
 

 

PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, ETHICAL-CLIMATE EGOISM, 

FAIR TREATMENT, DAN TINGKAT KESERIUSAN KESALAHAN 

TERHADAP INTENSITAS DALAM MENERAPAKAN      

WHISTLEBLOWING-SYSTEM 

 
 

S K R I P S I 

 
 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian 

Program Pendidikan Sarjana 

Jurusan Akuntansi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

 

FITRIA INDAH WULANSARI 

2015310354 

 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS 

SURABAYA 

2019 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

 

MOTTO 

–QS AL BAQARAH : 186- 

“DAN APABILA HAMBA-KU BERTANYA KEPADAMU TENTANG AKU, MAKA (JAWABLAH), 

BAHWASANNYA AKU ADALAH DEKAT. AKU MENGABULKAN PERMOHONAN ORANG YANG 

BERDOA APABILA IA MEMOHON KEPADA-KU. MAKA HENDAKLAH MEREKA BERIMAN 

KEPADA-KU AGAR MEREKA SELALU BERADA DALAM KEBENARAN” 

 

- CHRISTOPER COLOMBUS- 

“KAU TAK AKAN PERNAH MAMPU UNTUK MENYEBERANGI LAUTAN SAMPAI KAU BERANI 

BERPISAH DENGAN DARATAN“ 

 

-FITRIA INDAH WULANSARI- 

“KADANG KETAKUTAN HANYA ADA DALAM PIKIRANMU SEMATA, BUKAN TIDAK 

MUNGKIN KAMU AKAN DIKEJUTKAN DENGAN KEMAMPUANMU YANG SEBENARNYA. 

SETELAH BERHASIL, BARU KAMU AKAN MENYESAL KENAPA TIDAK MELAKUKANNYA 

LEBIH AWAL PERCAYALAH ALLAH TAU USAHA KITA DAN ALLAH TAU APA YANG 

TERBAIK UNTUK KEHIDUPAN KITA! JUST KEEP MOVING FORWARD!!!” 
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PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah, rasa syukur yang tidak terhingga saya panjatkan kepada 

Allah SWT dan baginda Rasul Muhammad SAW. Berkat rahmat, hidayah dan 

karunia-Nya saya dapat menyelesaikan masa kuliah saya selama 3,5 tahun dan 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar serta penuh suka cita. Pada 

kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

 

-DIRIKU SENDIRI – 

-(FITRIA INDAH WULANSARI_MBEM)- 

Terima kasih ku ucapkan untuk mbem yang sudah kuat dan semangat 

dalam menjalani 3,5 tahun kehidupan perkuliahan dengan baik dan benar. Terima 

kasih mbem sudah mau berjuang dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk 

mewujudkan impian-impian yang tertulis di dinding kamarmu . Terima kasih ya 

mbem karena kamu mampu melewati dan menghadapi segala problematika 

kehidupan di kampus, mulai dari problematika organisasi mahasiswa hingga 

problematika di lingkungan pertemananmu bahkan problematika percintaanmu! 

Terima kasih karena mbem tidak menyerah ketika berbagai macam masalah hadir 

sebagai pelengkap hidup mulai dari ditinggal ketika sedang sayang-sayangnya, 

teman yang datang dan pergi, banyaknya “mbem lovers” hingga kondisi tubuh 

yang semakin melemah. Mbem.. kamu hebat, kamu kuat! tapi jangan merasa 

puas dengan apa yang kamu dapatkan hari ini ya mbeem, karena hari esok masih 

terus berlanjut dan di hari esok masih banyak tantangan yang jauh lebih berat lagi 

dimana harus kamu hadapi dan kamu butuh tenaga ekstra! Jangan lupa ya mbem, 

kamu bisa sampai pada titik ini berdiri dengan tegak karena kamu kamu punya 

banyak orang yang menguatkan dan mau menemani di segala situasi. Orang-orang 

itu adalah :  
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-Mama Henny & Abah Mufid- 
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adalah wanita yang sangat saya idolakan dengan doa terbaiknya yang selalu 
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mau mendengarkan segala keluh kesah dan cerita mbem selama ini. Ini untuk 

mama, dan semoga harapan mama pada saat nanti mbem wisuda bisa tercapai ya 

ma  aamiin ..  

Abah adalah lelaki terfavorit saya yang rela membiarkan hasil keringatnya 

digunakan untuk membiayai kuliah saya. Abah yang mendukung penuh saya 

untuk melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya dengan segala keterbatasan yang 

ada. Terima kasih bah atas segala support dan doa baiknya untuk mbem selama 

ini, maaf kalau mbem belum bisa kasih yang terbaik untuk aba tapi insyaAllah 

mbem akan buat abah bangga punya anak seperti mbem. Ini hasil akhir 

perjuangan saya di perkuliahan, hasil doa dan dukungan mama dan abah. Terima 

kasih atas segalanya, waktu luang, kasih sayang, materi, ilmu dan kebahagiaan 

yang mama dan abah berikan. Mbem tidak mungkin bisa menggantikan apa yang 

mama dan abah telah berikan, tapi doakan semoga mbem bisa membalasnya 

sesegera mungkin. Semoga mama dan abah punya umur yang panjang, aamiin 
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kasih atas segala bantuan, support, dan doa terbaik dari mbak dan ashfa untukku. 
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keluarga kita selalu diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Aamiin Semoga 
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ABSTRACT 

 
Whistleblowing system is a system of violance disclosure or unethical 

actions that can be harmfull for organizations or stakeholders. This research is 

using PT Pelabuhan Indonesia III Surabaya as the research object. This research 

aimed to test  the influence of organization commitment, ethical-climate egoism, 

fair treatment and the error level to the intensity in implementing a 

whistleblowing-system.  

This research is using primary data which collected from questionanaire 

surveys. The research uses Structural Equation Modelling - Partial Least Squares 

as an analytical model and use  PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Surabaya’s 

employee as a sample based on purposive sample criteria. Predetermined criteria 

by researcher is employee with a minimum two years of service and respondents 

who are related to whistleblowing-system.  

Based on the evaluation results of the outer model states that the 

independent variables passed the validity test and reliability test which shows that 

there is accuracy, consistency, and accuracy of instrumentation in measuring the 

research construct. The results of inner model analysis show that organizational 

commitment, ethical-climate egoism, and the error level have a significant effect 

to the intensity of implementing whistleblowing system while a fair treatment does 

not have a significant effect to the intensity of implementing  whistleblowing 

system. 

 

Keywords : organization commitment, ethical-climate egoism, fair treatment, the 

level seriousness of error, intensity of implementing whistleblowing-system 
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Abstrak 

 Whistleblowing-system merupakan sistem pengungkapan pelanggaran atau 

tindakan tidak etis yang dapat merugikan organisasi dan pemangku kepentingan 

lainnya. Fenomena yang diangkat pada penelitian kali ini terdapat pada PT 

Pelabuhan Indonesia III Surabaya dimana terdapat kasus terkait dengan Pungutan 

Liar yang dilakukan oleh Mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Komitmen Organisasi, Ethical-

climate Egoism, Fair Treatment, dan Tingkat Keseriusan Kesalahan Terhadap 

Intensitas dalam Menerapkan Whistleblowing-system.  

 Data yang digunakan dalam penelitian kali ini merupakan data primer 

yang dikumpulkan melalui metode survei kuesioner. Model analisis  yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah Structural Equation Modelling - Partial 

Least Squares, sampel dalam penelitian yakni anggota organisasi PT Pelabuhan 

Indonesia (Pelindo) III Surabaya yang dipilih berdasarkan kriteria melalui 

purposive sampling. Kriteria yang telah ditentukan peneliti ialah anggota 

organisasi dengan lama bekerja minimal dua tahun dan responden yang erat 

kaitannya dengan whistleblowing-system.  

 Tujuan penelitian ini ingin membuktikan bahwa Komitmen Organisasi, 

Ethical-climate Egoism, Fair Treatment, dan Tingkat Keseriusan Kesalahan 

berpengaruh signifikan terhadap Intensitas dalam Menerapkan Whistleblowing-

system. Berdasarkan hasil evaluasi outer model menyatakan bahwa variabel laten 

endogen dinyatakan lolos dari uji validitas dan uji reliabilitas yang menunjukkan 

bahwa adanya akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrument dalam mengukur 

kontruk penelitian. Hasil analisis inner model menunjukkan bahwa komitmen 

organisasi, ethical-climate egoism, dan tingkat keseriusan kesalahan berpengaruh 

signifikan terhadap intensitas dalam menerapkan whistleblowing-system 

sedangkan fair treatment tidak berpengaruh signifikan terhadap intensitas dalam 

menerapkan whistleblowing-system. 

 

Kata Kunci : Komitmen Organisasi, Ethical-climate Egoism, Fair Treatment, 

Tingkat Keseriusan Kesalahan, Intensitas penerapan Whistleblowing-system. 
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