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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki 

keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang 

akan diteliti. 

1. Nayir, Rehg, Asa (2018) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui menganalisis adanya 

pengaruh antara orientasi etika, karyawan pada organisasi Turki sektor swasta dan 

publik dengan niat whistleblowing. Pada penelitian ini variabel yang digunakan 

adalah variabel dependen yaitu internal whistleblowing dan external 

whistleblowing, variabel independen yaitu karyawan pada organisasi Turki sektor 

swasta dan publik dan variabel moderasi yaitu niat melakukan whistleblowing. 

Sampel yang digunakan adalah 327 pegawai sektor publik dan 405 pegawai sektor 

swasta di Turki. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian dari Nayir, Rehg, Asa (2018) 

adalah orientasi idealisme karyawan pada organisasi Turki sektor publik 

berpengaruh positif untuk niat melakukan whistleblowing terhadap internal 

whistleblowing sedangkan orientasi relativisme karyawan pada organisasi Turki 

sektor swasta berpengaruh positif untuk niat melakukan whistleblowing terhadap 

external whistleblowing. 
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Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang 

adalah sama yaitu variabel independen menggunakan orientasi etika. 

b. Topik peneliti terdahulu dan sekarang sama mengenai whistleblowing 

intention.  

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu pada: 

a. Terdapat variabel moderasi di dalam peneliti terdahulu yaitu niat melakukan 

whistleblowing. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan whistleblowing 

intention sebagai variabel dependen. 

b. Partisipan yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan 

partisipan dari 327 pegawai sektor publik dan 405 pegawai sektor swasta di 

Turki, peneliti sekarang menggunakan partisipan dari pegawai PT PLN 

(Persero) Area Surabaya Utara. 

2. Fany, Raja, dan Arumega (2017) 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui menganalisis adanya 

pengaruh antara komitmen organisasi, orientasi etika idealisme, dan orientasi etika 

relativisme terhadap niat melakukan whistleblowing. Pada penelitian ini variabel 

yang digunakan adalah variabel dependen yaitu niat melakukan whistleblowing, 

variabel independen yaitu komitmen organisasi, orientasi etika idealisme, dan 

orientasi etika relativisme. Sampel yang digunakan adalah 150 karyawan 

PT.Telkomsel Provinsi Riau. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah purposive sampling. Hasil penelitian dari Fany, Raja, dan Arumega 



13 
 

 

(2017) adalah komitmen organisasi, dan orientasi etika idealisme berpengaruh 

positif terhadap intensi whistleblowing sedangkan orientasi etika relativisme 

berpengaruh negatif terhadap intensi whistleblowing 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang 

adalah sama yaitu variabel dependen menggunakan whistleblowing intention 

dan variabel independen menggunakan komitmen organisasi dan orientasi 

etika idealisme. 

b. Topik peneliti terdahulu dan sekarang sama mengenai whistleblowing 

intention.  

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu pada: 

a. Terdapat perbedaan variabel independen di dalam peneliti terdahulu yaitu 

orientasi etika relativisme. Sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan 

intensitas moral. 

b. Partisipan yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan 

partisipan dari 150 karyawan PT.Telkomsel Provinsi Riau, peneliti sekarang 

menggunakan partisipan dari pegawai PT PLN (Persero) Area Surabaya 

Utara. 

3. Namazi dan Ebharimi (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya pengaruh 

keadilan organisasi, sikap terhadap whistleblower, biaya pelaporan pribadi, sifat 

kepribadian proaktif, religiusitas dan intensitas moral terhadap whistleblowing 
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intention. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel dependen 

yaitu whistleblowing intention dan variabel independen yaitu keadilan organisasi, 

sikap terhadap whistleblower, biaya pelaporan pribadi, sifat kepribadian proaktif, 

religiusitas dan intensitas moral. Sampel yang digunakan adalah 400 perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Teheran pada tahun 2015. Hasil penelitian dari Namazi 

dan Ebharimi (2017) adalah keadilan organisasi, sikap terhadap whistleblowing, 

religiusitas dan intensitas moral berpengaruh terhadap whistleblowing intention. 

Sedangkan biaya pelaporan pribadi, sifat kepribadian proaktif tidak berpengaruh 

terhadap whistleblowing intention. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang 

adalah sama yaitu variabel dependen menggunakan whistleblowing intention 

dan variabel independen menggunakan intensitas moral. 

b. Topik peneliti terdahulu dan sekarang sama mengenai whistleblowing 

intention.  

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu pada: 

a. Terdapat perbedaan variabel independen di dalam peneliti terdahulu yaitu 

keadilan organisasi, sikap terhadap whistleblower, biaya pelaporan pribadi, 

sifat kepribadian proaktif, religiusitas. Sedangkan peneliti yang sekarang 

menggunakan intensitas moral. 

b. Partisipan yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan 

partisipan dari 400 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran, peneliti 
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sekarang menggunakan partisipan dari pegawai PT PLN (Persero) Area 

Surabaya Utara. 

4. Sari dan Ariyanto (2017) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai 

determinan-determinan yang mempengaruhi niat akuntan melakukan 

whistleblowing. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel 

dependen yaitu niat melakukan whistleblowing, variabel independen yaitu 

komitmen organisasi, intensitas moral dan profesionalisme. Sampel yang 

digunakan adalah 59 alumnus PPAk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana angkatan tahun 2013 dan 2014. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sari dan Ariyanto (2017) adalah berpengaruh antara komitmen 

organisasi, intensitas moral dan profesional terhadap niat melakukan 

whistleblowing. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Variabel independen digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang 

sekarang adalah sama yaitu komitmen organisasi dan intensitas moral. 

b. Topik peneliti terdahulu dan sekarang sama mengenai niat melakukan 

whistleblowing.  

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu pada: 
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a. Terdapat perbedaan variabel independen di dalam peneliti terdahulu yaitu 

profesionalisme. Sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan orientasi 

etika idealisme.  

b. Partisipan yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan 

partisipan dari alumnus PPAk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana angkatan tahun 2013 dan 2014, peneliti sekarang menggunakan 

partisipan dari pegawai PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara. 

5. Sri Husniati (2017) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh antara orientasi etika 

relativisme, intensitas moral, komitmen organisasi dan identitas profesional 

terhadap whistleblowing intention. Pada penelitian ini variabel yang digunakan 

adalah variabel dependen yaitu whistleblowing intention, variabel independen yaitu 

orientasi etika relativisme, intensitas moral, komitmen organisasi dan identitas 

profesional. Sampel yang digunakan adalah 104 karyawan SKPD Rokan Hulu. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive 

sampling. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Husniati (2017) adalah 

berpengaruh antara orientasi etika relativisme, intensitas moral, komitmen 

organisasi dan identitas profesional terhadap whistleblowing intention. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Variabel dependen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang 

sekarang adalah sama, yaitu whistleblowing intention. Variabel independen 
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digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang adalah sama 

yaitu komitmen organisasi dan intensitas moral. 

b. Topik peneliti terdahulu dan sekarang sama mengenai whistleblowing. 

intention  

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu pada: 

a. Terdapat perbedaan variabel independen di dalam peneliti terdahulu yaitu 

identitas profesional. Sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan 

orientasi etika idealisme. 

b. Partisipan yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan 

partisipan dari karyawan SKPD Rokan Hulu, peneliti sekarang menggunakan 

partisipan dari pegawai PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara. 

6. Tri dan Fitra (2017) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh antara whistleblowing 

judgement, situational factors, dan self efficacy terhadap whistleblowing intention 

dengan menambahkan konsep good governance sebagai variabel mediasi. Pada 

penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel dependen yaitu 

whistleblower, variabel independen yaitu whistleblowing judgement, situational 

factors, dan self efficacy dan variabel mediasi konsep good governance. Sampel 

yang digunakan adalah 112 Pegawai Negeri Kepolisian Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode convenience sampling. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri dan Fitra 

(2017) adalah berpengaruh antara whistleblowing judgement dengan menjadi 

seorang whistleblower. Sedangkan hasil dari situational factors, dan self efficacy 
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tidak berpengaruh dengan menjadi seorang whistleblower. Hasil lain menunjukkan 

bahwa adanya pemahaman mengenai good governance berpengaruh dengan 

menjadi seorang whistleblower. Hipotesis lainnya menujukkan bahwa 

Whistleblowing judgment tidak berpengaruh terhadap niat seorang pegawai negeri 

untuk menjadi whistleblower, meskipun pemahaman terhadap good governance 

menjadi pemediating terhadap interaksi kedua variabel ini. Hasil yang tidak 

signifikan selanjutnya adalah situational factors, dan self efficacy tidak 

berpengaruh terhadap niat seorang pegawai negeri untuk menjadi whistleblower. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang adalah berkaitan seperti situational factors dengan orientasi 

etika. 

b. Topik peneliti terdahulu dan sekarang sama mengenai whistleblowing.  

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu pada: 

a. Terdapat variabel mediasi di dalam peneliti terdahulu yaitu konsep good 

governance, selain itu terdapat variabel dependen yang berbeda yaitu 

whistleblowing judgement, dan self efficacy.  

b. Partisipan yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan 

partisipan dari Pegawai Negeri Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, 

peneliti sekarang menggunakan partisipan dari pegawai PT PLN (Persero) 

Area Surabaya Utara. 
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7. Setiawati dan Ratna Sari (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh 

profesionalisme, komitmen organisasi, dan intensitas moral terhadap 

whistleblowing intention. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah 

variabel dependen yaitu whistleblowing intention dan variabel independen yaitu 

profesionalisme, komitmen organisasi, dan intensitas moral. Sampel yang 

digunakan adalah alumni PPAk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

angkatan tahun 2013 dan 2014. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Setiawati dan Ratna Sari (2016) adalah berpengaruh positif antara 

profesionalisme, komitmen organisasi, dan intensitas moral komitmen organisasi 

dengan niat untuk melakukan whistleblowing. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang 

adalah sama yaitu menggunakan variabel dependen “whistleblowing 

intention” dan variabel independen menggunakan komitmen organisasi dan 

intensitas moral. 

b. Topik peneliti terdahulu dan sekarang sama mengenai whistleblowing.  

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu pada: 

a. Terdapat perbedaan variabel independen di dalam peneliti terdahulu yaitu 

profesionalme. Sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan orientasi 

etika. 
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b. Partisipan yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan 

partisipan dari alumni PPAk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana angkatan tahun 2013 dan 2014, peneliti sekarang menggunakan 

partisipan dari pegawai PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara. 

8. Intan, Komala dan Catur (2015) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh komitmen 

organisasi, biaya pribadi dan keseriusan melakukan kesalahan dalam 

whistleblowing intention. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah 

variabel dependen yaitu whistleblowing intention dan variabel independen yaitu 

komitmen organisasi, biaya pribadi dan keseriusan melakukan kesalahan. Sampel 

yang digunakan adalah karyawan Badan Pengadaan Publik Nasional Indonesia. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive 

sampling. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan, Komala dan Catur (2015) 

adalah keseriusan melakukan kesalahan berpengaruh terhadap whistleblowing 

intention. Sedangkan untuk komitmen organisasi dan biaya pribadi tidak 

berpengaruh terhadap whistleblowing intention. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang 

adalah sama yaitu menggunakan variabel dependen “whistleblowing” dan 

variabel independen komitmen organisasi. 

b. Topik peneliti terdahulu dan sekarang sama mengenai whistleblowing.  

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu pada: 
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a. Terdapat perbedaan variabel independen di dalam peneliti terdahulu yaitu 

biaya pribadi dan keseriusan melakukan kesalahan. Sedangkan peneliti yang 

sekarang menggunakan orientasi etika dan intensitas moral. 

b. Partisipan yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan 

partisipan dari perusahaan perbankan nasional, peneliti sekarang 

menggunakan partisipan dari pegawai PT PLN (Persero) Area Surabaya 

Utara. 

9. Destriana dan Andri (2014) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dari faktor-

faktor yang mempengaruhi auditor untuk membuat whistleblowing intention. Pada 

penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel dependen yaitu 

whistleblowing dan variabel independen yaitu identitas profesional, locus of 

commitment, dan intensitas moral. Sampel yang digunakan adalah 55 auditor yang 

bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) Semarang. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Destriana dan Andri (2014) adalah identitas profesional 

berpengaruh signifikan terhadap whistleblowing intention, locus of commitment 

tidak berpengaruh signifikan terhadap whistleblowing intention, dan intensitas 

moral berpengaruh signifikan terhadap whistleblowing intention. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang 

adalah sama yaitu menggunakan variabel dependen “whistleblowing”  
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b. Variabel independen peneliti terdahulu yang berkaitan dengan peniliti 

sekarang yaitu locus of commitment dengan komitmen organisasi dan 

intensitas moral. 

c. Topik peneliti terdahulu dan sekarang sama mengenai whistleblowing.  

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu pada: 

a. Terdapat perbedaan variabel independen di dalam peneliti terdahulu yaitu 

identitas profesional. Sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan 

orientasi etika. 

b. Partisipan yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan 

partisipan dari 55 auditor yang bekerja di KAP Semarang, peneliti sekarang 

menggunakan partisipan dari pegawai PT PLN (Persero) Area Surabaya 

Utara. 

10. Rizki Bagustianto (2012) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sikap terhadap 

whistleblowing, komitmen organisasi, personal cost, dan tingkat keseriusan 

kecurangan terhadap minat melakukan whistleblowing. Pada penelitian ini variabel 

yang digunakan adalah variabel dependen yaitu minat whistleblowing dan variabel 

independen yaitu sikap terhadap whistleblowing, komitmen organisasi, personal 

cost, dan tingkat keseriusan kecurangan. Sampel yang digunakan adalah pegawai 

negeri sipil di berbagai unit Instansi BPK. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Rizki Bagustianto (2012) adalah sikap terhadap whistleblowing, komitmen 

organisasi dan tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh terhadap niat untuk 
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melakukan whistleblowing. Sedangkan personal cost tidak berpengaruh terhadap 

niat untuk melakukan whistleblowing. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang 

adalah sama yaitu menggunakan variabel dependen “whistleblowing” dan 

variabel independen komitmen organisasi. 

b. Topik peneliti terdahulu dan sekarang sama mengenai whistleblowing.  

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu pada: 

a. Terdapat perbedaan variabel independen di dalam peneliti terdahulu yaitu 

sikap terhadap whistleblowing, personal cost dan tingkat keseriusan 

kecurangan. Sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan orientasi etika 

dan intensitas moral. 

b. Partisipan yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan 

partisipan dari pegawai negeri sipil di berbagai unit Instansi BPK, peneliti 

sekarang menggunakan partisipan dari pegawai PT PLN (Persero) Area 

Surabaya Utara. 

11. Taylor dan Curtis (2010) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu perusahaan akuntan publik 

dan peneliti tata kelola organisasi dalam pemahaman mereka mengenai faktor-

faktor penentu kecenderungan berpengaruh terhadap whistleblowing. Pada 

penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel dependen yaitu 

whistleblowing dan variabel independen yaitu identitas profesional, locus of 
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commitment, dan intensitas moral. Sampel yang digunakan adalah staf audit internal 

pada satu organisasi di Texas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Taylor 

dan Mary (2010) adalah profesional, locus of commitment, dan intensitas moral 

berpengaruh terhadap niat untuk melakukan whistleblowing. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang 

adalah sama yaitu menggunakan variabel dependen “whistleblowing” dan 

variabel independen intensitas moral. 

b. Topik peneliti terdahulu dan sekarang sama mengenai whistleblowing.  

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu pada: 

a. Terdapat perbedaan variabel independen di dalam peneliti terdahulu yaitu 

profesional, dan locus of commitment. Sedangkan peneliti yang sekarang 

menggunakan komitmen organisasi dan orientasi etika. 

Partisipan yang digunakan berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan 

partisipan dari staf audit internal pada satu organisasi di Texas, peneliti sekarang 

menggunakan partisipan dari pegawai PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara. 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Theory of Planned Behaviour (TPB) 

Theory of Planned Behaviour adalah teori psikologi yang dikemukakan oleh 

Icek Ajzen (1991) yang berusaha menjelaskan hubungan antara sikap dengan 
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perilaku. TPB muncul sebagai jawaban atas kegagalan determinan sikap (attitude) 

dalam memprediksi tindakan/perilaku aktual (actual behaviour) secara langsung. 

TPB membuktikan bahwa minat (intention) lebih akurat dalam memprediksi 

perilaku aktual dan sekaligus dapat menghubungkan antara sikap dan perilaku 

aktual. Ada tiga faktor yang mempengaruhi niat individu, yaitu: 

1. Sikap terhadap perilaku (Attitude Toward The Behaviour) 

Sikap adalah suatu kecenderungan untuk merespon berbagai macam keadaan 

sosial. Seseorang akan bertindak sesuai dengan sikap yang ada dalam dirinya 

sendiri dan akan mengevaluasi atau menilai apakah perilaku tersebut baik untuk 

dilakukan atau tidak. 

2. Norma subyektif (Subjective Norm) 

Hal ini mengacu pada persepsi tekanan sosial yang dirasakan untuk 

melakukan atau tidak melakukan sebuah perilaku. Tekanan sosial ada dua yaitu 

internal dan eksternal. Tekanan internal dari dirinya sendiri dan tekanan eksternal 

dari pihak organisasi ataupun pihak luar lainnya. 

3. Persepsi kontrol perilaku 

Kontrol perilaku mengacu pada persepsi seseorang mengenai kemampuannya 

untuk memperlihatkan perilaku tertentu. Ajzan (1991) memberikan pendapat 

bahwa kontrol perilaku menjadi faktor penentu yang sangat penting ketika 

seseorang yang mempunyai pengalaman sebelumnya lalu memperlihatkan perilaku 

baru bagi orang lain, kontrol perilaku akan memberikan kontrol prediktif yang 

rendah bagi intensi untuk berperilaku dalam model TPB. 



26 
 

 

Theory of Planned Behaviour adalah teori mendasar untuk penelitian ini dan 

mempunyai tujuan untuk memahami niat whistleblower untuk melakukan 

whistleblowing yang dipengaruhi oleh komitmen organisasi, orientasi etika 

idealism dan intensitas moral. 

2.2.2. Komitmen Organisasi 

Porter et al (1974) mendefinisikan komitmen organisasi adalah sebuah 

kekuatan identifikasi karyawan dengan keterlibatan dalam organisasi tertentu, 

mempunyai keyakinan yang kuat dalam tujuan organisasi dan nilai-nilai, dan 

kemauan untuk mengerahkan usaha dalam tujuan organisasi. Taylor dan Curtis 

(2010) menyampaikan bahwa kesetiaan seorang karyawan terhadap organisasi 

patut untuk dipertanyakan karena karyawan tersebut lebih berkomitmen pada 

organisasi ataukah pada rekan kerjanya di perusahaan.  

Munir dan Sajid (2010), mengemukakan bahwa adanya komitmen organisasi 

terhadap organisasi dapat meningkatkan dedikasi seseorang untuk melakukan 

pelaporan sampai dengan masalah tersebut teratasi. Komitmen organisasi salah satu 

variabel yang penting yang dapat dijadikan untuk melihat kinerja suatu organisasi. 

Dalam hal ini seorang karyawan berkomitmen tinggi terhadap organisasi cenderung 

akan melakukan whistleblowing karena ingin menjaga nama baik organisasinya. 

Menurut Luthans (2006) menjelaskan komitmen organisasi sebagai (1) keinginan 

kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, (2) keinginan untuk berusaha 

keras sesuai keinginan organisasi, dan (3) keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai 

dan tujuan organisasi. Dalam komitmen organisasi tercakup unsur loyalitas 

terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai-
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nilai dan tujuan organisasi. Jadi komitmen organisasi mengisyaratkan hubungan 

pegawai dengan perusahaan atau organisasi secara efektif. Karena pegawai yang 

menunjukkan komitmen organisasi yang tinggi mempunyai keinginan untuk 

memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam menyokong 

kesejahteraan dan keberhasilan organisasi tempatnya bekerja. 

Komitmen organisasi dapat digolongkan menjadi tiga komponen model, 

seperti yang diungkapkan oleh Meyer dan Allen (1991). Tiga komponen tersebut 

yaitu :  

a. Komitmen afektif (affective commitment) berkaitan dengan emosional, 

identifikasi dan keterlibatan pegawai di dalam suatu organisasi. 

b. Komitmen berkelanjutan (continuance commitment) adalah kecenderungan 

untuk melakukan aktivitas yang sama secara konsisten berdasarkan kesadaran 

akan biaya atau pengorbanan yang dikeluarkan sehubungan dengan 

menghentikan aktivitas tersebut atau persepsi pegawai tentang kerugian yang 

akan dihadapinya jika ia meninggalkan organisasi.  

c. Komitmen normatif (normative commitment) merupakan perasaan-perasaan 

pegawai tentang kewajiban atau tanggung jawab yang harus dia berikan 

kepada organisasi. 

Robbins dan Judge (2008), membedakan komitmen organisasi atas tiga 

indikator, yaitu :  

a. Komponen afektif (affective commitment), perasaan emosional untuk 

organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya.  
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b. Komponen normatif (normative commitment), komitmen untuk bertahan 

dengan organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis.  

c. Komponen berkelanjutan (continuance commitment), nilai ekonomi yang 

dirasa dari bertahan dengan sebuah organisasi bila dibandingkan dengan 

meninggalkan organisasi tersebut. 

Komitmen organisasi seperti diatas ditandai dengan kesediaan pegawai untuk 

terjun dan terlibat dalam organisasi, bekerja dan berupaya untuk kemajuan 

organisasi, memberikan tenaga, pikiran, ide, waktu agar organisasi berkembang dan 

mencapai kemajuan, memberikan informasi-informasi positif tentang organisasi 

kepada orang lain di luar organisasi, menonjolkan kelebihan-kelebihan organisasi 

dan merasa bangga menjadi anggota organisasi, mempunyai pemikiran untuk tetap 

berada dalam organisasi, serta merasa akan menemukan masalah dan hambatan jika 

keluar dari organisasi. Sedangkan pegawai yang tidak mempunyai komitmen 

organisasi akan mempunyai persepsi-persepsi sebaliknya dari unsur-unsur diatas 

(Robbins dan Judge, 2008). 

Menurut Robbins dan Judge (2008) bahwa pegawai dengan komponen afektif 

tinggi masih bergabung dengan organisasi karena keinginan untuk tetap menjadi 

anggota organisasi. Sementara itu pegawai dengan komponen berkelanjutan tinggi, 

tetap bergabung dengan organisasi tersebut karena mereka membutuhkan 

organisasi. Pegawai yang mempunyai komponen normatif tinggi tetap menjadi 

anggota organisasi karena mereka harus melakukannya. Setiap pegawai 

mempunyai dasar dan tingkah laku yang berbeda berdasarkan komitmen organisasi 

yang dimilikinya. Pegawai yang mempunyai komitmen dengan dasar afektif 
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mempunyai tingkah laku berbeda dengan pegawai yang berdasarkan continuance. 

Pegawai yang ingin menjadi anggota akan mempunyai keinginan untuk 

menggunakan usaha yang sesuai dengan tujuan organisasi. Sebaliknya, mereka 

yang terpaksa menjadi anggota akan menghindari kerugian finansial dan kerugian 

lain sehingga akan melakukan usaha yang tidak maksimal. Komponen normatif 

yang berkembang sebagai hasil dari pengalaman sosialisasi, tergantung dari sejauh 

apa perasaan kewajiban yang dimiliki pegawai. Komponen normatif menimbulkan 

perasaan kewajiban pada pegawai untuk memberi balasan atas apa yang telah 

diterimanya dari organisasi. 

2.2.3. Orientasi Etika Idealisme 

Forstyh (1980) mengemukakan bahwa orientasi etika merupakan tujuan 

utama dari perilaku profesional yang berkaitan erat dengan moral dan nilai-nilai 

yang ada dalam dua karakteristiknya yaitu idealisme dan relativisme. Idealisme 

berhubungan dengan tingkat kepercayaan seseorang bahwa konsekuensi yang 

diinginkan tidak melanggar moral-moral. Seseorang yang berprofesi sebagai 

akuntan yang tidak mempunyai sikap idealis hanya memikirkan kepentingannya 

sendiri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan meninggalkan sikap 

independensi.  

Forstyh (1980) mengemukakan bahwa idealisme mengacu pada suatu hal 

yang dipercaya oleh individu dengan konsekuensi yang dimiliki dan diinginkannya 

tidak melanggar nilai-nilai moral. Idealisme didefinisikan sebagai suatu sikap yang 

menganggap bahwa tindakan yang tepat atau benar akan menimbulkan konsekuensi 

atau hasil yang diinginkan. Seseorang yang idealis mempunyai prinsip bahwa 
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merugikan orang lain adalah hal yang selalu dapat dihindari dan mereka tidak akan 

melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang berkonsekuensi negatif. 

Jika terdapat dua pilihan yang keduanya akan berakibat negatif terhadap individu 

lain, maka seseorang yang idealis akan mengambil pilihan yang paling sedikit 

mengakibatkan akibat buruk pada individu lain. 

Orientasi etika idealisme dapat diukur dengan indikator sikap untuk tidak 

merugikan orang lain, seorang individu tidak boleh melakukan tindakan yang dapat 

mengancam martabat dan kesejahteraan individu lain, dan tindakan bermoral 

adalah tindakan yang hampir sesuai dengan tindakan yang sempurna (Khairul, 

2011). 

2.2.4. Intensitas moral 

Husniati (2017) menjelaskan bahwa secara bahasa intensitas ialah suatu 

keadaan tingkatan atau ukuran intensnya. Sedangkan yang dimaksud dengan moral 

ialah istilah atau ucapan seseorang (manusia) yang menyebut manusia lainnya 

dalam hal tindakan yang memiliki nilai yang positif. Sehingga, apabila diartikan 

secara bersamaan, intensitas moral ialah variabel atau konstruk yang terdiri atas 

karakteristik-karateristik yang merupakan perluasan dari berbagai isu yang 

berkaitan dengan isu moral utama atas suatu situasi, yang kemudian hal tersebut 

dapat mempengaruhi persepsi dan keyakinan seorang individu mengenai hal yang 

kemudian ia percayai dan yakini (Husniati, 2017). Menurut Novius (2011) bahwa 

intensitas moral yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan seseorang dan 

tingkat intensitas moral yang bervariasi.   
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Menurut Zanaria (2016) menyatakan bahwa intensitas moral memiliki 

pengaruh yang cukup signifikan dalam mempengaruhi seseorang ketika akan 

berperilaku dan dalam pengambilan keputusan. Mengenai tepat dan benarnya 

perilaku yang kemudian akan diputuskan bergantung sekali pada tingkat intensitas 

moral dari individu tersebut. Ada enam elemen intensitas moral menurut Jones 

(1991), yaitu : 

a. Besaran konsekuensi 

Jumlah kerugian (manfaat) yang dihasilkan oleh pengorbanan 

(kebermanfaatan) dari sebuah tindakan moral didasarkan pada perilaku 

manusia dan bukti-bukti yang diperoleh, seperti keputusan yang 

menyertakan keputusan keinginan si pembawa moral (moral agent).  

b. Konsesus sosial 

Tingkat kesepakatan sosial bahwa sebuah tindakan dianggap jahat atau baik. 

c. Probabilitas efek 

Fungsi bersama dari kemungkinan bahwa tindakan tertentu akan secara 

aktual mengambil tempat dan tindakan tersebut akan secara aktual 

menyebabkan kerugian (manfaat) yang terprediksi. 

d. Kesegaran temporal 

Sebuah konstruk komponen dengan dua alasan. Pertama, jika nilai mata 

uang sekarang lebih besar daripada masa yang akan datang, seorang 

pedagang cenderung memberikan potongan harga barang dagangan agar 

segera mendapatkan uang. Kedua, periode waktu antara tindakan yang 
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ditanyakan dan yang diharapkan dalam memperluas bidang usaha akan 

menyebabkan kerugian yang sedikit.  

e. Kedekatan 

Perasaan kedekatan (secara sosial, budaya, psikologi, dan fisik) yang 

dimilik oleh pebawa moral (moral agent) untuk si pelaku suatu tindakan 

tertentu. Konstruk kedekatan ini secara intuitif dan alasan moral 

menyebabkan orang lebih peduli kepada orang terdekatnya (secara sosial, 

budaya, psikologi, dan fisik). 

f. Konsentrasi efek 

Seseorang yang memiliki rasa kepentingan tertinggi akan bertindak secara 

amoral yang akan menghasilkan konsentrasi efek yang tinggi. 

2.2.5. Whistleblowing Intention 

Hoffman (2008) mengemukakan whistleblowing sebagai suatu 

pengungkapan oleh karyawan mengenai suatu informasi yang diyakini 

mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis, atau pernyataan 

profesional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan 

wewenang. Whistleblowing merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu. 

Whistleblowing dapat digambarkan sebagai suatu proses yang melibatkan faktor 

pribadi dan faktor sosial organisasional. Whistleblowing akan muncul saat terjadi 

konflik antara loyalitas karyawan dan perlindungan kepentingan publik. Internal 

whistleblowing terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang 

dilakukan karyawan lainnya kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada 

atasannya. Sedangkan eksternal whistleblowing terjadi ketika karyawan 
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mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan lalu memberitahukan 

kepada masyarakat. 

Hoffman (2008) menetapkan tiga kriteria atas whistleblowing yang adil. 

Pertama organisasi yang dapat menyebabkan bahaya kepada para pekerjanya atau 

kepada kepentingan publik yang luas. Kedua, kesalahan harus dilaporkan pertama 

kali kepada pihak internal yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi, dan ketiga 

apabila penyimpangan telah dilaporkan kepada pihak internal yang berwenang 

namun tidak mendapat hasil, dan bahkan penyimpangan terus berjalan maka 

pelaporan penyimpangan kepada pihak eksternal dapat disebut dengan tindakan 

kewarganegaraan yang baik. 

Elias (2008) menyatakan bahwa whistleblowing seharusnya mempunyai 

kinerja yang baik, beredukasi tinggi, berkedudukan sebagai pengawas, dan moral 

reasioning yang lebih tinggi dibandingkan seorang pengawas kecurangan yang 

tidak aktif. Namun pengungkapan pelanggaran pada umumnya menimbulkan 

konsekuensi yang tidak diinginkan oleh pengungkap pelanggaran tersebut, seperti 

kehilangan pekerjaan, ancaman balas dendam. 

Susmanchi, G., (2012) menggunakan dua aspek dari whistleblowing 

mengenai persepsi whistleblowing dan whistleblowing intention. Whistleblowing 

dapat diukur dengan tingkat keseriusan tindakan nilai dengan mempertimbangkan 

besarnya pelanggaran sosial yang dilakukan pada masing-masing kasus. Tingkat 

tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran dinilai dengan mempertimbangkan 

apakah pelaporan tindakan merupakan suatu tugas para karyawan sebagai bagian 

dari perusahaan ataukah justru kewajiban pribadi. Whistleblowing intention 
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keinginan untuk melakukan whistleblowing adalah salah satu bentuk dari 

keseriusan dalam suatu situasi, tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran dan 

dampak negatif yang diterima sebagai akibat pelaporan tersebut. 

Malik (2010) menggunakan dua aspek dari whistleblowing yaitu tentang 

pandangan mengenai persepsi whistleblowing dan whistleblowing intention. 

Robbins (2003: 97) mendeskripsikan persepsi sebagai sebuah proses yang ditempuh 

oleh seorang individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan kesan yang 

ditangkap oleh indera sehingga memberikan makna bagi lingkungan mereka, 

sehingga persepsi whistleblowing diartikan sebagai sebuah proses untuk 

menentukan apakah whistleblowing akan memberikan dampak yang baik atau 

buruk bagi individu itu sendiri maupun lingkungan.  

Persepsi whistleblowing dapat diukur dengan tingkat keseriusan tindakan 

dinilai dengan mempertimbangkan besarnya pelanggaran sosial yang dilakukan 

pada masing-masing kasus. Tingkat tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran 

dinilai dengan mempertimbangkan apakah pelaporan tindakan yang diragukan 

tersebut merupakan suatu tugas karyawan sebagai bagian dari perusahaan ataukah 

justru kewajiban pribadi (Malik, 2010).  

Malik (2010) mengemukakan bahwa whistleblowing intention merupakan 

keinginan untuk melakukan whistleblowing merupakan salah satu bentuk dari 

keseriusan dalam suatu situasi, tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran dan 

dampak negatif yang akan diterima sebagai akibat pelaporan tersebut. Keinginan 

untuk melaporkan suatu pelanggaran dinilai dengan mengasumsikan responden 
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sebagai karyawan yang menyadari adanya tindakan-tindakan yang mencurigakan 

dalam kasus-kasus tersebut. 

2.2.6. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Whistleblowing Intention  

Komitmen organisasi adalah tingkat loyalitas individu pada suatu organisasi 

tempat dimana dia bekerja. Karyawan yang mempunyai komitmen organisasi yang 

tinggi didalam dirinya akan timbul rasa mempunyai organisasi yang tinggi pula 

sehingga tidak ragu-ragu untuk niat melakukan whistleblowing. Whistleblowing 

digambarkan sebagai suatu proses yang melibatkan faktor pribadi dan faktor sosial 

organisasional. Komitmen organisasi sehubungan dengan konsep sikap terhadap 

perilaku dalam Theory of Planned Behaviour dimana seseorang yang mempunyai 

komitmen tinggi terhadap organisasi cenderung akan melakukan whistleblowing 

karena menganggap bahwa sikap terhadap perilaku yang diambilnya positif dan 

akan menjadikan acuan dimasa yang akan datang guna kebaikan organisasinya. 

Hasil penelitian yang mendukung adalah penelitian dari Fany dkk. (2017), Sari dan 

Ariyanto (2017), Sri Husniati (2017), Setiawati dan Ratna Sari (2016) menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap intensi melakukan 

whistleblowing.  

2.2.7. Pengaruh Orientasi Etika Idealisme terhadap Whistleblowing Intention 

Orientasi etika idealisme didefinisikan sebagai suatu sikap yang 

menganggap bahwa tindakan yang tepat atau benar akan menimbulkan sesuai 

dengan hasil yang diinginkan. Dalam hal ini sesuai dengan sikap terhadap perilaku 

yang ada pada Theory of Planned Behaviour karena seseorang akan mengganggap 

perilaku yang dilakukan adalah benar dan akan menjadikan prioritas dimasa yang 
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akan datang. Orientansi etika idealisme dari seseorang yang berada dalam suatu 

organisasi mempengaruhi tindakan whistleblowing. Idealisme yang tinggi 

mempunyai pandangan yang penting mengenai whistleblowing dan mempunyai 

kecenderungan untuk melakukannya. Hasil penelitian yang mendukung adalah 

penelitian dari Nayir, Rehg, Asa (2018) terdapat pengaruh antara orientasi etika 

idealisme terhadap intensi melakukan whistleblowing. Hasil yang sama juga 

diperoleh Fany dkk. (2017) terdapat pengaruh orientansi etika idealisme terhadap 

intensi melakukan whistleblowing.  

2.2.8. Pengaruh Intensitas Moral terhadap Whistleblowing Intention 

Seseorang yang mempunyai intensitas moral tinggi akan cenderung untuk 

melakukan tindakan yang dianggapnya benar dan mempunyai dampak yang baik 

kedepannya, termasuk untuk melakukan whistleblowing. Dalam hal ini intensitas 

moral yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan seseorang dan tingkat 

intensitas moral yang beragam. Intensitas moral sehubungan dengan persepsi 

kontrol perilaku dalam Theory of Planned Behaviour. Persepsi kontrol perilaku 

merupakan keyakinan seseorang bahwa persepsi yang dimilikinya merupakan hasil 

dari kontrol dirinya sendiri mengenai persepsi perilaku tersebut. Hasil penelitian 

yang mendukung adalah penelitian dari Namazi et al. (2017), Sari dan Ariyanto 

(2017), Sri Husniati (2017), Setiawati dan Ratna Sari (2016), Destriana dan Andri 

(2014), Taylor dan Curtis (2010) memberikan hasil yang sama yaitu berpengaruh 

antara intensitas moral terhadap intensi melakukan whistleblowing. 
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2.3. Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikiran 

 

Dalam kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 

hubungan antara variabel independen (x) yaitu komitmen organisasi, orientasi etika 

idealisme, dan intensitas moral dengan variabel dependen (y) yaitu whistleblowing 

intention. 

2.3.1. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang membentuk suatu 

kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian pada penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

H1 : Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Whistleblowing Intention 

H2 : Orientasi Etika Idealisme berpengaruh terhadap Whistleblowing Intention 

H3 : Intensitas Moral berpengaruh terhadap Whistleblowing Intention 
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