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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Akhir-akhir ini kasus whistleblowing banyak menjadi sorotan. 

Whistleblowing dianggap sebagai suatu sistem yang mempunyai manfaat bagi 

suatu perusahaan. Manfaat tersebut antara lain tersedianya cara penyampaian yang 

kritis, tersedianya mekanisme deteksi dini atas kemungkinan terjadinya suatu 

pelanggaran, adanya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara 

internal dan mengurangi resiko dari dampak pelanggaran. Karyono (2013:59) 

Prosedur tertulis harus dibuat untuk mencegah kecurangan atau pelanggaran dan 

untuk mendukung suatu kebijakan. Prosedur tersebut yaitu dengan memuat sistem 

pelaporan dan ketentuan untuk menindak pelaku kecurangan. Sistem pelaporan 

tersebut adalah sistem whistleblowing. Valery (2011: 162) Sistem whistleblowing 

tersebut merupakan penyedia media “pengaduan” yang akan memberikan akses 

yang lebih terbuka, namun tetap harus menjaga kerahasiaan identitas para 

narasumber beserta materi yang disampaikan.  

Salah satu cara mencegah kecurangan akuntansi sehingga dapat 

mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah dengan melakukan 

whistleblowing. Istilah whistleblowing dalam bahasa inggris dapat diartikan 

sebagai “peniup peluit”. Seperti seorang wasit yang meniup peluit menandakan 

bahwa telah terjadi kesalahan atau pelanggaran dalam suatu pertandingan. Peniup 

peluit dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengungkapkan 
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kesalahan orang lain yang dianggapnya melanggar suatu aturan yang sudah 

ditetapkan.  Whistleblowing merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

atau beberapa orang pegawai untuk membocorkan kecurangan entah yang 

dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak didalam maupun diluar 

organisasi atau whistleblowing dapat dikatakan merupakan tindakan seorang 

pegawai untuk melaporkan penyimpangan keuangan perusahaan. Setyawati, dkk 

(2015) whistleblowing berpusat pada pelaporan pegawai atas kecurangan 

korporasi pada organisasi mereka sendiri. 

Seseorang yang melakukan tindakan whistleblowing disebut pelapor 

pelanggaran atau whistleblower. Keberadaan whistleblower sangat membantu 

dalam pengungkapan kecurangan. Apalagi semenjak maraknya praktik 

kecurangan. Seorang whistleblower merupakan orang yang berada didalam yaitu 

orang yang mengungkap dugaan kecurangan atau pelanggaran yang terjadi di 

lingkungan perusahaan atau organisasi itu sendiri. Orang ini biasanya mempunyai 

data atau bukti yang memadai terkait tindakan yang melawan hukum tersebut. 

Peran whistleblower sangatlah penting dalam mengungkap suatu tindakan 

melawan hukum di dalam organisasi tersebut. 

Peran whistleblower sebagai salah satu bentuk pengawasan kinerja dari 

organisasi. Hal ini dikarenakan whistleblower dapat dilakukan oleh siapa saja 

yang mengetahui tindak kecurangan dalam organisasi. Namun, banyak orang yang 

takut untuk mengadukan  kecurangan tersebut alasannya tak sedikit resiko yang 

harus dihadapi bahkan sulit dihindari dan solusi dari mereka lebih memilih untuk 

diam. Mulai dari ancaman terlapor pada dirinya maupun keluarganya dan 



3 

 

ancaman pemecatan. Keengganan untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui 

dapat diatasi melalui penerapan whistleblowing system yang efektif, transparan 

dan bertanggung jawab. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi 

karyawan dalam melaporkan pelanggaran. 

Di Indonesia sendiri banyak kasus pelanggaran ataupun kecurangan dan 

manjadikan pelapor tersebut sebagai whistleblower salah satunya seperti 

Vincentius Amin Susanto, mantan pegawai PT. Asian Agri yang mengungkap 

skandal manipulasi pajak trilyunan rupiah perusahaan perkebunan raksasa milik 

konglomerat Sukanto Tanoto. Vincentius sengaja datang ke KPK untuk 

membeberkan permasalahan keuangan PT. Asian Agri yang dilengkapi dengan 

sejumlah dokumen keuangan dan data digital. Pembeberan Vincent ini kemudian 

ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyerahkan permasalahan tersebut ke 

Direktorat Pajak dan ditemukan terjadinya penggelapan pajak yang berupa 

penggelapan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan 

total Rp2,62 triliun penyimpangan transaksi. Dengan terungkapnya kasus berupa 

manipulasi pajak tersebut, ditetapkan 8 orang tersangka yang terlibat kasus 

tersebut yang merupakan pengurus, direktur, dan penanggung jawab perusahaan. 

Dengan kasus tersebut, Vincent disebut sebagai whistleblower dan dilindungi oleh 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (Sumber: www.kompasiana.com 

diakses tanggal 01 oktober 2016) 

Didalam perusahaan, terdapat dua cara sistem pelaporan yaitu sistem 

pelaporan internal dan sistem pelaporan eksternal. Sistem pelaporan internal 

umumnya terjadi ketika seseorang atau beberapa pegawai tahu mengenai 
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kecurangan yang dilakukan oleh pegawai lain atau bagiannya kemudian 

melaporkan kecurangan itu kepada pimpinan perusahaan itu yang lebih tinggi dan 

sistem pelaporan eksternal menyangkut kasus dimana seorang pekerja mengetahui 

kecurangan yang dilakukan perusahaannya lalu membocorkan kepada masyarakat 

karena dia tahu bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat. Seseorang 

yang melaporkan pelanggaran tersebut harus memberikan bukti, informasi, atau 

indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat 

ditelusuri atau ditindaklanjuti. Tanpa informasi yang memadai, laporan akan sulit 

untuk ditindaklanjuti. 

Di Amerika Serikat, ada menerbitkan Sarbanes-Oxley (SOX) Act pada 

tahun 2002 yaitu peraturan yang mewajibkan perusahaan yang sudah go publik  

diwajibkan membuat sistem pelaporan yang memungkinkan seorang 

whistleblower melaporkan suatu pelanggaran dan memberikan perlindungannya 

kepada whistleblower dan sediakan secara khusus untuk mendorong intensi 

whistleblowing dan menyediakan perlindungan bagi pegawai yang 

mengungkapkan hal-hal yang tidak jelas atas masalah kecurangan atau 

penyimpangan dan di Indonesia sendiri sudah ada jaminan keamanan dan 

perlindungan hukum terhadap whistleblower sejak tahun 2006 dengan lahirnya 

UU 13 tahun 2006 tentang  Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang nantinya 

akan melindungi whistleblower tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu 

pendorong atau motivasi seseorang untuk menjadi whistleblower. Sistem 

pelaporan dan perlindungan tersebut tidak hanya menyangkut perlindungan fisik, 
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melainkan juga perlindungan yang bersifat non fisik, seperti perlindungan secara 

hukum. Bahkan, di beberapa negara, whistleblower juga mendapatkan reward. 

Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (SPP) atau Whistleblowing 

System (WBS) diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 

pada 10 November  2008. Peraturan tersebut mewajibkan para pegawai untuk 

melaporkan kecurangan manajemen kepada pihak pembuat kebijakan yang sesuai. 

Dengan adanya sistem whistleblowing ini akan mengurangi atau dapat mencegah 

timbulnya prilaku yang menyimpang, termasuk praktif-praktif koruptif. 

Menurut Corruption Perceptions Index (CPI) yang dikeluarkan 

Transparancy International (TI) tahun 2015, Indonesia berada dalam urutan ke 88 

dari 168 negara yang disurvei. Jadi disini Indonesia dapat dikatakan negara yang 

koruptif. (Sumber: www.transparency.org diakses tanggal 25 november 2016). 

Whistleblowing disini dapat berperan besar dalam pengungkapan praktek 

korupsi lembaga-lembaga publik, pemerintahan maupun swasta. Tanpa adanya 

sistem pelaporan dan perlindungan whistleblower, partisipasi publik dalam 

membongkar suatu dugaan tindak pidana atau pelanggaran menjadi rendah. Hal 

itu berarti praktek menyimpang, pelanggaran ataupun kejahatan pun semakin 

subur.  

Perusahaan selalu menjadi isu sentral terkait dengan kecurangan dan 

pelanggaran sehingga whistleblowing bagus bila diterapkan di perusahaan karena 

dengan adanya whistleblowing dapat mencegah kecurangan (fraud) dalam suatu 

perusahaan tersebut karena saat ini kecurangan atau pelanggaran sangat banyak 

terjadi yang melibatkan pihak dalam perusahaan maupun luar perusahaan 
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terutama manajer, seperti yang terjadi di PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) 

Persero. 

 Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau 

menetapkan pejabat setingkat manajer BUMN PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 

V sebagai tersangka dugaan penyimpangan dana land clearing sebesar Rp 8,8 

miliar. Muhammad Abu Bakar selaku Asisten Tindak Pidana Khusus (Atpidus) 

menyatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan secara maraton atas dugaan 

penyimpangan dana negara di PTPN V. Berdasarkan hasil penyidikan pihak 

kejaksaan telah menetapkan empat pejabat setingkat manajer sebagai tersangka 

dalam kasus tersebut.Tersangka tersebut adalah Syamsurizal Ketua Panitia Lelang 

dan H Mahmudi Kabag Tanaman dan anggota panitia lelang PTPN V. Kedua 

tersangka ini tersandung dalam kasus mark up harga proyek. Sedangkan dua 

orang lagi merupakan manajer PTPN V Perkebunan Sungai Rokan, Firdaus 

Sembiring, dan manajer Perkebunan Tandun di Kabupaten Suprah di Kabupaten 

Rokan Hulu, atau terpaut sekitar 200 km arah utara dari Pekanbaru.  Empat 

pimpinan BUMN itu telah di jadikan tersangka dalam kasus dugaan 

penyimpangan dana negara Rp 8,8 miliar. Penyimpangan dana negara itu terjadi 

dalam replanting (peremajaan) perkebunan kelapa sawit di Tandun dan Sungai 

Rokan. Dalam rencana tata ruang kerja (RKT) land clering perkebunan itu seluas 

1971 hektar dengan dana Rp 8,8 miliar. Tapi dalam prakteknya, pihak panitia 

lelang hanya mengerjakan seluas 1753 hektar. Dugaan penyimpangan itu terjadi, 

dengan luas land clering 1753 hektar dana yang dibutuhkan juga sebesar Rp 8,8 
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miliar. Padahal dana sebanyak itu semestinya untuk land clearing seluas 1971 

hektar. Dalam hal ini terjadi penyimpangan dana negara sekitar Rp 5 miliar.  

Selain itu juga terjadi penyimpangan dana panen dan upah angkut di kebun 

yang sama. Hasil penyidikan, panen tanda buah segar (TBS) yang berasal dari 

kebun peremajaan itu tidak bisa dibuktikan dalam pencatatan pihak perusahaan. 

Artinya, ketika perkebunan akan diremajakan dalam sebuah proyek, hasil TBS 

justru diperjualbelikan pihak manajer. Dalam hal ini diperkirakan kerugian negara 

mencapai Rp 2 miliar. (Sumber: www.news.detik.com diakses tanggal 25 

november 2016). 

Dari beberapa kasus tersebut, dijelaskan bahwa PT. Perkebunan Nusantara 

V (PTPN) Persero telah melakukan kecurangan atau penyimpangan berupa kasus 

korupsi dan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana.  

Dengan terjadinya kasus kecurangan yang ada di perusahaaan tersebut 

maka PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) Persero menerapkan suatu sistem 

yang dikenal dengan whistleblowing system. PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) 

Persero adalah perusahaan bekas Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang 

bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. PT. Perkebunan Nusantara 

V (PTPN) Persero sendiri memiliki 154 pegawai yang dapat dilihat pada tabel 1.1. 

 

 

 

 

 

http://www.news.detik.com/
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit
https://id.wikipedia.org/wiki/Karet
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Tabel 1.1 

Jumlah Pegawai di PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) Kota Pekanbaru 

No. Bagian/Bidang Jabatan Keterangan Jumlah 

1. Bagian Sekretariat 

Perusahaan 
Kepala Bagian 

Pegawai yang 

memiliki jabatan 

2 

Manager 4 

Direktur 1 

Kepala Urusan 4 

Asisten Urusan 
Pegawai yang 

memiliki tidak jabatan 
14 

Total 25 

2. Bagian Satuan 

Pengawasan 

Internal  

Kepala Bagian 

Pegawai yang 

memiliki jabatan 

1 

Kepala Urusan 5 

Penanggung Jawab Kepala 

Urusan  
4 

Asisten Urusan 
Pegawai yang  tidak 

memiliki jabatan 
15 

Total 25 

3. Bagian Tanaman Kepala Bagian Pegawai yang 

memiliki jabatan 

1 

Kepala Urusan 2 

Asisten Urusan 
Pegawai yang  tidak 

memiliki jabatan 
5 

Total 8 

4. Bagian Teknik dan 

Pengolahan 
Kepala Bagian 

Pegawai yang 

memiliki jabatan 

1 

Kepala Urusan 3 

Penanggung Jawab Kepala 

Urusan  
2 

Asisten Urusan 
Pegawai yang  tidak 

memiliki jabatan 
7 

Total 13 

5. Bagian Keuangan Kepala Bagian 

Pegawai yang 

memiliki jabatan 

2 

Kepala Urusan 6 

Penanggung Jawab Kepala 

Urusan  
1 

Asisten Urusan 
Pegawai yang  tidak 

memiliki jabatan 

12 

Penanggung Jawab Kepala 

Urusan  
2 

Total 23 

6. Bagian Pemasaran 

dan HPS 

Pembelian TBS 

dan Bokar 

Penanggung Jawab Kepala 

Bagian  
Pegawai yang 

memiliki jabatan 

1 

Kepala Urusan 2 

Penanggung Jawab Kepala 

Urusan  
1 
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Asisten Urusan 
Pegawai yang  tidak 

memiliki jabatan 
6 

Total 10 

7. Bagian 

Transformasi 

Bisnis 

Kepala Urusan 
Pegawai yang 

memiliki jabatan 
3 

Asisten Urusan 
Pegawai yang  tidak 

memiliki jabatan 
9 

Total 12 

8. Bagian 

Pengembangan 

Usaha 

Penanggung Jawab Kepala 

Urusan  Pegawai yang 

memiliki jabatan 

1 

Kepala Urusan 2 

Asisten Urusan 
Pegawai yang  tidak 

memiliki jabatan 
4 

Total 7 

9. Bagian Sumber 

Daya Manusia 
Kepala Bagian Pegawai yang 

memiliki jabatan 

1 

Kepala Urusan 7 

Asisten Urusan 
Pegawai yang  tidak 

memiliki jabatan 
6 

Total 14 

10. Bagian Umum Kepala Bagian 

Pegawai yang 

memiliki jabatan 

1 

Kepala Urusan 2 

Penanggung Jawab Kepala 

Urusan  
2 

Asisten Urusan 
Pegawai yang  tidak 

memiliki jabatan 
6 

Total 11 

11. Bagian Pengadaan Kepala Bagian 

Pegawai yang 

memiliki jabatan 

1 

Kepala Urusan 1 

Penanggung Jawab Kepala 

Urusan  
1 

Asisten Urusan 
Pegawai yang  tidak 

memiliki jabatan 
3 

Total 6 

                                        Total Keseluruhan Pegawai 154 

  Sumber: PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) Persero 2016 

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah keseluruhan pegawai di 

PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) Persero Kota Pekanbaru sebanyak 154 

pegawai yang terdiri dari pegawai yang memiliki jabatan sebanyak 65 orang dan 

pegawai yang tidak memiliki sebanyak jabatan 89 orang. 
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PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) adalah salah satu dari sekian banyak 

perusahaan yang membangun dan menerapkan sistem whistleblowing sebagai 

salah satu mekanisme kontrol atas jalan-nya perusahaan.  

Perusahaan perlu menerapkan sistem dan prosedur penyelesaian 

pengaduan pelanggaran dalam suatu aturan yang disebut Pedoman Penanganan 

Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System-WBS). Penerapan pedoman ini 

juga merupakan bentuk ketaatan penerapan prinsip-prinsip GCG khususnya pasal 

27 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 

2011 yang berbunyi “Direksi menyusun ketentuan yang mengatur tentang 

mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang 

bersangkutan”. 

Sistem whistleblowing yang ada di PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) 

Persero Kota Pekanbaru dibangun sejak pada tahun 2012. Sistem whistleblowing 

ini dilakukan oleh seluruh pegawai, agar para pegawai dapat melaporkan adanya 

kecurangan kepada atasannya langsung dan mendorong partisipasi pegawai 

perusahaan dan masyarakat untuk berani bertindak untuk mencegah terjadinya 

kecurangan atau pelanggaran  dengan melaporkannya kepada pihak yang dapat 

menanganinya.   

Menurut Humas PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) menyatakan PT. 

Perkebunan Nusantara V (PTPN) Persero menerapkan sistem pelaporan 

pelanggaran atau whistleblowing system (WBS) untuk mencegah praktik 

penyimpangan dan kecurangan yang terjadi di lingkungan perusahaan dan  salah 

satu upaya dalam meningkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan 
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transparansi dan akuntabilitas informasi (prinsip-prinsip good corporate 

governance). Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi 

pelapor yang akan melaporkan pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan. 

(Sumber: www.ptpn5.com diakses tanggal 25 november 2016). 

Sistem whistleblowing di PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) Persero 

melingkupi kasus pengaduan atas kecurangan (fraud) dan penyalahgunaan 

wewenang berupa pencucian uang milik perusahaan, pengeluaran atau 

pembayaran fiktif, penggelapan aset perusahaan, penyalahgunaan aset perusahaan, 

rekayasa laporan keuangan dan kasus rekayasa laporan non keuangan serta 

pengaduan atas pelanggaran etika bisnis dan etika kerja seperti potensi benturan 

kepentingan (conflict of interest), penerimaan gratifikasi dan pelanggaran etika 

lainnya. Pengungkapan atau pengaduan ini umumnya dilakukan secara rahasia 

(confidential) dan akan terjamin kerahasiaan pengirim informasi tersebut. 

Dengan terjadinya kasus-kasus pelanggaran ataupun kecurangan maka 

seseorang ataupun pegawai yang ada diperusahaan tersebut harus membocorkan 

atau melaporkan kecurangan atau pelanggaran tersebut kepada pihak tertentu dan 

dengan adanya whistleblowing system di dalam suatu perusahaan, sangat penting 

untuk mengawasi kinerja internal. Selain mengawasi kinerja, pegawai juga dapat 

melaporkan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh sesama pegawai beserta 

buktinya melalui whistleblowing system yang langsung terhubung kepada bagian 

sistem pengendalian internal (SPI) atau komite audit. Bidang SPI disini akan 

menerima, menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang bukan bersifat 

kecurangan dan penyalahgunaan wewenang, namun apabila pengaduan tersebut 

http://www.ptpn5.com/
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bersifat kecurangan dan penyalahgunaan wewenang maka Tim Audit 

mengambilalih untuk dilakukan investigasi selanjutnya, serta akan merahasiakan 

identitasnya dan memberikan jaminan perlindungan. 

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel terikat yaitu intensi melakukan 

whistleblowing. Intensi melakukan whistleblowing ini adalah perilaku 

pengungkapan tindak pelanggaran yang dilakukan seseorang berdasarkan tingkah 

laku sesuai dengan sikap mereka. Selain itu, pada penelitian ini terdapat empat 

variabel bebas yaitu identitas profesional, locus of control, intensitas moral dan 

reward.  

Kreshastuti dan Prastiwi (2014) Seseorang yang menjunjung tinggi 

identitas profesionalnya akan mendorong terbentuknya sikap patuh terhadap 

standar profesional dan kode etik yang berlaku demi melindungi profesinya. Dan 

demi melindungi profesinya seseorang akan lebih merasa bertanggung jawab jika 

terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku hingga menimbulkan intensi 

untuk melakukan whistleblowing. Jika pegawai memiliki identitas profesional 

yang tinggi maka niat untuk  melaporkan pelanggaran ataupun kecurangan akan 

meningkat.  

Menurut Hariani et.al (2013) dalam Purnamasari et.al (2015) locus of 

control adalah persepsi tentang kendali mereka atas nasib, kepercayaan diri dan 

kepercayaan mereka atas keberhasilan diri.  Beberapa orang merasa yakin bahwa 

mereka mengatur dirinya secara sepenuhnya, bahwa mereka merupakan penentu 

nasib mereka sendiri dan memiliki tanggung jawab pribadi untuk apa yang terjadi 

terhadap diri mereka. Chiu (2002) menyatakan bahwa orang-orang percaya 
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whistleblowing menunjukkan intensi prilaku untuk melaporkan kesalahan yang 

dilakukan oleh rekan atau manajer. Jadi jika pegawai memiliki locus of control  

yang tinggi maka pegawai tersebut memiliki keyakinan yang besar untuk 

melakukan tindakan whistleblowing. 

Intensitas moral dapat dikaitkan dengan konsep persepsi control perilaku 

dalam teori perilaku terencana (theory of planned behavior). Kreshastuti dan 

Prastiwi (2014) menyatakan persepsi kontrol perilaku merupakan keyakinan 

seseorang bahwa persepsi yang dimilikinya merupakan hasil dari kontrol dirinya 

sendiri mengenai persepsi perilaku tersebut.  Setiawati dan Sari (2016) individu 

akan bertindak atau berperilaku sesuai dengan sikap yang melekat dalam dirinya 

terhadap suatu perilaku. Intensitas moral merupakan perluasan isu-isu yang terkait 

dengan isu moral utama dalam situasi yang akan mempengaruhi persepsi individu 

mengenai masalah etika dan intensi. Jadi jika pegawai memiliki intensitas moral 

yang tinggi maka akan meningkatkan intensi melakukan whistleblowing. 

Reward merupakan penghargaan bagi seseorang yang berani 

mengungkapkan kecurangan. Seorang atasan harus paham akan anggotanya serta 

mempunyai kewajiban untuk mengusahakan peningkatan kinerja bagi anggotanya. 

Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja tersebut adalah melalui reward. 

Sikstin (2014) memprediksi bahwa sebagian manusia merasa sangat senang dan 

tersanjung jika dihargai usahanya, baik dalam bentuk finansial maupun non-

finansial serta akan termotivasi pekerjaan nya jika diberikan Reward. Ayagre 

(2014) mengatakan bahwa reward telah dirancang dalam sistem whisteblower 

didalam organisasi untuk memotivasi pengungkapan rahasia di dalam organisasi. 
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Seseorang lebih termotivasi untuk bertindak ketika ia diberikan reward diakhir 

tugas dan tujuan yang telah seseorang lakukan. Dengan adanya reward yang 

diberikan kepada pegawai, maka pegawai tersebut mempunyai niat untuk 

melaporkan suatu pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri. 

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Ayagre (2014) 

dengan menggunakan variabel yaitu reward dan yang menjadi sampel pada 

penelitian ini adalah pegawai pada bagian atau bidang yang bekerja di PT. 

Perkebunan Nusantara V (PTPN) Persero  yang terdapat di kota pekanbaru. 

Dalam penelitian ini, peneliti menambahkan variabel reward sebagai variabel 

independen untuk menguji intensi dalam melakukan whistleblowing.  

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul 

“IDENTITAS PROFESIONAL, LOCUS OF CONTROL, INTENSITAS 

MORAL DAN REWARD TERHADAP INTENSI MELAKUKAN 

WHISTLEBLOWING” (Studi Empiris Pada Pegawai Di PT. Perkebunan 

Nusantara V (PTPN) Persero  Kota Pekanbaru). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka 

perumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah identitas profesional berpengaruh signifikan terhadap intensi 

melakukan whistleblowing pada PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) 

Persero Kota Pekanbaru ? 
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2. Apakah locus of control berpengaruh signifikan terhadap intensi melakukan 

whistleblowing pada PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) Persero Kota 

Pekanbaru? 

3. Apakah intensitas moral berpengaruh signifikan terhadap intensi melakukan 

whistleblowing pada PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) Persero Kota 

Pekanbaru? 

4. Apakah reward berpengaruh signifikan terhadap intensi melakukan 

whistleblowing pada PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) Persero Kota 

Pekanbaru? 

5. Apakah identitas profesional, locus of control, intensitas moral dan reward 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap  intensi melakukan 

whistleblowing pada PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) Persero Kota 

Pekanbaru? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian tentang pengaruh indentitas profesional, locus of control, 

intensitas moral dan reward terhadap intensi melakukan whistleblowing ini 

mempunyai beberapa tujuan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah indentitas profesional 

berpengaruh signifikan terhadap intensi melakukan whistleblowing yang 

terdapat di PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) Persero Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah locus of control berpengaruh 

signifikan terhadap intensi melakukan whistleblowing yang terdapat di PT. 

Perkebunan Nusantara V (PTPN) Persero Kota Pekanbaru. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah intensitas moral berpengaruh 

signifikan terhadap intensi melakukan whistleblowing yang terdapat di PT. 

Perkebunan Nusantara V (PTPN) Persero Kota Pekanbaru. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah reward berpengaruh signifikan 

terhadap intensi melakukan whistleblowing yang terdapat di PT. Perkebunan 

Nusantara V (PTPN) Persero Kota Pekanbaru. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah indentitas profesional, locus of 

control, intensitas moral dan reward secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap intensi melakukan whistleblowing di PT. Perkebunan Nusantara V 

(PTPN) Persero Kota Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

sebagai berikut: 

1. Bagi Badan PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) Persero  

Penelitian ini  diharapkan  dapat menjadi pertimbangan dalam perekrutan 

tenaga kerja dan penanaman kesadaran pentingnya pengungkapan 

pelanggaran yang dilakukan karyawan maupun atasannya. 

2. Bagi karyawan.  

Penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai  pengaruh antara 

indentitas moral, locus of control, intensitas moral dan reward terhadap 

intensi melakukan whistleblowing. 
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3. Bagi  akademisi dan peneliti.  

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

pengaruh indentitas moral, locus of control, intensitas moral, dan reward 

terhadap intensi melakukan whistleblowing. Dengan demikian diharapkan  

dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.   
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1.5    Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penilitian ini terdiri atas 6 bab. Masing-masing urutan 

yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Bab ini membahas landasan teori yang digunakan untuk membantu 

memecahkan masalah penelitian, meliputi teori dasar yang digunakan, 

pengertian intensi, identitas profesional, locus of control, intensitas 

moral, reward, intensi melakukan whistleblowing, whistleblowing 

dalam islam, serta pengembangan hipotesis, penelitian-penelitian 

terdahulu, dan kerangka pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan, lokasi 

dan waktu penelitian, desain penelitian, jenis dan sumber data,  

metode pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisis data 

serta operasional variabel penelitian. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, tujuan 

dan kegiatan, struktur organisasi perusahaan, serta uraian tugas 

perusahaan. 
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BAB V : PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan, 

deskripsi data penelitian, deskripsi data responden, uji statistik 

deskriptif  dan identifikasi pengukuran variabel. 

BAB VI  : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil analisis data dan 

pembahasan serta saran-saran yang dapat diberikan penulis. 

 

 


