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ABSTRACT

THE EFFECT OF ATTITUDE, SUBJECTIVE NORMS, PERCEIVED
BEHAVIORAL CONTROL, REWARD, AND LOCUS OF CONTROL ON

WHISTLEBLOWER BEHAVIOR INTENTION

By:

Ratu Chaterine Fajri

This study aims to determine the effect of attitudes, subjective norms, perceived
behavioral control, reward, and locus of control of whistleblower behavior
intention. 348 employees of PT Bank Lampung in Bandar Lampung were the
population of this research. Sampling was done by using proportional simple
random sampling. Determination of sample size was done iteratively with the
number of samples is 100 respondents. Analysis in this study using multiple linear
regression analysis with the help of SPSS 24 program.

The results showed that subjective attitude and norms did not significantly
influence the behavior intention of whistleblower, reward significantly negative,
perceived behavioral control and locus of control positively influenced the
intention of whistleblower behavior. Based on t test result known that locus of
control had bigger influence to the intention of whistleblower behavior. While the
attitude, subjective norms, perceived behavioral control, reward, and locus of
control simultaneously had significant influence of 36.7% or had low level of
relationship to whistleblower behavior intention. While 63.3% influenced by other
factors which were not examined.

Keywords : Attitude, Subjective Norm, Perceived Behavioral Control,
Reward, Locus Of Control, Intention of Whistleblower
Behavioral.



ABSTRAK

PENGARUH SIKAP, NORMA SUBYEKTIF, PERCEIVED
BEHAVIORAL CONTROL, REWARD, DAN LOCUS OF

CONTROL TERHADAP INTENSI PERILAKU
WHISTLEBLOWER

Oleh:

Ratu Chaterine Fajri

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap, norma subyektif,
perceived behavioral control, reward, dan locus of control terhadap intensi
perilaku whistleblower. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh karyawan PT
Bank Lampung di Bandar Lampung sebanyak 348 orang karyawan.  Instrumen
pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner.  Pengambilan sampel
dilakukan dengan menggunakan proporsional simple random sampling.
Penentuan ukuran sampel dilakukan secara iteratif dengan jumlah sampel yaitu
100 orang responden. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi
linier berganda dengan bantuan program SPSS 24.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan norma subyektif tidak
berpengaruh signifikan terhadap intensi perilaku whistleblower, reward
berpengaruh signifikan secara negatif, perceived behavioral control dan locus of
control berpengaruh signifikan secara positif terhadap intensi perilaku
whistleblower.  Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa locus of control memiliki
pengaruh lebih besar terhadap intensi perilaku whistleblower.  Sedangkan sikap,
norma subyektif, perceived behavioral control, reward, dan locus of control
secara simultan memiliki pengaruh signifikan sebesar 36,7% atau memiliki
tingkat hubungan yang rendah terhadap intensi perilaku whistleblower.

Kata Kunci : Sikap, Norma Subyektif, Perceived Behavioral Control,
Reward, Locus Of Control, Intensi Perilaku Whistleblower.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan)

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank dalam menjalankan fungsinya harus menerapkan prinsip kehati-hatian guna

untuk melindungi dana masyarakat. Seiring berkembangnya teknologi, fraud

dalam industri perbankan banyak terungkap di berbagai negara. Fraud adalah

perbuatan tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang

menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan,

antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, penyembunyian, atau penghancuran

dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu (Jahja, 2013:106).

Pada kuartal I tahun 2011 telah terjadi sembilan kasus pembobolan Bank di

berbagai industri perbankan. Pengamat Perbankan Strategic Indonesia,

mengatakan bahwa modus kejahatan perbankan bukan hanya soal penipuan

(fraud), tetapi lemahnya pengawasan Internal Control Bank terhadap sumber daya

manusia juga menjadi titik celah kejahatan perbankan. Berikut adalah kasus

perbankan pada kuartal I tahun 2011 yang dihimpun oleh Strategic Indonesia
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melalui Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (Dwiantika,

http://bisniskeuangan.kompas.com, 2011) :

1. Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square.

Melibatkan supervisor kantor kas tersebut dibantu empat tersangka dari luar

Bank. Modusnya, membuka rekening atas nama tersangka di luar Bank.

Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dollar AS. Kemudian

uang ditukar dengan dollar hitam (dollar AS palsu berwarna hitam) menjadi

60 juta dollar AS;

2. Pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank

Internasional Indonesia (BII) pada 31 Januari 2011. Melibatkan account

officer BII Cabang Pangeran Jayakarta. Total kerugian Rp 3,6 miliar;

3. Pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah Bank

Mandiri. Melibatkan lima tersangka, salah satunya customer service Bank

tersebut. Modusnya memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian

ditransfer ke rekening tersangka. Kasus yang dilaporkan 1 Februari 2011

dengan nilai kerugian Rp 18 miliar;

4. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok. Tersangka seorang

wakil pimpinan BNI cabang tersebut. Modusnya, tersangka mengirim berita

teleks palsu berisi perintah memindahkan slip surat keputusan kredit dengan

membuka rekening peminjaman modal kerja;

5. Pencairan deposito Rp 6 miliar milik nasabah oleh pengurus BPR tanpa

sepengetahuan pemiliknya di BPR Pundi Artha Sejahtera, Bekasi, Jawa Barat.

Pada saat jatuh tempo deposito itu tidak ada dana. Kasus ini melibatkan
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Direktur Utama BPR, dua komisaris, komisaris utama, dan seorang pelaku

dari luar Bank;

6. Pada 9 Maret terjadi pada Bank Danamon. Modusnya head teller Bank

Danamon cabang Menara Bank Danamon menarik uang kas nasabah

berulang-ulang sebesar Rp 1,9 miliar dan 110.000 dollar AS;

7. Penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Panin Bank

Cabang Metro Sunter dengan mengalirkan dana ke rekening pribadi.

Kerugian Bank Rp 2,5 miliar;

8. Pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai Rp 16,63

miliar yang dilakukan senior relationship manager (RM) bank tersebut.

Inong Malinda Dee, selaku RM menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan

pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah;

9. Konspirasi kecurangan investasi atau deposito senilai Rp 111 miliar untuk

kepentingan pribadi Kepala Cabang Bank Mega Jababeka dan Direktur

Keuangan PT Elnusa Tbk.

Dalam mengurangi adanya tindakan fraud pada industri perbankan, Bank harus

meningkatkan kualitas manajemen risiko dan sistem pengendalian internal serta

memperhatikan prinsip kehati-hatian. Adapun berdasarkan laporan tahunan

perbankan tahun 2015 yang disampaikan Bank di Indonesia kepada OJK pada

semester II tahun 2015, diketahui bahwa terdapat perbuatan fraud baik yang

dilakukan oleh internal bank (antara lain teller, Pejabat Eksekutif, pegawai yang

menangani kredit) maupun yang dilakukan secara bersama-sama antara internal

dan eksternal (antara lain petugas apraisal) dengan kerugian mencapai Rp 7.701,6

miliar. Jumlah kasus yang hanya melibatkan pihak internal dan eksternal bank
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masing-masing sebanyak 331 kasus dan 136 kasus. Sedangkan yang melibatkan

keduanya, baik pihak internal maupun eksternal, sebanyak 59 kasus (Laporan

Tahunan OJK, 2015:35).

Tabel 1.1
Jenis dan Kerugian Akibat Fraud

Kecurangan 97.938.511.000
Manipulasi 103.148.651.000
Pemberian bunga deposito -
BI Checking -
Pelanggaran terkait Kredit 464.127.578.094
Pemalsuan 26.980.557.074
Penyalahgunaan Kartu Kredit 1.680.138.267
Pemotongan atau Permintaan uang insentif milik staf lain -
Penarikan tunai melalui Atm pada jaringan MEPS –
Master Card

2.900.000.000

Pencurian informasi melalui hacking 3.295.945.000
Penyalahgunaan dana nasabah 154.176.500.000
Penyalahgunaan kewenangan 6.834.896.222.000
Penggelapan 6.220.322.782
Penyalahgunaan ATM dan PIN 6.251.511.584
Total Kerugian 7.701.615.936.801
Sumber: Laporan Tahunan OJK, 2015:36

Dalam hal meningkatkan sistem pengendalian internal, Bank wajib memiliki

strategi anti fraud yang efektif. PT Bank Pembangunan Daerah Lampung telah

menerapkan sistem pengendalian untuk mengurangi dan mendeteksi adanya

indikasi terjadinya fraud, yaitu dengan menerapkan whistleblowing system.

Whistleblowing system adalah sistem dalam sebuah institusi yang memungkinkan

whistleblower melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi

sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan terkait (Jahja, 2013:105).
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Whistleblowing system disediakan oleh organisasi dengan tujuan sebagai wadah

bagi whisteblower untuk mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang

dilakukan oleh pihak Internal yang dapat merugikan organisasi. Whistleblower

adalah seseorang yang mengadukan adanya kecurangan atau pelanggaran yang

dilakukan oleh pihak Internal dengan adanya data atau bukti yang memadai terkait

tindakan tersebut. Peran whistleblower sangat penting untuk mengungkap adanya

kecurangan atau pelanggaran melawan hukum dalam suatu organisasi serta

sebagai salah satu bentuk pengawasan organisasi.

Whistleblower dapat diperankan oleh siapa saja, baik itu pihak eksternal maupun

pihak internal organisasi yang mengetahui adanya tindak kecurangan atau

pelanggaran yang melawan hukum. Namun untuk menjadi seorang

whistleblower, saksi harus memenuhi dua kriteria mendasar. Kriteria pertama,

whistleblower menyampaikan atau mengungkap laporan kepada pihak eksternal

yaitu otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan

mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau media massa diharapkan

dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar. Seperti pada Kasus

Gayus Tambunan, Komisaris Jenderal (Komjen) Pol. Susno Duadji, merupakan

whistleblower yang mengungkapkan adanya praktik mafia hukum. Susno Duadji

mengungkapkan telah terjadi skandal rekayasa perkara yang membebaskan Gayus

dari dakwaan pencucian uang.  Oleh karena laporan Susno tidak terselesaikan

secara tuntas, maka melaporkan skandal Gayus ke media massa dan Satgas

Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Presiden SBY (Semendawai et.al.,

2011:16).
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Kriteria kedua, seorang whistleblower merupakan pihak internal organisasi, yaitu

orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di

tempatnya bekerja. Laporan yang disampaikan oleh whistleblower merupakan

suatu peristiwa faktual atau benar-benar diketahui, bukan informasi yang bohong

atau fitnah. Seperti pada Kasus Agus Condro yang merupakan mantan anggota

DPR RI periode 1999-2004 dari Partai PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan

kepada publik bahwa dia dan beberapa koleganya menerima cek perjalanan

sebagai suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun

2000an awal (Semendawai et.al., 2011:18).

Dari dua kriteria dan contoh kasus tersebut, dapat kita ketahui bahwa peran

whistleblower di Indonesia perlu terus didorong, disosialisasikan, dan diterapkan

baik di perusahaan, lembaga pemerintah, dan institusi publik lain. Dengan

minimnya perlindungan hukum Indonesia, seorang whistleblower dapat terancam

karena laporan atau kesaksiannya atas dugaan pelanggaran dan kejahatan yang

terjadi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan kemungkinan besar akan memberikan

perlawanan untuk mencegah whistleblower memberikan laporan atau kesaksian.

Untuk itu, agar praktik pelaporan dan pengungkapan fakta oleh whistleblower

dapat berjalan lebih efektif, dibutuhkan perubahan pengaturan di dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain

itu SEMA Nomor 4 tahun 2011 penting untuk diterapkan oleh semua hakim

dalam memutus perkara dan selalu dimonitor pelaksanaannya (Semendawai et.al.,

2011:13).
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Berdasarkan theory of planned behavior yang dikemukakan oleh Ajzen

menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara sikap, norma subyektif, dan

perceived behavioral control terhadap niat perilaku. Zakaria et al. (2016: 221)

dalam penelitiannya yang berjudul the theory of planned behaviour as a

framework for whistleblowing intentions menyatakan bahwa sikap, norma

subyektif, dan perceived behavioral control secara signifikan mempengaruhi niat

internal dan eksternal whistleblowing. Lin dan Chen (2011: 66) dalam

penelitiannya yang berjudul Application of Theory of Planned Behavior on the

Study of Workplace Dishonesty menyatakan bahwa variabel sikap, norma

subyektif, dan perceived behavioral control menjelaskan 30% sampai 41% varian

dalam niat perilaku tidak jujur di tempat kerja.

Faktor lain yang berhubungan dengan niat whistleblowing adalah reward, dimana

pada umumnya niat seseorang akan terpengaruh dengan adanya reward yang

diberikan atas tindakan baik yang dilakukan. Seperti yang diungkapkan Givati

(2016: 43) reward yang optimal akan meningkatkan niat whistleblower, namun

juga meningkatkan risiko adanya laporan palsu. Sedangkan, Ayagre dan Julius

(2014: 80) menyatakan bahwa tidak ada efek reward yang dimaksudkan untuk

memotivasi whistleblower.

Adapun terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi niat untuk melakukan

whistleblowing. Chiu (2016: 584) mengungkapkan bahwa locus of control tidak

memoderasi hubungan antara penilaian etika dan niat whistleblowing. Interaksi

penghakiman whistleblowing dan locus of control signifikan terhadap niat

whistleblowing. Sedangkan Ahmad et.al., (2012: 1632) mengungkapkan bahwa
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locus of control dan komitmen organisasi tidak dapat menjelaskan kemungkinan

niat whistleblowing intern auditor eksternal.

Dalam penelitian ini akan dibahas tentang pengaruh sikap, norma subyektif,

perceived behavioral control, reward dan locus of control terhadap intensi

perilaku whistleblower. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Pembangunan

Daerah Lampung. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud untuk

melakukan penelitian yang berjudul:

“Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Perceived Behavioral Control, Reward dan

Locus Of Control Terhadap Intensi Perilaku Whistleblower”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini akan

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Apakah sikap memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi perilaku

whistleblower ?

2. Apakah norma subyektif memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi

perilaku whistleblower ?

3. Apakah perceived behavioral control memiliki pengaruh signifikan

terhadap intensi perilaku whistleblower ?

4. Apakah reward memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi perilaku

whistleblower ?

5. Apakah locus of control memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi

perilaku whistleblower ?
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6. Apakah sikap, norma subyektif, perceived behavioral control, reward dan

locus of control secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap

intensi perilaku whistleblower ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap intensi perilaku whistleblower;

2. Untuk mengetahui pengaruh norma subyektif terhadap intensi perilaku

whistleblower;

3. Untuk mengetahui pengaruh perceived behavioral control terhadap intensi

perilaku whistleblower;

4. Untuk mengetahui pengaruh reward terhadap intensi perilaku

whistleblower;

5. Untuk mengetahui pengaruh locus of control terhadap intensi perilaku

whistleblower;

6. Untuk mengetahui pengaruh sikap, norma subyektif, perceived behavioral

control, reward dan locus of control secara simultan terhadap intensi

perilaku whistleblower.
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1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan, yaitu:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian di harapkan dapat digunakan sebagai dasar yang objektif

dalam mengambil keputusan serta sebagai pedoman untuk menentukan

langkah-langkah yang akan di lakukan oleh perusahaan di masa yang akan

datang.

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan acuan bagi

peneliti berikutnya di bidang intensi perilaku whistleblower.
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II. LANDASAN TEORI

2.1 Theory Of Reasoned Action

Teori Reasoned Action (TRA) dikemukakan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen

terkait perilaku orang. Tujuan utama dari TRA ialah untuk memprediksi dan

memahami perilaku individu manusia.  Teori ini berasumsi bahwa hampir seluruh

perilaku orang yang terkait dengan sosial dibawah kontrol kehendak orang

tersebut.  Sesuai asumsi tersebut, teori ini memandang intensi seseorang untuk

melakukan (atau tidak melakukan) suatu perilaku merupakan faktor penentu

langsung dari tindakan.  Dengan demikian, tanpa melihat adanya kejadian tak

terduga, intensi seseorang seharusnya bisa memprediksi secara akurat perilaku

orang tersebut (Jogiyanto, 2007:31).

Berdasarkan TRA, intensi merupakan suatu fungsi dari dua penentu dasar, yaitu

yang berhubungan dengan faktor pribadi dan pengaruh sosial. Penentu yang

berhubungan dengan faktor pribadi yaitu sikap terhadap perilaku individual.

Sikap tersebut adalah evaluasi kepercayaan atau perasaan positif atau negatif dari

individual jika harus melakukan perilaku yang dikehendaki.  Sedangkan penentu

yang berhubungan dengan pengaruh sosial adalah norma subyektif, karena

berhubungan dengan persepsi atau pandangan seseorang terhadap tekanan sosial

yang akan mempengaruhi intensi untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku
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yang sedang dipertimbangkan.  Jika digambarkan hubungan antara sikap, norma

subyektif, dan niat perilaku tampak sebagai berikut (Jogiyanto, 2007:32-33) :

Gambar 2.1 Theory of Reasoned Action

2.1.1 Sikap
A. Pengertian Sikap

Sikap (attitude) adalah evaluasi kepercayaan (belief) atau perasaan positif dan

negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Sikap

(attitude) sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk

menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku dan diukur dengan suatu

prosedur yang menempatkan individual pada skala evaluatif dua kutub, misalnya

baik atau jelek; setuju atau menolak, dan lainnya.  Dengan demikian sikap

(attitude) seseorang terhadap sistem informasi menunjukkan seberapa jauh orang

tersebut merasakan bahwa sistem informasinya baik atau jelek (Jogiyanto, 2007:

36).

Sikap Terhadap Perilaku
(Attitude Towards Behavior)

Norma Subyektif
(Subjective Norm)

Niat Perilaku
(Behavioral Intention)
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B. Ciri-ciri Sikap

Untuk membedakan sikap dengan aspek-aspek psikis lainnya, maka sikap

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Adi, 1994:179) :

a. Sikap menggambarkan hubungan antara subyek dengan obyek. Tidak ada

sikap yang tanpa objek. Obyek ini bisa berupa benda, orang, ideologi,

nilai-nilai sosial, dan lembaga masyarakat;

b. Sikap tidak dibawa sejak lahir, tetapi dipelajari dan dibentuk berdasarkan

pengalaman dan latihan, oleh karena itu sikap dapat berubah-ubah

meskipun relatif sulit berubah;

c. Sikap tidak menghilang walau kebutuhan sudah dipenuhi;

d. Sikap sangat beragam sesuai dengan obyek yang menjadi pusat

perhatiannya;

e. Dalam sikap tersangkut juga faktor motivasi dan perasaan. Hal inilah yang

membedakannya dari pengetahuan.

C. Fungsi Sikap

Sikap sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Fungsi sikap menurut Sarwono

dan Meinarno (2009:86-87), yaitu:

a. Fungsi pengetahuan

Sikap membantu kita untuk menginterpretasi stimulus baru dan

menampilkan respons yang sesuai. Contohnya, seorang anak yang

mengadopsi sikap waspada dari orang tuanya.
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b. Fungsi identitas

Sikap terhadap kebangsaan Indonesia (nasionalis) dapat mengekspresikan

nilai dan keyakinan. Contohnya, warga Indonesia yang menggunakan

pakaian nasional seperti batik dan kebaya pada acra resmi di luar negeri.

c. Fungsi harga diri

Sikap yang dimiliki seseorang mampu menjaga atau meningkatkan harga

diri. Contohnya, sikap patuh terhadap aturan-aturan yang bertujuan untuk

menghindari perilaku yang menyimpang serta menjaga harga diri.

d. Fungsi pertahanan diri (ego defensif)

Sikap berfungsi melindungi diri dari penilaian negatif. Sikap pertahanan

diri merupakan sikap yang disebabkan oleh sikap melindungi diri agar

diterima dalam kelompok.

e. Fungsi memotivasi kesan (impression motivation)

Sikap berfungsi mengarahkan orang lain untuk memberikan penilaian atau

kesan yang positif.

D. Komponen Sikap

Menurut Sarwono dan Meinarno (2009:83) sikap dibentuk oleh 3 komponen,

yaitu:

a. Komponen kognitif

Komponen kognitif berisi semua pemikiran serta ide-ide yang berkenaan

dengan objek sikap. Komponen ini menjelaskan bahwa isi pemikiran

individu pemilik sikap meliputi hal-hal yang diketahuinya sekitar objek
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sikap, dapat berupa tanggapan atau keyakinan, kesan, atribusi, dan

penilaian tentang objek sikap tersebut.

b. Komponen afektif

Komponen afektif dari sikap meliputi perasaan atau emosi seseorang

terhadap objek sikap. Adanya komponen afeksi dari sikap meliputi

perasaan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang terhadap objek

sikap.

c. Komponen perilaku

Komponen perilaku dapat diketahui melalui respons subjek yang

berkenaan dengan objek sikap. Respons yang dimaksud dapat berupa

tindakan atau perbuatan tertentu sehubungan dengan objek sikap.

E. Pembentukan dan Perubahan Sikap

Menurut Adi (1994:181-182) sikap seseorang dapat dibentuk ataupun diubah

melalui beberapa cara, yaitu:

a. Adopsi

Kejadian dan peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang dan terus-

menerus, secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan

mempengaruhi terbentuknya suatu sikap.

b. Diferensiasi

Karena adanya perkembangan akan pengalaman, inteligensi, dan

pengetahuan maka ada hal yang dianggap sejenis, namun sekarang

dipandang tersendiri dan lepas dari jenisnya. Terhadap obyek tersebut,

dapat terbentuk pula sikap tersendiri.
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c. Integrasi

Pembentukan sikap terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai

pengalaman yang berhubungan dengan satu hal tertentu, sehingga

akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut.

d. Trauma

Trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba dan mengejutkan, yang

meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan.

Pengalaman-pengalaman yang traumatis dapat juga menyebabkan

terbentuknya sikap.

e. Generalisasi

Pengalaman traumatik yang dialami seseorang pada beberapa hal tertentu

dapat menimbulkan sikap negatif pada semua hal sejenis.

F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap

Pembentukan sikap tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui kontak sosial

terus-menerus antara individu dengan individu lain. Menurut Adi (1994:183)

faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap yaitu :

1. Faktor Intern, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, seperti

selektivitas. Penyeleksian diperlukan karena rangsang yang datang dari

luar (lingkungan) tidak seluruhnya dapat diserap oleh individu, oleh

karena itu seseorang harus memilih rangsang mana yang akan diperdalam

dan yang tidak ingin diperdalam. Pemilihan ini biasanya dipengaruhi oleh

motif atau kecenderungan dalam diri seseorang. Karena harus memilih
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maka seseorang harus mengambangkan sikap yang positif terhadap

sesuatu hal, dan mengembangkan sikap yang negatif terhadap hal lainnya.

2. Faktor Ekstern adalah faktor-faktor yang terdapat di luar diri individu,

yaitu:

a. Sifat obyek yang dijadikan sasaran sikap;

b. Kewibawaan orang yang mengemukaan suatu sikap;

c. Sifat orang-orang atau kelompok yang mendukung sikap tersebut;

d. Media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan sikap;

e. Situasi pada saat sikap dibentuk.

G. Pengukur Sikap

Sikap terhadap suatu perilaku (attitude toward a behavior) merupakan suatu

evaluasi menyeluruh seseorang dalam melakukan suatu perilaku.  Terdapat dua

komponen evaluasi menyeluruh sikap terhadap suatu perilaku, yaitu komponen

pertama adalah sifat dari instrumentalnya yang diwakili oleh semacam pasangan-

pasangan kata sifat seperti berguna-tidak berguna dan berbahaya-bermanfaat.

Komponen kedua lebih banyak ke kualitas pengalaman dan dihubungkan dengan

skala semacam menyenangkan-tidak menyenangkan dan suka-tidak suka.

Disarankan untuk menggunakan gabungan dari kedua komponen ini ditambah

dengan skala baik-jelek untuk menangkap evaluasi menyeluruh dengan baik

(Jogiyanto, 2007:37).
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H. Kepercayaan-kepercayaan Perilaku sebagai Penentu Sikap

Sikap terhadap suatu perilaku ditentukan oleh kepercayaan-kepercayaan yang kuat

tentang perilakunya yang disebut dengan istilah kepercayaan-kepercayaan

perilaku (behavioral beliefs). Kepercayaan-kepercayaan perilaku ditentukan oleh

evaluasi terhadap hasil yang dihubungkan dengan perilaku dan juga ditentukan

oleh kekuatan dan asosiasi-asosiasi tersebut. Dengan mengalikan kekuatan

kepercayaan dan evaluasi terhadap hasil dan menjumlahkan hasil perkalian-

perkalian ini maka akan diperoleh suatu sikap (attitude). Model nilai pengharapan

(expectancy value model) dijelaskan dengan rumus sebagai berikut (Jogiyanto,

2007: 38) :

Keterangan :

KP = kepercayaan-kepercayaan perilaku (behavioral beliefs)

bi = kekuatan kepercayaan atau probabilitas subyektif bahwa melakukan

perilaku akan mengarah ke hasil i

ei = evaluasi dari hasil i

2.1.2 Norma-Norma Subyektif
A. Pengertian Norma-Norma Subyektif

Norma-norma subyektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap

kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk

melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan.  Dalam

norma-norma subyektif, kepercayaan-kepercayaan orang lain yang berbeda dapat
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di bobot berdasarkan kepentingannya sesuai dengan persepsi individu apakah

kepercayaan orang lain tersebut dapat mempengaruhi niat perilakunya (Jogiyanto,

2007:42)

B. Kepercayaan-kepercayaan Normatif sebagai Penentu Norma-norma
Subyektif

Norma-norma subyektif (subjective norms) diasumsikan sebagai suatu fungsi

kepercayaan-kepercayaan, yaitu kepercayaan-kepercayaan seseorang bahwa

individual-individual tertentu atau grup-grup tertentu menyetujui atau tidak

menyetujui melakukan suatu perilaku. Jika menjadi suatu titik referensi untuk

mengarahkan perilaku, individual-individual atau grup-grup tersebut dikenal

sebagai referents. Untuk beberapa perilaku, referents yang penting termasuk

orangtua, pasangan, teman-teman dan tergantung dari perilaku yang terlibat,

misalnya pakar-pakar. Kepercayaan-kepercayaan yang mendasari norma-norma

subyektif disebut dengan kepercayaan-kepercayaan normatif (Jogiyanto, 2007:

43-44).

Secara umum, manusia yang percaya kepada kebanyakan referent yang

memotivasi individu untuk mentaatinya dan berfikir seharusnya melakukan suatu

perilaku, dikatakan menerima tekanan sosial untuk melakukan perilaku tersebut.

Sebaliknya, manusia yang percaya bahwa kebanyakan referent yang membuat

mereka termotivasi untuk tidak mentaatinya tetapi tidak setuju melakukan suatu

perilaku akan mempunyai norma subyektif yang meletakkan tekanan untuk

menghindari melakukan perilaku tersebut.  Hubungan antara kepercayaan-
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kepercayaan normatif dan norma subyektif diekspresikan dengan simbol-simbol

di persamaan berikut ini (Jogiyanto, 2007: 44) :

Keterangan:

KN = kepercayaan-kepercayaan normatif (normative beliefs)

ni = motivasi untuk mentaati kepercayaan normatif

mi = kekuatan dari kepercayaan normatif untuk mentaati kepercayaan

normatif

n = jumlah dari kepercayaan-kepercayaan normatif

2.2 Theory of Planned Behavior

Teori perilaku rencanaan (theory of planned behavior) merupakan pengembangan

lebih lanjut dari theory of reasoned action. Pada theory of planned behavior,

terdapat tambahan satu konstruk yang disebut dengan perceived behavioral

control. Konstruk ini bertujuan untuk mengontrol perilaku individual yang

dibatasi oleh kekurangan-kekurangan dan keterbatasan-keterbatasan dari

kekurangan sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya. Teori ini

dirancang untuk berhubungan dengan perilaku-perilaku yang mana mempunyai

tingkat yang tinggi terhadap kontrol kemauannya dan mengasumsikan bahwa

semua perilaku adalah domain-domain dari personaliti dan psikologi sosial. Jika

digambarkan hubungan antara sikap, norma subyektif, perceived behavioral

control dan niat perilaku tampak sebagai berikut (Jogiyanto, 2007: 32-33) :
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Gambar 2.2 Theory of Planned Behavior

2.2.1 Perceived Behavioral Control
A. Pengertian Perceived Behavioral Control

Perceived behavioral control didefinisikan sebagai kemudahan atau kesulitan

persepsian untuk melakukan perilaku. Perceived behavioral control

merefleksikan pengalaman masa lalu dan juga mengantisipasi halangan-halangan

yang ada. Aturan umumnya adalah semakin menarik sikap dan norma subyektif

terhadap suatu perilaku dan semakin besar perceived behavioral control, semakin

kuat niat seseorang untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan

(Jogiyanto, 2007: 64-65).

Theory of planned behavior tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah

dari kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang tetapi teori ini lebih

mempertimbangkan pengaruh-pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku yang

dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan perilaku.  Jika niat menunjukkan

keinginan seseorang untuk mencoba perilaku tertentu, kontrol persepsian lebih

mempertimbangkan beberapa konstrain-konstrain yang realistik yang mungkin

Sikap Terhadap Perilaku
(Attitude Towards Behavior)

Norma Subyektif
(Subjective Norm)

Perceived Behavior Control

Niat Perilaku
(Behavioral Intention)

Perilaku
(Behavior)
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terjadi. Teori ini menjelaskan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh tiga

macam kepercayaan-kepercayaan, yaitu (Jogiyanto, 2007: 65) :

1. Behavioral beliefs, yaitu kepercayaan-kepercayaan tentang kemungkinan

terjadinya perilaku;

2. Normative beliefs, yaitu kepercayaan-kepercayaan tentang ekspektasi-

ekspektasi normatif dari orang lain dan motivasi untuk menyetujui

ekspektasi tersebut;

3. Control beliefs, yaitu kepercayaan-kepercayaan tentang keberadaan faktor-

faktor yang akan memfasilitasi atau merintangi kinerja dari perilaku dan

kekuatan persepsian dari faktor-faktor tersebut.

B. Pengukur Kepercayaan-kepercayaan Kontrol

Menurut theory of planned behavior, lebih banyak sumber-sumber daya dan

kesempatan-kesempatan yang dimiliki oleh individual-individual dan lebih sedikit

halangan-halangan yang mereka antisipasi, lebih besar kepercayaan-kepercayaan

kontrol terhadap perilaku. Seperti kepercayaan-kepercayaan perilaku dan

kepercayaan-kepercayaan normatif yang juga merupakan faktor-faktor di TRA,

kepercayaan-kepercayaan kontrol juga merupakan faktor yang terpisah.  Seperti

kepercayaan-kepercayaan perilaku menentukan sikap-sikap dan kepercayaan-

kepercayaan normatif menentukan norma-norma subyektif, maka kepercayaan-

kepercayaan kontrol merupakan penentu dari perceived behavioral control.

Kepercayaan-kepercayaan kontrol ditentukan dengan mengalikan kekuatan

kepercayaan kontrol dan menjumlahkan hasil perkalian-perkalian ini, maka akan

diperoleh rumus sebagai berikut (Jogiyanto, 2007: 66-68) :
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Keterangan :

KK = kepercayaan-kepercayaan kontrol (control beliefs)

ci = kekuatan kepercayaan kontrol

pi = tenaga kepercayaan kontrol

2.3 Reward
A. Pengertian Reward

Reward adalah penghargaan bisa berupa fisik ataupun non fisik yang semuanya

didasarkan atas prestasi kerja. Penghargaan fisik bisa berupa pemberian hadiah

seperti uang. Penghargaan non fisik berupa kenaikan pangkat, melanjutkan

pendidikan, mengikuti seminar atau konferensi dan penataran (Nurkolis, 2002:

44).

Reward atau imbalan bertujuan untuk dapat memotivasi karyawan pada suatu

organisasi agar mampu mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik.  Teori

Skinner atau yang dikenal dengan prinsip pemberian hadiah dan hukuman

menjelaskan bahwa bila ingin membentuk perilaku yang diharapkan, maka perlu

adanya diberikan penguatan berupa hadiah, yakni konsekuensi positif yang dapat

meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku tersebut akan dilakukan kembali

(Waruwu, 2010: 84). Berdasarkan prinsip pemberian hadiah dan hukuman, maka

hubungan antara reward dan perilaku yaitu :
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Gambar 2.3 Hubungan Reward dan Perilaku

B. Apresiasi Terhadap Pelapor

Atas adanya Laporan Pelanggaran atau Fraud yang terbukti benar dan didasari

itikad baik, kebijakan PT. Bank Lampung dalam rangka pemberian penghargaan

(reward) dan atau apresiasi terhadap (Direksi PT Bank Lampung, 2015: 22)

1. Pihak Pelapor (Whistleblower)

Kepada pihak Pelapor yang bukan pelaku, dapat diberikan penghargaan

(reward).  Bentuk penghargaan yang dapat diberikan, yaitu:

a. Surat ucapan terima kasih;

b. Surat atau piagam penghargaan;

c. Sejumlah uang tertentu atau barang tertentu;

d. Hal-hal lain yang dianggap pantas.

2. Pihak Pelaku Pelapor (Justice Collabolator)

Kepada Pelapor yang juga pelaku dapat diberikan apresiasi berupa

pengurangan sanksi administratif atas perbuatan pelanggaran atau fraud

yang dilakukan.

2.4 Locus of Control

Keadaan intern merupakan bagian proses yang lebih umum untuk menjelaskan

perilaku orang lain dan diri sendiri, yang disebut dengan atribusi sebab-akibat.

Inilah proses yang digunakan untuk sampai kepada penjelasan sebab-akibat atas

Penghargaan
(reward)

Perilaku
(Behavioral)
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berbagai peristiwa yang terjadi dalam dunia sosial, terutama terhadap tindakan

yang dilakukan oleh diri sendiri dan orang lain.  Pemahaman atas penyebab

perilaku merupakan penengah penting bagi reaksi diri terhadap orang lain, yakni

rasa suka, agresi, membantu, penyesuaian, dan sebagainya tergantung dari

interpretasi diri atas perilaku orang lain. (Sears, et.al., 1985: 98-99)

Satu konsep untuk teori atribusi adalah locus of control. Locus of control terbagi

menjadi dua, yaitu internal locus of control dan external locus of control.

Seseorang dengan internal locus of control percaya bahwa kesuksesan dan

kegagalan didapatkan karena kemampuannya sendiri.  Sedangkan, seseorang

dengan external locus of control percaya bahwa kesuksesan dan kegagalan dalam

dirinya disebabkan karena adanya faktor-faktor lain, seperti keberuntungan, nasib,

perbuatan orang lain yang menyebabkan gagal atau sukses. Locus of control

dapat berubah tergantung pada situasi atau suatu kegiatan khusus (Djiwandono,

2002: 336).  Berdasarkan teori atribusi, maka hubungan locus of control terhadap

perilaku yaitu :

Gambar 2.4 Hubungan locus of control dan perilaku

2.5 Intensi

Niat perilaku (behavioral intention) dan perilaku (behavior) adalah dua hal yang

berbeda.  Niat perilaku (behavioral intention) masih merupakan suatu niat. Niat

atau intensi adalah keinginan untuk melakukan perilaku.  Niat belum berupa

perilakunya. Perilaku-perilaku menurut kemauan sendiri atau perilaku-perilaku

Locus of Control Perilaku
(Behavioral)
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yang diinginkan adalah perilaku-perilaku yang kejadiannya merupakan suatu hasil

langsung dari usaha-usaha di bawah sadar yang dibuat oleh seorang individual.

Proses dalam perilaku dapat dijelaskan sebagai berikut (Jogiyanto, 2007: 25-28) :

1. Seseorang membentuk suatu keinginan atau intensi untuk melakukan

perilaku tertentu.  Niat diasumsikan mampu menangkap faktor-faktor

motivasional yang mempunyai suatu dampak pada suatu perilaku.

2. Suatu usaha kemudian diperlukan untuk menterjemahkan suatu intensi

menjadi suatu tindakan, niat masih berupa kecenderungan perilaku.

Diasumsikan bahwa perilaku kenyataannya berada dibawah kontrol

kemauan, maka usaha yang dilakukan juga akan menghasilkan suatu

tindakan yang diinginkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hubungan intensi terhadap perilaku yaitu :

Gambar 2.5 Hubungan intensi terhadap perilaku

2.6 Whistleblowing System
A. Pengertian Whistleblowing System

Sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) adalah sistem yang

disediakan Bank untuk dipergunakan sebagai media pelaporan atau pengungkapan

atas adanya indikasi dan ataupun terjadinya tindakan pelanggaran seperti tindakan

fraud atau kecurangan, benturan kepentingan (conflict of interest), kesalahan

operasional yang signifikan, pelanggaran ketentuan Bank, pelanggaran terhadap

Intensi
(behavioral intention)

Perilaku
(Behavioral)
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etika dan moral, penyalahgunaan jabatan atau wewenang, suap atau gratifikasi,

dan atau perbuatan melawan hukum lainnya, yang penyampaian laporannya

bersifat rahasia atau private confidental. Berdasarkan pihak pelapor

(whistleblower), pihak internal (internal whistleblower) meliputi pegawai Bank

baik dari level Komisaris, Direksi, Pimpinan maupun pegawai pelaksana baik

pegawai tetap, kontrak, maupun outsourcing, pihak eksternal (eksternal

whistleblower) meliputi eks karyawan, vendor, nasabah, konsultan, pihak

eksternal lain (Direksi PT Bank Lampung, 2015: 7-9).

B. Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Perbuatan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui Sistem Pelaporan

Pelanggaran (whistleblowing system) adalah sebagai berikut (Direksi PT Bank

Lampung, 2015: 7-8) :

1. Fraud atau Kecurangan

Yaitu segala bentuk tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja

dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi Bank, nasabah,

atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan

sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah atau pihak lain

menderita kerugian dan atau pelaku fraud memperoleh keuntungan

keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbuatan

pelanggaran kategori Fraud yang wajib ditindaklanjuti Bank dengan

pelaporan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung

adalah fraud yang ditetapkan oleh Direksi atau Dewan Komisaris sebagai
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fraud yang akan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank

dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik;

2. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)

Yaitu berkaitan dengan situasi dimana personil Bank (anggota Direksi,

Komisaris, anggota komite, pegawai tetap atau kontrak atau outsourcing,

yang karena kedudukan, jabatan atau wewenang yang dimilikinya pada

Bank memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi tugas yang

diamanatkan oleh Bank secara obyektif, sehingga menimbulkan adanya

pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau

keluarga dengan kepentingan Bank;

3. Kesalahan operasional yang signifikan

Yaitu segala tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja atau tidak

disadari sehingga mengakibatkan kerugian signifikan bagi Bank baik

secara finansial, non finansial maupun kepentingan Bank lainnya;

4. Pelanggaran ketentuan Bank

Yaitu segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan internal Bank maupun

eksternal terkait Perbankan yang berlaku;

5. Pelanggaran terhadap etika dan moral

Yaitu segala tindakan yang tidak terpuji yang dapat merugikan nama baik

bank, seperti tindakan penggunaan narkoba, mabuk karena minuman

keras, perjudian, asusila dan lain sebagainya yang tidak etis dan bermoral;
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6. Penyalahgunaan jabatan atau kewenangan

Yaitu segala tindakan atau perbuatan yang menyalahgunakan jabatan atau

kewenangan yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan dan

menyimpang dari tujuan awal jabatan/kewenangan tersebut diberikan;

7. Suap atau gratifikasi

Yaitu tindakan atau perbuatan memberi uang sogok/menyogok/memberi

hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun

kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya

dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau

pihak tertentu, atau tindakan pemberian dan atau penerimaan uang, hadiah

dan hiburan yang dpaat dinilai dengan uang, yang dilakukan oleh

seseorang terkait dengan wewenang atau jabatannya pada Bank, sehingga

dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi

independensi, objektivitas maupun profesionalisme seseorang dalam

melakukan pekerjaannya;

8. Perbuatan melawan hukum lainnya

Yaitu segala bentuk perbuatan melawan ketentuan hukum Pidana, Perdata

maupun peraturan perundangan lainnya, seperti perbuatan penipuan,

perusakan barang, pemalsuan tanda tangan atau dokumen, pencurian atau

penggelapan, korupsi, pencucian uang, terorisme termasuk kegiatan

pendanaannya, dan sebagainya.
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C. Pihak Pelapor (Whistleblower)

Berdasarkan kebijakan ini, kategori Pihak Pelapor atau Whistleblower adalah

(Direksi PT Bank Lampung, 2015: 8-9).

a. Pihak Internal (Internal Whistleblower), meliputi pegawai Bank baik dari

level Komisaris, Direksi, Pimpinan maupun pegawai pelaksana baik

pegawai tetap, kontrak, maupun outsourcing;

b. Pihak Eksternal (Eksternal Whistleblower), meliputi eks karyawan, vendor,

nasabah, konsultan, pihak eksternal lain.

1. Pihak pelapor menyampaikan Laporan pelanggaran melalui media

yang telah disediakan Bank;

2. Pihak pelapor diharapkan dapat menyampaikan laporan pengaduannya

secara tertulis dengan informasi minimal sebagai berikut:

a. Identitas pelapor dan terlapor (terdiri dari : nama, jabatan, asal unit

kerja, bagian,nomor kontak yang bisa dihubungi, dan lain-lain;

b. Kronologis dugaan atau kejadian pelanggaran (fraud);

c. Perkiraan nilai kerugian atau perhitungan nominal transaksi yang

terkait dengan dugaan atau kejadian pelanggaran (fraud);

d. Jenis Pelanggaran;

e. Bukti-bukti permulaan pendukung laporan.

Misalnya: bukti transfer/setor/tarikan, surat/disposisi/perintah,

bukti berupa data hasil print out mutlak dari Core Banking System

(print out report-bukan hasil edit), photo atau rekaman kejadian,

dan lainnya.
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3. Pihak pelapor yang menyampaikan laporan yang baru bersifat indikasi

atau dugaan adanya pelanggaran (fraud) wajib merahasiakan

pelanggaran yang telah dilaporkan sampai semua tahapan investigasi

dan proses pembuktian selesai dilakukan;

4. Pihak pelapor yang beritikad baik akan dijamin kerahasiaan

identitasnya dan diberikan perlindungan keamanan termasuk kepada

keluarganya;

5. Pihak pelapor baik dari Internal maupun eksternal yang dalam

menyampaikan Laporan Pelanggaran didasari itikad tidak baik, dan

atau terbukti berdasarkan hasil investigasi memenuhi unsur fitnah,

dendam pribadi, mencemarkan nama baik karyawan lain, dan atau

didasarkan atas tujuan tertentu untuk kepentingan pribadi atau

kelompok, dapat dikenakan tindakan disipliner sesuai dengan

ketentuan Bank yang berlaku;

6. Kepada Pihak Pelapor yang berasal dari pihak eksternal, diminta

untuk menandatangani Surat Perjanjian tertulis kepada pihak Bank,

yang menyatakan kesediaan yang bersangkutan untuk menjaga

kerahasiaan informasi dan data atau dokumen yang disampaikannya

kepada pihak Bank dan ataupun yang diterimanya dari pihak Bank;

7. Pihak pelapor berhak memperoleh informasi dari pihak UKK Anti

Fraud atau Whistleblowing Officer, berkenaan dengan:

a. Telah diterimanya laporan pelanggaran yang disampaikan oleh

Pihak Pelapor, dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak
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tanggal Laporan berikut bukti permulaan awal diterima oleh

Whistleblowing Officer atau Petugas SPP di UKK Anti Fraud;

b. Dapat diterima dan dapat ditindaklanjutinya atau tidak dapat

diterimanya Laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor, dalam

waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Laporan berikut

bukti permulaan awal diterima oleh Whistleblowing Officer atau

Petugas SPP di UKK Anti Fraud;

c. Hasil akhir atau kesimpulan atas investigasi.

8. Terhadap pihak pelapor yang menarik kembali atau membatalkan

laporan pelanggaran yang telah disampaikan, dapat dimintakan

informasi tentang alasan pembatalan pelaporan tersebut.

2.7 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis niat perilaku

whistleblower yang menjadi dasar penelitian ini, yakni :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
No. Peneliti Tahun Judul Hasil
1 Zakaria, Siti,

dan
Muhammad

2016 The Theory of
Planned Behaviour
as a Framework for
Whistleblowing
Intentions

1) Sikap secara signifikan
mempengaruhi niat whistleblowing
internal dan eksternal;

2) Norma Subyektif secara positif
mempengaruhi niat whistleblowing
internal;

3) Kontrol Perilaku Persepsian secara
positif mempengaruhi niat
whistleblowing eksternal.

2 Lin dan
Chen

2011 Application of
Theory of Planned
Behavior on the
Study of Workplace
Dishonesty

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
variabel sikap, norma subyektif, dan
kontrol perilaku rencanaan
menjelaskan 30% sampai 41% varian
dalam niat perilaku tidak jujur di
tempat kerja.
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3 Yehonatan
Givati

2016 A Theory of
Whistleblower
Reward

Hasil penelitian menyatakan bahwa
reward yang optimal akan
meningkatkan niat whistleblower,
namun juga meningkatkan risiko
adanya laporan palsu.

4 Ayagre dan
Julius

2014 Whistleblower
Reward and
Systems
Implementation
Effects on
Whistleblowing in
Organissations.

Hasil penelitian ini menyatakan
bahwa tidak ada efek reward yang
dimaksudkan untuk memotivasi
whistleblower.

5 Randy K.
Chiu

2016 Ethical Judgement,
Locus of Control,
dan whistleblowing
intention : a case
study of mainland
Chinese MBA
Student

Hasil penelitian mengungkapkan
bahwa locus of control tidak
memoderasi hubungan antara
penilaian etika dan niat
whistleblowing. Interaksi
penghakiman whistleblowing dan
locus of control signifikan terhadap
niat whistleblowing.

6 Syahrul
Ahmad,
George, dan
Zubaidah

2012 Internal
Whistleblowing
Intention : A Study
of Demographic
and Individual
Factor

Hasil penelitian mengungkapkan
bahwa locus of control dan komitmen
organisasi tidak dapat menjelaskan
kemungkinan niat whistleblowing
intern audit eksternal.

Sumber: Berbagai jurnal, data diolah (2016)

2.8 Hubungan Antar Variabel
2.8.1 Hubungan Sikap dengan Intensi Perilaku Whistleblower

Sikap (attitude) adalah evaluasi kepercayaan (belief) atau perasaan positif dan

negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan

(Jogiyanto, 2007: 36). Zakaria et al (2016: 221) dalam penelitiannya menyatakan

bahwa sikap secara signifikan mempengaruhi niat internal dan eksternal

whistleblowing. Penemuan ini mendukung keterlibatan sikap dalam niat perilaku

whistleblowing. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H1 : Sikap berpengaruh signifikan terhadap intensi perilaku whistleblower
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2.8.2 Hubungan Norma Subyektif dengan Intensi Perilaku Whistleblower

Norma-norma subyektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap

kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk

melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan.

(Jogiyanto, 2007:42). Zakaria et al (2016: 221) dalam penelitiannya menyatakan

bahwa norma subyektif secara positif mempengaruhi niat internal dan eksternal

whistleblowing. Penemuan ini mendukung keterlibatan norma subyektif dalam

niat perilaku whistleblowing. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dihipotesiskan

sebagai berikut:

H2 : Norma subyektif berpengaruh signifikan terhadap intensi perilaku

whistleblower

2.8.3 Hubungan Perceived Behavioral Control dengan Intensi Perilaku
Whistleblower

Perceived behavioral control didefinisikan sebagai kemudahan atau kesulitan

persepsian untuk melakukan perilaku. Perceived behavioral control

merefleksikan pengalaman masa lalu dan juga mengantisipasi halangan-halangan

yang ada. Aturan umumnya adalah semakin menarik sikap dan norma subyektif

terhadap suatu perilaku dan semakin besar perceived behavioral control, semakin

kuat niat seseorang untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan

(Jogiyanto, 2007: 64-65). Zakaria et al (2016: 221) dalam penelitiannya

menyatakan bahwa perceived behavioral control secara positif mempengaruhi
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niat internal dan eksternal whistleblowing. Penemuan ini mendukung keterlibatan

perceived behavioral control dalam niat perilaku whistleblowing.

H3 : perceived behavioral control berpengaruh signifikan terhadap intensi

perilaku whistleblower

2.8.4 Hubungan Reward dengan Intensi Perilaku Whistleblower

Teori Skinner atau yang dikenal dengan prinsip pemberian hadiah dan hukuman

menjelaskan bahwa bila ingin membentuk perilaku yang diharapkan, maka perlu

adanya diberikan penguatan berupa hadiah, yakni konsekuensi positif yang dapat

meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku tersebut akan dilakukan kembali

(Waruwu, 2010: 84). Seperti yang diungkapkan Givati (2016: 43) reward yang

optimal akan meningkatkan niat whistleblower. Penemuan ini mendukung

keterlibatan reward dalam niat perilaku whistleblower. Berdasarkan uraian

tersebut, dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H4 : Reward berpengaruh signifikan terhadap intensi perilaku whistleblower

2.8.5 Hubungan Locus of Control dengan Intensi Perilaku Whistleblower

Satu konsep untuk teori atribusi adalah locus of control. Locus of control terbagi

menjadi dua, yaitu internal locus of control dan external locus of control

(Djiwandono, 2002: 336). Chiu (2016: 584) mengungkapkan bahwa locus of

control memiliki pengaruh signifikan terhadap niat whistleblowing. Penemuan ini

mendukung keterlibatan locus of control dalam niat perilaku whistleblower.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dihipotesiskan sebagai berikut:
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H5 : Locus of Control berpengaruh signifikan terhadap intensi perilaku

whistleblower.

2.9 Kerangka Pikir

Fraud adalah perbuatan tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang atau

sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata

terhadap perusahaan, antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan,

penyembunyian, atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan

dokumen palsu (Jahja, 2013:106).

Dalam hal meningkatkan sistem pengendalian internal, Bank wajib memiliki

strategi anti fraud yang efektif.  PT Bank Pembangunan Daerah Lampung telah

menerapkan sistem pengendalian untuk mengurangi dan mendeteksi adanya

indikasi terjadinya fraud, yaitu dengan menerapkan whistleblowing system.

Whistleblowing system adalah sistem dalam sebuah institusi yang memungkinkan

whistleblower melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi

sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan terkait (Jahja, 2013:105).

Whistleblowing system disediakan oleh organisasi dengan tujuan sebagai wadah

bagi whisteblower untuk mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang

dilakukan oleh pihak Internal yang dapat merugikan organisasi. Whistleblower

adalah seseorang yang mengadukan adanya kecurangan atau pelanggaran yang

dilakukan oleh pihak Internal dengan adanya data atau bukti yang memadai terkait

tindakan tersebut. Whistleblower dapat diperankan oleh siapa saja, baik itu pihak
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eksternal maupun pihak internal organisasi yang mengetahui adanya tindak

kecurangan atau pelanggaran yang melawan hukum (Semendawai et.al., 2011:16).

Berdasarkan theory of planned behavior yang dikemukakan oleh Ajzen

menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara sikap, norma subyektif, dan

perceived behavioral control terhadap niat perilaku.  Zakaria et al. (2016: 221)

dalam penelitiannya yang berjudul the theory of planned behaviour as a

framework for whistleblowing intentions menyatakan bahwa sikap, norma

subyektif, dan perceived behavioral control secara signifikan mempengaruhi niat

internal dan eksternal whistleblowing. Lin dan Chen (2011: 66) dalam

penelitiannya yang berjudul Application of Theory of Planned Behavior on the

Study of Workplace Dishonesty menyatakan bahwa variabel sikap, norma

subyektif, dan perceived behavioral control menjelaskan 30% sampai 41% varian

dalam niat perilaku tidak jujur di tempat kerja.

Faktor lain yang berhubungan dengan niat whistleblowing adalah reward, dimana

pada umumnya niat seseorang akan terpengaruh dengan adanya reward yang

diberikan atas tindakan baik yang dilakukan. Seperti yang diungkapkan Givati

(2016: 43) reward yang optimal akan meningkatkan niat whistleblower, namun

juga meningkatkan risiko adanya laporan palsu.  Sedangkan, Ayagre dan Julius

(2014: 80) menyatakan bahwa tidak ada efek reward yang dimaksudkan untuk

memotivasi whistleblower.

Adapun terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi niat untuk melakukan

whistleblowing. Chiu (2016: 584) mengungkapkan bahwa locus of control tidak
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memoderasi hubungan antara penilaian etika dan niat whistleblowing. Interaksi

penghakiman whistleblowing dan locus of control signifikan terhadap niat

whistleblowing.  Sedangkan Ahmad et.al., (2012: 1632) mengungkapkan bahwa

locus of control dan komitmen organisasi tidak dapat menjelaskan kemungkinan

niat whistleblowing intern auditor eksternal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat

digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.6 Kerangka Pikir

2.10 Model Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh sikap, norma subyektif,

perceived behavioral control, reward, dan locus of control terhadap intensi

Fraud

Whistleblowing
System

Whistleblower

Internal
Whistleblower

External
Whistleblower

Intensi Internal
Whistleblower

Sikap Norma
Subyektiif

Perceived
Behavioral control

Reward Locus Of
Control
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perilaku whistleblower. Berdasarkan uraian di atas dan landasan teori yang telah

dijabarkan, maka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.7 Model Penelitian

2.11 Hipotesis

Berdasarkan uraian landasan teori dan kerangka pikir di atas, maka hipotesis yang

diajukan yaitu :

1. H0 : Sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi perilaku

whistleblower

H1 : Sikap berpengaruh signifikan terhadap intensi perilaku

whistleblower

2. H0 : Norma subyektif tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi

perilaku whistleblower

H2 : Norma subyektif berpengaruh signifikan terhadap intensi perilaku

whistleblower

Sikap

Norma Subyektif

Perceived Behavioral
Control

Intensi Perilaku
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Locus of Control
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3. H0 : Perceived behavioral control berpengaruh signifikan terhadap

intensi perilaku whistleblower

H3 : Perceived behavioral control berpengaruh signifikan terhadap

intensi perilaku whistleblower

4. H0 : Reward tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi perilaku

whistleblower

H4 : Reward berpengaruh signifikan terhadap intensi perilaku

whistleblower

5. H0 : Locus of Control tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi

perilaku whistleblower

H5 : Locus of Control berpengaruh signifikan terhadap intensi perilaku

whistleblower

6. H0 : Sikap, norma subyektif, perceived behavioral control, reward, dan

locus of control secara simultan tidak berpengaruh signifikan

terhadap intensi perilaku whistleblower.

H6 : Sikap, norma subyektif, perceived behavioral control, reward, dan

locus of control secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

intensi perilaku whistleblower.
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif dengan menggunakan

pendekatan kuantitatif. Menurut Siregar (2012: 107), penelitian asosiatif adalah

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau

lebih. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan

sebelumnya. Pada akhirnya hasil penelitian ini menjelaskan hubungan kausal

antar variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian yang di lakukan

untuk menguji hubungan antar variabel yaitu sikap (X1), norma subyektif (X2),

perceived behavioral control (X3), reward (X4), locus of control (X5), dan intensi

perilaku whistleblower (Y).

3.2 Definisi Konseptual

Wijaya (2013: 14) mengatakan bahwa konsep mengacu pada pemahaman atau

makna dari variabel suatu penelitian yang mengungkapkan abstraksi yang

terbentuk oleh generalisasi hal-hal yang khusus. Berdasarkan teorisasi dan

permasalahan yang telah dikemukakan, maka variabel-variabel dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut :
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3.2.1 Variabel Bebas (X)

a. Sikap (X1)

Sikap (attitude) adalah evaluasi kepercayaan (belief) atau perasaan positif

dan negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan

ditentukan (Jogiyanto, 2007: 36).

b. Norma Subyektif (X2)

Norma-norma subyektif adalah persepsi atau pandangan seseorang

terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi

niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang

dipertimbangkan. (Jogiyanto, 2007:42).

c. Perceived Behavioral Control (X3)

Perceived behavioral control didefinisikan sebagai kemudahan atau

kesulitan persepsian untuk melakukan perilaku. Perceived behavioral

control merefleksikan pengalaman masa lalu dan juga mengantisipasi

halangan-halangan yang ada (Jogiyanto, 2007: 64).

d. Reward (X4)

Teori Skinner atau yang dikenal dengan prinsip pemberian hadiah dan

hukuman menjelaskan bahwa bila ingin membentuk perilaku yang

diharapkan, maka perlu adanya diberikan penguatan berupa hadiah, yakni

konsekuensi positif yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa

perilaku tersebut akan dilakukan kembali (Waruwu, 2010: 84).
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e. Locus of Control

Satu konsep untuk teori atribusi adalah locus of control. Locus of control

terbagi menjadi dua, yaitu internal locus of control dan external locus of

control (Djiwandono, 2002: 336).

3.2.2 Variabel Terikat (Y)

Niat perilaku (behavioral intention) masih merupakan suatu niat. Niat atau intensi

adalah keinginan untuk melakukan perilaku.  Niat belum berupa perilakunya.

Perilaku-perilaku menurut kemauan sendiri atau perilaku-perilaku yang

diinginkan adalah perilaku-perilaku yang kejadiannya merupakan suatu hasil

langsung dari usaha-usaha di bawah sadar yang dibuat oleh seorang individual

(Jogiyanto, 2007: 25-28).

3.3 Definisi Operasional

Wijaya (2013: 14) menyebutkan bahwa definisi operasional adalah penentuan

konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur.  Definisi operasional

menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk mengoperasionalkan konstruk

sehingga memungkinkan peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran

dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang

lebih baik.

Untuk memudahkan pengukuran dalam penelitian maka variabel dalam penelitian

ini dapat didefinisikan secara operasional. Adapun yang menjadi definisi

operasional penelitian ini adalah :
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Tabel 3.1 Variabel Operasional
Variabel Definisi Operasional Indikator Skala

Sikap (X1) Evaluasi kepercayaan (belief) atau
perasaan positif dan negatif dari
seseorang jika harus menjadi
seorang whistleblower

1. Tingkat penerimaan terhadap
whistleblowing system

Interval

2. Tingkat penerimaan terhadap
seorang whistleblower

3. Dukungan terhadap
whistleblowing system

4. Dukungan terhadap seorang
whistleblower

5. Manfaat whistleblowing
system

Norma
Subyektif (X2)

Persepsi atau pandangan
seseorang terhadap kepercayaan-
kepercayaan orang lain yang akan
mempengaruhi niat untuk menjadi
seorang whistleblower

1. Pandangan diri terhadap
whistleblowing system

Interval

2. Pandangan diri terhadap
whistleblower

3. Pandangan diri terhadap
seseorang yang menjadi
whistleblower

4. Pandangan orang lain
terhadap seseorang yang
menjadi whistleblower

Perceived
behavioral
control (X3)

Perceived behavioral control
didefinisikan sebagai kemudahan
atau kesulitan persepsian untuk
menjadi seorang whistleblower

1. Kesempatan untuk menjadi
seorang whistleblower

Interval

2. Kemudahan untuk menjadi
seorang whistleblower

3. Manfaat yang dapat diperoleh
jika menjadi seorang
whistleblower

Reward (X4) Bila ingin karyawan menjadi
seorang whistleblower, maka
perlu adanya diberikan penguatan
berupa hadiah

1. Adanya kompensasi finansial Interval
2. Adanya kesempatan promosi

3. Adanya kesempatan untuk
melanjutkan pendidikan

4. Adanya pemberian piagam
penghargaan

Locus of
Control (X5)

Pemahaman atas penyebab
menjadi seorang whistleblower

1. Adanya keinginan pribadi
untuk melindungi organisasi

Interval

2. Adanya keinginan pribadi
agar organisasi menjadi lebih
baik

3. Adanya motivasi keluarga
untuk menjadi whistleblower

4. Adanya motivasi rekan kerja
untuk menjadi whistleblower

Intensi Perilaku
Whistleblower
(Y)

Perilaku kenyataannya berada
dibawah kontrol kemauan, maka
usaha yang dilakukan juga akan
menghasilkan intensi perilaku
whistleblower

1. Keinginan untuk menjadi
seorang whistleblower

Interval

2. Peluang untuk menjadi
seorang whistleblower
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3.4 Skala Pengukuran Instrumen

Instrumen merupakan alat yang digunakan sebagai pengumpul data dalam suatu

penelitian berupa kuesioner, sehingga skala pengukuran instrumen adalah

menentukan satuan yang diperoleh, sekaligus jenis data atau tingkatan data,

apakah data tersebut berjenis nominal, ordinal, interval maupun rasio.  Penerapan

skala ada bermacam-macam sesuai dengan jenis data yang digunakan (Siregar,

2010: 138).

Skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat,

dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Pada

penelitian ini, skala likert digunakan untuk mengukur data yang berjenis interval.

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban setiap item instrumen dapat

diberi skor misalnya (Siregar, 2010: 139) :

1. sangat setuju (SS) 5

2. setuju (S) 4

3. netral (N) 3

4. tidak setuju (TS) 2

5. sangat tidak setuju (STS) 1

3.5 Populasi dan Sampel
3.5.1 Populasi

Menurut Wijaya (2013: 27), populasi adalah seluruh kumpulan elemen (orang,

kejadian, produk) yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan.

Populasi juga dapat disebut sebagai totalitas subjek penelitian. Populasi dalam
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penelitian ini yaitu seluruh karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung di

Bandar Lampung, yaitu Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang Utama (KCU), Kantor

Cabang Pembantu (KCP) Kartini, KCP Antasari, KCP Sudirman, dan KCP Teluk

Betung Selatan dengan jumlah populasi adalah 348 orang karyawan.

3.5.2 Sampel

Menurut Wijaya (2013: 27-29) sampel adalah bagian dari populasi yang

diambil/ditentukan berdasarkan karakteristik dan teknik tertentu. Pengambilan

sampel dilakukan dengan menggunakan proporsional simple random sampling

yaitu sampel yang di hitung berdasarkan perbandingan. Responden dipilih secara

acak dengan cara mengundi nomor induk pegawai.

Menurut Sitepu (1994:108-109) menentukan sampel dapat ditempuh melalui tiga

tahap perhitungan yaitu menentukan perkiraan harga koefisien korelasi (ρ) terkecil

antara variabel bebas dengan variabel terikat, menentukan taraf nyata (α) dan

kuasa uji (1 - β), dan menentukan ukuran sampel secara iteratif.

Iterasi pertama:

Keterangan :

ρ = Koefisien korelasi terkecil yang diperkirakan dengan menggunakan

rumus korelasi

Z-α = Konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal

Z-β = Konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal
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α = Tingkat signifikansi

β = Kekeliruan

Interasi kedua menggunakan rumus:

Apabila ukuran sampel minimal iteratif pertama dan kedua harganya sama dengan

bilangan satunya maka iterasi berhenti. Apabila belum sama perlu dilakukan

iterasi ketiga dengan menggunakan rumus seperti pada iterasi kedua. Mengenai

koefisien korelasi terkecil variabel-variabel bebas dari penelitian yang

menganalisis lima variabel bebas dari intensi perilaku whistleblower diperoleh

harga 0,34. Dengan dasar pertimbangan tersebut dalam penelitian ini

diperkirakan korelasi terkecil dari variabel adalah 0,34 dan taraf kesalahan sebesar

5%. Dengan demikian diperoleh harga :

ρ = 0,34 Z1−α = 1,645

α = 0,05 Z1−β = 1,645

1. Iterasi pertama =
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Maka,

2. Iterasi Kedua :

Maka,

3. Iterasi Ketiga :
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Maka,

Berdasarkan perhitungan di atas, sampel minimal dalam penelitian ini adalah 88.

Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden.

Maka proporsi jumlah sampel pada penelitian ini yaitu :

Tabel 3.2 Jumlah Sampel Penelitian
Kantor yang terdapat
di Bandar Lampung

Jumlah
Karyawan

Persentase
'{(1)/348*100%}

Jumlah
Sampel

Jumlah Sampel
Penelitian
{(2)*(3)}

(1) (2) (3) (4)
Kantor Pusat 197 57% 100 57
Kantor Cabang Utama 85 24% 100 24
Sudirman 18 5% 100 5
Kartini 22 6% 100 6
Antasari 20 6% 100 6
Teluk Betung Selatan 6 2% 100 2
TOTAL 348 100% 100

Sumber: Data Diolah, 2017

3.6 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data

primer merupakan data yang diperoleh dari sumber atau tangan pertama

dan bersifat belum diolah.  Data primer belum mampu memberikan

informasi dalam pengambilan keputusan sehingga perlu diolah lebih lanjut
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(Wijaya, 2013: 19). Data primer dalam penelitian ini menggunakan data

primer dari hasil pengisian kuesioner yang diberikan kepada responden

mengenai identitas responden (usia, jenis kelamin, jabatan, grade, lama

bekerja, dan tanggungan) dan tanggapan responden berkaitan dengan

sikap, norma subyektif, kontrol perilaku persepsian, reward, locus of

control dan intensi perilaku whistleblowing. Data primer dari penelitian ini

diperoleh dari kuisioner yang diisi oleh responden, meliputi identitas dan

tanggapan responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi

kepustakaan, jurnal, literatur-literatur yang berkaitan dengan

permasalahan, majalah-majalah perekonomian, dan informasi dokumentasi

lain yang dapat diambil melalui system online (internet).

3.7 Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode pengumpulan data adalah teknik atau cara

yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Terdapat beberapa

metode saat melakukan pengumpulan data diantaranya adalah :

a. Kuesioner

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah kuesioner, yaitu suatu

teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari

sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama

di dalam organisasi yang dapat terpengaruh oleh sistem yang diajukan

(Siregar, 2012: 132).
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b. Studi Pustaka

Mempelajari Literatur-literatur yang terdahulu mengenai penelitian ini dan

menjadikannya sebagai sumber rujukan atau pustaka.

3.8 Pengujian Instrumen
3.8.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen alat ukur telah

menjalankan fungsi ukurnya.  Validitas menunjukkan ketepatan dan kecermatan

alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.  Suatu skala pengukuran disebut valid

bila skala tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Bila skala

pengukuran tidak valid maka skala tersebut tidak akan bermanfaat bagi peneliti

karena tidak mengukur apa yang seharusnya diukur.  Pada penelitian ini validitas

yang diuji adalah validitas konstruk, dengan mengkorelasikan skor masing-

masing butir dengan skor total.  Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan

menggunakan factors analysis.  Sebuah faktor disebut valid apabila memiliki

factor loading berada pada kisaran > 0,40 (Wijaya, 2013: 126). Analisis dalam

penelitian ini dengan menggunakan bantuan program SPSS 24.

Pengujian yang dilakukan dengan metode korelasi yaitu dengan melihat angka

koefisien korelasi dan nilai signifikansinya pada item korelasi yang menyatakan

hubungan antara skor pernyataan dan skor total dengan sampel penelitian

berjumlah 30 orang responden.
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Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas
Variabel Item Pertanyaan Factor Loading Sign Keterangan

Sikap (X1) X1.1 0,820 0,000 Valid

X1.2 0,844 0,000 Valid
X1.3 0,862 0,000 Valid
X1.4 0,895 0,000 Valid
X1.5 0,814 0,000 Valid

Norma Subyektif (X2) X2.1 0,502 0,000 Valid
X2.2 0,595 0,000 Valid
X2.3 0,623 0,000 Valid
X2.4 0,666 0,000 Valid
X2.5 0,659 0,000 Valid
X2.6 0,782 0,000 Valid

Perceived Behavioral Control (X3) X3.1 0,759 0,000 Valid
X3.2 0,795 0,000 Valid
X3.3 0,841 0,000 Valid
X3.4 0,756 0,000 Valid

Reward (X4) X4.1 0,906 0,000 Valid
X4.2 0,880 0,000 Valid
X4.3 0,860 0,000 Valid
X4.4 0,825 0,000 Valid
X4.5 0,822 0,000 Valid

Locus Of Control (X5) X5.1 0,591 0,000 Valid
X5.2 0,540 0,000 Valid
X5.3 0,612 0,000 Valid
X5.4 0,777 0,000 Valid
X5.5 0,791 0,000 Valid
X5.6 0,728 0,000 Valid

Intensi Perilaku Whistleblower (Y) Y1.1 0,854 0,000 Valid
Y1.2 0,560 0,000 Valid
Y1.3 0,837 0,000 Valid
Y1.4 0,820 0,000 Valid

Sumber: Lampiran 3

Peneliti menguji validitas instrumen dari 30 item pernyataan dengan

menggunakan data yang terkumpul berjumlah 30 responden yang diperoleh dari

penyebaran kuesioner.  Tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa seluruh jumlah item

memenuhi kriteria besaran nilai factor loading > 0,40 dan memiliki nilai

signifikan < 0,05, maka dapat dinyatakan terdapat hubungan antara skor

pernyataan dengan skor total, sehingga item-item pernyataan dapat

diinterpretasikan dengan jelas dan dapat digunakan dalam penelitian.



53

.3.8.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas ditujukan untuk memastikan bahwa responden benar-benar

konsisten terhadap jawaban yang diberikan dalam kuesioner tersebut.  Pengujian

realibilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan cronbach alpha dengan

rule of thumb nilai 0,7 dan agar nilai tersebut reliabel, nilainya harus diatas nilai r.

Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan

internal consistency reliability yang menggunakan cronbach alpha untuk

mengidentifikasikan seberapa baik item-item dalam kuesioner berhubungan

antara satu dengan yang lainnya (Wijaya, 2013: 127). Hasil uji reliabilitas pada

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas
No Variabel Cronbach Alpha Keterangan

1 X1 0,899 Reliabel

2 X2 0,706 Reliabel

3 X3 0,764 Reliabel

4 X4 0,940 Reliabel

5 X5 0,757 Reliabel

6 Y 0,851 Reliabel
Sumber : Lampiran 4

Peneliti menguji reliabilitas instrumen dari 30 item pernyataan dengan

menggunakan data yang terkumpul berjumlah 30 responden yang diperoleh dari

penyebaran kuesioner.  Tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel

dinyatakan reliabel dan instrumen dalam penelitian ini dapat dipercaya atau dapat

diandalkan untuk digunakan dalam penelitian.
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3.9 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berkenaan dengan bagaimana cara

mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data sehingga

mudah dipahami.  Cara yang dapat digunakan untuk menguraikan data adalah

dengan menentukan ukuran dari data seperti nilai modus, rata-rata dan nilai

tengah (median) (Siregar, 2012: 2). Penelitian ini juga mendeskripsikan pengaruh

faktor demografi, seperti jenis kelamin, status, jumlah tanggungan, usia, jabatan,

grade, dan lama bekerja.

3.10 Teknik Analisis Data
3.10.1 Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan analisis regresi linier harus memperhatikan asumsi-asumsi yang

mendasari model regresi.  Asumsi tersebut adalah apabila terjadi gejala

autokorelasi, heterokedastisitas, dan multikolinieritas diantara variabel bebas

dalam regresi tersebut.  Setelah model yang akan diuji memenuhi asumsi klasik

dan regresi, maka dilakukan uji statistik yaitu uji t dan uji F.  Terdapat 4 asumsi

penting yang mendasari model regresi linier klasik, yaitu variabel-variabel

tersebut mempunyai distribusi normal, varians bersyarat adalah konstan atau

homoskedastik, tidak ada autokorelasi, dan tidak ada multikolinearitas diantara

variabel-variabel yang menjelaskan. (Zulfikar, 2016:222)
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A. Uji Normalitas

Menurut Zulfikar (2016: 223) uji signifikansi pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen melalui uji t hanya akan valid jika residual yang

didapatkan mempunyai distribusi normal.  Pengujian normalitas data dilakukan

untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi

normal atau tidak.  Prosedur uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-

Smirnov, dengan ketentuan jika nilai sig. > dari 0,05 maka asumsi normalitas

terpenuhi.

B. Uji Autokorelasi

Zulfikar (2016: 223) mengatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji

apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).

Pada prosedur pendeteksian masalah autokorelasi dapat digunakan pengujian

Durbin-Watson (d2). Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 3.5 Uji Statistik Durbin-Watson d
Nilai Statistik d Hasil

0<d<dL Ada autokorelasi positif
dL≤d≤ dU Ragu-ragu
dU≤d≤4- dU Tidak ada autokorelasi positif/negatif
4- dU≤d≤4- dL Ragu-ragu
4- dL≤d≤4 Ada autokorelasi negatif

Sumber: Zulfikar, 2016: 223
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C. Uji Multikolineritas

Zulfikar (2016: 224) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).  Model

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan multikolinieritas diantara variabel-

variabel bebas dengan variabel terikat dapat dilihat pada tolerance value atau

variance inflation factor (VIF).  Pedoman suatu model regresi yang bebas

multikolinieritas dan mempunyai angka tolerance mendeteksi 1.  Batas VIF

adalah 10, jika nilai VIF dibawah 10 maka tidak terjadi gejala multikolinieritas.

D. Uji Heterokedastisitas

Zulfikar (2016: 224) mengatakan bahwa uji heterokedastisitas bertujuan menguji

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu

pengamatan ke pengamatan lainnya.  Jika variance dari residual satu pengamatan

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut

heterokedastisitas.  Deteksi adanya heterokedastisitas yaitu dengan melihat ada

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot.

3.10.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Wijaya (2013: 127), pemilihan alat statistik untuk menganalisis data ditujukan

untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan sebelumnya.  Dalam penelitian ini

analisis data dilakukan dengan model.  Model ini bertujuan untuk menguji apakah
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variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.  Model statistik

tersebut yaitu :

Y = α + β1X1 + β2X2 + ε

Keterangan :

Y = Variabel Dependen

α = Konstanta

X1, X2 = Variabel Independen

β = Koefisien regresi

ε = Error term

A. Koefisien Determinasi (R2)

Wijaya (2013: 127), Penarikan kesimpulan dilakukan dengan dua cara yaitu

secara parsial dengan melihat tingkat signifikansi masing-masing variabel

independen dan besarnya pengaruh dilihat dari koefisien regresi masing-masing

variabel independen.  Sedangkan untuk melihat pengaruh secara simultan maka

dilakukan analisis secara simultan dengan nilai koefisien determinasi (R2) model

dan karena variabel independen lebih dari dua, maka koefisien determinasi lebih

tepat dilihat dari nilai adjusted R2 nya.   Pedoman untuk memberikan interpretasi

koefisien korelasi, yaitu :

Tabel 3.6 Pedoman interpretasi koefisien korelasi
Interval Korelasi Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199 Sangat Rendah
0,20 – 0,399 Rendah
0,40 – 0,599 Sedang
0,60 – 0,799 Kuat
0,80 – 1,000 Sangat Kuat

Sumber: Zulfikar, 2016: 226
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B. Uji Hipotesis
1. Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen dengan dependen

secara simultan.  Pengujian melalui uji F atau variasinya dengan membandingkan

F-hitung (Fh) dengan F-tabel (Ft) pada derajat signifikan 5%.  Apabila hasil

perhitungan menunjukkan (Wijaya, 2013: 127) :

a. Fh > Ft, atau apabila probabilitas kesalahan kurang dari  5%, maka Ho ditolak

dan Ha diterima.  Hal ini menunjukkan ada pengaruh yang signifikan dari

variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Fh < Ft, atau apabila probabilitas kesalahan lebih dari  5%, maka Ho diterima

dan Ha ditolak.  Hal ini menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan dari

variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Uji t (Uji Parsial)

Untuk menguji pengaruh variabel independen digunakan uji t yang berfungsi

untuk menguji keberartian koefisien regresi linier berganda secara parsial.

Pengujian melalui uji t dilakukan dengan membandingkan t-hitung (thitung) dengan

t-tabel (ttabel) pada derajat signifikan 5%.  Apabila hasil pengujian menunjukkan

Wijaya (2013: 128) :

a. thitung > ttabel atau apabila probabilitas kesalahan kurang dari 5% maka Ho

ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa variabel dependen dapat

menerangkan variabel independen dan memang ada pengaruh yang signifikan

diantara kedua variabel yang diuji.
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b. thitung < ttabel atau apabila probabilitas kesalahan lebih dari 5% maka Ho

diterima dan Ha ditolak, yang berarti bahwa variabel dependen dapat

menerangkan variabel independen dan tidak ada pengaruh yang signifikan

diantara kedua variabel yang diuji.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat

disimpulkan:

1. Berdasarkan penelitian pada variabel Sikap (X1) diketahui bahwa sikap

tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi perilaku whistleblower.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa evaluasi kepercayaan (belief)

atau perasaan positif dan negatif dari seseorang terhadap whistleblowing

system dan whistleblower tidak mempengaruhi intensi perilaku

whistleblower.

2. Berdasarkan penelitian pada variabel Norma Subyektif (X2) diketahui

bahwa norma subyektif tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi

perilaku whistleblower. Dengan demikian dapat diketahui bahwa persepsi

atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain

terhadap whistleblowing system dan whistleblower tidak mempengaruhi

intensi perilaku whistleblower.

3. Berdasarkan penelitian pada variabel Perceived Behavioral Control (X3)

diketahui bahwa perceived behavioral control berpengaruh signifikan
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secara positif terhadap intensi perilaku whistleblower. Dengan demikian

dapat diketahui bahwa kemudahan atau kesulitan untuk menjadi seorang

whistleblower serta pengalaman masa lalu mempengaruhi intensi perilaku

whistleblower.

4. Berdasarkan penelitian pada variabel Reward (X4) diketahui bahwa

reward berpengaruh signifikan secara negatif terhadap intensi perilaku

whistleblower. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penghargaan

berupa finansial, kenaikan jabatan, kenaikan grade, melanjutkan

pendidikan serta pemberian piagam penghargaan secara signifikan

berpengaruh, namun pengaruh penghargaan tersebut secara negatif.  Maka

dapat diketahui bahwa pemberian reward untuk whistleblower pada

karyawan Bank Lampung tidak dapat memotivasi karyawan untuk menjadi

whistleblower .

5. Berdasarkan penelitian pada variabel bahwa Locus Of Control (X5)

diketahui bahwa locus of control berpengaruh signifikan secara positif

terhadap intensi perilaku whistleblower. Dengan demikian dapat diketahui

bahwa pemahaman atas penyebab karyawan ingin menjadi seorang

whistleblower mempengaruhi intensi perilaku whistleblower.

6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara simultan, maka diketahui

bahwa sikap, norma subyektif, perceived behavioral control, reward dan

locus of control secara simultan memiliki pengaruh signifikan sebesar

36,7% atau memiliki tingkat hubungan yang rendah terhadap intensi
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perilaku whistleblower. Sedangkan, 63,3% dipengaruhi oleh faktor lain

yang tidak diteliti.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, di peroleh beberapa saran yang dapat

dijadikan bahan pertimbangan, yaitu:

1. Sebaiknya PT Bank Lampung menggunakan hasil penelitian ini untuk

lebih mengetahui karakteristik karyawannya serta intensi untuk menjadi

seorang whistleblower.  Sehingga PT Bank Lampung dapat mengambil

keputusan dalam memilih strategi yang terbaik untuk memotivasi

karyawannya menjadi seorang whistleblower.

2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk mendalami penelitian ini

secara kualitatif.  Selain itu, untuk penelitian selanjutnya dapat melihat

perbedaan intensi perilaku whistleblower antara perusahaan BUMN

dengan BUMD.
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