleblowing sebesar 21,3%. 
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3.8.8 Pengujian Hipotesis (Uji T) 

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis yang digunakan adalah model 

regresi berganda dengan uji statistik t untuk mengetahui adanya pengaruh 

dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Pengujian digunakan dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji t akan 

disajikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 8 Uji T 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4.939 3.003  1.645 .104 

Komitmen 

Profesional 

.070 .108 .084 .647 .520 

Sosialisasi 

Antisipatif 

.227 .155 .200 1.464 .147 

Orientasi Etika .323 .116 .312 2.790 .007 

Intensitas Moral .089 .107 .087 .831 .408 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 

Berdasarkan hasil uji statistik t yang ditunjukkan pada tabel 4.20 dapat 

dibuat persamaan baru sebagai berikut :  

Y = 4,939 + 0,070 KP + 0,227 SA + 0,323 OE + 0,089 IM  + ε   

Dari hasil persamaan regresi linear berganda di atas, dapat 

disimpulkan bahwa :  

Nilai konstanta (α) menunjukkan nilai 4,939. Hal ini menunjukan bahwa 

jika semua variabel independen konstan, maka terdapat keputusan mahasiswa 

akuntansi untuk melakukan  whistleblowing. 

Berdasarkan hasil uji regresi diketahui bahwa nilai koefisien regresi dari 

variabel komitmen profesional (KP) adalah 0,070. Hal ini menunjukan jika 

komitmen profesional meningkat, maka akan meningkatkan keputusan 
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mahasiswa akuntansi untuk melakukan  whistleblowing. Dengan asumsi 

bahwa variabel independen yang lain tetap. 

Berdasarkan hasil uji regresi diketahui bahwa nilai koefisien regresi dari 

variabel sosialisasi antisipatif (SA) adalah 0,227. Hal ini menunjukan jika 

sosialisasi antisipatif meningkat, maka akan meningkatkan keputusan 

mahasiswa akuntansi untuk melakukan whistleblowing. Dengan asumsi 

bahwa variabel independen yang lain tetap. 

Berdasarkan hasil uji regresi diketahui bahwa nilai koefisien regresi dari 

variabel orientasi etika (OE) adalah 0,323. Hal ini menunjukan jika orientasi 

etika meningkat, maka akan meningkatkan keputusan mahasiswa akuntansi 

untuk melakukan whistleblowing. Dengan asumsi bahwa variabel independen 

yang lain tetap. 

Berdasarkan hasil uji regresi diketahui bahwa nilai koefisien regresi dari 

variabel intensitas moral (IM) adalah 0,089. Hal ini menunjukan jika 

intensitas moral meningkat, maka akan meningkatkan keputusan mahasiswa 

akuntansi untuk melakukan whistleblowing. Dengan asumsi bahwa variabel 

independen yang lain tetap. 

3.8.9 Pembuktian Hipotesis 

Tabel 9 Pembuktian Hipotesis 

Variabel t hitung t tabel Sig Α Keterangan 

Komitmen 

Profesional 

0,647 1,292 0,520 0,05 H1 ditolak 

Sosialisasi 

Antisipatif 

1,464 1,292 0,147 0,05 H2 ditolak 

Orientasi 

Etika 

2,790 1,292 0,007 0,05 H3 diterima 

Intensitas 

Moral 

0,831 1,292 0,408 0,05 H4 ditolak 

Sumber : Data primer yang diolah, 2020 
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Berdasarkan hasil uji t menunjukan bahwa : 

Nilai t hitung variabel komitmen profesional sebesar 0,647 < t tabel 1,292 

dan nilai signifikansi 0,520 > α 0,05 sehingga H1 ditolak, yang artinya 

komitmen profesional tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa 

akuntansi untuk melakukan whistleblowing. 

Nilai t hitung variabel sosialisasi antisipatif sebesar 1,464 > t tabel 1,292 dan 

nilai signifikansi  0,147 > α 0,05 sehingga H2 ditolak, yang artinya 

sosialisasi antisipatif  tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa 

akuntansi untuk melakukan whistleblowing. 

Nilai t hitung  variabel orientasi etika sebesar 2,790 > t tabel 1,292 dan nilai 

signifikansi  0,007 < α 0,05 sehingga H3 diterima, yang artinya orientasi 

etika berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa akuntansi untuk 

melakukan whistleblowing. 

Nilai t hitung variabel intensitas moral sebesar 0,831 < t tabel 1,292 dan nilai 

signifikansi 0,408 > α 0,05 sehingga H4 ditolak yang artinya intensitas 

moral tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa akuntansi untuk 

melakukan whistleblowing. 

3.9 Pembahasan 

3.9.3 Pengaruh Komitmen Profesional terhadap keputusan mahasiswa 

akuntansi untuk melakukan whistleblowing  

Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa komitmen 

profesional tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa akuntansi 

untuk melakukan whistleblowing. Hasil regresi menunjukan bahwa variabel 

komitmen profesional memiliki tingkat signifikansi 0,520 (lihat tabel 9). 

nilai signifikansi 0,520 lebih besar dari nilai (α) 0,05 sehingga Ho diterima 

dan menolak Ha. Hal ini berarti pengaruh komitmen profesional terhadap 

perilaku whistleblowing mahasiswa akuntansi tidak terbukti.  

Hasil ini menunjukan konsistensi dengan penelitian Setyadi (2008), Astuti 

(2018) dan Ameliyani (2019) yang menyatakan bahwa komitmen 

profesional tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiwa akuntansi 

untuk melakukan whistleblowing. Banyak berbagai profesi yang diinginkan 
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oleh seorang mahasiswa akuntansi tidak hanya dalam profesi akuntan dan 

tentu tidak hanya mahasiswa dengan profesi akuntansi yang berani dalam 

melaporkan tindak kecurangan, karena tindakan whistleblowing dapat 

terjadi dimana saja. Sebagai mahasiswa akuntansi memiliki peran yang 

cukup baik dan tercermin dalam kecenderungan responden ingin menjaga 

nama baik universitas. 

Ditinjau dari komitmen yang ditanamkan mahasiswa akuntansi pada 

profesinya sebagai mahasiswa, terdapat indikasi bahwa komitmen yang 

ditanamkan belum sampai pada tingkat untuk berani melaporan tindak 

kecurangan. Sebatas untuk menjaga diri dan menghindari dari tindakan 

curang saja. Keyakinan inilah yang mendorong pasifnya perilaku 

whistleblowing. 

3.9.4 Pengaruh Sosialisasi Antisipatif terhadap keputusan mahasiswa 

akuntansi untuk melakukan whistleblowing 

Hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa sosialisasi antisipatif 

tidak berpengaruh terhadap perilaku whistleblowing mahasiswa akuntansi. 

Hasil regresi menujukkan bahwa variabel sosialisasi antisipatif memiliki 

tingkat signifikansi 0,147 (lihat tabel 9). Nilai signifikansi 0,147 lebih besar 

dari nilai (α) 0,05 sehingga Ho diterima dan menolak Ha. Hal ini berarti 

pengaruh sosialisasi antisipatif terhadap keputusan mahasiswa akuntansi 

untuk melakukan whistleblowing tidak terbukti.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Setyadi (2008), Jalil (2014) dan Astuti (2018) yang menjelaskan bahwa 

sosialisasi antisipatif tidak berpengaruh terhadap tindakan whistleblowing. 

Proses sosialisasi antisipatif akan mendorong pemikiran mahasiswa 

akuntansi mengenai tindak kecurangan. Menurut penelitian (Elias 2008) 

tingkat sosialisasi akan berpengaruh positif terhadap perilaku 

whistleblowing karena transfer ilmu yang dilakukan sejak kuliah akan 

memiliki dampak jangka panjang terhadap cara pandang seorang mahasiswa 

akuntansi ketika berada dalam dunia kerja. 
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Implikasinya terhadap penelitian ini, menunjukkan bahwa tidak ada 

pengaruh antara sosialisasi antisipatif dengan keputusan mahasiwa untuk 

menjadi whistleblower. Kaitannya dengan pelaporan tindak kecurangan 

melalui jawaban responden mengenai sosialisasi antisipatif, dapat 

diindikasikan bahwa responden cukup memahami pentingnya perilaku 

whistleblowing apabila menemukan kecurangan yang terjadi. Namun, 

terdapat indikasi bahwa faktor lingkungan yang kurang mendukung 

dilakukannya whistleblowing akan membuat whistleblower berpikir ulang 

untuk melakukan tindakan tersebut untuk menjamin kehidupan bersosial. 

Proses sosialisasi antisipatif sejatinya merupakan proses yang 

berkesinambungan, sehingga dampaknya pun tidak serta merta terlihat, 

mengingat pembentukan karakter dalam etika profesi tidak terbentuk dalam 

waktu yang singkat. 

3.9.5 Pengaruh Orientasi Etika terhadap keputusan mahasiswa akuntansi 

untuk melakukan whistleblowing 

Hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa orientasi etika 

berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa akuntansi untuk melakukan 

whistleblowing. Hasil regresi menujukkan bahwa variabel orientasi etika 

memiliki tingkat signifikansi 0,007 (lihat tabel 9). Variabel orientasi etika 

nilai signifikansi 0,007 lebih kecil dari nilai (α) 0,05 sehingga Ho ditolak 

dan Ha diterima. Hal ini berarti pengaruh orientasi etika terhadap keputusan 

mahasiswa akuntansi melakukan whistleblowing terbukti. 

Hasil ini menunjukan konsistensi dengan penelitian sebelumnya 

Firdyawati (2016) dan Maziyah (2018) yang menyatakan bahwa orientasi 

etika berpengaruh terhadap keputusan mahasiwa akuntansi  untuk 

melakukan whistleblowing. 

Orientasi etika idealisme dan ralativisme yang tinggi cenderung 

melakukan pengabaian prinsip dan tidak adanya rasa tanggung jawab dalam 

pengalaman hidup seseorang. Sehingga jika mahasiswa akuntansi memiliki 

orientasi etika yang tinggi maka akan cenderung melakukan perilaku yang 

tidak etis dan menganggap whistleblowing internal sebagai tindakan yang 
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penting agar terhindar dari sikap mahasiswa akuntansi yang tidak etis yang 

dapat merugikan dan mencoreng nama baik universitas. 

3.9.6 Pengaruh intensitas Moral terhadap keputusan mahasiwa akuntansi 

untuk melakukan whistleblowing 

Hasil pengujian hipotesis keempat menyatakan bahwa intensitas moral 

tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa akuntansi untuk 

melakukan whistleblowing. Hasil regresi menujukkan bahwa variabel 

intensitas moral memiliki tingkat signifikansi 0,408 (lihat tabel 9). Variabel 

intensitas moral nilai signifikansi 0,408 lebih besar dari nilai (α) 0,05 

sehingga Ho diterima dan menolak Ha. Hal ini berarti pengaruh intensitas 

moral terhadap keputusan mahasiswa akuntansi melakukan whistleblowing 

tidak terbukti. 

Hasil ini menunjukan inkonsistensi dengan penelitian sebelumnya  

Firdyawati (2016) dan Ameliyani (2019) yang menyatakan bahwa intensitas 

moral berpengaruh terhadap keputusan mahasiwa akuntansi untuk 

melakukan whistleblowing. 

Implementasian dari variabel intensitas moral menyatakan bahwa 

mahasiswa akuntansi berpendapat bahwa mereka mempertimbangkan 

kerugian atau manfaat yang dihasilkan dari sebuah tindakan moral berupa 

pelaporan atas pelanggaran yang mereka lakukan, tindakan moral tersebut 

tidak dapat mereka abaikan. Sebagai seorang mahasiswa akuntansi baiknya 

mempertimbangkan dahulu tindakan yang mereka lakukan agar tidak 

merugikan diri sendiri ataupun orang lain. 

 

4 PENUTUP 

4.5 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh 

komitmen profesional, sosialisasi antisipatif, orientasi etika, dan intensitas 

moral terhadap keputusan mahasiswa akuntansi untuk melakukan 

whistleblowing pada mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun akademik 2016. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil simpulan 

sebagai berikut : 

Komitmen profesional tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa 

akuntansi untuk melakukan whistleblowing. Hipotesis pertama ditolak, hal ini 

dibuktikan dari nilai t hitung 0,647 < t tabel 1,292 dan nilai signifikansi 0,520 

lebih besar dari nilai (α) 0,05. 

Sosialisasi antisipatif tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa 

akuntansi untuk melakukan whistleblowing. Hipotesis kedua ditolak, hal ini 

dibuktikan dari nilai t hitung 1,464 > t tabel 1,292 dan nilai signifikansi  0,147 

lebih besar dari nilai (α) 0,05. 

Orientasi etika berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa akuntansi  

untuk melakukan whistleblowing. Hipotesis ketiga diterima, hal ini 

dibuktikan dari nilai t hitung  2,790 > t tabel 1,292 dan nilai signifikansi  0,007 

lebih kecil dari nilai (α) 0,05. 

Intensitas moral tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa 

akuntansi untuk melakukan whistleblowing. Hipotesis keempat ditolak, hal ini 

dibuktikan dari nilai t hitung 0,831 < t tabel 1,292 dan nilai signifikansi 0,408 

lebih besar dari nilai (α) 0,05. 

4.6 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang dialami. Keterbatasan ini 

perlu diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian 

serupa. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan metode 

survey melalui kuesioner atau angket, sehingga terdapat kelemahan yang 

pengukuran seluruh variabel hanya secara subyektif atau berdasarkan pada 

pendapat responden. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel independen sehingga 

hasil penelitian ini belum dapat menggambarkan secara keseluruhan 

terhadap variabel dependen. 

3. Obyek penelitian hanya terbatas pada mahasiswa prodi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 
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akademik 2016 sehingga hasilnya tidak dapat dibandingkan dengan 

mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas lain maupun tahun akademik lain dan 

hasilnya kurang maksimal. 

4.7 Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka 

saran-sarannya sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan teknik 

wawancara, sehingga jawaban dari responden akan lebih lengkap dan lebih 

jelas. Jika tetap menggunakan kuesioner maka secara langsung proses 

pengisian kuesioner dalam pengambilan jawaban dari responden, sehingga 

hasil yang diperoleh sesuai dan lebih maksimal. 

2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya lebih mengembangkan variabel yang 

diteliti, karena dengan banyaknya variabel yang diteliti diharapkan dapat 

memberikan gambaran yang lebih luas dan lebih baik. 

3. Memperluas obyek penelitian tidak hanya pada mahasiswa Prodi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis saja tetapi Prodi Akuntansi pada 

Fakultas lain, serta tidak hanya pada tahun akademik 2016 tetapi pada 

tahun akademik yang lain. 
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