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INTISARI 

 

 Penelitian ini mengungkapkan pengaruh atas profesionalisme auditor, 

efektivitas pengendalian internal perusahaan serta keadilan organisasi terhadap 

pengungkapan kecurangan akuntansi dengan whistleblowing. Pengungkapan 

kecurangan akuntansi dapat dilakukan salah satunya dengan whistleblowing. 

Whistleblowing pada dasarnya dibagi menjadi 2 jenis yaitu whistleblowing 

internal dan whistleblowing eksternal.  

 Berdasarkan kajian teori yang mendalam terdapat 3 hipotesis : 1) 

profesionalisme auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan kecurangan 

akuntansi dengan whistleblowing,  2) efektivitas pengendalian internal perusahaan 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan kecurangan akuntansi dengan 

whistleblowing, 3) keadilan organisasi berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan kecurangan akuntansi dengan whistleblowing. Penelitian ini 

melibatkan sebanyak 31 responden yang terdiri dari auditor di 28 KAP di Kota 

Semarang. Penelitian ini menggunakan metode total sampling atau sampel jenuh 

dengan teknik penarikan sampel secara random / acak. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji validitas dan uji reliabilitas, uji 

asumsi klasik, regresi linier berganda dan uji goodness of fit.  

Berdasarkan pengujian menggunakan aplikasi statistik SPSS Statistics 23, 

dapat disimpulkan bahwa profesionalisme auditor tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap pengungkapan kecurangan akuntansi dengan whistleblowing, 

efekivitas pengendalian internal tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengungkapan kecurangan akuntansi dengan whistleblowing, dan keadilan 
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organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan kecurangan 

akuntansi dengan whistleblowing. 
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