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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Perilaku Terencana (Teory of Planned  Behaviour) 

Antara manusia yang satu dengan manusia lainnya memiliki perbedaan, 

salah satu perbedaan tersebut adalah tindakan baik dan buruk. Setiap tindakan 

yang dilakukan individu pasti memiliki latar belakang, tujuan serta dampak bagi 

individu yang melakukannya. 

Azwar (2011:11) teori perilaku terencana (theory of planned behavior) 

merupakan perluasan dari theory of reasoned action (TRA) yang dikembangkan 

oleh Icek Ajsen dan Martin Fisbein pada tahun 1980. Ajzen dan Fisbein 

mengembangkan teori perilaku terencana dengan menambah konstruk yang belum 

ada di theory of reasoned action yaitu persepsi kontrol perilaku (perceived 

behavioral control). Teori perilaku terencana  bertujuan untuk memprediksi dan 

memahami dampak dari niat berperilaku, mengidentifikasi strategi untuk merubah 

suatu perilaku serta menjelaskan perilaku nyata manusia. Teori perilaku terencana 

mengansumsi bahwa manusia yang bersifat rasional akan menggunakan informasi 

yang ada secara sistematik kemudian memahami dampak perilakunya sebelum 

memutuskan untuk mewujudkan perilaku tersebut. 

Teori perilaku terencana (TPB) mengenal kemungkinan bahwa banyak 

perilaku yang semuanya di bawah kontrol penuh individu. Dalam Teori perilaku 

terencana, perilaku yang ditampilkan individu timbul karena adanya intensi untuk 

berperilaku. Intensi merupakan indikasi seberapa keras seseorang berusaha untuk 
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menampilkan suatu perilaku. Jadi, semakin keras niat seseorang untuk terlibat 

dalam suatu perilaku maka semakin besar pula kecenderungan orang untuk 

melakukan perilaku tersebut. 

Intensi individu untuk menampilkan suatu perilaku adalah kombinasi dari 

sikap untuk menampilkan perilaku tersebut dan norma subjektif. Sikap individu 

terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi 

terhadap hasil perilaku, norma subjektif, kepercayaan-kepercayaan normatif dan 

motivasi untuk patuh. 

Dalam teori perilaku terencana ada beberapa tujuan dan manfaat diantaranya 

untuk meramalkan dan memahami pengaruh motivasional terhadap perilaku yang 

bukan dibawah kendali atau kemauan individunya sendiri. Untuk mengidentifikasi 

bagaimana dan kemana mengarahkan suatu strategi-strategi untuk perubahan 

perilaku dan juga untuk menjelaskan pada setiap aspek penting beberapa perilaku 

manusia. Teori ini menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap 

perilaku. Berdasarkan teori tersebut, hal utama dari teori tersebut adalah intensi 

untuk berperilaku. Teori perilaku terencana ini didasarkan pada asumsi bahwa 

manusia merupakan makhluk yang rasional dan mereka menggunakan infomasi 

yang mungkin baginya secara sistematis.  

Teori perilaku terencana ini menjelaskan bahwa niat individu untuk 

berperilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (Attitude Toward the 

Behavior), norma subjektif (Subjective Norm), dan persepsi kontrol perilaku 

(Perceived Behavioral Control). 
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Jogiyanto (2007:36) sikap terhadap perilaku perilaku (Attitude Toward the 

Behavior)  dari proses evaluasi kepercayaan atau perasaan positif atau negatif dari 

seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Azwar (2011:15) 

sikap terhadap perilaku berasal dari evaluasi setiap individu memberikan 

kesimpulan terhadap perilaku dalam bentuk baik-buruk, positif-negatif, 

menyenangkan-tidak menyenangkan sebagai potensi reaksi terhadap situasi atau 

objek tertentu. Individu akan bertindak sesuai dengan sikap yang ada dalam 

dirinya terhadap suatu perilaku. Sikap terhadap perilaku yang dianggap positif, 

nantinya akan dijadikan pilihan individu untuk membimbingnya dalam 

berperilaku di kehidupannya. 

Jogiyanto (2007:42) norma subjektif yaitu persepsi atau pandangan 

seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain akan mempengaruhi 

minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang 

dipertimbangkan. Azwar (2011:12) norma subjektif yaitu keyakinan yang berasal 

dari orang lain seperti anggota keluarga, teman, rekan kerja, masyarakat, 

lingkungan yang inginkan agar kita melakukannya. Norma subjektif sebagai 

persepsi individu mengenai apakah orang-orang yang penting baginya akan 

mendukung atau tidak untuk melakukan suatu perilaku tertentu dalam 

kehidupannya. Seorang individu akan berniat menampilkan suatu perilaku tertentu 

jika ia mempresentasi bahwa orang-orang lain yang penting berfikir bahwa ia 

seharusnya melakukan hal itu. 

Jogiyanto (2007:66) kontrol perilaku yaitu kepercayaan yang dimiliki 

seseorang mengenai sumber-sumber daya dan kesempatan yang dimiliki untuk 
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mengantisipasi sesuatu yang dihadapi untuk melakukan perilaku. Azwar 

(2011:12) berpendapat kontrol perilaku yaitu keyakinan individu terhadap 

seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan perilaku yang dipertimbangkan 

ketika tersedia atau tidaknya kesempatan dan sumber-sumber yang diperlukan. 

Keyakinan berasal dari individu di masa lalu atau dapat juga dipengaruhi oleh 

informasi tidak langsung dengan melihat pengalaman orang lainyang pernah 

melakukannya sehingga dapat mempengaruhi minat individu terhadap perilaku 

tersebut. Ketika seseorang memiliki sikap positif dan persepsi, seseorang tersebut 

memiliki suatu kepercayaan bahwa suatu perilaku dapat diterima di lingkungan 

sekitarnya, dan seseorang tersebut yakin bahwa sesuatu yang dilakukannya 

tersebut adalah hasil atas kontrol dirinya maka ia akan memiliki intensi untuk 

menunjukkan suatu perilaku.  

Variabel identitas profesional mempresentasikan komponen sikap terhadap 

perilaku. Identitas profesional tersebut akan membentuk keyakinan pada diri 

seseorang bahwa pekerjaan yang sedang dikerjakan memberikan hal yang baik 

bagi individu tersebut. Seseorang yang memiliki identitas profesional yang tinggi 

cenderung selalu mematuhi kode etik dan norma yang berlaku dengan tujuan 

untuk menghindari pelanggaran yang mungkin terjadi di masa depan yang dapat 

membahayakan profesinya. Oleh karena itu, mereka dapat termotivasi untuk 

melindungi pekerjaannya dengan melaporkan pelanggaran tersebut. 

Variabel locus of control mempresentasikan komponen persepsi kontrol 

perilaku. Perilaku individu merupakan hasil dari pengendalian yang dilakukan 

dari dalam diri individu sendiri. Pengendalian yang dilakukan individu dapat 
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dilihat dari cara pandangnya terhadap suatu peristiwa. Pengendalian diri ini sangat 

dibutuhkan karyawan untuk dapat mengungkapkan tindakan pelanggaran yang 

terjadi di perusahaan karena dengan pengendalian diri yang baik, maka pegawai 

dapat melakukan pengungkapan atas kecurangan atau pelanggaran yang terjadi. 

Variabel intensitas moral mempesentasikan sikap terhadap perilaku pada 

teori perilaku terencana. Dalam variabel ini, individu mengacu pada persepsi 

individu akan kemampuannya untuk menampilkan perilaku tersebut. Individu 

akan bertindak sesuai dengan sikap yang ada dalam dirinya terhadap suatu 

perilaku. Individu akan mengukur ukuran pasti baik atau buruk dari suatu perilaku 

yang dilakukan. Kontrol tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal individu 

yaitu diri individu itu sendiri dan faktor eksternal individu yaitu lingkungan 

dimana indvidu berada. 

Variabel reward mempresentasikan penghargaan individu terhadap perilaku. 

Dalam variabel ini, individu yang memberikan perilaku yang baik bagi 

perusahaan terutama untuk melaporkan suatu pelanggaran atau kecurangan yang 

ada diperusahaan demi kebaikan perusahaan itu sendiri akan diberikan 

penghargaan atas perilaku berani yang individu tersebut lakukan.  

2.2 Intensi 

Intensi atau niat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  berarti kehendak 

atau keinginan melakukan sesuatu. Intensi adalah suatu keinginan yang kuat untuk 

melakukan sesuatu yang muncul dari dalam diri setiap individu. 

Dalam teori perilaku terencana (theory of planned behavior) intensi 

dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu sikap terhadap perilaku, norma subyektif dan 
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persepsi kontrol perilaku. Intensi merupakan suatu proses seseorang untuk 

menunjukkan perilakunya. Intensi merupakan kecendrungan seseorang dapat 

memilih suatu perbuatan yang akan dilakukannya ataukah akan ditinggalkannya. 

Seseorang akan memiliki suatu niat atau intensi dalam dirinya sebelum melakukan 

hal yang ingin dilakukannya. Ketika seseorang telah memiliki persepsi dan sikap 

positif, memiliki keyakinan bahwa suatu perilaku dapat diterima lingkungan 

sekitarnya, dan yakin bahwa sesuatu yang dilakukannya adalah hasil atas dirinya 

sendiri maka ia akan memiliki intensi untuk menunjukkan suatu perilaku. 

2.3 Identitas Profesional, Locus of Control, Intensitas Moral dan Reward 

2.3.1 Identitas Profesional 

Identitas di artikan sebagai ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri. Sedangkan 

profesional menunjuk kepada dua hal, yaitu orang yang menyandang suatu 

profesi, dan kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang 

sesuai dengan profesinya. Identitas profesional adalah seseorang yang memiliki 

ciri-ciri atau tanda-tanda yang ahli dalam suatu bidang atau menyandang suatu 

profesi.  

Identitas memiliki perbedan dan saling bersaing serta saling melengkapi satu 

sama lain. Identitas profesional mencakup karakteristik seperti atribut fisik, 

kemampuan, keyakinan, nilai-nilai, motif, pengalaman, dan sifat-sifat psikologis 

serta identitas sosial yang menonjol. Identitas profesional mengarah ke standar 

kepatuhan dan ketaatan aturan sikap. 

Astrie (2015) Identitas Profesional merupakan sebuah komponen identitas 

sosial seseorang yang merupakan gagasan bahwa seseorang mengklasifikasikan 
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diri sendiri berdasarkan profesinya. Identitas profesional dapat dikaitkan dengan 

intensi untuk melakukan whistleblowing. 

Kreshastuti dan Prastiwi (2014) menyatakan identitas profesional 

mempresentasikan sikap dalam konsep teori perilaku terencana (theory of planned 

behaviour). Sikap adalah keadaan dalan diri manusia yang dapat menggerakkan 

manusia untuk bertindak dan atau tidak bertindak. Salah satu sikap nya adalah 

identitas profesional. 

2.3.2 Locus of Control 

Locus of control merupakan suatu konsep yang menuju pada suatu 

keyakinan individu mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dirinya. 

Locus of control sebagai tindakan dimana individu menghubungkan peristiwa-

peristiwa dalam kehidupannya dengan tindakan atau kekuatan di luar kendalinya. 

Locus of control menggolongkan individu menjadi dua yaitu locus internal 

dan locus eksternal. Locus internal merupakan cara pandang bahwa segala hasil 

yang didapat baik atau buruk adalah karena tindakan kapasitas dan faktor-faktor 

dalam diri mereka sendiri. Sedangkan locus eksternal adalah cara pandang dimana 

segala hasil yang didapat baik atau buruk berada diluar kontrol diri mereka tetapi 

karena faktor luar seperti keberuntungan, kesempatan, dan takdir individu yang 

termasuk dalam kategori ini meletakkan tanggung jawab diluar kendalinya. Rotter 

(1990) menyatakan bahwa locus of control baik internal maupun eksternal 

merupakan tingkatan dimana seseorang individu berharap bahwa hasil dari 

perilaku mereka tergantung pada perilaku mereka sendiri atau karakteristik 

personal mereka.  
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Locus internal akan cenderung terlibat dalam suatu tindakan dari pada locus 

eksternal. Karena mereka memiliki locus of control yang tinggi dibandingkan 

locus eksternal. Spector (1982) berpendapat seseorang dengan locus of control 

internal akan lebih mungkin terlibat dalam suatu tindakan dan berhasil 

dibandingkan seseorang dengan locus of control eksternal. Karena seorang yang 

memiliki locus internal memiliki keyakinan dalam diri mereka sendiri, bahwa 

mereka sendirilah penentu nasib mereka dengan konsekuensi dan tanggung jawab 

yang akan mereka terima. 

Trevino dan Youngblood (1990) berpendapat bahwa locus of control 

internal  menunjukkan lebih banyak konsistensi dibandingkan mereka dengan 

locus of control eksternal. 

Bunga (2012) menyatakan locus of control menentukan tingkatan sampai 

dimana individu meyakini bahwa perilaku mereka mempengaruhi apa yang terjadi 

pada mereka. 

2.3.3 Intensitas Moral 

Intensitas moral merupakan karakteristik dari isu-isu moral. Intensitas moral 

mencakup karakteristik yang merupakan perluasan dari isu-isu yang terkait 

dengan isu moral utama dalam sebuah situasi yang akan mempengaruhi persepsi 

individu mengenai masalah etika dan intensi keprilakuan yang dimilikinya.   

Jones (2010) mengidentifikasi bahwa intensitas moral yang mempengaruhi 

proses pengambilan keputusan seseorang dan tingkat intensitas moral yang 

bervariasi. Intensitas moral bersifat multidimensi dan komponen-komponen 

bagiannya merupakan karakteristik dari isu-isu moral. Jones (1991) 
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mengidentifikasi bahwa ada enam elemen intensitas moral yang mempengaruhi 

proses pengambilan keputusan meliputi: Konsensus sosial (social consensus), 

besaran konsekuensi (the magnitude of consequences), probabilitas efek 

(probability of effect), kesegeraan temporal (temporal immediacy), kedekatan 

(proximity), dan konsentrasi efek (concentration of effect). 

Intensitas moral merupakan bagian dari sebuah model isu kontinjen, dari 

perilaku dan pembuatan keputusan moral yang dikaitkan untuk membentuk 

persepsi kontrol perilaku dalam teori perilaku terencana. Persepsi kontrol perilaku 

merupakan keyakinan seseorang bahwa persepsi yang dimilikinya merupakan 

hasil dari kontrol dirinya sendiri mengenai persepsi perilaku tersebut. 

2.3.4 Reward 

Reward dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hadiah atau 

memberikan penghargaaan. Reward dapat diberikan oleh siapa saja termasuk 

karyawan diperusahaan. Reward disini merupakan penghargaan bagi seseorang 

yang berani mengungkapkan kecurangan. Salah satu cara untuk meningkatkan 

kinerja pegawai adalah dengan memberikan dorongan melalui reward. Putri 

(2014) Reward berupa financial maupun non financial sangat berpengaruh 

terhadap perbaikan dan peningkatan kerja, serta akan memberikan dorongan bagi 

para pegawai untuk melakukan sesuatu yang dianggap benar dan membanggakan.  

Dengan diberikannya reward kepada karyawan maka pegawai tersebut akan 

lebih giat memperbaiki kondisi perusahaan tersebut, terlebih dengan banyaknya 

kasus kecurangan yang terjadi di perusahaan. Seorang pegawai yang diberikan 

reward oleh atasannya akan merasa terpacu untuk memberikan yang terbaik bagi 



29 
 

perusahaan khususnya untuk melaporkan suatu pelanggaran yang ada 

diperusahaan tersebut. Axelsson dan Bokedal (2009) menyatakan reward sering 

digunakan sebagai alat manajemen untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Ivancevich et.al (2007) mengemukakan bahwa dalam mengembangkan dan 

mendistribusikan sebuah penghargaan diperlukan beberapa pertimbangan yaitu:   

1. Penghargaan yang tersedia harus mencukupi kebutuhan dasar manusia.  

Kebutuhan dasar ini misalnya makanan, tempat tinggal dan pakaian.   

2. Individu akan cenderung membandingkan penghargan yang diterimanya 

dengan penghargaan yang diterima oleh orang lain. Proses pembandingan 

ini merupakan upaya individu dalam mempersepsikan keadilan dalam 

perolehan penghargaan.   

3. Proses dimana penghargaan didistribusikan seharusnya dipersepsikan 

sebagai proses yang adil. Hal ini akan meminimalkan persepsi bias dalam 

sistem penghargaan.  

4. Manajer yang mendistribusikan penghargaan harus memahami  perbedaan 

setiap individu yang dibawahinya. Tujuannya agar penghargaan diberikan 

secara efektif.   

2.4 Intensi Melakukan Whistleblowing 

Near dan Miceli (1985) mendefenisikan whistleblowing sebagai 

pengungkapan oleh anggota organisasi (mantan atau masih menjadi anggota) atas 

suatu praktik-praktik illegal, tidak bermoral, atau legitimasi dibawah kendali 

pimpinan kepada individu atau organisasi yang dapat menimbulkan efek tindakan 

perbaikan. Dengan demikian, tindakan kecurangan dapat dilakukan oleh pegawai 
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atau manajemen perusahaan. Sedangkan seseorang yang melakukan 

whistleblowing disebut pelapor pelanggaran atau whistleblower. Didalam buku 

Memahami Whistleblower, dikatakan bahwa whistleblower ditujukan kepada 

seseorang yang pertama kali mengungkapkan atau melaporkan suatu tindak 

pidana atau tindakan yang dianggap illegal ditempat dimana ia bekerja kepada  

otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti pengamat publik, media 

massa, dan masyarakat. Valery (2011: 140) Banyak kasus kecurangan terbongkar 

karena adanya orang yang membuat pengaduan atau membocorkan informasi 

(whistleblower). 

 Menurut W. Steve Albecht dalam Karyono (2013:44), didalam bukunya 

Fraud Examination ada beberapa aktivitas dalam memerangi kecurangan yaitu 

pencegahan fraud dan pendeteksian fraud. Disinilah whistleblower ikut berperan 

dalam memerangi kecurangan tersebut.  Keberadaan whistleblower sangat 

membantu dalam pengungkapan kecurangan. Siti dan ely (2010:61), kecurangan 

yaitu mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum seperti kolusi yang 

dilakukan oleh manajemen, karyawan dan pihak ketiga atau pelanggaran yang 

dilakukan oleh pihak manajemen. 

Soejono (2000:44) menyatakan untuk melakukan pecegahan kecurangan 

maka perusahaan harus menerapkan sistem pengendalian intern yang baik, dan 

sistem pengendalian ini dapat dikaitkan dengan whistleblowing system untuk 

meminimalisir terjadinya kecurangan tersebut. Hall Singleton (2007:21) 

menyatakan undang-undang sarbanes-oxley telah disahkan pada tahun 2002, 
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peraturan ini untuk meningkatkan kepercayaan publik dengan mencari cara untuk 

memperbaiki tata kelola perusahaan dan pengendalian internal. Elder et.al 

(2011:388), perusahaan harus bisa menerapkan pengendalian-pengendalian resiko 

pelanggaran. Hal ini dapat dikaitkan apabila perusahaan menerapkan sistem 

whistleblowing maka dapat mengurangi terjadinya pelanggaran dan kesempatan 

terjadinya pelanggaran. 

Chiu (2002) menyatakan bahwa orang-orang percaya whistleblowing 

menunjukkan intensi perilaku untuk melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh 

rekan atau manajer. Berry (2004) menyatakan whistleblowing secara historis 

digambarkan sebagai whistleblowing eksternal yang berada diluar organisasi. 

Namun, perusahan lebih memilih karyawan untuk melaporkan pelanggaran 

melalui internal daripada eksternal karena whistleblowing eksternal dapat 

menyebabkan dampak negatif seperti malu, tindakan hukum terhadap perusahaan 

dan kurangnya kepercayaan manajemen dengan pemegang saham. Barnett (1992) 

menyatakan pelaporan internal memungkinkan perusahaan mengatasi kesalahan 

dengan cara meminimalkan efek-efek yang dapat timbul dan memungkinkan 

perusahaan terhindar dari pihak ketiga. 

Whistleblowing dapat terjadi dari dalam (internal) maupun luar (eksternal). 

Internal whistleblowing umumnya terjadi ketika seseorang atau beberapa 

karyawan tahu mengenai kecurangan yang dilakukan oleh pegawai lain atau 

bagiannya kemudian melaporkan kecurangan itu kepada pimpinan perusahaan itu 

yang lebih tinggi dan sistem eksternal whistleblowing menyangkut kasus dimana 

seorang pekerja mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaannya lalu 
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membocorkan kepada masyarakat karena dia tahu bahwa kecurangan itu akan 

merugikan masyarakat. 

Mesmer dan Viswesvaran (2005) berpendapat bahwa intensi 

whistleblowing mengacu kepada anggota di organisasi yang akan melaporkan 

tindakan ilegas dan tidak etis kepada pihak dalam organisasi yang bersedia dan 

mampu mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan tesebut. Victor et. Al 

(1993) berpendapat keputusan untuk mempelajari intensi whistleblowing daripada 

tindakan whistleblowing sebenarnya dibenarkan karena kesulitan melaksanakan 

penyelidikan pelanggaran di tempat kerja.  

Intensi melakukan whistleblowing mengacu pada probabilitas individu 

untuk benar-benar terlibat dalam perilaku whistleblowing. Faktor kontekstual dan 

individu memiliki pengaruh yang besar pada keputusan individu untuk menjadi 

whistleblowing. Keputusan whistleblowing meliputi keseriusan kesalahan, norma 

kelompok, dan tanggapan keluhan. Faktor individu termasuk nilai-nilai agama, 

standar moral, etika dan locus of control. 

Intensi melakukan whistleblowing merupakan niat untuk melaporkan rekan 

yang melakukan suatu tindakan tidak etis atau kecurangan dan melaporkan 

kesalahan tersebut kepada pihak tertentu. Dari beberapa pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa intensi melakukan whistleblowing adalah perilaku 

pengungkapan tindak pelanggaran yang dilakukan seseorang berdasar tingkah 

laku yang dianggapnya tepat. Sedangkan seseorang yang melaporkan tindak 

pelanggaran disebut whistleblower.  
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2.5 Whistleblowing dalam Islam 

Whisleblowing merupakan pelaporan yang dilakukan oleh organisasi 

mengenai pelanggaran, tindakan illegal, atau tidak bermoral kepada pihak didalam 

maupun diluar perusahaan. Salah satu tujuan diterapkan nya sistem 

whistleblowing ini adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat 

terhadap suatu perusahaan. Whistleblowing ini memberikan perlindungan bagi 

pelapor adanya indikasi penyimpangan maupun penyimpangan yang terjadi di 

lingkungan internal. Sistem ini ditujukan untuk merubah budaya permisif menjadi 

budaya korektif sehingga tidak ada lagi toleransi terhadap pelanggaran.  Setiap 

karyawan diberi saluran pengaduan dan diberikan jaminan laporannya mendapat 

tindak lanjut sekaligus perlindungan terhadap indentitasnya. 

Sistem tersebut dapat memunculkan kekisruhan, prasangka buruk 

(su'udzon), dan saling curiga antara sesama pegawai. Namun, secara hukum 

Islam, sistem tersebut dapat diterima selama pelaporan yang ditindaklanjuti 

disertai bukti-bukti yang konkrit. Jika laporan disertai bukti-bukti maka itu baik 

sekali. Tapi, kalau tidak disertai bukti bisa menimbulkan suu'dzon yang asalnya 

tidak diperbolehkan dalam Islam. 

Risiko-risiko yang ada di balik gerakan kecurangan merupakan harga yang 

pantas dibayar demi meningkatkan kepercayaan publik. Lebih baik jika gerakan 

tersebut juga disertai dengan pengokohan nilai-nilai agama dan keimanan 

terhadap seluruh karyawan.  Diharapkan semuanya menjadi orang-orang bersih, 

zuhud, dan tidak memliki syahwat terhadap harta. Ketika nilai-nilai agama 

ditanamkan dengan baik maka setiap pegawai akan senantiasa merasa dimonitor 
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oleh Allah. Maka dari itu, whistleblowing dalam islam diperbolehkan tetapi 

dengan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Whistleblowing dalam islam 

dijelaskan berdasarkan surah annisa’ ayat 58 yaitu: 

                                                                                                                            

                                                                                        

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S  annisa’ ayat 58). 

Ayat di atas menjelaskan kepada manusia agar dapat menyampaikan 

amanat dengan tepat dan adil dan menyampaikannya kepada yang berhak 

menerimanya agar kehidupan manusia menjadi adil karna adanya keteguhan dan 

kejujuran dalam menjalankannya.  Karna Allah memberikan sebaik baik pelajaran 

kepadamu (manusia) agar kamu mengetahui kebenaran yang pasti dan manusia 

yang menyukai kebenaran pasti akan membenci akan kecurangan atau 

kebohongan serta ketidakadilan dalam lingkungan kehidupannya. 

 Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa yang paling menonjol dalam beramal 

adalah menyampaikan amanat kepada yang berhak atau melaporkan sesuatu 

kepada yang berhak dengan menetapkan perkara diantara manusia dengan cara 

yang adil dan jujur. Jadi Whistleblowing harus dilakukan oleh orang-orang yang 

benar-benar mampu untuk amanah dan jujur dalam perkataan dan pelaporannya. 

Dengan menyampaikan amanat kepada yang berhak maka kesejahteraan 
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lingkungan akan terjaga dengan adanya kejujuran dari seseorang pelapor. 

Whistleblowing dalam konsep kejujuran juga dijelaskan dalam surah Al Ahzab 

ayat 70 yaitu: 

                                                                    

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 

katakanlah perkataan yang benar”. (Q.S Al Ahzab ayat 70). 

Dalam ayat di atas jelas sekali dikatakan bahwa Allah menyerukan untuk 

berkata benar dan jujur terhadap apa yang kita lihat dan alami seperti yang 

dijelaskan dalam fungsi Whistleblowing, karna Allah menjanjikan surganya 

terhadap orang orang yang berani berkata benar dan jujur dalam kehidupan nya 

demi kesejahteraan lingkungannya. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh identitas profesional, 

locus of control, intensitas moral, dan reward terhadap intensi melakukan 

whistleblowing, diantaranya: 
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Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti / 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil  

Penelitian 

1. Chiu 

(2002). 

Penilaian etika 

dan locus of 

control dengan 

intensi 

melakukan 

whistleblowing. 

Penilaian etika 

(X1), Locus of 

control (X2). 

 

Intensi 

melakukan 

whistleblowing 

(Y). 

 

Penilaian etika 

berpengaruh positif 

dengan intensi 

melakukan 

whistleblowing dan 

Locus of control 

berpengaruh positif 

dengan intensi 

melakukan 

whistleblowing. 

2. Taylor dan 

Curtis 

(2010). 

An examination 

of the layers of 

workplace 

influence in 

ethical 

judgment: 

whistleblowing 

likelihood and 

perseverance in 

public 

accounting. 

Identitas 

professional 

(X1), locus of 

commitment 

(X2), dan 

intensitas moral 

(X3). 

 

Intensi 

pelaporan (Y). 

Identitas 

professional, locus 

of commitment dan 

intensitas moral 

berpengaruh positif 

terkait dengan 

intensi pelaporan. 

 

3. 

 

Kreshastuti 

dan Prastiwi 

(2014). 

 

Analisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

intensi auditor 

untuk 

melakukan 

tindakan 

whistleblowing. 

 

Identitas 

professional 

(X1), locus of 

commitment 

(X2), dan 

intensitas moral 

(X3). 

 

Intensi 

melakukan 

whistleblowing 

(Y). 

 

Identitas 

professional, locus 

of commitment dan 

intensitas moral 

berpengaruh positif 

terkait dengan 

intensi pelaporan. 

4. Sikstin 

(2014). 

Pengaruh 

Komitmen 

Profesional 

Auditor, 

Religiusitas, dan 

Reward 

Komitmen 

Profesional 

Auditor (X1), 

Religiusitas 

(X2), dan 

Reward (X3). 

Komitmen 

Profesional, 

Religiusitas, dan 

Reward 

berpengaruh 

signifikan terhadap 
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terhadap 

Whistleblowing 

Intention. 

 

Whistleblowing 

Intention (Y). 

whistleblowing 

intention. 

5. Ayagre 

(2014) 

Whistleblower 

Reward and 

Systems 

Implementasi 

Effect on 

Whistleblowing 

in Organisation.  

Implementasi 

Sistem (X1), 

Sistem Reward 

(X2), Pelaporan 

Kesalahan (X3), 

Keberadaan 

Sistem Reward 

(X4) 

 

Whistleblowing 

System (Y)  

Implementasi 

sistem dan sistem 

reward  tidak 

berpengaruh pada 

peningkatan 

whistleblowing 

system. 

Pelaporan 

kesalahan dan 

keberadaan sistem 

reward tidak 

berpengaruh pada 

peningkatan hasil 

kinerja atas 

whistleblowing 

system. 

Kehadiran sistem 

ini belum 

berdampak pada 

whistleblowing di 

suatu organisasi. 

6. Purnamasari 

et.al 

(2015). 

Pengaruh 

Sensitivitas Etis, 

Professional 

Identity, dan 

Locus of Control 

terhadap 

Whistleblowing 

Intention. 

Pengaruh 

Sensitivitas Etis 

(X1), 

Professional 

Identity (X2), 

dan Locus of 

Control (X3). 

 

Whistleblowing 

Intention (Y). 

Sensitivitas etis, 

professional 

identity, dan locus 

of control secara 

simultan memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

whistleblowing 

intention. Hasil 

tersebut terlihat 

dalam persepsi 

Mahasiswa 

Akuntansi Kota 

Bandung mengenai 

perilaku-perilaku 

tersebut sangat 

berperan dalam 

pertimbangan 

terhadap niatnya 

menjadi 

whistleblower 

(whistleblowing 
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intention). 

7. Setiawati 

dan Sari  

(2016). 

Profesionalisme, 

Komitmen 

Organisasi, 

Intensitas Moral 

dan Tindakan 

Akuntan 

melakukan 

Whistleblowing. 

Profesionalisme 

(X1), Komitmen 

Organisasi (X2), 

dan Intensitas 

Moral (X3). 

 

Tindakan 

Akuntan 

Melakukan 

Whistleblowing 

(Y). 

Profesionalisme, 

Komitmen 

Organisasi, dan 

Intensitas Moral 

memiliki pengaruh 

yang positif 

terhadap niat untuk 

melakukan 

whistleblowing. 

          

2.7    Pengembangan Hipotesis 

2.7.1 Pengaruh identitas profesional terhadap intensi melakukan 

whistleblowing 

 

Identitas profesional merupakan kekuatan seseorang dengan 

keterlibatannya dalam sebuah profesi. Salah satu cara dimana individu 

menunjukkan identitas professional adalah melalui kepatuhan terhadap standar 

dalam profesi mereka. Identitas professional adalah sebuah komponen identitas 

sosial seseorang yang merupakan gagasan bahwa seseorang mengklasifikasikan 

diri sendiri berdasarkan profesinya.  Menurut Keraf (2016 :181) didalam kode etik 

terdapat muatan-muatan etika yang pada dasarnya untuk melindungi kepentingan  

masyarakat dengan menggunakan identitas profesionalnya. Terdapat dua sasaran 

pokok dalam identitas profesional yaitu pertama, kode etik yang ada pada 

identitas profesional yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari 

kemungkinan dirugikan oleh tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun 

tidak sengaja dan kedua, identitas profesional melindungi keseluruhan profesi dari 

perilaku buruk orang tertentu yang mengaku dirinya profesional. 
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Kreshastuti dan Prastiwi (2014) Identitas profesional mempresentasikan 

sikap dalam konsep teori perilaku terencana (theory of planned behavior). 

Identitas profesional dapat dikaitkan dengan intensi melakukan whistleblowing. 

Seseorang yang memiliki identitas profesional yang tinggi akan mendorong 

terbentuknya sikap patuh terhadap standar profesional dan kode etik yang berlaku. 

Demi melindungi profesinya, seseorang akan lebih merasa bertanggung jawab jika 

terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dan akan menimbulkan 

intensi melakukan whistleblowing. 

Penelitian yang dilakukan oleh Taylor dan Curtis (2010) menemukan 

bahwa identitas profesional positif terkait dengan tanggung jawab untuk 

melaporkan perilaku tidak etis orang lain yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

niat untuk melaporkan. Lebih lanjut penelitian ini dilakukan oleh Kreshastuti dan 

Prastiwi (2014) menguji bahwa identitas profesional berpengaruh positif terhadap 

intensi melakukan whistleblowing. 

Maka berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 : Identitas profesional berpengaruh signifikan terhadap intensi 

melakukan whistleblowing. 

2.7.2 Pengaruh locus of control terhadap intensi melakukan whistleblowing 

Ivancevich et.al (2007:97), Locus of control atau pusat pengendalian 

menentukan tingkatan sampai di mana individu meyakini bahwa perilaku mereka 

mempengaruhi apa yang terjadi pada mereka. Locus of control berhubungan 

dengan perilaku moral, dimana mereka melakukan apa yang menurut mereka 
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merupakan hal yang benar dan bersedia untuk menerima konsekuensi karena 

melakukan hal tersebut. Whistleblowing system menunjukkan hubungan yang 

terjadi antara pusat pengendalian dengan perilaku etis. 

Locus of control merupakan suatu suatu keyakinan individu mengenai 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dirinya. Dozier dan Miceli (1985) 

Seseorang yang memiliki locus of control sangat termotivasi karena mereka 

menanamkan keyakinan yang tinggi pada dirinya.  

Seseorang yang memiliki locus of control yang tinggi akan melakukan 

wistleblowing, karena mereka memiliki keyakinan yang tinggi untuk 

membocorkan suatu pelanggaran yang ditemukan yang dilihatnya kepada pihak 

yang lebih berwenang, bisa melaporkan kepada atasan ataupun mempublikasikan 

kepada media massa.  

Penelitian ini dilakukan oleh Purnamasari et.al (2015) locus of control 

terhadap intensi melakukan whistleblowing. Hasilnya adalah locus of control 

berpengaruh signifikan terhadap intensi melakukan whistleblowing. 

Penelitian ini dilakukan oleh Chiu (2002) locus of control dengan intensi 

melakukan whistleblowing. Hasilnya adalah locus of control berpengaruh positif 

dengan intensi melakukan whistleblowing.  

Maka berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H2 : Locus of control berpengaruh signifikan terhadap intensi melakukan 

whistleblowing. 
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2.7.3 Pengaruh intensitas moral terhadap intensi melakukan whistleblowing 

Intensitas moral dapat dikaitkan dengan konsep persepsi kontrol perilaku 

dalam teori perilaku terencana (theory of planned behavior). Persepsi kontrol 

perilaku merupakan keyakinan seseorang bahwa persepsi yang dimiliknya 

merupakan hasil dari kontrol dirinya sendiri. Sehingga disini persepsi kontrol 

perilaku terencana dapat dikaitkan dengan intensitas moral.  

Jones (2010) menyatakan bahwa perilaku etis seseorang mungkin 

bergantung pada keputusan moral yang diambil. Intensitas moral terdiri atas enam 

faktor yang memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi niat untuk melaporkan 

pelanggaran. 

Shawver (2011) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh intensitas 

moral pada niat pelaporan. Dalam penelitian ini integritas moral mempengaruhi 

niat moral untuk melaporkan tindakan pelanggaran dalam situasi manajemen laba. 

Jadi seorang pegawai akan memiliki niat untuk melaporkan pelanggaran jika ada 

hal-hal yang mendukung perilaku tersebut. Seperti adanya peraturan yang 

dijadikan pedoman dalam menjalankan profesinya sehingga pegawai memiliki 

rasa tanggung jawab dan keseriusan untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran. 

Taylor dan Curtis (2010) menyatakan keseriusan mengimplikasi orang lain akan 

merasakan manfaat dari pelaporan dan cenderung akan mengambil tindakan atas 

pelanggaran yang lebih serius untuk memperbaiki situasi. Seseorang melaporkan 

pelanggaran karena mereka merasa bertanggung jawab untuk melaporkan hal 

tersebut. 
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Kreshastuti dan Prastiwi (2014) menyatakan bahwa seseorang yang 

memiliki niat untuk melaporkan pelanggaran jika ada hal-hal yang mendukung 

perilaku tersebut. Seperti adanya peraturan yang dijadikan pedoman dalam hal 

menjalankan profesinya sehingga seseorang memiliki rasa tanggung jawab dan 

keseriusan untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran. Penelitian ini menguji 

pengaruh intensitas moral terhadap intensi untuk melakukan whistleblowing. 

Hasilnya adalah intensitas moral berpengaruh positif terkait dengan intensi 

pelaporan. 

Setiawati dan Sari (2016) menyatakan bahwa individu akan bertindak atau 

berperilaku sesuai dengan sikap yang melekat dalam dirinya terhadap suatu 

perilaku dan akan memikirkan dan menimbang resiko dari sesuatu perilaku yang 

akan dilakukannya. Penelitian ini menguji intensitas moral dan tindakan akuntan 

melakukan whistleblowing. Hasilnya adalah intensitas moral berpengaruh positif 

terhadap niat melakukan whistleblowing. 

Maka berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H3 : Intensitas moral berpengaruh signifikan terhadap intensi melakukan 

whistleblowing. 

2.7.4 Pengaruh reward terhadap intensi melakukan whistleblowing 

Menurut Ivancevich et.al (2007) reward dapat diklasifikasikan kedalam 

dua kategori utama yaitu:     

1. Reward intrinsik adalah sebuah penghargaan yang diterima oleh seorang 

karyawan yang berasal dari dalam diri karyawan tersebut. Penghargaan ini 
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biasanya berupa rasa puas dan terkadang juga berupa perasaan bangga 

terhadap sebuah pekerjaan yang telah dikerjakan sebelumnya.  

2. Reward ekstrinsik adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh  

seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi atas pencapaian yang telah  

seseorang capai. Bentuk penghargaan ini mencakup kompensasi  langsung 

(gaji dan upah, tunjangan, bonus), kompensasi tidak langsung (pesangon, 

jaminan sosial, asuransi) dan penghargaan bukan uang  (promosi jabatan). 

Reward disini merupakan penghargaan bagi seseorang yang berani 

mengungkapkan kecurangan. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja pegawai 

adalah dengan memberikan dorongan melalui reward. Dengan diberikannya 

reward kepada pegawai maka pegawai tersebut akan lebih giat memperbaiki 

kondisi perusahaan tersebut, terlebih dengan banyaknya kasus kecurangan yang 

terjadi di perusahaan. Seorang pegawai yang diberikan reward oleh atasannya 

akan merasa terpacu untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan khususnya 

untuk melaporkan suatu pelanggaran yang ada diperusahaan tersebut sehingga 

tertanam didalam diri mereka untuk melakukan whistleblowing tersebut. Putri 

(2014) menyatakan bahwa model reward terbukti efektif dalam meningkatkan 

minat untuk melakukan whistleblowing karena dengan adanya reward maka 

seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu yang diangap benar.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayagre (2014) yang meneliti 

tentang sistem reward terhadap whistleblowing system.  Hasilnya adalah sistem 

reward tidak berpengaruh terhadap whistleblowing system. Hal ini terjadi karena 



44 
 

seseorang akan melaporkan pelanggaran ataupun kecurangan atas dasar diri 

seseorang itu sendiri bukan karena diberikan reward. 

Namun penelitian yang dilakukan oleh Sikstin (2014) menyatakan bahwa  

seseorang pekerja yang bekerja untuk orang lain pasti akan berusaha  yang terbaik 

dalam menjalankan tugasnya. Jika usaha seseorang tersebut dihargai dengan 

diberikan suatu reward maka orang tersebut merasa usahanya tidak sia-sia serta 

akan memotivasi mereka untuk melakukan hal yang lebih baik. Penelitian ini 

menguji reward terhadap whistleblowing intention. Hasilnya adalah reward 

berpengaruh signifikan terhadap intensi whistleblowing. 

Maka berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H4 : Reward berpengaruh positif terhadap intensi melakukan whistleblowing. 

2.7.5 Pengaruh identitas profesional, locus of control, intensitas moral dan 

reward terhadap intensi melakukan whistleblowing. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kreshastuti dan Prastiwi 

(2014) dalam penelitiannya mengenai identitas professional, locus of commitment 

dan intensitas moral dengan intensi melakukan whistleblowing. Hasil pengujian 

hipotesis menunjukkan bahwa identitas professional, locus of commitment dan 

intensitas moral berpengaruh positif terhadap intensi melakukan whistleblowing. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chiu (2002) dalam 

penelitiannya mengenai penilaian etika dan locus of control dengan intensi 

melakukan whistleblowing. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa 

penilaian etika dan locus of control berpengaruh signifikan terhadap intensi 

melakukan whistleblowing.  
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Taylor dan Curtis (2010) 

dalam penelitiannya mengenai identitas professional, locus of commitment dan 

intensitas moral dengan intensi melakukan whistleblowing. Hasil pengujian 

hipotesis menunjukkan bahwa identitas professional, locus of commitment dan 

intensitas moral berpengaruh signifikan terhadap intensi melakukan 

whistleblowing. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Sari (2016) 

dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Profesionalisme, Komitmen Organisasi, 

Intensitas Moral dan Tindakan Akuntan melakukan Whistleblowing. Hasilnya 

menunjukkan bahwa Profesionalisme, Komitmen Organisasi, dan Intensitas 

Moral memiliki pengaruh positif terhadap niat untuk melakukan whistleblowing. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari, et al (2015) 

dalam penelitiannya mengenai pengaruh sensitivitas etis, professional identity, 

dan locus of control terhadap  whistleblowing intention. Hasilnya menunjukkan 

bahwa sensitivitas etis, proffesional identity dan locus of control secara simultan 

berpengaruh terhadap whistleblowing intention. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh  Sikstin (2014) dalam 

penelitiannya mengenai pengaruh komitmen profesional auditor, religiusitas, dan 

reward terhadap whistleblowing intention. Hasil pengujiannya menunjukkan 

bahwa komitmen profesional, religiusitas, dan reward berpengaruh signifikan 

terhadap whistleblowing intention. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu mendorong peneliti untuk 

menguji identitas professional, locus of control, intensitas moral dan reward 
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H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

berpengaruh signifikan terhadap intensi melakukan whistleblowing. Maka 

hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H5 : Identitas professional, locus of control, intensitas moral, dan reward 

berpengaruh signifikan terhadap intensi melakukan whistleblowing. 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas mengenai pengaruh identitas 

profesional, locus of control, intensitas moral dan reward terhadap intensi 

melakukan whistleblowing, maka dibuat kerangka penelitian sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran  

 

  ( Variabel Independen) 

             

              ( Variabel Dependen) 

     

 

     

                      

              

 

Identitas Profesional (X1) 

Locus of Control (X2) 

Intensi Melakukan 

Whistleblowing (Y) Intensitas Moral (X3) 

Reward (X4) 


