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THE EFFECT OF ORGANIZATION COMMITMENT, ETHICAL 

CLIMATE-PRINCIPLE, PERSONAL COST OF REPORTING,  

AND SERIOUSNESS OF WRONGDOING TOWARDS 

WHISTLE-BLOWING INTENTION  

OF CIVIL SERVANT 

 

Cindy Aprilla Hartono 

STIE Perbanas Surabaya 

cindyaprillahartono@gmail.com 

 

This study aims to determine the effect of organization commitment, ethical 

climate-principle, personal cost of reporting, and seriousness of wrongdoing 

towards whistle-blowing intention of civil servant. This research used primary data 

collected by spreading questionnaire. The sampling technique uses purposive 

sampling technique. The sample in this research using a 90 Tax Office of 

Mulyorejo’s civil servant in East Java Region. Data analysis techniques used are 

descriptive statistical analysis, validity and reliability tests, classic assumption 

tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. Based on the 

results of the study shows that ethical climate-princinple and seriousness of 

wrongdoing affect the whistle-blowing intention of civil servant, whereas 

organziational commitment and personal cost of reporting do not affect the whistle-

blowing intention of civil servant. 

Keywords: Whistle-blowing Intention, Organizational Commitment, Ethical 

Climate-Principle, Personal Cost Of Reporting, and Seriousness Of Wrongdoing. 

 

PENDAHULUAN 

Korupsi merupakan salah satu 

kejahatan kerah putih yang menjadi 

permasalahan penting bagi 

pemerintah Indonesia. Berdasarkan 

laporan Corruption Perceptions 

Index (CPI) yang diterbitkan setiap 

tahun oleh organisasi internasional di 

bidang akuntabilitas yaitu 

Tranperancy International (TI), sejak 

tahun 2014 sampai 2019 score CPI  

Indonesia mengalami peningkatan ke 

arah yang lebih baik yaitu 36, 37, 37, 

38 dan 39. Adapun skor CPI yang 

diperoleh Indonesia tahun 2019 

menempatkan Indonesia pada 

peringkat ke 85 dari 180 negara. 

Namun demikian, Indonesia masih 

dapat dikatakan adalah negara yang 

belum terbebas dari korupsi 

(www.tranparency.org).  

Berbagai kasus kecurangan di 

Indonesia terutama dalam konteks 

korupsi menjadi masalah yang belum 

teratasi dalam beberapa dekade. 

Kasus pelanggaran etika etis oleh 

Gayus Tambunan yang terjadi pada 

tahun 2009 adalah salah satu kasus 

kecurangan yang merugikan 

masyarakat Indonesia. Penanganan 

kasus Gayus bermula ketika PPATK 

menemukan adanya transaksi 

mencurigakan pada rekening Gayus 

mailto:yoansabu@gmail.com
http://www.tranparency.org/
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Tambunan. Kemudian, PPATK 

meminta Polri menelusurinya. 

Akhirnya, Susno Duadji 

(Kabareskrim Polri) menetapkan 

Gayus Tambunan sebagai tersangka 

atas tindakan korupsi, pencucian uang 

dan penggelapan pajak. Gayus 

Tambunan penggelapan pajak PT. 

Mega Cipta Jaya Garminda senilai 

Rp.370 juta rupiah yang ditemukan 

pada rekening bank BCA milik 

Gayus.  

Selain itu, Gayus terbukti 

bersalah melakukan korupsi dengan 

menguntungkan PT Surya Alam 

Tunggal (SAT) dalam pembayaran 

pajak sebesar Rp. 570 juta. Gayus 

Tambunan pun dinyatakan bersalah 

karena terbukti melakukan “suap” 

terhadap hakim Muhtadi Asnun 

sebesar Rp. 50 juta untuk membantu 

perkara penggelapan pajak dan 

pencucian uang senilai Rp. 25 miliar. 

Mahkamah Agung kemudian 

melakukan vonis terhadap gayus 

Tambunan sehingga Gayus 

memperoleh hukuman penjara selama 

29 tahun dengan total 4 kasus yaitu 3 

kasus pidana korupsi dan 1 kasus 

pemalsuan paspor 

(www.liputan6.com). 

Terkait dengan usaha penerapan 

good corporate governance dan 

pemberantasan korupsi, suap, serta 

praktik kecurangan lainnya, salah satu 

cara yang paling efektif untuk 

mencegah dan memerangi praktik 

yang bertentangan dengan good 

corporate governance adalah melalui 

mekanisme pelaporan pelanggaran 

atau whistle-blowing system (KNKG, 

2008).  

Penerapan whistle-blowing 

system sektor publik telah 

dilaksanakan salah satunya pada 

bidang perpajakan. Dalam Surat 

Edaran Direktur Jendral Pajak No. 

SE-11/PJ/2012 memaparkan 

Direktorat Jenderal Pajak telah 

memperkenalkan whistle-blowing 

system. Seluruh pegawai pajak dan 

masyarakat harus berperan secara 

aktif untuk menjadi pelapor 

pelanggaran terjadinya di bidang 

perpajakan. Hal tersebut dapat dilihat 

dari masih banyaknya kasus-kasus 

korupsi yang dilakukan oleh pegawai 

pajak yang berhasil terungkap karena 

bantuan whistle-blower 

(www.pajakonline.com/engine/perat

uran/). 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan hasil dari fenomena 

dan perumusan masalah di atas, maka 

tujuan pentlitian ini adalah untuk 

mengembangkan penelitian yang 

sebelumnya dan untuk menguji serta 

menganalisis pengaruh komitmen 

organisasi, ethical climate-principle, 

personal cost of reporting dan tingkat 

keseriusan kecurangan terhadap 

minat PNS untuk melakukan whistle-

blowing. 

KERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Teori Procosial Organization 

Behavior 

Prosocial organization behavior 

merupakan perilaku/tindakan yang 

dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesehahteraan 

individu, kelompok atau suatu 

organisasi yang mana tindakan ini 

dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok anggota sebuah 

organisasi terhadap individu, 

kelompok atau organisasi tertentu. 

Oleh karena itu, perilaku prososial 

tidak dapat disamakan dengan 

perilaku altruistik. (Abdullah & 

Hasma, 2016). Mendukung 

http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/
http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/
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pernyataan tersebut, dalam teori yang 

dikemukakan oleh Bagustianto & 

Nurkholis (2015) mengungkapkan 

bahwa perilaku prososial adalah 

perilaku sosial positif yang 

dimaksudkan untuk memberikan 

manfaat pada orang lain, namun tidak 

seperti perilaku altruisme. Altruisme 

merupakan suatu bentuk perhatian 

terhadap kesejahteraan orang lain 

tanpa memperhatikan diri sendiri.  

Berbeda dengan perilaku 

alturianisme, pelaku prososial 

memiliki maksud untuk kepentingan 

pribadi dan kepentingan orang lain. 

Berdasarkan defenisi di atas, perilaku 

organisasi prososial adalah perilaku 

yang (a) dilakukan oleh anggota 

organisasi, (b) diarahkan pada 

individu, kelompok, atau organisasi 

dengan siapa dia berinteraksi sambil 

menjalankan peran organisasinya, 

dan (c) dilakukan dengan maksud 

untuk mencapai tujuannya yaitu 

kesejahteraan individu, kelompok, 

atau organisasi. 

Teori Planned of Behavior 

Theory of Planned Behavior 

(TPB) adalah teori psikologi yang 

dinyatakan oleh Icek Ajzen pada 

tahun 1991 (Bagustianto & 

Nurkholis, 2015). TPB berusaha 

menjelaskan hubungan antara sikap 

dengan perilaku. TPB merupakan 

teori yang muncul sebagai jawaban 

atas kegagalan determinan sikap 

(attitude) dalam memprediksi 

tindakan/perilaku aktual (actual 

behavior) secara langsung. TPB juga 

membuktikan bahwa minat 

(intention) lebih akurat dalam 

memprediksi perilaku aktual 

sekaligus dapat menjadi proxy yang 

menghubungkan antara sikap dan 

perilaku aktual. 

Bagustianto & Nurkholis (2015)  

mengemukakan pendapat bahwa 

minat (intensi) diasumsikan untuk 

menangkap faktor motivasi yang 

mempengaruhi sebuah perilaku, yang 

ditunjukan oleh seberapa keras usaha 

yang direncanakan seorang individu 

untuk mencoba melakukan perilaku 

tersebut. 

Lebih lanjut, Hanif et al. (2017) 

mengatakan bahwa TPB mempostulat 

bahwa secara konsep minat memiliki 

tiga determinan yang saling 

independen yaitu sikap terhadap 

perilaku (attitude towards behavior), 

faktor sosial yang disebut norma 

subyektif (subjective norm), dan 

persepsi kontrol perilaku (perceieved 

behavioral control). 

Pengaruh Komitmen Organisasi 

Terhadap Minat PNS Untuk 

Melakukan Whistle-blowing 

Komitmen organisasi adalah 

sikap dan perilaku yang positif 

karyawan terhadap lembaganya yang 

memiliki mental untuk tetap membela 

organisasinya, berusaha keras dalam 

meningkatkan prestasi, dan memiliki 

keyakinan yang pasti dalam 

mewujudkan tujuan organisasi 

(Kuryanto, 2012). Komitmen 

organisasi memiliki hubungan yang 

positif terhadap tindakan untuk 

melakukan whistle-blowing, karena 

karyawan yang merasa jika organisasi 

tempat dia bekerja itu hancur hanya 

karena adanya tindak kecurangan 

yang terjadi di dalam organisasi 

(Baihaqi et al., 2018). 

Komitmen organisasi yang tinggi 

menunjukan bahwa individu ingin 

sangat terlibat untuk memajukan 

organisasinya. Komitmen 

organisasional memiliki pengaruh 

yang tinggi pada peningkatan minat 
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whistle-blowing. Penelitian yang 

sejalan oleh Husniati (2017) juga 

menemukan bahwa staff/karyawan 

yang memiliki komitmen organisasi 

yang tinggi dalam dirinya akan 

menimbulkan rasa memiliki 

organisasi yang tinggi pula sehingga 

staff/karyawan akan melakukan 

tindakan whistle-blowing internal 

agar organisasi terhindar dari 

kecurangan.  

Namun berbeda dari dua 

penelitian di atas, menurut Intan et al. 

(2015) komitmen organisasi tidak 

memiliki pengaruh atas minat 

whistle-blowing. Hasil penelitian ini 

diperkuat oleh Abdullah & Hasma 

(2017) yang mengatakan bahwa tidak 

ada pengaruh yang signifikan dari 

komitmen organisasi tehadap minat 

auditor melakukan tindakan whistle-

blowing dikarenakan adanya faktor 

yang memengaruhi kepuasan kerja 

auditor yang dapat berasal dari rekan 

kerja atau pimpinan oganisasai secara 

umum, demikian juga yang berkaitan 

dengan komitmen yang dimiliki 

auditor. 

H1 : Komitmen Organisasi 

Berpengaruh Positif Terhadap 

Minat PNS Untuk Melakukan 

Whistle-blowing 

Pengaruh Ethical Climate-Principle 

Terhadap Minat PNS Untuk 

Melakukan Whistle-blowing 

Ethical climate-principle 

merupakan keyakinan bahwa ada 

prinsip-prinsip universal seperti 

aturan, hukum, dan standar. Jika 

anggota organisasi terlibat dalam 

perilaku tidak etis, anggota lain 

terdorong untuk berbeda pendapat 

sehingga ketaatan terhadap hukum 

atau kode etik merupakan faktor 

pertimbangan dominan bagi individu 

dalam memutuskan, menentukan dan 

memilih dilema etis. Ciri dalam 

principle adalah keputusan atau 

pilihan individu terhadap dilema etis 

lebih dominan didasarkan pada apa 

yang menjadi kebijakan organisasi.  

Dalam organisasi dengan ethical 

climate–principle cenderung 

mempertimbangkan penerapan aturan 

dan hukum dalam pengambilan 

keputusan etis. Teori yang 

mendukung pengaruh ethical climate-

principle terhadap minat whisle-

blowing adalah theory of prosocial 

organizational behavior dan theory of 

planned behaviour. Sehubungan 

dengan teori Prosocial 

Organizational Behaviour, seorang 

pegawai akan memegang teguh 

prinsip, norma maupun aturan dalam 

organisasi maupun yang berlaku 

umum sebagai bentuk dukungan akan 

kesejahteraan organisasi.  

Theory of planned behaviour 

juga turut mendukung variabel 

Ethical Climate-Principle yang 

menyatakan bahwa perilaku 

seseorang ditentukan karena minat 

yang timbul dalam dirinya, sedangkan 

minat itu muncul karena suatu 

kejadian. Tindakan whistle-blowing 

dapat terjadi apabila ada minat dari 

pegawai untuk melakukannya, hal ini 

dapat disebabkan karena pegawai 

memegang teguh norma dan aturan 

etis dalam organisasi. 

Ketika sebuah organisasi 

mengembangkan ethical climate–

principle yang tinggi, anggota 

organisasi akan cenderung melakukan 

whistle-blowing (Setyawati et al., 

2015). Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Seyawati et al. (2015) 

menunjukkan ethical climate-

principle memiliki pengaruh yang 
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signifikan pada minat untuk 

melakukan whistle-blowing di 

Pemerintah Lembaga Pengadaan 

Barang / Jasa (LKPP) yang 

lingkungan kerjanya melekat pada 

aturan, hukum, dan kode etik yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah.  

Hasil ini diperkuat oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Hayati 

& Wulanditya (2018) yang juga 

menemukan hal yang serupa. Dapat 

disimpulkan bahwa seseorang yang 

berada pada lingkungan organisasi 

dengan ethical climate-principle yang 

tinggi, karyawan akan cenderung 

melaksanakan tindakan whistle-

blowing internal. 

H2 : Ethical Climate-Principle 

Berpengaruh Positif Terhadap 

Minat PNS Untuk Melakukan 

Whistle-blowing 

Pengaruh Personal Cost Of 

Reporting Terhadap Minat PNS 

Untuk Melakukan Whistle-blowing 

Personal cost of reporting adalah 

sebuah pandangan pegawai bahwa 

ada resiko pembalasan/balas dendam 

atau sanksi dari ang gota organisasi 

terhadap dirinya, yang dapat 

mengurangi minat pegawai tersebut 

untuk melaporkan adanya 

wrongdoing (Napitupulu & 

Bernawatai, 2016).  

Anggota organisasi yang 

dimaksud dapat berasal dari tingkatan 

manajemen, atasan, dan juga rekan 

kerja. Hanif et al (2017) 

mengemukakan bahwa yang paling 

dipertimbangkan adalah pembalasan 

dari orang-orang dalam organisasi 

yang menentang tindakan pelaporan. 

Sanski atau pembalasan yang 

akan diterima dapat jadi berwujud 

pemutusan hubungan kerja, sehingga 

ancaman tersebut akan menurunkan 

minat dari pelapor untuk melakukan 

whistle-blowing. Semakin tinggi 

personal cost of reporting yang 

dimiliki oleh fiskus maka semakin 

rendah minat untuk melakukan 

whistle-blowing (Hanif et al., 2015). 

Dengan demikian, personal cost of 

reporting berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap intensi.  

Berlainan arah dengan penelitian 

tersebut, dengan menurut Bagustianto 

dan Nurkholis (2015), personal cost 

of reporting tidak berpengaruh 

signifikan terhadap minat melakukan 

tindakan whistle-blowing, karena 

responden dalam penelitian ini 

(auditor) memiliki karakteristik yang 

unik. 

H3 : Personal Cost Of Reporting 

Berpengaruh Negatif Terhadap 

Minat PNS Untuk Melakukan 

Whistle-blowing 

Pengaruh Tingkat Keseriusan 

Kecurangan Terhadap Minat PNS 

Untuk Melakukan Whistle-blowing 

Tingkat keseriusan kecurangan 

merupakan ukuran besar keseriusan 

pelanggaran yang dapat merugikan 

organisasi (Winardi, 2013). Tingkat 

keseriusan kecurangan didukung oleh 

Teori Prosocial Organizational 

Behavior dan Teori Planned 

Behavior. Semakin tinggi tingkat 

kecurangan dan kerugian yang 

ditimbulkan maka seseorang akan 

lebih terdorong untuk melaporkan 

kasus kecurangan tersebut demi 

kepentingan dirinya dan organisasi 

yang akan direalisasikan dalam 

bentuk rencana untuk melaporkan 

tindakan kecurangan tersebut. 

Menurut Bagustianto & 

Nurkholis (2015) berpendapat bahwa 

tingkat keseriusan kecurangan 
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memiliki pengaruh signifikan 

terhadap minat melakukan whistle-

blowing, yang mana dalam penelitian 

ini juga menggunakan konsep 

materialitas sebagai pembeda tingkat 

keseriusan kecurangan. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil yag 

ditemukan Intan (2015). Namun, 

whistle-blower tidak lagi menilai 

kesalahan atau kecurangan dari 

tingkat keseriusannya, sepanjang 

memang terjadi kecurangan dan 

merugikan organisasi dan manajemen 

sudah cukup menjadi dasar untuk 

melakukan tindakan whistle-blowing 

(Hanif, 2015).  

H4 : Tingkat Keseriusan 

Kecurangan Berpengaruh Positif 

Terhadap Minat PNS Untuk 

Melakukan Whistle-blowing 

 

Berdasarkan landasan teori dan 

penelitian sebelumnya kerangka 

pemikiran penelitian ini digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Teoritis 

 

 

METODE PENELITIAN 

Klasifikasi Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 

menggunakan perusahaan perbankan 

konvensional yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) selama periode  

2016-2018. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan teknik 

purposive sampling dengan 

menggunakan kriteria yaitu : 

Merupakan perusahaan perbankan 

konvensional yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-

2018 dan Menyediakan laporan 

keuangan dan laporan tahunan 

(annual report) selama periode 

penelitian. 

DATA DAN METODE 

PENGUMPULAN DATA 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan data primer. 

Data primer tersebut merupakan data 

yang diperoleh secara langsung dari 

sumber atau obyek penelitian 

(Sugiyono, 2015). Teknik 

pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

menyebarkan kuesioner secara 

langsung kepada responden. 

VARIABEL PENELITIAN 

Variabel penelitian yang 

digunakan dalam penelitian saat ini 

meliputi variable dependen yaitu 

minat PNS untuk melakukan whistle-

blowing (Y) dan variabel independen 

yang terdiri dari komitmen organisasi 

(X1), ethical climate-principle (X2), 

personal cost of reporting (X3),dan 

tingkat keseriusan kecurangan (X4). 

DEFENISI OPERASIONAL DAN 

PENGUKURAN VARIABEL 

Komitmen 

Organisasi 

Ethical 

Climate-

Principle 

Personal 

Cost of 

Reporting 

Tingkat 

Keseriusan 

Kecurangan 

Minat Whistle-

blowing 
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MINAT PNS MELAKUKAN 

WHISTLE-BLOWING 

Minat (intensi) untu melakukan 

tindakan whistle-blowing adalah 

sebuah kecenderungan seseorang 

untuk benar-benar terlibat langsung 

dalam tindakan pelaporan (Husniati, 

2017). Model pengukuran variabel 

intensi tersebut mengadopsi model 

kuesioner penelitian Winardi (2013) 

yang dimodifikasi. Pada variable 

komitmen organisasi menggunakan 

dua indikator yaitu (1) persepsi 

terhadap whistle-blowing (2) tindakan 

pelaporan. Pengukuran untuk minat 

melakukan tindakan whistle-blowing 

menggunakan tujuh pernyataan, 

setiap pernyataan yang disajikan 

dengan menggunakan skala likert 4 

poin yang menyatakan tingkat 

kesetujuan dari reponden terhadap 

setiap pernyataan yaitu poin 1 (Sangat 

Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 

(Setuju) dan 4 (Sangat Setuju). 

Dimana poin 1 sebagai skala rendah 

dan poin 4 sebagai skala tinggi.  

 
KOMITMEN ORGANISASI 

Menurut Husniati (2017) 

mendefenisikan komitmen organisasi 

sebagai keadaan dimana seorang 

karyawan memihak pada satu 

organisasi dan tujuan-tujuannya, serta 

berniat untuk memelihara 

keanggotaan dalam organisasi 

tersebut. Instrumen pengukuran 

komitmen organisasi dalam 

penelitian ini mengikuti model 

kuesioner Abdullah & Hasma (2017) 

yang dimodifikasi. Terdapat tiga 

faktor komitmen organisasi yang 

digunakan dalam pengukuran yaitu 

(1) Komitmen Afektif (2) Komitmen 

Berkelanjutan (3) Komitmen 

Normatif. Pengukuran untuk 

komitmen organisasi menggunakan 

enam pernyataan, setiap pernyataan 

yang disajikan dengan menggunakan 

skala likert 4 poin yang menyatakan 

tingkat kesetujuan dari reponden 

terhadap setiap pernyataan yaitu poin 

1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak 

Setuju), 3 (Setuju) dan 4 (Sangat 

Setuju). Dimana poin 1 sebagai skala 

rendah dan poin 4 sebagai skala 

tinggi. 

ETHICAL CLIMATE-PRINCIPLE  

 Menurut Sasmita (2019), 

ethical climate-principle adalah 

keadaan lingkungan organisasi yang 

membentuk anggota organisasinya 

menjadi seseorang yang berpegang 

teguh pada aturan, norma dan hukum 

yang berlaku di lingkungan kerjanya. 

Pengukuran untuk ethical climate-

principle menggunakan tujuh 

pernyataan dengan menggunakan 

model kuesioner Victor & Cullen 

(1987) yang dimodifikasi, setiap 

pernyataan yang disajikan dengan 

menggunakan skala likert 4 poin yang 

menyatakan tingkat kesetujuan dari 

reponden terhadap setiap pernyataan 

yaitu poin 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 

(Tidak Setuju), 3 (Setuju) dan 4 

(Sangat Setuju). Dimana poin 1 

sebagai skala rendah dan poin 4 

sebagai skala tinggi. 

PERSONAL COST OF 

REPORTING  

Personal cost of reporting 

adalah pandangan pegawai terhadap 

resiko pembalasan atau balas dendam 

atau sanksi dari anggota organisasi 

yang mengurangi intensi pegawai 

untuk melaporkan kecurangan 

(Abdullah & Hasma, 2017). Variabel 

personal cost of reporting 

menggunakan 4 indikator yang 
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diadopsi dari Winardi (2013) yang 

dimodifikasi yaitu hubungan dengan 

rekan kerja, keselamatan 

pribadi/keluarga, hambatan promosi 

jabatan pemecatan/pemindahan 

tugas. Pengukuran untuk personal 

cost of reporting menggunakan lima 

pernyataan, setiap pernyataan yang 

disajikan dengan menggunakan skala 

likert 4 poin yang menyatakan tingkat 

kesetujuan dari reponden terhadap 

setiap pernyataan yaitu poin 1 (Sangat 

Tidak Mungkin), 2 (Tidak Mungkin), 

3 (Mungkin) dan 4 (Sangat Mungkin). 

Dimana poin 1 sebagai skala rendah 

dan poin 4 sebagai skala tinggi. 

TINGKAT KESERIUSAN 

KECURANGAN 

Tingkat keseriusan kecurangan 

merupakan ukuran besar keseriusan 

pelanggaran yang dapat merugikan 

organisasi (Winardi, 2013). Tingkat 

keseriusan kecurangan menggunakan 

perpektif kuantitatif, seperti yang 

telah dilakukan oleh Winardi (2013) 

yang menerapkan konsep materialitas 

dalam konteks akuntansi (Abdullah & 

Hasma, 2017). Pengukuran untuk 

tingkat keseriusan kecurangan 

menggunakan empat pernyataan, 

setiap pernyataan yang disajikan 

dengan menggunakan skala likert 4 

poin yaitu poin 1 (Sangat Tidak 

Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Setuju) 

dan 4 (Sangat Setuju). Dimana poin 1 

sebagai skala rendah dan poin 4 

sebagai skala tinggi. 

 

TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis regresi linear 

berganda. Analisis regresi merupakan 

analisis ketergantungan dari satu atau 

lebih variabel independen terhadap 

satu variabel dependen. persamaan 

regresi linear berganda sebagai 

berikut : 

𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥
+ 𝑏4𝑥4 + 𝑏5𝑥5 + 𝑒 

Keterangan: 

Y= Minat Whistle-blowing 

b0 = Konstanta 

X1 = Komitmen Organisasi 

X2= Ethical Climate-Principle 

X3 = Personal Cost Of Reporting 

X4 = Tingkat Keseriusan 

Kecurangan 

HASIL PENELITIAN DAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

Hasil Uji Statistik t – Uji Hipotesis 

Uji t digunakan untuk mengetahui 

seberapa jauh pengaruh dari masing-

masing variabel independen dalam 

penelitian ini secara individu dalam 

menerangkan variabel dependen. 

Apabila nilai signifikansi variabel 

tekanan, kesempatan, pembenaran 

dan kemampuan ≤ 0,05 maka 

hipotesis diterima atau dengan kata 

lain variabel tersebut berpengaruh 

terhadap kecurangan akademik, dan 

sebaliknya, apabila nilai signifikansi 

variabel tekanan, kesempatan, 

pembenaran dan kemampuan ≥  0,05 

maka hipotesis ditolak atau dengan 

kata lain variabel tersebut tidak 

berpengaruh terhadap kecurangan 

akademik. Berikut merupakan hasil 

perhitungan uji statistik t:  
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Tabel 2 

Hasil Uji Statistik t 

Model 

Unstandardized 

Coefficient 

Standardized 

Coeffcient 

Beta 

t Sig. 

B Std.Error 

1 (Constant) 4,987 3,458  1,433 0,157 

Komitmen Organisasi -0,031 0,121 -0,031 
-

0,254 
0,800 

Ethical Climate-

Principle 
0,603 0,122 0,588 4,954 0,000 

Personal Cost Of 

Reporting 
-0,078 0,085 -0,090 

-

0,922 
0,360 

Tingkat Keseriusan 

Kecurangan 
0,354 0,171 0,199 2,076 0,042 

Sumber : diolah SPPS 23. 

Pengaruh Komitmen Organisasi 

Terhadap Minat Whistle-blowing 

Komitmen organisasi 

merupakan sikap yang merefleksikan 

loyalitas karyawan pada organisasi 

dan proses berkelanjutan dimana 

anggota organisasi mengekspresikan 

perhatiannya terhadap organisasi dan 

keberhasilan serta kemajuan yang 

berkelanjutan serta komitmen yang 

muncul bukan hanya bersifat loyalitas 

yang pasif, tetapi juga melibatkan 

hubungan yang aktif dengan 

organisasi kerja yang memiliki tujuan 

memberikan segala usaha demi 

keberhasilan organisasi yang 

bersangkutan (Abdullah & Hasma, 

2017).  

Pengujian hipotesis pertama 

(H1) menunjukan hasil bahwa 

komitmen organisasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

minat PNS untuk melakukan whistle-

blowing, dengan demikian H1 ditolak 

sehingga hipotesis yang menyatakan 

bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap minat PNS 

untuk melakukan whistle-blowing 

adalah ditolak. Hal yang mendasari 

ditolaknya hipotesis pertama adalah 

karena nilai sigifikansi pada uji t 

adalah sebesar 0,800 yang lebih besar 

dari signifikansi alfa (α), sehingga 

hasil yang diperoleh menyatakan 

bahwa variabel komitmen organisasi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

minat PNS untuk melakukan whistle-

blowing. 

Apabila dikaitkan dengan 

teori, variabel komitmen organisasi 

tidak dapat membuktikan teori 

prosocial organization behaviour 

maupun teori planned of behaviour 

berkaitan dengan minat pegawai 

untuk melakukan whistle-blowing 

yang merupakan salah satu faktor 

untuk dapat menentukan tindakan 

atau perilaku apa yang muncul dari 

individu. Hal ini berarti semakin 

tinggi atau semakin rendah komitmen 

organisasi seorang pegawai tidak 

berpengaruh terhadap minat pegawai 

untuk melakukan whistle-blowing. 

Pengaruh Ethical Climate-Principle 

Terhadap Minat Whistle-blowing 

Ethical climate-principle 

adalah keadaan lingkungan organisasi 
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yang membentuk anggota 

organisasinya menjadi seseorang 

yang berpegang teguh pada aturan, 

norma dan hukum yang berlaku di 

lingkungan kerjanya (Sasmita, 2019). 

Pengujian hipotesis kedua (H2) 

menunjukan hasil bahwa ethical 

climate-principle berpengaruh 

signifikan posistif terhadap minat 

PNS untuk melakukan whistle-

blowing, dengan demikian H2 

diterima sehingga hipotesis yang 

menyatakan bahwa ethical climate-

principle berpengaruh sigifikan 

positif terhadap minat PNS untuk 

melakukan whistle-blowing adalah 

diterima.  

Hal yang mendasari 

diterimanya hipotesis kedua adalah 

karena nilai sigifikansi pada uji t 

adalah sebesar 0,000 yang lebih kecil 

dari signifikansi alfa (α), sehingga 

hasil yang diperoleh menyatakan 

bahwa variabel ethical climate-

principle berpengaruh signifikan 

positif terhadap minat PNS untuk 

melakukan whistle-blowing, artinya 

semakin tinggi tingkat ethical 

climate-principle yang terjadi dalam 

perusahaan maka minat untuk 

melakukan whistle-blowing semakin 

tinggi.  

Tingginya tingkat ethical 

climate-principle dalam perusahaan 

dapat meningkatkan minat untuk 

melakukan whistle-blowing hal ini 

karena KPP Pratama Mulyorejo 

Wilayah Jawa Timur merupakan 

instansi pemeritahan yang memiliki 

peraturan yang ketat dan wajib 

dipatuhi oleh segenap PNS yang 

bekerja pada KPP Pratama Mulyorejo 

Wilayah Jawa Timur. Apabila 

dikaitkan dengan teori, variabel 

ethical climate-principle dapat 

membuktikan kebenaran teori yang 

digunakan dalam penelitian yaitu 

teori perilaku prososial organisasi 

atau theory of prosocial organization 

behavior dan teori perilaku terencana 

atau theory of planned behavior. 

Variabel ethical climate-principle 

berkaitan dengan teori prososial 

orgaisasi karena pegawai cenderung 

akan mematuhi peraturan dan 

kebijakan dalam organisasi dan 

menentang praktik-praktik yang tidak 

sesuai dengan tujuan organisasi. Para 

pegawai memiliki keyakinan yang 

tinggi dalam diri mereka untuk 

bekerja sesuai aturan dalam 

organisasi termasuk memenuhi 

standar profesi yang ditentukan agar 

dapat memberikan pelayanan yang 

terbaik. Hal ini disebut sebagai 

bentuk perilaku prososial terhadap 

organisasi.  

Apabila dikaitkan dengan 

teori perilaku terencana atau theory of 

planned behavior, variabel ethical 

climate-principle berkaitan dengan 

salah satu konstruk dalam teori 

perilaku terencana yaitu norma 

subyektif atau subjective norm. 

Konstruk ini dikaitkan dengan 

variabel ethical climate-principle 

karena konstuk tersebut dapat 

menjadi pengarah individu untuk 

melakukan suatu tindakan whistle-

blowing karena adanya persepsi 

tekanan dan nilai-nilai sosial yang 

mendorong individu mewujudkan 

perilaku tersebut.  

Pengaruh Personal Cost Of 

Reporting Terhadap Minat Whistle-

blowing 

Personal cost of reporting 

adalah sebuah pandangan pegawai 

bahwa ada resiko pembalasan/balas 

dendam atau sanksi dari anggota 

organisasi terhadap dirinya, yang 
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dapat mengurangi minat pegawai 

tersebut untuk melaporkan adanya 

wrongdoing (Napitupulu & 

Bernawatai, 2016). Pengujian 

hipotesis ketiga (H3) menunjukan 

hasil bahwa personal cost of 

reporting tidak berpengaruh 

signifikan terhadap minat PNS untuk 

melakukan whistle-blowing, dengan 

demikian H3 ditolak sehingga 

hipotesis yang menyatakan bahwa 

personal cost of reporting 

berpengaruh terhadap minat PNS 

untuk melakukan whistle-blowing 

adalah ditolak. Hal yang mendasari 

ditolaknya hipotesis pertama adalah 

karena nilai sigifikansi pada uji t 

adalah sebesar 0,360 yang lebih besar 

dari signifikansi alfa (α), sehingga 

hasil yang diperoleh menyatakan 

bahwa variabel personal cost of 

reporting tidak berpengaruh 

signifikan terhadap minat PNS untuk 

melakukan whistle-blowing. 

Apabila dikaitkan dengan 

teori, variabel personal cost of 

reporting tidak dapat membuktikan 

teori prosocial organization 

behaviour maupun teori planned of 

behaviour berkaitan dengan minat 

pegawai untuk melakukan whistle-

blowing. Teori tersebut tidak dapat 

dibuktikan karena ditemukan bahwa 

personal cost of reporting tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

minat untuk melakukan whistle-

blowing, hal ini disebabkan karena 

hasil analisis menunjukan bahwa 

pegawai yang memiliki personal cost 

of reporting tinggi meskipun 

cenderung memiliki minat untuk 

melakukan whistle-blowing yang 

tinggi namun ada yang memiliki 

minat untuk melakukan whistle-

blowing yang rendah, sedangkan 

pegawai yang memiliki personal cost 

of reporting rendah memiliki minat 

untuk melakukan whistle-blowing 

yang tinggi. Hal ini berarti semakin 

tinggi atau semakin rendah personal 

cost of reporting seorang pegawai 

tidak berpengaruh terhadap minat 

pegawai untuk melakukan whistle-

blowing. 

Pengaruh Tingkat Keseriusan 

Kecurangan Terhadap Minat 

Whistle-blowing 

Tingkat keseriusan 

kecurangan adalah ukuran besar 

keseriusan pelanggaran yang dapat 

merugikan organisasi (Winardi, 

2013). Kecurangan yang 

menimbulkan kerugian paling besar 

bagi individu atau organisasi akan 

berdampak pada semakin besar 

keinginan atau minat untuk 

melaporkan kecurangan tersebut 

(whistle-blowing). Persepsi tiap 

anggota organisasi terhadap tingkat 

keseriusan kecurangan selain 

berkaitan dengan besaran nilai 

kecurangan, juga tidak dapat 

dipisahkan dari jenis kecurangan 

yang terjadi. 

Pengujian hipotesis keempat 

(H4) menunjukan hasil bahwa tingkat 

keseriusan kecurangan berpengaruh 

signifikan positif terhadap minat PNS 

untuk melakukan whistle-blowing, 

dengan demikian H4 diterima 

sehingga hipotesis yang menyatakan 

bahwa tingkat keseriusan kecurangan 

berpengaruh sigifikan positif terhadap 

minat PNS untuk melakukan whistle-

blowing adalah diterima. Hal yang 

mendasari diterimanya hipotesis 

keempat adalah karena nilai 

sigifikansi pada uji t adalah sebesar 

0,042 yang lebih kecil dari 

signifikansi alfa (α), sehingga hasil 

yang diperoleh menyatakan bahwa 
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variabel tingkat keseriusan 

kecurangan berpengaruh signifikan 

positif terhadap minat PNS untuk 

melakukan whistle-blowing, artinya 

semakin tinggi tingkat tingkat 

keseriusan kecurangan yang terjadi 

dalam perusahaan maka minat untuk 

melakukan whistle-blowing semakin 

tinggi. Tingginya tingkat tingkat 

keseriusan kecurangan dalam 

perusahaan dapat meningkatkan 

minat untuk melakukan whistle-

blowing hal ini karena KPP Pratama 

Mulyorejo Wilayah Jawa Timur 

merupakan instansi pemeritahan yang 

tidak menoleransi tindakan 

kecurangan sekecil apapun itu. Para 

PNS yang bekerja pada KPP Pratama 

Mulyorejo Wilayah Jawa Timur 

sangat menjunjung budaya integritas 

dalam bekerja sehingga segala bentuk 

kecurangan dianggap akan sangat 

merugikan perusahaan. 

Pada penelitian ini, variabel 

tingkat keseriusan kecurangan dapat 

membuktikan kebenaran teori yang 

digunakan yaitu perilaku prososial 

organisasi atau theory of prosocial 

organization behavior dan teori 

perilaku terencana atau theory of 

planned behavior. Pada teori perilaku 

prososial organisasi atau theory of 

prosocial organization behavior 

terdapat perilaku yang dilakukan 

dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan inidvidu, kelompok 

atau suatu organisasi. Variabel tingkat 

keseriusan kecurangan berkaitan 

dengan teori prososial organisasi 

karena PNS menganggap semua 

bentuk kecurangan akan 

mengakibatkan kerugian bagi 

perusahaan baik kecurangan tersebut 

material atau tidak. Integritas dalam 

pekerjaan merupakan hal yang sangat 

diutamakan karena termasuk dalam 

kode etik profesi yang harus 

dilaksanakan. 

Apabila dikaitkan dengan 

teori perilaku terencana atau theory of 

planned behavior, variabel tingkat 

keseriusan kecurangan berikaitan 

dengan salah satu konstruk dalam 

teori perilaku terencana yaitu norma 

subyektif atau subjective norm. 

Konstruk ini dikaitkan dengan 

variabel tingkat keseriusan 

kecurangan karena konstuk tersebut 

dapat menjadi pengarah individu 

untuk melakukan suatu tindakan 

whistle-blowing karena adanya 

persepsi tekanan dan nilai-nilai sosial 

yang mendorong individu 

mewujudkan perilaku tersebut. 

Pegawai meyakini bahwa setiap 

bentuk kecurangan adalah perbuatan 

melanggar etika serta nilai-nilai 

organisasi. Materialitas suatu 

kecurangan akan menentukan 

seberapa besar kerugian yang akan 

ditimbulkan bagi organsasi dan 

menunjukan tingkat keseriusan 

kecurangan serta dampaknya bagi 

organisasi dan pegawai. Dimana 

semakin tinggi tingkat keseriusan 

kecurangan maka semakin merugikan 

organisasi dan pegawai sehingga 

menyebabkan semakin tinggi minat 

pegawai untuk melakukan whistle-

blowing. 

PENUTUP  

Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk 

menganalisis pengaruh komitmen 

organisasi, ethical climate-principle, 

personal cost reporting, dan tingkat 

keseriusan kecurangan terhadap 

minat PNS untuk melakukan whistle-

blowing. Penelitian ini dilakukan 

dengan menganalisis 69 kuesioner 

yang telah disebarkan kepada 90 PNS 

yang bekerja pada KPP Pratama 
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Mulyorejo Wilayah Jawa Timur. 

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan dapat disimpulkan hasil 

penelitan sebagai berikut : 

1. Komitmen Organisasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

minat PNS untuk  melakukan 

whistle-blowing. Hal ini 

disebabkan karena adanya 

dilema keputusan oleh pegawai 

sehingga sulit untuk 

memutuskan berkomitmen 

kepada organisasi (instansi 

pemerintah). 

2. Ethical Climate-Principle 

berpengaruh signifikan positif 

terhadap minat PNS untuk 

melakukan whistle-blowing. Hal 

ini disebabkan karena mematuhi 

peraturan serta kebijakan dalam 

organisasi menjadi hal yang 

sangat penting bagi pegawai. 

3. Personal Cost Of Reporting tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

minat PNS untuk melakukan 

whistle-blowing. Hal ini 

disebabkan karena pegawai 

meyakini bahwa whistle-blowing 

system adalah saluran pelaporan 

kecurangan yang aman bagi 

pegawai. 

4. Tingkat Keseriusan Kecurangan 

berpengaruh signifikan positif 

minat PNS untuk melakukan 

whistle-blowing atau hipotesis 

keempat diterima. Hal ini 

disebabkan karena materialitas 

suatu kecurangan menunjukan 

besarnya kerugian yang timbul 

bagi organisasi sehingga 

mempengaruhi minat melakukan 

whistle-blowing. 

Keterbatasan 

Penelitian ini masih memiliki 

sejumlah keterbatasan baik dalam hal 

pengambilan sampel dan dalam segi 

pengujian sampel. Keterbaasan 

penelitian tersebut antara lain : 

1. Pengumpulan data tidak 

maksimal karena dilakukan pada 

akir tahun. Periode tersebut 

merupakan waktu di saat para 

PNS meakukan pelaporan dan 

pertanggungjawaban akhir 

tahun. Selain itu, pada akhir 

tahun banyak PNS yang 

mengambil cuti besar. Hal ini 

menyebabkan terbatasnya PNS 

yang tersedia untuk mejadi 

responden penelitian. 

2. Penelitian ini hanya diolah 

berdasarkan data kuesioner dan 

tidak melakukan wawancara 

tambahan untuk mengonfimasi 

jawaban responden.  

3. Peneliti tidak dapat memastikan 

bahwa seluruh responden adalah 

PNS. Ada kemungkinan bahwa 

beberapa responden adalah 

bukan PNS melainkan Pegawai 

Kontrak. 

4. Kemungkinan adanya bias 

pemahaman terhadap item 

pernyataan variabel tingkat 

keseriusan kecurangan. 

Saran 

Penelitian ini tentunya memiliki 

keterbatasan dan kekurangan, sehinga 

peneliti memberikan saran untuk 

penelitian selanjutnya dengan topik 

yang sama, adapun sarannya sebagai 

berikut : 

1. Bagi penelitian selanjutnya 

disarankan agar menggabungkan 

penyebaran kuesioner dengan 

wawancara sehingga persepsi 

responden terhadap pernyataan 

yang ada dapat diketahui secara 

mendalam. 
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2. Penelitian selanjutnya dapat 

menjelaskan dengan lebih rinci 

maksud dari item penyataan 

kuesioner sehingga mudah 

dimengerti oleh responden.  

3. Peneliti selanjutnya harus 

memastikan status kepegawaian 

pegawai yang menjadi responden 

sehingga memenuhi kriteria 

sampel yang digunakan. 

4. Pada penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan variabel 

independen lain di luar variabel 

independen yang digunakan 

dalam penelitian ini yang 

memberikan hasil yang 

mendukung misalnya gender, 

sikap terhadap whistle-blowing, 

ethical climate-egoism, self 

efficacy dan lain sebagainya.  

5. Bagi KPP Pratama Mulyorejo 

Wilayah Jawa Timur tetap 

mempertahankan penerapan 

ethical climate-principle yang 

tinggi sehingga di dalam 

organisasi terdapat aturan yang 

menjadi pedoman bagi pegawai 

untuk bekerja. Komitmen 

organisasi harus ditingkatkan 

dan sebaiknya diberikan arahan 

dan pengertian mengenai 

pentingnya pegawai untuk 

memiliki komitmen organisasi 

yang tinggi. Adanya sosialiasi 

mengenai whistle-blowing 

system harus dilakukan sehingga 

pegawai mengetahui saluran 

pelaporan yang tepat dan 

kecurangan seperti apa yang 

layak untuk dilaporkan.  
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