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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Perilaku Etis 

A. Pegertian Perilaku Etis 

Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert (2006:58) pengertian “etika” 

merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau 

tindakan yang baik dan yang buruk, yang mempengaruhi hal lainnya. Nilai-nilai 

dan moral pribadi perorangan dan konteks sosial menentukan apakah suatu 

perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku yang etis atau tidak etis. 

Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert (2006:58) menjelaskan perilaku etis 

adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara 

umum sehubungan dengan tindakan tindakan yang benar dan baik. Perilaku etis 

ini dapat menentukan kualitas individu (karyawan) yang dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang diperoleh dari luar yang kemudian menjadi prinsip yang dijalani 

dalam bentuk perilaku.  

Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert (2006:65) dua pendekatan 

paling umum untuk membentuk komitmen manajemen puncak terhadap praktek 

bisnis yang etis adalah: 

1. Menerapkan Kode Etik Tertulis 

Banyak perusahaan menuliskan kode etik tertulis yang secara formal 

menyatakan keinginan mereka melakukan bisnis dengan perilaku yang etis. 

Jumlah perusahaan seperti itu meningkat secara pesat dalam kurun waktu tiga 

dasawarsa terakhir ini, dan kini hampir semua korporasi besar telah memiliki kode 

etik tertulis. 

10 
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2. Memberlakukan Program Etika 

Banyak contoh mengemukakan bahwa tanggapan etis dapat dipelajari 

berdasarkan pengalaman. Sebagian besar analis setuju bahwa walaupun sekolah-

sekolah bisnis harus tetap mengajarkan masalah-masalah etika di lingkungan 

kerja, perusahaanlah yang bertanggung jawab penuh dalam mendidik 

karyawannya. 

2.1.1. Indikator Perilaku Etis 

Menurut Arens (2008), menyebutkan unsur-unsur kode perilaku yang 

menjadi indikator dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Kode Perilaku Organisasi 

Organisasi/perusahaan dan karyawan harus senantiasa mematuhi semua 

hukum dan peraturan yang berlaku, dengan semua perilaku bisnis jauh melebihi 

standar minimum yang di syaratkan oleh Undang-undang. Hal ini di lakukan agar 

perusahaan tidak menyimpang atau melakukan kecurangan karena segala aktivitas 

harus di dasari dengan aturan hukum dan Undang-undang yang berlaku. 

2. Perilaku Umum Pegawai 

Organisasi mengharapkan para karyawannya berperilaku lugas dan 

melarang aktivitas yang tidak profesional, seperti minum-minum, berjudi, 

berkelahi, dan menyumpah, jika sedang bekerja. Karyawan yang berperilaku 

tidak profesional dapat mengganggu aktivitas bisnis perusahaan. 

3. Hubungan dengan Klien dan Pemasok 

Karyawan harus menghindari investasi dalam atau membeli kepentingan 

keuangan dalam setiap organisasi bisnis yang memiliki hubungan 

kontraktual dengan perusahaan. 
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4.  Berurusan dengan Orang dan Organisasi Luar 

Karyawan harus berhati-hati dalam memisahkan peran pribadi mereka 

dengan jabatannya pada organisasi ketika berkomunikasi mengenai masalah-

masalah yang tidak melibatkan bisnis organisasi. 

5. Komunikasi yang Sigap 

Semua karyawan harus melakukan segala upaya untuk mencapai 

komunikasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu menyangkut semua masalah 

yang berhubungan dengan pelanggan, pemasok, otoritas pemerintah, masyarakat 

dan pihak lain dalam organisasi. 

6. Privasi dan Kerahasiaan 

Karyawan harus mengumpulkan, menggunakan, dan menyimpan informasi 

yang hanya di perlukan bagi bisnis organisasi ketika menangani keuangan dan 

informasi pribadi tentang pelanggan serta pihak lain yang berhubungan dengan 

organisasi, sementara akses internal ke informasi harus dibatasi pada mereka yang 

memilki alasan bisnis yang sah untuk mencari informasi itu. 

2.2. Pencegahan Fraud 

A. Pengertian Pencegahan Fraud 

Ikatan Akuntansi Indonesia (2007), menjelaskan kecurangan akuntansi 

(fraud) sebagai: 1) salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan 

keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau 

pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan 

keuangan, 2) salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap 

aktiva (sering kali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan 
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dengan pencurian aktiva entitas yang berkaitan laporan keuangan tidak disajikan 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

Pengertian kecurangan menurut Standar Profesional Akuntan Publik adalah 

suatu tindakan yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan keuangan. 

Terdapat dua macam salah saji, yaitu:  

1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah salah 

saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan 

keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan. 

2.  Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aset (sering 

kali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan), berkaitan dengan 

pencurian aset perusahaan yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 

Zimbelman dkk dalam bukunya yang berjudul Fraud Examination (2012) 

mendefinisikan fraud sebagai suatu istilah yang umum, yang mencakup segala 

macam cara yang dapat digunakan dengan kelihaian tertentu, yang dipilih oleh 

seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan 

representasi yang salah. Tidak ada aturan yang baku dan tetap yang bisa 

dikeluarkan sebagai proposisi umum dalam mendefinisikan fraud, termasuk 

kejutan, tipu muslihat, ataupun cara-cara yang licik dan tidak wajar digunakan 

untuk melakukan penipuan. Batasan satu-satunya dalam mendefinikan fraud 

adalah hal-hal yang membatasi ketidakjujuran manusia. 
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2.2.1Indikator Pencegahan Kecurangan 

Zimbelmen dkk (2012) berdasarkan hubungannya dengan jabatan/pekerjaan  

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) (2014), menggolongkan 

kecurangan menjadi tiga atau yang dikenal dengan istilah “fraud tree” yaitu: 

1. Laporan keuangan yang mengandung kecurangan 

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan 

yang di lakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan 

Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat 

bersifat financial atau kecurangan non financial. 

2. Penyalahgunaan aset 

Penyalahgunaan aset dapat di golongkan ke dalam kecurangan kas, 

kecurangan atas persediaan dan aset lainnya serta pengeluaran-pengeluaran 

biaya secara curang (fraudulent disbursement). 

3. Korupsi 

Korupsi adalah bagian dari fraud yang dilakukan karyawan 

perusahaan karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan standar 

operasional organisasi dengan tujuan mendatangkan keuntungan bagi 

kepentingan pribadi. Korupsi dalam kontek pembahasan ini adalah conflict 

of interest, bribery, illegal gratuity, dan economic extrortion. 

2.3 Persepsi Karyawan mengenai Whistleblowing System 

A. Persepsi 

Persepsi berarti analisis mengenai cara mengintegrasikan penerapan 

individu terhadap hal-hal di sekelilingnya dengan kesan -kesan atau konsep yang 

sudah ada, dan selanjutnya mengenali benda tersebut. Untuk memahami hal ini, 
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akan diberikan contoh sebagai berikut: individu baru pertama kali menjumpai 

buah yang sebelumnya Walgito (1997) dalam Sembiring (2009). 

Menurut Walgito (1997) dalam Sembiring (2009) agar individu dapat 

menyadari dan dapat membuat persepsi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, 

yaitu : 1. Adanya obyek yang dipersepsikan (fisik), 2. Alat indera/reseptor yaitu 

alat untuk menerima stimulus (fisiologis), 3. Adanya perhatian yang merupakan 

langkah pertama dalam mengadakan persepsi (psikologis). 

Proses Persepsi menurut Walgito dalam Adhisty (2012) melalui tahap tahap 

sebagai berikut:  

1.  Tahap pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses fisik, 

merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia.  

2.  Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses 

fisiologis yang merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh alat 

indera manusia melalui saraf-saraf sensorik.  

3.  Tahap ketiga, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologis, 

merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima 

alat indera. 

4.  Tahap keempat, merupakan hasil perolehan dari proses persepsi, berupa 

tanggapan dan perilaku. 

B.  Persepsi Karyawan 

Pengertian persepsi menurut Gibson (1996 :134) adalah proses untuk 

memahami lingkungannya meliputi objek, orang dan symbol atau tanda yang 

melibatkan proses kognitif (pengenalan). Proses kognitif adalah proses dimana 

individu memberikan arti melalui penafsirannya terhadap rangsangan (Stimulus) 
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yang muncul dari objek, orang, dan symbol tertentu. Dengan kata lain, persepsi 

mencakup penerimaan, pengorganisasian, dan penafsiran stimulus yang telah 

diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi prilaku dan membentuk 

sikap. 

Karyawan dapat diartikan sebagai setiap orang yang memberikan jasa 

kepada perusahaan ataupun organisasi yang membutuhkan jasa tenaga kerja, yang 

mana dari jasa tersebut, karyawan akan mendapatkan balas jasa berupa gaji dan 

kompensasi-kompensasi lainnya. 

C. Whistleblowing System  

1. Pengertian Whistleblowing 

Menurut (KNKG, 2008) Whistleblowing adalah pengungkapan tindakan 

pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak 

etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun 

pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi 

atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. 

Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia. Pengungkapan harus 

dilakukan dengan iktikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas 

suatu kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.  

 2. Pengertian Whistleblower   

Whistleblower adalah istilah bagi karyawan, mantan karyawan atau pekerja, 

anggota dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang 

dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang. Secara umum 

segala tindakan yang melanggar ketentuan berarti melanggar hukum, aturan dan 
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persyaratan yang menjadi ancaman pihak publik atau kepentingan publik. 

Termasuk di dalamnya korupsi, pelanggaran atas keselamatan kerja.   

Menurut Tuanakotta (2006), whistleblower dalam bahasa Inggris 

merupakan slang. Namun, secara sederhana whistleblower adalah orang yang 

memberitahu kepada pihak berwenang tentang pelanggaran yang di lakukan 

atasannya dan dapat merugikan negara.  Menurut Tuanakotta (2010), pada 

dasarnya whistleblower adalah karyawan dari organisasi itu sendiri (pihak 

internal), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal 

(pelanggan, pemasok, masyarakat). Pelapor setidaknya di haruskan untuk 

memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran 

yang dilaporkan, sehingga dapat di telusuri atau ditindaklanjuti. 

Seorang whistleblower dalam upaya mengungkap suatu tindak pelanggaran 

dan kecurangan, baik di perusahaan atau suatu lembaga pemerintahan, memang 

dapat dilatarbelakangi berbagai motivasi, seperti pembalasan dendam ingin 

“menjatuhkan” perusahaan tempatnya bekerja, mencari “selamat”, atau niat untuk 

menciptakan lingkungan perusahaan tempatnya bekerja menjadi lebih baik dan 

lebih beretika. Yang jelas seorang whistleblower memiliki motivasi pilihan etis 

yang kuat untuk berani mengungkap skandal kejahatan terhadap publik. 

Whistleblower memiliki suara hati yang memberi petunjuk kuat mengenai 

pentingnya sebuah skandal untuk diungkap. (LPSK, 2011). 

3. Whistleblowing System 

Whistleblowing System  adalah sistem untuk memproses 

pengaduan/pemberian informasi yang  disampaikan  baik  secara 

langsung    maupun    tidak    langsung    sehubungan dengan    adanya 
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perbuatan   yang   melanggar   perundang-undangan, peraturan/standar, 

kode  etik,  dan  kebijakan,  serta  tindakan  lain  yang sejenis berupa ancaman 

langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) 

yang terjadi di lingkungan Badan POM. 

Menurut Brandon (2013) terdapat dua tipe whistleblowing system  yaitu 

sebagai berikut : 

1. Whistleblowing internal 

Terjadi ketika seseorang atau beberapa karyawan mengetahui kecurangan 

yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya, kemudian melaporkan 

kecurangan itu kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi. 

2. Whistleblowing eksternal 

Whistleblowing eksternal menyangkut kasus dimana seorang pekerja 

mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaannya lalu membocorkan kepada 

pimpinan perusahaan yang lebih tinggi. 

2.3.1  Indikator Persepsi Karyawan Mengenai Whistleblowing System  

 

Di dalam Pedoman Whistleblowing System yang diterbitkan KNKG 

(2008), sistem whistleblowing terdiri dari 3 aspek, yaitu:  

a. Aspek Struktural  

Aspek struktural merupakan aspek yang berisikan elemen-elemen infrastruktur 

whistleblowing system. Aspek ini berisikan 4 elemen, yaitu:  

1.  Pernyataan Komitmen  

Diperlukan adanya pernyataan komitmen dari seluruh karyawan akan 

kesediaannya untuk melaksanakan Whistleblowing System dan berpartisipasi aktif 



19 
 

untuk ikut melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran. Secara teknis, 

pernyataan ini dapat dibuat tersendiri atau dijadikan dari bagian Perjanjian Kerja 

Bersama, atau bagian dari pernyataan ketaatan terhadap Pedoman Etika 

Perusahaan.  

2. Kebijakan Perlindungan Pelapor  

 

Perusahaan harus bisa membuat kebijakan perlindungan pelapor (whistleblower 

protection policy). Kebijakan ini menyatakan secara tegas dan jelas bahwa 

perusahaan berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beriktikad 

baik dan perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang 

terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan Whistleblowing 

System. Kebijakan ini juga menjelaskan maksud dari adanya perlindungan pelapor 

adalah untuk mendorong terjadinya pelaporan pelanggaran dan kecurangan, serta 

menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya.  

3.  Struktur Pengelolaan Whistleblowing System  

 

Perusahaan harus membuat unit pengelolaan whistleblowing system dengan 

tanggung jawab ada pada Direksi dan Komite Audit. Unit ini harus independen 

dari operasi perusahaan sehari-hari dan mempunyai akses kepada pimpinan 

tertinggi perusahaan. Unit pengelola Whistleblowing System memiliki 2 elemen 

utama yaitu sub-unit perlindungan pelapor dan sub-unit investigatif. Penunjukkan 

petugas pelaksana unit ini harus dilakukan oleh pihak yang profesional dan 

independen, sehingga hasil yang diperoleh relatif lebih obyektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan bahwa bebas dari unsur-unsur kepentingan pribadi. 
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4.  Sumber Daya  

Sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan whistleblowing system 

adalah kecukupan kualitas dan jumlah personil untuk melaksanakan tugas sebagai 

Petugas Pengelola Whistleblowing System, dan media komunikasi sebagai fasilitas 

pelaporan pelanggaran.  

b.  Aspek Operasional  

 

Aspek operasional merupakan aspek yang berkaitan dengan mekanisme dan 

prosedur kerja whistleblowing system. Penyampaian laporan pelanggaran harus 

dibuat mekanisme yang dapat memudahkan karyawan menyampaikan laporan 

pelanggaran. Perusahaan harus menyediakan saluran khusus yang digunakan 

untuk menyampaikan laporan pelanggaran, entah itu berupa email dengan alamat 

khusus yang tidak dapat diterobos oleh bagian Information Technology (IT) 

perusahaan, atau kotak pos khusus yang hanya boleh diambil petugas Sistem 

Pelaporan Pelanggaran, ataupun saluran telepon khusus yang akan ditangani oleh 

petugas khusus pula. Informasi mengenai adanya saluran atau sistem ini dan 

prosedur penggunaannya haruslah diinformasikan secara meluas ke seluruh 

karyawan. Begitu pula bagan alur penanganan pelaporan pelanggaran haruslah 

disosialisasikan secara meluas, dan terpampang di tempat-tempat yang mudah 

diketahui karyawan perusahaan. Dalam prosedur penyampaian laporan 

pelanggaran juga harus dicantumkan dalam hal pelapor melihat bahwa 

pelanggaran dilakukan petugas Sistem Pelaporan Pelanggaran, maka laporan 

pelanggaran harus dikirimkan langsung kepada Direktur Utama perusahaan. 

Selain itu, kerahasiaan dan kebijakan perlindungan pelapor juga harus 

diperhatikan. Perusahaan juga hendaknya mengembangkan budaya yang 
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mendorong karyawan untuk berani melaporkan tindakan kecurangan yang 

diketahuinya dengan memberikan kekebalan atas sanksi administratif kepada para 

pelapor yang beriktikad baik. Pelapor harus mendapatkan informasi mengenai 

penanganan kasus yang dilaporkannya beserta perkembangannya apakah dapat 

ditindaklanjuti atau tidak. Petugas pelaksana unit whistleblowing system segera 

mungkin melakukan investigasi dengan mengumpulkan bukti terkait kasus yang 

dilaporkan. Hal ini untuk menentukan apakah laporan kecurangan dapat 

ditindaklanjuti atau tidak.  

Pada proses peluncuran Whistleblowing System, perusahaan harus 

menyusun aspek struktural dan operasional terlebih dahulu. Kemudian perusahaan 

mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi seluruh karyawan. Setelah itu, sistem 

ini dapat diresmikan.  

c. Aspek Perawatan  

Aspek perawatan merupakan aspek yang memastikan bahwa whistleblowing 

system ini dapat berkelanjutan dan meningkat efektivitasnya. Perusahaan harus 

melakukan pelatihan dan pendidikan kepada seluruh karyawan. Selain itu, 

perusahaan juga harus melakukan komunikasi secara berkala dengan karyawan 

mengenai hasil dari penerapan whistleblowing system. Pemberian insentif atau 

penghargaan oleh perusahaan kepada para pelapor pelanggaran dapat mendorong 

karyawan lainnya yang menyaksikan tetapi tidak melaporkan menjadi tertarik 

untuk melaporkan adanya pelanggaran.  

Penerapan whistleblowing system perlu dilakukan pemantauan secara 

berkala efektivitasnya. Hal ini untuk memastikan sistem tersebut memenuhi 

sasaran yang telah ditetapkan pada awal pencanangan program dan juga 
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memastikan bahwa pencapaian tersebut sesuai dengan tuntutan bisnis perusahaan. 

Pemantau penerapan whistleblowing system adalah Dewan Direksi, Dewan 

Komisaris, Komite Audit atau Satuan Pengawasan Internal.  

Dengan demikian, persepsi karyawan mengenai whistleblowing system 

adalah pemahaman atau interpretasi karyawan mengenai whistleblowing system. 

Dalam hal ini, karyawan menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuannya 

mengenai aspek-aspek yang terdapat dalam Whistleblowing System.  

2.4  Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh Persepsi 

Karyawan Mengenai Whistleblowing System Terhadap Perilaku Etis dan 

Pencegahan Fraud yang dapat digunakan sebagai acuan adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian  Variabel Hasil Penelitian 

1. Vredy Okta 

(2015) 
Variabel dependen: pencegahan 

fraud 

Variabel independen: persepsi 

karyawan mengenai 

Whistleblowing System 

Persepsi Karyawan 

Mengenai 

Whistleblowing System 

berpengaruh signifikan 

positif 

terhadap Pencegahan 

Fraud, 

2. Irvandly (2014) Variabel dependen: Pencegahan 

Fraud 

Variabel Independen: penerapan 

Whistleblowing System 

Menjukkan bahwa 

penerapan 

whistleblowing system 

berpengaruh signifikan 

terhadap 

pencegahan kecurangan 

3. Muhammad 

Fikar (2013) 
Variabel Dependen: Efektivitas 

Pengendalian Internal 

Variabel Independen: Dampak 

Penerapan Whistleblowing 

System 

Penerapan whistleblowing 

system di Pertamina sudah 

memadai dan berdampak 

positif pada efektivitas 

pengendalian internal 

Pertamina. Hal ini 

diketahui 

dari dampak 

whistleblowing 

system pada efektivitas 
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pengendalian tujuan 

operasi, 

tujuan pengendalian 

pelaporan, 

dan pengendalian tujuan 

kepatuhan 

4. Risti 

Merdikawati 

(2012) 

Variabel Independen: Komitmen 

Profesi, dan Sosialisasi 

Antisipatif Mahasiswa 

Akuntansi 

Variabel Dependen: 

Niat Whistleblowing 

Mahasiswa dengan tingkat 

komitmen profesi dan 

sosialisasi antisipatif yang 

tinggi memandang 

whistleblowing sebagai hal 

yang penting dan memiliki 

kecenderungan untuk 

melakukan whistleblowing 

5. Nur Ratri 

Kusumasti 

(2012) 

Variabel dependen: 

kecenderungan kecurangan 

akuntansi 

Variabel intervening: perilaku 

etis 

Variabel independen: 

keefektifan pengendalian 

internal, kesesuaian kompensasi, 

ketaatan aturan akuntansi, 

asimetri akuntansi, moralitas 

manajemen 

Menunjukkan bahwa faktor 

keefektifan pengendalian 

internal, kesesuaian 

kompensasi, ketaatan 

aturan 

akuntansi, asimetri 

akuntansi 

tidak berpengaruh 

signifikan 

terhadap kecenderungan 

kecurangan akuntansi, 

sedangkan moralitas 

manajemen berpengaruh 

signifikan terhadap 

kecenderungan kecurangan 

akuntansi. 

6. Akmal 

Sulistomo 

(2012) 

Variabel dependen: niat untuk 

melakukan whistleblowing 

Variabel independen: persepsi 

norma subyektif, sikap terhadap 

perilaku, dan persepsi kontrol 

perilaku 

Bahwa persepsi tentang 

norma 

subyektif, sikap, dan 

persepsi 

tentang kontrol perilaku 

berpengaruh signifikan 

positif 

tentang niat mahasiswa 

akuntansi melakukan 

pengungkapan kecurangan. 

 

2. 5  Kerangka Pemikiran Teoritis 

Kerangka penelitian disusun untuk menggambarkan hubungan antara 

variabel independen yaitu pengaruh karyawan mengenai Whistleblowing System, 

dan variabel intervening/mediator yaitu perilaku etis serta variabel dependen yaitu 

pencegahan fraud. Yang digambarkan pada gambar 2.1 sebagai berikut : 
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H1 H2 

   

 H1  H3 

 

 

Sumber : Oktaviari 2016 

2.6  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis (hypo = sebelum; thesis = pernyataan, pendapat) adalah suatu 

pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya. 

Biasanya, dalam sebuah penelitian kita merumuskan suatu hipotesis terhadap 

masalah yang akan diteliti. Jadi, pengertian hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena, jawaban yang 

diberikan melalui hipotesis baru didasarkan teori, dan belum menggunakan fakta. 

Hipotesis memungkinkan kita menghubungkan teori dengan pengamatan, atau 

pengamatan dengan teori. Hipotesis mengemukakan pernyataan tentang harapan 

peneliti mengenai hubungan-hubungan antara variabel-variabel dalam persoalaan. 

2.7 Hubungan Antar Variabel 

 

Dalam hubungan antar variabel menentukan untuk mengukur variabel –

variabel tersebut di lapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas, serta 

tidak menimbulkan berbagai tafsiran. dalam penelitian ini variabel dependen (Y) 

Perilaku Etis 

Persepsi Karyawan 

mengenai 

Whistleblowing 

System 

 

Pencegahan Fraud 

 

http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-penelitian-apa-itu-penelitian.html


25 
 

yaitu pencegahan fraud, variabel independen (X)  yaitu Persepsi Karyawan 

Mengenai whistleblowing system, dan variabel intervening (M) Perilaku Etis. 

2.7.2 Pengaruh Persepsi Karyawan mengenai Whistleblowing System terhadap 

Perilaku Etis 

Menurut Arens (2008), banyak perusahaan atau organisasi telah menerapkan 

mekanisme whistleblowing bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran aktual 

atau yang di curigai atau pelanggaran yang potensial atas kode perilaku atau 

kebijakan etika. Mekanisme ini merupakan salah satu cara untuk menciptakan 

lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang positif dapat mendukung 

perilaku karyawan agar mematuhi dan menaati nilai-nilai etis perusahaan. 

Whistleblowing system dapat mendorong perilaku etis karyawan (Rivai dan 

Mulyadi, 2012). Hal ini di karenakan karyawan merasa di awasi oleh rekan 

kerjanya sendiri, sehingga karyawan tersebut menjadi lebih menaati dan 

mematuhi kode perilaku yang berlaku di perusahaan, serta tidak ingin untuk 

melanggarnya. 

Berdasarkan uraian tersebut, whistleblowing system dapat menciptakan 

lingkungan kerja yang positif, yang kemudian dapat mendorong perilaku etis 

karyawan. Dengan demikian, pemahaman mengenai whistleblowing system dapat 

berpengaruh terhadap perilaku etis karyawan. 

H1 : Persepsi mengenai Whistleblowing System berpengaruh positif 

terhadap Perilaku Etis karyawan pada Perusahaan 
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2.7.1 Pengaruh Persepsi Karyawan mengenai Whistleblowing System 

terhadap Pencegahan Fraud 

 

 Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2008), salah satu 

manfaat dari penyelenggaraan whistleblowing sytem yang baik adalah timbulnya 

keenganan untuk melakukan pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem 

pelaporan yang efktif. Keberadaan whistleblowing system tidak hanya sebagai 

saluran pelaporan kecurangan yang terjadi, namun juga sebagai bentuk 

pengawasan. Karyawan menjadi takut untuk melakukan kecurangan karena sistem 

ini bisa di gunakan oleh seluruh karyawan, sehingga sesama karyawan menjadi 

saling mengawasi satu sama lain dan takut untuk di laporkan karyawan lain 

karena melakukan kecurangan. Dengan demikian, pemahaman karyawan tentang 

mekanisme whistleblowing membuat karyawan menjadi antusias dalam 

melaporkan segala tindak kecurangan kepada otoritas yang berwenang menangani 

laporan tersebut karena whistleblowing system sudah mencakup whistleblower 

protection. Hal ini dapat mencegah fraud yang akan terjad di perusahaan. 

H2: Persepsi Karyawan mengenai Whistleblowing system berpengaruh 

positif terhadap Pencegahan Fraud pada Perusahaan. 

2.7.3 Pengaruh Perilaku Etis terhadap Pencegahan Fraud 

Menurut Oktaviari (2015), bahwa budaya yang etis dalam suatu perusahaan 

mempengaruhi tingkat kecenderungan kecurangan, yang artinya karyawan yang 

memiliki perilaku etis cenderung tidak akan melakukan kecurangan. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Ratri 

Kusumastuti (2012). Penelitian tersebut menyatakan bahwa perilaku tidak etis 
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berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, atau 

dengan kata lain semakin tinggi karyawan berperilaku tidak etis, maka akan 

semakin tinggi mereka untuk melakukan kecurangan dan semakin rendah 

karyawan berperilaku tidak etis maka semakin rendah keinginan mereka untuk 

melakukan kecurangan, yang artinya berpengaruh terhadap pencegahan 

kecurangan.  

Karyawan yang berperilaku etis enggan untuk melakukan tindakan fraud 

dan tidak menginginkan terjadinya tindakan fraud di dalam perusahaan tempat ia 

bekerja. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

semakin etis perilaku karyawan, semakin enggan mereka untuk melakukan 

tindakan fraud. 

H3 : Perilaku Etis berpengaruh positif terhadap Pencegahan Fraud pada 

Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 


