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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan dunia perekonomian dalam era globalisasi 

membuat persaingan dunia bisnis semakin kompetitif dan kompleks. Keadaan ini 

menuntut para manajemen perusahaan agar dapat mengelola perusahaannya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Disamping persaingan yang semakin ketat, masalah yang mungkin 

dihadapi oleh perusahaan tidak hanya berasal dari faktor eksternal, namun tidak 

sedikit masalah-masalah yang justru timbul disebabkan oleh faktor internal 

perusahaan. 

Pada sektor publik maupun swasta telah banyak ditemui kasus-kasus 

kecurangan terutama kasus korupsi. Kecurangan (fraud) merupakan perbuatan 

tidak jujur yang menimbulkan potensi kerugian nyata terhadap perusahaan atau 

karyawan perusahaan atau orang lain, tetapi tidak sebatas pada korupsi, pencurian 

uang, pencurian barang, penipuan, pemalsuan. Juga termasuk dalam perbuatan ini 

adalah pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, atau 

menggunakan dokumen palsu untuk keperluan bisnis, atau membocorkan 

informasi perusahaan kepada pihak eksternal perusahaan. Kecurangan seperti ini 

biasanya dilakukan oleh karyawan di dalam perusahaan atau organisasi. Salah satu 

upaya untuk memberantas kecurangan adalah dengan melakukan pencegahan 

kecurangan. Pencegahan dini terhadap kecurangan (fraud) dianggap sebagai 

sebuah solusi guna untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak 
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dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi terjadinya kecurangan. 

Merujuk pada Purba (2015) yang menyatakan bahwa pencegahan fraud akan 

berfungsi sebagai penghambat yang kuat terhadap orang-orang yang berupaya 

untuk melaksanakan fraud. Oleh karena itu dengan melaksanakan pencegahan 

fraud secara efektif akan menjadi penghalang yang kuat bagi pelaku fraud 

potensial. Hal ini juga dapat mengurangi kerugian akibat kecurangan (fraud). 

Arens (2008) menyatakan bahwa cara yang paling efektif untuk mencegah 

kecurangan yaitu menerapkan perilaku etis dalam organisasi atau perusahaan.  

Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial, 

sehingga dapat menciptakan budaya jujur dan etika yang menjadi pedoman dalam 

sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan menerapkan nilai-nilai positif dalam 

perusahaan maka akan meningkatkan pula produktivitas karyawan yang didukung 

dengan meningkatnya motivasi serta bermuara pada kinerja organisasi. Purba 

(2015) menyebutkan bahwa salah satu prinsip pencegahan fraud yaitu adanya 

mekanisme yang akan membuat fraud dapat dilaporkan dan adanya perlindungan 

terhadap pelapor fraud. Dalam suatu organisasi atau perusahaan perlu untuk 

mempunyai suatu sistem pengaduan berupa whistleblowing system, sehingga 

karyawan dapat menjaga anonimitas ketika melaporkan perilaku fraud.  

Menurut Arens (2008),  mengemukakan bahwa dalam menerapkan budaya 

jujur dan etika yang tinggi harus menciptakan lingkungan kerja yang positif. 

Lingkungan kerja yang positif dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan 

program whistleblowing bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran atas kode 

perilaku.    
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Salah satu cara mencegah pelanggaran akuntansi sehingga dapat 

mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah dengan melakukan 

whistleblowing. Whistleblowing adalah pelaporan yang dilakukan oleh anggota 

organisasi aktif maupun nonaktif mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tidak 

bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi (Arens,2008). 

Selain untuk tata kelola perusahaan yang lebih baik, whistleblowing system 

muncul karena semakin banyaknya kasus fraud, penyimpangan keuangan, dan 

merupakan bagian dari suatu pengendalian internal. Untuk mengurangi kasus 

fraud tersebut, maka dibentuklah whistleblowing system yang diharapkan dapat 

menjadi alat efektif dalam meminimalisir Fraud dalam perusahaan maupun 

pemerintahan. Hasil survey yang dilakukan oleh Institute of Business Ethics 

(2007) dalam Amri (2008) menyimpulkan bahwa satu di antara empat karyawan 

mengetahui kejadian pelanggaran, tetapi lebih dari separuh (52%) dari yang 

mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut tetap diam dan tidak berbuat sesuatu. 

Keengganan untuk melaporkan pelanggaran dapat diatasi melalui penerapan 

whistleblowing system yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab. 

Pada kasus Enron,saat itu Enron memanipulasi laporan keuangannya agar 

terlihat kinerja yang baik. Enron memanipulasi pendapatan dengan me-mark up 

pendapatan sebesar $ 600 juta dan pada saat itu beberapa internal auditor yang ada 

di perusahaan Enron tersebut gagal untuk melaporkan ketidak etisan yang terjadi 

pada perusahaan tersebut karena mereka takut membahayakan karir mereka dan 

mereka takut keselamatan mereka terancam. Meskipun tindakan tersebut sangat 

membahayakan perusahaan, investor dan nilai perusahaan. Tidak hanya Enron, 

perusahaan Worldcom juga mengalami hal yang sama. 
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Kecurangan yang terjadi pada perusahaan ini akhirnya terungkap oleh 

seseorang yang berasal dari dalam perusahaan tersebut. Kasus ini bermula ketika 

harga saham Worldcom dari $ 150 milyar pada tahun 2000 jatuh menjadi $ 150 

juta pada tahun 2002. Dalam laporannya Worldcom mengakui bahwa perusahaan 

mengklasifikasikan beban jaringan sebagai pengeluaran modal mereka. Pada 

bulan Mei 2002 Auditor Cynthia Cooper melaporkan masalah tersebut kepada 

kepala komite audit Max Bobbitt. Kemudian Max Bobbitt meminta KPMG selaku 

eksternal audit untuk melakukan investigasi. 

Tuanakotta (2010) menjelaskan beberapa kasus whistleblower, seperti Agus 

Condro dalam kasus dugaan suap BI, Endin Wahyudin dalam kasus penyuapan 

yang melibatkan tiga hakim agung, dan Yohanes Waworuntu dalam kasus 

penyuapan Sistem Administrasi Badan Hukum. Sudah cukup banyak nama yang 

tercatat sebagai whistleblower yang menjadikan munculnya whistleblowing 

system ini, beberapa diantaranya adalah Cynthia Cooper untuk kasus perusahaan 

Worldcom, Sherron Watkins untuk kasus perusahaan Enron, dan Susno Duadji 

untuk kasus praktek mafia di jajaran yudikatif di Indonesia telah meningkatkan 

perhatian tentang tindakan kecurangan.   

Perusahaan-perusahaan publik di Indonesia yang telah mempunyai dan 

menerapkan sistem whistleblower adalah PT. Telkom, Pertamina, United Tractors, 

dan Astra Group. Pelaksanaan teknis sistem whistleblower di PT. Telkom dan 

Pertamina dilakukanoleh pihak ketiga secara outsourcing. (Semendawai, dkk. 

2011). 
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Penelitian ini dilakukan di PT Telekomunikasi Indonesia,Tbk Wilayah 

Kudus. PT Telekomunikasi Indonesia,Tbk Wilayah Kudus merupakan BUMN 

yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah 

Indonesia dan karenanya tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di 

Indonesia. Dengan statusnya sebagai Perusahaan milik negara yang sahamnya 

diperdagangkan di bursa saham, pemegang saham mayoritas Perusahaan adalah 

Pemerintah Republik Indonesia sedangkan sisanya dikuasai oleh publik. Sebagai 

bagian dari entity level control, sejak tahun 2006 PT Telekomunikasi Indonesia,Tbk 

telah menerapkan whistleblower program yang dirancang untuk menerima, 

menelaah dan menindaklanjuti pengaduan dari karyawan Telkom Group dan dari 

pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor. Penerapan whistleblower 

program yang dikelola oleh Komite Audit ditetapkan dengan Keputusan Dewan 

Komisaris dan diratifikasi dengan Keputusan Direksi. PT Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk menuangkan dalam Keputusan Direksi No. KD.48/2009 untuk 

menampung dan menjamin kerahasian pelapor. PT Telekomunikasi Indonesia,Tbk 

juga telah membangun suatu mekanisme kerja antara Komite Audit dengan 

Internal Audit dan Komite Investigasi termasuk protokol dengan Telkomsel untuk 

menindak lanjuti pengaduan yang diterima. Selain itu, whistleblower program juga 

telah disosialisasikan dan telah dipahami oleh karyawan.  

Penanganan pengaduan untuk memenuhi Peraturan OJK No.IX.1.5 

dan Sarbanes-Oxley Act 2002 Section 301 tentang Public Company Audit 

Committee . Karena itu, syarat pengaduan diperlukan untuk menjaga agar para 

pelapor menyampaikan pengaduan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bukan 

bersifat fitnah yang dapat mencemarkan nama baik atau reputasi seseorang. 
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Komite Audit akan menindaklanjuti pengaduan pihak ketiga termasuk dan 

terutama yang berasal dari karyawan Telkom Group  

Karyawan Telkom Group ataupun pihak ketiga dapat menyampaikan 

pengaduan mengenai permasalahan akuntansi dan auditing, 

pelanggaran peraturan, dugaan kecurangan dan/atau dugaan korupsi, dan 

pelanggaran kode etik langsung kepada Komisaris Utama atau kepada 

Ketua Komite Audit PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 

        Tabel 1.1 

Data Pelaporan Kecurangan PT Telekomunikasi, Tbk Indonesia 

  

Deskripsi Jumlah Laporan  Keterangan 

2010 2011 2012 2013 

JumlahPelaporan 20 9 3 4 Pelaporan kecurangan yang 

masuk 

Memenuhi Syarat 20 9 2 2 Data pelaporan kecurangan 

yang ditindaklanjuti 

Kategori Pelaporan 12 9 2 2 Data yang termasuk dalam 

indikasi kecurangan 

Proses Pelaporan 12 2 1 2 Data kecurangan yang 

sudah selesai 

 8 7  2 Data kecurangan yang 

masih dalam proses 

Sumber : annual report PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk 2013 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa data pelaporan kecurangan 

pada PT Telekomunikasi Indonesia,Tbk terjadi setiap tahunnya pada tahun 2010 

sampai 2013. Intensitas pelaporan kecurangan mengalami perbedaan setiap 

tahunnya. Dimana pelaporan kecurangan yang paling banyak yaitu pada tahun 

2010. Sementara pelaporan kcurangan yang paling sedikit terjadi pada tahun 

2012. Hal ini membuktikan bahwa masih saja terjadi tindakan kecurang pada 

perusahaan setiap tahunnya sehingga mengakibatkan kerugian pada perusahaan.  
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Untuk mendapatkan hasil yang terfokus dan menghindari penafsiran yang 

tidak diinginkan atas hasil penelitian, peneliti membatasi pada faktor yang 

mendorong perilaku etis dan pencegahan fraud yaitu persepsi karyawan mengenai 

whistleblowing system. Hal ini dikarenakan whistleblowing system merupakan 

sistem yang memfasilitasi karyawan untuk melaporkan tindakan fraud, yang 

artinya seorang karyawan menginginkan lingkungan kerjanya bebas dari tindakan 

fraud. Sistem ini dapat membuat sesama karyawan menjadi saling mengawasi, 

sehingga karyawan harus patuh dengan kode perilaku perusahaan, yang dapat 

diartikan karyawan harus berperilaku etis. Karyawan yang berperilaku etis tidak 

akan melanggar kode perilaku perusahaan, sehingga karyawan menjadi enggan 

untuk melakukan tindakan fraud.   

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dengan ini 

penulis melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Persepsi 

Karyawan Mengenai Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud 

dengan Perilaku Etis sebagai Variabel Intervening pada PT Telekomunikasi 

Indonesia,Tbk Wilayah Kudus” 

1.2. Perumusan Masalah  

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

rumuskan dalam bentuk pernyataan, sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh Persepsi Karyawan mengenai Whistleblowing System 

terhadap Perilaku Etis karyawan pada PT Telekomunikasi Indonesia,Tbk? 

2. Apakah ada Pengaruh Persepsi Karyawan mengenai Whistleblowing System  

terhadap pencegahan Fraud pada PT Telekomunikasi Indonesia,Tbk ? 
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3. Apakah ada pengaruh Perilaku Etis terhadap Pencegahan Fraud pada PT 

Telekomunikasi Indonesia,Tbk ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk menganalisis dan membuktikan Persepsi Karyawan Mengenai   

Whistleblowing System terhadap Perilaku Etis pada PT Telekomunikasi 

Indonesia,Tbk. 

2. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Persepsi Karyawan mengenai 

Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud pada PT Telekomunikasi 

Indonesia,Tbk. 

3. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Perilaku Etis terhadap 

Pencegahan Fraud pada PT Telekomunikasi Indonesia,Tbk. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan bukti empiris tentang persepsi 

mengenai whistleblowing sytem dan perilaku etis terhadap pencegahan fraud 

pada Perusahaan. 
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2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan 

untuk mengaplikasikan whistleblowing sytem untuk lebih mendorong perilaku 

etis karyawan sehingga dapat mencegah terjadinya fraud pada perusahaan. 

b. Bagi Universitas  

Bagi Universitas Wahid Hasyim, penelitian ini di harapkan dapat menjadi 

referensi mengenai persepsi whistleblowing system dan perilaku etis terhadap 

fraud. Selain itu dapat di gunakan sebagai dasar untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan kajian penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan 

pencegahan fraud. 

c. Bagi Peneliti 

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah menambah pemahaman 

tentang Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Whistleblowing System 

Terhadap Perilaku Etis dan Pencegahan Fraud pada PT Telekomunikasi 

Indonesia,Tbk. 

 

 

 

 

 

 

 

 


