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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Fraud Triangle Theory 

Fraud triangle theory menurut Iqbal dan Murtanto (2016) pertama kali 

diperkenalkan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953. Fraud triangle theory 

merupakan ide yang timbul dari penyebab munculnya kecurangan. Sebagaimana 

namanya fraud triangle maka penyebab dari fraud triangle terdiri dari tiga 

komponen yang umumnya ada pada saat fraud terjadi. Ketiga komponen tersebut 

menurut Turner, Mock dan Srivasta (2003) adalah incentive/pressure, opportunity, 

dan attitude/rationalization. Jika digambarkan maka fraud triangle theory adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Turner dkk (2003) 

 

Gambar 2. 1 Fraud triangle theory 
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2.1.1 Pressure 

Pressure atau tekanan merupakan adanya insentif/tekanan/kebutuhan 

untuk melakukan fraud. Tekanan atau tuntutan yang mendorong seseorang untuk 

melakukan fraud dapat dibagi menjadi : 1) Tekanan keuangan. Tekanan keuangan 

merupakan hal umum yang mendorong seseorang melakukan fraud, hal ini dapat 

berupa keserakahan, hidup dibawah kehendak orang lain, banyak hutang, kerugian 

ekonomi pribadi dan kebutuhan uang yang mendadak. 2) Personal Financial 

need. Tindakan untuk melakukan fraud disebabkan karena kegemaran berjudi, 

obat-obatan terlarang, kecanduan alkohol, serta biaya hidup keluarga yang mahal. 

3) Financial Target. Pada tekanan ini seseorang dapat melakukan fraud karena 

merasa hasil pekerjaannya kurang dihargai oleh perusahaan, takut kehilangan 

pekerjaan, tidak puas dengan pekerjaan, takut tidak mendapat promosi jabatan, 

dan merasa kurang dihargai secara ekonomi. 4) Tekanan lainnya. Tekanan ini 

dapat berupa keinginan pasangan yang ingin hidup mewah, ingin membahagiakan 

orang tua (Iqbal dan Murtanto, 2016). 

 

2.1.2 Peluang (opportunity) 

Fraud tidak hanya terjadi jika ada tekanan, tetapi juga ketika pelaku fraud 

melihat adanya peluang untuk melakukan kecurangan. Ada beberapa faktor utama 

yang dapat meningkatkan peluang yang mendorong seseorang untuk melakukan 

fraud yaitu : 1) Kurangnya pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi 

perilaku yang menyimpang. 2) Ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja 

dengan tepat. 3) Kegagalan dalam mendisiplinkan pelaku fraud. 4) Kurangnya 
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informasi. 5) Ketidak pedulian, apatis, dan ketidakmampuan.  6) Kurangnya jejak 

audit (Iqbal dan Murtanto, 2016). 

 

2.1.3 Rasionalization 

Rasionalisasi salah satu komponen penting dalam tindakan fraud. 

Kecenderungan pelaku fraud adalah membenarkan tindakan yang dilakukannya 

dengan pola pikir tertentu seperti “tidak akan ada yang dirugikan,” “perusahaan 

berhutang kepada saya,” “semua orang juga melakukan hal yang sama,” dan 

alasan-alasan lain. Menurut Skousen dkk  (dalam Iqbal dan Murtanto, 2016) 

Rasionalisasi merupakan bagian dari fraud triangle yang paling sulit diukur.  

Dari tiga penyebab fraud, menurut Iqbal dan Murtanto (2016) opportunity 

merupakan hal dasar yang dapat terjadi kapan saja sehingga memerlukan 

pengawasan dari struktur organisasi mulai dari atas. Organisasi perlu untuk 

membangun sebuah proses, prosedur dan kontrol sehingga membuat karyawan 

dalam posisi tidak dapat melakukan fraud dan yang efektif dapat mendeteksi 

aktivitas kecurangan jika hal itu terjadi. 

 

2.2 Fraud 

2.2.1 Definisi Fraud 

Apapun bentuknya setiap organisasi tidak mengharapkan anggota 

organisasinya melakukan kecurangan. Namun dalam praktiknya sebagaimana 

dikatakan oleh Hermiyetti (2010) banyak organisasi tidak memiliki upaya untuk 

menghadapi fraud dengan pendekatan proaktif. Ketika fraud terjadi dalam suatu 

organisasi ironisnya organisasi tersebut harus menghadapi suatu dilema. Apabila 



13 
 

terjadi dugaan fraud, umumnya banyak organisasi menyelesaikannya secara 

internal tanpa mau dipublikasikan. Selanjutnya kasus ditutup dan masalahnya 

dianggap selesai. Padahal pencegahan semacam ini tidaklah efektif manakala 

suatu kegiatan melibatkan pihak eksternal, pada kegiatan pengadaan barang dan 

jasa misalnya ada dua pihak yang berkepentingan yang terlibat di sana. 

Menurut Adi et al., (2016) kecurangan merupakan suatu perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh orang yang berasal dari dalam 

ataupun luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan 

dapat menimbulkan kerugikan bagi pihak lain. Kecurangan menurut Hermiyetti 

(2010) dapat terjadi pada dua tingkatan, yaitu fraud pegawai dan fraud 

manajemen. 

Kecurangan pegawai menurut Hermiyetti (2010) pada umumnya, pegawai 

tersebut mengakali perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Jika suatu 

perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, kebangkrutan atau 

penggelapan uang dapat dideteksi atau dihindari. Fraud pegawai biasanya 

melibatkan tiga langkah: 1) mencuri sesuatu yang berharga (sebuah aktiva), 2) 

mengkonversi aktiva tersebut ke bentuk yang dapat digunakan (kas), dan 3) 

menutupi kejahatannya agar tidak diketahui. 

Sementara itu kecurangan pada tingkatan manajemen biasanya terdiri atas 

tiga karakter : 1) Fraud ini dilakukan pada tingkat manajemen, di atas tingkat 

manajemen di mana struktur kontrol internal biasanya berkaitan; 2) Fraud ini 

biasanya melibatkan penggunaan laporan keuangan untuk menciptakan ilusi 

bahwa entitas lebih sehat dan lebih makmur dari kenyataannya; (3) Jika fraud 
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tersebut melibatkan pernyataan aktiva secara salah, ia biasanya dikelilingi oleh 

transaksi bisnis yang kompleks, yang sering kali melibatkan pihak ketiga. 

 

2.2.2 Bentuk-bentuk Fraud 

Association of Certified Fraud Examiners menyusun peta mengenai fraud 

dalam bentuk pohon dengan tiga cabang dan ranting (Anugerah, 2014). Adapun 

cabang utama dari bentuk fraud adalah sebagai berikut: 

1. Korupsi 

Korupsi terdiri dari empat ranting yaitu conflicts of interests 

(benturan kepentingan), bribery (penyuapan), illegal gratuities (pemberian 

hadiah atau gratifikasi) dan economic extration. Benturan kepentingan bisa 

terjadi dalam transaksi pembelian maupun penjualan, yang melakukan praktik 

KKN (Anugerah, 2014). 

2. Penyalahgunaan aset 

Merupakan pencurian aset perusahaan, dengan melibatkan orang dalam seperti 

manajemen dan karyawan atau pihak ketiga lainnya, misalnya pencurian kas, 

persediaan dan pengeluaran yang bersifat fraud. Kecurangan penyalahgunaan 

aset akan menyebabkan laporan keuangan disajikan tidak sesuai dengan 

pedoman Prinsip Akuntansi Berlaku Umum, bahkan justru melibatkan 

penyesuaian-penyesuaian yang dibuat untuk menyembunyikan penyalahgunaan 

aset tersebut. Cabang ini terdiri dari 2 (dua) ranting yaitu Cash dan Inventory 

dan All Others Assets (Anugerah, 2014). 
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3. Laporan yang dimanipulasi 

Bentuk dari fraud ini meliputi fraudulent financial statements (fraud laporan 

keuangan) dan non-fraudulent financial statemeants. Fraud dalam laporan 

keuangan merupakan bentuk salah saji atau kelalaian yang disengaja atas 

jumlah atau pengungkapan yang menyesatkan pengguna laporan keuangan 

tersebut, seperti menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang 

sebenarnya (asset/revenue over statement) atau menyajikan aset dan revenue 

lebih rendah dari yang sebenarnya (asset/revenue over statement). Fraud 

bentuk ini meliputi penyalahgunaan prinsip-prinsip akuntansi yang disengaja, 

perubahan catatan atau pemalsuan catatan (Anugerah, 2014). 

 

2.2.3 Dimensi Pencegahan Fraud 

Dimensi yang digunakan untuk mengukur pencegahan fraud dalam 

penelitian menggunakan enam indikator yang disampaikan oleh 

Albrecht dan Albrecht (2009) yaitu sebagai berikut: 

1. Accounting anomalies. Misalnya; penggunaan dokumen fotokopian, 

pembatalan pembayaran atau kredit yang berlebihan, akun jatuh tempo yang 

berlebihan, meningkatnya item rekonsiliasi. 

2. Internal control weeknesses. Meliputi kelemahan pada lingkungan 

pengendalian, sistem akuntansi, aktivitas pengendalian dan prosedur. Misalnya; 

tidak ada pemisahan fungsi dan tanggungjawab yang jelas, kurangnya 

pengamanan fisik aset, kurangnya pengecekan yang independen, kurangnya 

otorisasi, kurangnya pencatatan dokumen yang memadai serta sistem akuntansi 

yang tidak memadai. 
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3. Alnalytical anomalies, adalah prosedur atau hubungan, kejadian-kejadian yang 

tidak biasa dan masuk akal. Meliputi transaksi atau kejadian yang terjadi pada 

waktu dan tempat yang tidak biasa, yang melibatkan orang-orang yang 

biasanya terlibat dalam transakasi atau kejadian tersebut. Misalnya prosedur, 

kebijakan atau praktik-praktik yang tidak biasa, kekurangan/kelebiahan kas, 

perubahan volume atau harga yang tidak masuk akal. 

4. Extravagant lifestyle, adalah gaya hidup mewah. Perubahan gaya hidup 

seseorang (pegawai atau pimpinan) yang sebelumnya biasa-biasa saja, 

kemudian menjadi bergaya hidup mewah dengan mobil baru, pergi ke luar 

negeri dan sebagainya, merupakan pertanda/indikator yang perlu 

ditindaklanjuti kemungkinan terjadinya fraud. 

5. Unusual behavior, adalah perilaku yang tidak biasa. Penelitian psikologi 

menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan fraud (terutama untuk yang 

pertama kali) pelaku akan diliputi rasa bersalah dan ketakutan, dan akan 

menjadi stress. Seterusnya si pelaku ini akan berkelakuan berbeda dari biasa,  

untuk menutupi perasaan atau rasa stress tersebut. 

6. Tips and complaints, meliputi informasi dan pengaduan-pengaduan tentang 

kemungkinan terjadinya fraud. 

 

2.3 E-procurement 

2.3.1 Pengertian 

Croom dan Jones (2007) menjelaskan bahwa E-procurement  merujuk pada 

penggunaan penggabungan sistem teknologi informasi untuk fungsi pengadaan, 
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meliputi pencarian sumber daya, negosiasi, pemesanan, dan pembelian. Selain itu 

Tatsis, Mena, Van Wassenhove dan Whicker, (2006) juga mendefinisikan E-

procurement  sebagai penggabungan manajemen, otomatisasi, dan optimisasi dari 

suatu proses pengadaan organisasi dengan menggunakan sistem elektronik 

berbasis web.  Davila, Gupta dan Palmer (2003) menambahkan definisi tentang E-

procurement yaitu sebuah teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi 

pengadaan barang melalui internet.  Secara umum tujuan dari diterapkannya E-

procurement  yaitu untuk menciptakan transparansi, efisiensi dan efektifitas serta 

akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik antara 

pengguna jasa dan penyedia jasa.  

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dalam penerapan E-procurement  

seperti yang dijelaskan oleh Teo, Lin dan Lai (2009) membagi keuntungan dari E-

procurement  menjadi 2 yaitu, keuntungan langsung (meningkatkan akurasi data, 

meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, 

mengurangi biaya administrasi dan mengurangi biaya operasi) dan keuntungan 

tidak langsung, E-procurement membuat pengadaan lebih kompetitif, 

meningkatkan customer services, dan meningkatkan hubungan dengan mitra 

kerja). Selain itu Panayiotou, Gayialis dan Tatsiopoulos, (2004) juga 

menambahkan yaitu E-procurement dapat mengurangi supply cost (rata-rata 

sebesar 1 %), mengurangi Cost per tender (rata-rata 20% cost per tender), dapat 

memberikan lead time savings (untuk open tender rata-rata 6,8 bulan - 4,1 bulan 

dan untuk tender terbatas rata-rata 11,8 bulan - 7,7 bulan), peningkatan proses 
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pemesanan yang simpel, mengurangi pekerjaan kertas, mengurangi pemborosan, 

mempersingkat birokrasi, standarisasi proses dan dokumentasi. 

 

2.3.2 Fitur yang ada dalam E-procurement   

Fasilitas teknologi komunikasi dan informasi dalam E-procurement  

menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia (2006)  yaitu: 

1) E-Lelang Umum (E-Regular Tendering) adalah pelelangan umum dalam 

rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu 

kali pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen 

pengadaan, untuk mencari harga terendah yang telah ditetapkan, dengan 

menggunakan media elektronik yang berbasis pada web/internet dengan 

fasilitas teknologi komunikasi dan informasi;  

2) E-Lelang Penerimaan (E-Reverse Tendering) adalah proses untuk 

mendapatkan harga yang paling menguntungkan bagi negara atas penjualan, 

penyewaan, dan pemanfaatan barang/jasa milik negara secara elektronik;  

3) E-Pembelian (E-Purchasing) adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan 

dengan cara penawaran langsung, e-penawaran berulang , atau e-pembelian 

langsung. 

4) E-Penawaran Langsung (E-Price Quatation) adalah pembelian barang/jasa 

yang prosesnya dilakukan secara elektronik untuk barang/jasa yang tersedia 

banyak di pasar dan yang kualitas barang/jasanya sudah pasti dengan cara 

meminta penawaran harga langsung kepada seluruh penyedia barang/jasa 

yang terdaftar dalam sistem PPE (Pengadaan barang dan jasa pemerintah 

secara elekronik);  
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5) E-Penawaran Berulang (e-Reverse Auction) adalah pembelian barang yang 

prosesnya dilakukan secara elektronik untuk barang tertentu yang tersedia 

banyak di pasar, jumlah penyedia barang banyak, kualitas barang sudah pasti, 

dan batas harga tertinggi telah ditentukan, serta diberikan kesempatan kepada 

peserta untuk menawarkan harga berulang kali sampai harga terendah dalam 

kurun waktu yang ditetapkan;  

6) E-Pembelian Langsung (E-Direct Purchasing) adalah pembelian barang yang 

tersedia banyak di pasar dan yang kualitas barang sudah pasti melalui e-

katalog yang tersedia dalam sistem PPE (Pengadaan barang dan jasa 

pemerintah secara elekronik); 

7) E-Seleksi (E-Selection) adalah pengadaan jasa konsultasi yang prosesnya 

dilakukan secara elektronik yang dilakukan dengan metoda seleksi secara 

umum dan terbuka;  

8) E-Katalog (e-Catalog) adalah daftar barang/jasa dan harga dalam sistem PPE 

(Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik) yang bersumber 

dari pemasok/pabrikan/penyedia jasa, yang isinya sekurang-kurangnya 

memuat daftar, nama, spesifikasi, dan harga produk.   

 

2.3.3 Implementasi E-procurement   

Beberapa negara yang telah berhasil menerapkan implementasi pengadaan 

barang/jasa secara elektronik diantaranya Australia dan Skotlandia.  Keberhasilan 

kedua negara tersebut ikut andil dalam perkembangan sistem E-procurement  di 

Negara lain termasuk Indonesia.  
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Negara Australia sebagai salah satu negara pelopor pelaksanaan E-

procurement  yang dimulai pada tahun 1990 telah menggunakan E-procurement  

sebagai salah satu alat dalam efisiensi pengeluaran anggaran serta mempermudah 

dalam penyediaan barang dan jasa.  Berdasarkan tahapan dalam pengadaan 

barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan di negara Australia (Nightisabha, 

Suhardjanto dan Cahya, 2009). 

Upaya memperkuat sistem pengadaan secara konvensional kemudian 

didukung dengan sistem baru secara elektronik.  Negara lain yang telah sukses 

dalam mengambangkan sistem E-procurement  adalah Skotlandia (www. 

eprocurementscotlandia.com,). E-procurement Scotlandia (EPS) didirikan pada 

tahun 2002 dan saat ini menjadi salah satu yang paling komprehensif dan inisiatif 

serta sukses dalam penerapan E-procurement  disektor publik.  Salah satu bukti 

kesuksesan pelaksanaan E-procurement  di Skotlandia yaitu bertambahnya tiap 

tahun jumlah organisasi sektor publik yang berpartisipasi dalam EPS. E-

procurement  di Skotlandia adalah sebuah pendekatan untuk pengadaan sektor 

publik yang cepat, berkelanjutan dan manfaat yang signifikan bagi organisasi 

yang berpartisipasi (Nightisabha et al., 2009). 

Keberhasilan negara Australia dan Skotlandia menjadi tolak ukur 

implementasi E-procurement  di Indonesia yang dipelopori oleh pemerintah kota 

Surabaya dan Departemen Pekerjaan Umum (DPU), bukan saja dari implementasi 

awal sistem maupun keberhasilan dari segi rantai nilai pelaku e-procurement. 

Pelaksanaan E-procurement  di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat 

pesat pada tahun 2009.  Sebagai pelopor sistem e-procurement, keberhasilan 

http://www.eprocurementscotlandia.com,/
http://www.eprocurementscotlandia.com,/
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pemerintah kota Surabaya dalam menerapkan sistem E-procurement  berupa 

efisiensi anggaran hingga 10% karena adanya standarisasi harga dan analisa 

standar belanja, efisiensi terhadap alokasi yang telah ditetapkan hingga 25%, 

terencananya proses pengadaan barang dan jasa, dan pelaporan yang jelas atas 

kegiatan dan penyerapan anggaran dapat diakses oleh pimpinan dan masyarakat 

secara terbuka dan kapan saja melalui internet.  

Dari sisi penyedia barang dan jasa, implementasi E-procurement  kota 

Surabaya mampu memberikan kesempatan merata dan lebih luas kepada 

pengusaha kecil menengah hingga 96,4% perusahaan lokal (Nightisabha et al., 

2009). Penilaian Sistem E-procurement  model dasar kesuksesan sistem teknologi 

informasi mengalami banyak perkembangan.  Model yang baik adalah model 

yang lengkap dan sederhana (Hartono, 2007).  Model kesuksesan sistem 

insformasi DeLone dan McLean (D&M Information System Success Model) 

menggunakan beberapa faktor atau komponen yaitu kualitas sistem, kualitas 

informasi, penggunaan, kepuasan pemakai, dampak individual dan dampak 

organisasi (Nightisabha et al., 2009). 

Beberapa aspek digunakan oleh banyak penyusun kesuksesan sistem 

selama ini.  Pengukuran keberhasilan sistem informasi bukan saja pengukuran 

tunggal yang terdiri dari kualitas sistem maupun kualitas informasi semata 

melainkan suatu konstruk multidimensi (Hartono, 2007).      

 

2.3.4 Dimensi E-procurement   

Terdapat lima tema utama yang menjadi dasar implementasi E-

procurement yang digunakan sebagai indikator keberhasilan implementasi.  
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Kelima indikator yang diutarakan oleh Nugroho et al., (2015) adalah sebagai 

berikut: 

1. Perubahan total biaya perolehan 

Dimana implementasi E-procurement dapat mengurangi biaya yang timbul 

sebagai hasil dari ‘digitalisasi' katalog, dimana lebih sedikit kesalahan dalam 

proses pemesanan, pengurangan persediaan, dan meminimalkan biaya 

marketing dari supplier. 

2. Perubahan karakteristik organisasi 

Dimana implementasi E-procurement menyebabkan perubahan perilaku dan 

hubungan untuk organisasi dan siklus logistik organisasi sebagai hasil adopsi 

sistem. 

3. Perubahan struktur organisasi 

Dimana implementasi E-procurement terjadi pergeseran hubungan, 

peningkatan pertukaran informasi antara panitia pengadaan dengan calon 

penyedia, serta kemudahan pencarian dan transparansi. 

4. Spesifikasi sistem 

Dimana implementasi E-procurement berkaitan dengan infrastruktur sistem 

termasuk integrasi dengan perangkat lunak lainnya, seperti sistem perencanaan 

dan pengendalian serta sistem keuangan. 

5. Manajemen pelaksanaan 

Dimana implementasi E-procurement membutuhkan sistem informasi dalam 

organisasi yang bertujuan untuk mendukung kegiatan, meningkatkan 
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produktifitas, mengurangi biaya operasional, dan menunjang pengambilan 

keputusan dan lain-lain. 

 

2.4 Sistem Penendalian Internal 

2.4.1 Pengertian 

Pengendalian internal menurut Hermiyetti (2010) adalah suatu proses yang 

dijalankan oleh dewan komisaris yang ditujukan untuk memberikan keyakinan 

yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif 

dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan yang berlaku. Namun demikian sistem pengendalian internal menurut 

Mulyadi (2002) masih memiliki beberapa kelemahan diantaranya sebagai berikut: 

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Kesalahan dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau 

dalam melaksanakan tugas rutin yang biasanya dilakukan oleh manajemen atau 

personel lain. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh tidak memadainya 

informasi yang diterima, keterbatasan waktu dan tekanan lainnya. 

2. Gangguan 

Adanya kekeliruan dalam memahami perintah, terjadinya kesalahan karena 

kelalaian dan perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personil 

atau dalam sistem dan prosedur yang diterapkan. 

3. Kolusi 

Kerjasama antara pihak-pihak yang terkait, yang mana seharusnya antara 

pihak–pihak tersebut saling mengawasi, tetapi justru saling bekerja sama untuk 
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menutupi kesalahan-kesalahan yang dibuat baik secara sengaja maupun tidak 

sengaja. 

4. Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen mengabaikan kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan 

semata–mata untuk kepentingan pribadinya sehingga pengendalian internal 

tidak berfungsi secara baik. 

5. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang telah dikeluarkan untuk penerapan pengendalian internal tidak 

boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari adanya penerapan pengendalian 

internal tersebut. 

 

2.4.2 Dimensi Sistem Pengendalian Internal 

Dimensi yang digunakan untuk mengukur konsep ini mengadopsi dari 

Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO, 

2013) yaitu : 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi 

kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan 

dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan 

intern. 

2. Aktivitas Pengendalian 

Merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan 

manajemen dilaksanakan. 
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3. Penilaian Resiko 

Merupakan identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk 

mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana 

risiko harus dikelola. 

4. Informasi dan komunikasi 

Menyangkut penyampaian informasi kepada semua yang terlibat dalam 

pelaporan keuangan agar mereka memahami bagaimana aktivitasnya 

berhubungan dengan pekerjaan orang lain, baik didalam organisasi maupun 

luar organisasi. 

5. Pemantauan 

Mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan 

pengambilan tindakan perbaikan. 

 

2.5 Budaya Organisasi 

2.5.1 Pengertian 

Budaya organisasi mengacu pada sistem makna bersama yang dimiliki 

oleh anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lain Robbins dan 

Judge, (2013). Sementara itu menurut Rivai (2012) budaya organisasi adalah 

suatu kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari dan 

membuat keputusan untuk karyawan dan mengarahkan tindakan mereka untuk 

mencapai tujuan organisasi.  
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Lebih lanjut Rivai (2012) menyatakan jika budaya organisasi mempunyai 

dampak yang besar terhadap prestasi organisasi. Dampak dari budaya organisasi 

secara umum adalah sebagai berikut : 

1. Budaya organsiasi dapat mempunyai dampak signifikan pada prestasi kerja 

ekonomi perusahaan dalam jangka panjang. 

2. Budaya organisasi bahkan mungkin merupakan faktor yang lebih penting 

dalam menentukan sukses atau gagalnya perusahaan dalam masa mendatang. 

3. Budaya organsiasi yang menghambat prestasi keuangan yang kokoh dalam 

jangka panjang sering terjadi dan budaya tersebut berkembang dengan mudah. 

4.  Walaupun sulit untuk diubah, budaya organisasi dapat dibuat untuk lebih 

meningkatkan prestasi. 

 

2.5.2 Fungsi Budaya Organisasi  

Tika (2008) menyatakan bahwa terdapat 10 fungsi utama budaya 

organisasi, diantaranya : 

1. Sebagai batas pembeda terhadap lingkungan, organisasi maupun kelompok 

lain. Batas pembeda ini karena adanya identitas tertentu yang dimiliki oleh 

suatu organisasi atau kelompok yang tidak dimiliki organisasi atau kelompok 

lain. 

2. Sebagai perekat bagi anggota organisasi dalam suatu organisasi. Hal ini 

merupakan bagian dari komitmen kolektif dari anggota organisasi. Mereka 

bangga sebagai seorang pegawai suatu organisasi atau perusahaan. Para 

pegawai mempunyai rasa memiliki, partisipasi, dan memiliki rasa 

tanggungjawab atas kemajuan perusahaannya.  
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3. Mempromosikan stabilitas sistem sosial. Hal ini tergambarkan dimana 

lingkungan kerja dirasakan positif, mendukung, dan konflik serta perubahan 

diatur secara efektif.   

4. Sebagai mekanisme dalam memandu dan membentuk sikap serta perilaku 

anggota-anggota organisasi. Dilebarkannya mekanisme kontrol, didatarkannya 

struktur, diperkenalkannya tim-tim dan diberi kuasanya anggota organisasi 

oleh organisasi, makna bersama yang diberikan oleh suatu budaya yang kuat 

memastikan bahwa semua orang diarahkan kearah yang sama.  

5. Sebagai integrator, budaya organisasi dapat dijadikan integrator karena adanya 

sub-sub budaya baru. Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh adanya 

perusahaan-perusahaan besar dimana setiap unit terdapat sub budaya baru. 

6. Membentuk perilaku bagi anggota-anggota organisasi. Fungsi ini dimaksudkan 

agar anggota-anggota organisasi dapat memahami bagaimana mencapai suatu 

tujuan organisasi. 

7. Sebagai saran untuk menyelesaikan masalah-masalah pokok organisasi. 

Budaya organisasi diharapkan dapat mengatasi masalah adaptasi terhadap 

lingkungan eksternal dan masalah integrasi internal.  

8. Sebagai acuan dalam menyusun perencanaan pemasaran, segmentasi pasar, 

penentuan positioning yang akan dikuasai perusahaan tersebut. 

9. Sebagai alat komunikasi. Budaya organisasi dapat berfungsi sebagai alat 

komunikasi antara atasan dan bawahan atau sebaliknya, serta antar anggota 

organisasi. Budaya sebagai alat komunikasi tercermin pada aspek-aspek 
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komunikasi yang mencakup kata-kata, segala sesuatu yang bersifat material 

dan perilaku.    

10. Sebagai penghambat berinovasi. Budaya organisasi dapat juga menjadi 

penghambat dalam berinovasi. Hal ini terjadi apabila budaya organisasi tidak 

mampu mengatasi masalah-masalah yang menyangkut lingkungan eksternal 

dan integrasi internal.  

Dengan demikan fungsi budaya organisasi sebagai pedoman kontrol dalam 

membentuk sikap dan perilaku karyawan dalam menyelesaikan masalah-masalah 

organisasi melalui nilai-nilai dan norma yang dianut untuk lebih berinovasi. 

Budaya organisasi dapat pula berfungsi sebagai kontrol atas sikap dan perilaku 

anggota-anggota organisasi dalam mencapai tujuan.  

 

2.5.3 Dimensi Budaya Organisasi 

Dimensi budaya organisasi pada penelitian ini mengacu pada Robbins dan 

Judge (2013) yang terdiri atas, 1) Inovasi dan pengambilan risiko. Pada dimensi 

ini organisasi memberikan dorongan kepada anggota organisasi untuk lebih 

inovatif dan mampu mengambil risiko. 2) Perhatian terhadap detail. Pada dimensi 

ini organisasi mendorong agar anggota organisasi menunjukkan presisi, analisis, 

dan perhatian terhadap detail. 3) Orientasi atas hasil. Pada dimensi ini organisasi 

berfokus pada hasil atau hasil daripada teknik dan proses yang digunakan untuk 

mencapainya. 4) Berorientasi pada manusia. Pada aspek ini menekankan jika 

keputusan yang diambil oleh manajemen, harus mempertimbangkan dampaknya 

terhadap orang-orang dalam organisasi. 5) Orientasi tim yang merupakan semua  

kegiatan kerja mengutamakan tim bukan individu. 6) Agresivitas. Organisasi 
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mendorong agar anggota organisasi bekerja secara agresif dan kompetitif bukan 

santai. 7) Stabilitas. Organisasi menekankan mempertahankan status quo berbeda 

dengan pertumbuhan.  

 

2.6 Etik 

2.6.1 Pengertian 

Etika menurut Rahmaniyah (2010) merupakan perbuatan atau tingkah laku 

manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan 

memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran. 

Bertens (2004) menyatakan etika memiliki tiga posisi, yaitu sebagai: 1) sistem 

nilai, yakni nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang 

atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, 2) kode etik, yakni 

kumpulan asas atau nilai moral, dan 3) filsafat moral, yakni ilmu tentang yang 

baik atau buruk. 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan jika etika merupakan 

sistem nilai yang menjadi pedoman bagi suatu kelompok masyarakat dalam setiap 

tindakannya. Fachrunisa, Hasan dan Safitri (2015) dalam jurnalnya menyatakan 

jika etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, 

buruk, dan tanggungjawab dalam melakukan berbagai hal. Sehingga dapat 

diasumsikan bahwa etika pegawai yang buruk akan mempengaruhi tindakannya 

dalam melakukan tindak kecurangan. Jadi semakin baik etika pegawai, maka akan 

semakin rendah tingkat terjadinya fraud. 
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2.6.2 Dimensi Etika Pegawai 

Etika dalam penelitian ini mengacu pada etika pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa yang terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 

Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu : 

1. Melaksanakan tugas dengan tertib 

Dalam melaksanakan tugas, pegawai menyertainya dengan rasa tanggungjawab 

untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan 

pengadaan barang/jasa. 

2. Profesional 

Pegawai dalam melaksanakan tugas menyertainya dengan menjaga kerahasiaan 

dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan 

untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. 

3. Independen 

Hubungan antara pegawai tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun 

tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat. 

4. Bertanggungjawab 

Pegawai menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang 

ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak. 

5. Menghindari dan mencegah 

Pegawai dituntut untuk menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan 

kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam proses pengadaan barang/jasa. Menghindari dan mencegah 

terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan 
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barang/jasa dan menghindari atau mencegah penyalahgunaan wewenang 

dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak 

lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. 

6. Tidak menerima imbalan  

Pegawai tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk 

memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja 

kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan 

barang/jasa. 

7. Menjaga rahasia 

Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi 

elektronik yang tidak diperuntukan bagi umum serta kode akses (user ID dan 

password) para pihak apabila proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. 

 

2.7 Relegiusitas 

2.7.1 Pengertian 

Purnamasari dan Amaliah (2015) menjelaskan bahwa religiusitas adalah 

bagaimana seorang individu memahami, menginternalkan dan mengintegrasikan 

norma-norma agama ke dalam diri mereka dan menjadi kepribadian mereka. 

Sementara itu menurut Pamungkas (2014) religiusitas merupakan sebagai suatu 

sistem yang terintegrasi dari keyakinan, gaya hidup, aktivitas ritual dan institusi 

yang memberikan makna dalam kehidupan  manusia dan mengarahkan manusia 

pada nilai-nilai suci. Adapun Pamungkas (2014) merumuskan religiusitas sebagai 

komitmen religios (yang berhubungan dengan agama atau keyakinan iman), yang 
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dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu yang bersangkutan dengan 

agama atau keyakinan iman yang dianut. 

Jadi relegiusitas merupakan komitmen seseorang untuk melaksanakan apa 

yang diyakininya. Tingkat relegiusitas seseorang dapat dilihat dari kegiatan yang 

dilakukan sesuai ataukah tidak dengan nilai-nilai agama yang diyakininya. 

 

2.7.2 Dimensi Relegiusitas 

Dimensi dari relegiusitas pada penelitian ini menggunakan dimensi yang 

dipaparkan oleh R. Robbins, Glock dan Stark (1994) yang terdiri atas: 

1. Dimensi ideologis 

Dimensi yang berhubungan dengan tingkat kepercayaan individu terhadap 

agama mereka, nilai-nilai terutama ajaran atau nilai-nilai fundamental atau 

dogmatis. 

2. Dimensi ritualistik 

Dimensi yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan individu dalam 

melakukan ritual kegiatan seperti yang diperintahkan oleh agama mereka. 

3. Dimensi eksperiensial 

Dimensi yang berhubungan dengan tingkat perasaan dan pengalaman religius 

individu. 

4. Dimensi intelektual/ pengetahuan 

Dimensi yang terkait dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman individu 

nilai agama mereka, terutama tentang ajaran dasar atau nilai yang bisa 

ditemukan dalam tulisan suci. 
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5. Dimensi praktik/konsekuensi 

Dimensi yang berkaitan dengan tingkat perilaku individu yang dimotivasi oleh 

agama mereka. Perilaku dalam hal ini adalah perilaku duniawi, yaitu 

bagaimana individu berhubungan dengan dunia mereka. 

 

2.8 Hasil Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian 

sebelumnya. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Mufidah (2017), dengan 

melibatkan 32 sampel penelitian dan analisis data yang digunakan adalah PLS. 

Hasil dari penelitian ini adalah Pengendalian Internal (X1), Sistem Informasi 

Akuntansi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. 

Hermiyetti (2010) dengan penelitiannya menggunakan sampel sebanyak 

23 direktur keuangan pada rumah sakit pemerintah dan swasta di kota Bandung. 

Analisis data menggunakan alat bantu SPSS. Hasil dari penelitian ini adalah 

lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan 

komunikasi, serta pemantauan  memiliki pengaruh yang signifikan dan positif 

terhadap pencegahan fraud. 

Joseph et al., (2015) melakukan penelitian dengan melibatkan 31 

responden.  Hasil dari penelitian ini adalah informasi dan komunikasi, manajemen 

risiko, pemantauan, aktivitas lingkungan dan pengendalian memiliki pengaruh 

yang signifikan dan positif terhadap pencegahan fraud. Penelitian yang dilakukan 

oleh Zelmiyanti dan Anita (2015) menggunakan sampel penelitian sebanyak 37 

auditor internal, menggunakan alat analisis SEM-PLS. Budaya Organisasi dan 
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audit Internal dan variabel Intervening, pelaksanaan sistem pengendalian internal 

memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pencegahan fraud. 

Nurharjanti (2017), hasil penelitiannya menyimpulkan jika 1) kualitas 

panitia pengadaan berpengaruh negatif signifikan terhadap fraud pengadaan. 2)  

Kualitas penyedia barang/jasa berpengaruh negatif terhadap fraud pengadaan 

barang/jasa. 3) Sistem prosedur pengadaan barang/jasa juga berpengaruh negatif 

terhadap fraud pengadaan barang/jasa. 4) Aspek etika tidak memiliki pengaruh 

terhadap fraud pengadaan barang/jasa. 5) Lingkungan pengadan barang/jasa tidak 

memiliki pengaruh terhadap fraud pengadan barang/jasa. 6) Penilaian risiko yang 

dilakukan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap fraud pengadaan 

barang/jasa. 

Rozmita et al., (2015), dalam penelitiannya menyimpulkan jika 

pengendalian internal dan kesadaran anti-fraud secara signifikan mempengaruhi 

pencegahan fraud. Dhany et al., (2016), hasil penelitiannya menyimpulkan jika 

gaya kepemimpinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fraud 

(kecurangan) pada pengadaan barang/jasa. Namun budaya organisasi memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap fraud  pada pengadaan barang/jasa. 

Surjandari dan Martaningtyas (2015), menyimpulkan dalam penelitiannya 

bahwa insentif kinerja tidak memiliki korelasi yang negatif terhadap fraud. 

Pengendalian internal juga tidak memiliki korelasi negatif terhadap fraud. 

Sedangkan  variabel budaya organisasi memiliki korelasi negatif terhadap fraud. 

Fachrunisa et al., (2015), hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa 1) 

keefektifan Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan 



35 
 

kecurangan fraud akuntansi. 2) Tidak terdapat pengaruh antara Keadilan 

distributif terhadap kecenderungan kecurangan fraud akuntansi. 3) Keadilan 

Prosedural tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan 

fraud akuntansi. 4) Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

kecenderungan kecurangan fraud akuntansi. 

Adi et al., (2016), hasil dalam penelitiannya menyimpulkan jika terdapat 

pengaruh tidak signifikan antara penegakan hukum, efektifitas pengendalian 

internal, kesesuaian kompensasi, keadilan prosedural dan budaya etis organisasi 

terhadap fraud disektor pemerintahan. Tetapi pada variabel asimetri informasi dan 

komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap fraud di sektor 

pemerintahan. 

Pamungkas (2014), penelitiannya menyimpulkan jika 1) Religiusitas 

berpengaruh negatif terhadap rasionalisasi. 2) Religiusitas berpengaruh negatif 

terhadap kecenderungan kecurangan. 3) Religiusitas tidak berpengaruh terhadap 

kecenderungan kecurangan akuntansi melalui rasionalisasi. Penelitian yang 

dilakukan Basri (2015) menyimpulkan bahwa 1) Jarak kekuasan  berpengaruh 

positif terhadap kecurangan pajak. 2) Individualisme tidak berpengaruh terhadap 

kecurangan pajak. 3) Maskulinitas berpengaruh positif terhadap kecurangan 

pajak. 4) Religiusitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan pajak. 

Wicaksono dan Urumsah, (2016). Hasil penelitian ini menyimpulkan jika 

1) Love of Money tidak berpengaruh terhadap niat melakukan kecurangan. 2) 

Organizational Commitment tidak berpengaruh terhadap niat melakukan 

kecurangan. 3) Morality Leadership  tidak berpengaruh terhadap niat melakukan 

Lanjutan Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 
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kecurangan. 4) Work Environment berpengaruh negatif signifikan terhadap niat 

melakukan kecurangan. 5) Religious Faith berpengaruh negatif signifikan 

terhadap niat melakukan kecurangan. 6) Organizational Culture berpengaruh 

negatif signifikan terhadap niat melakukan kecurangan. 

Purnamasari dan Amaliah (2015), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

ada pengaruh positif dan signifikan antara religiusitas dan spiritualitas terhadap 

pencegahan kecurangan. Said et al. (2017), hasil temuan penelitiannya 

menunjukkan bahwa peluang, rasionalisasi, dan etika secara signifikan 

berkontribusi terhadap terjadinya kecurangan di antara karyawan bank Malaysia, 

namun tekanan tidak signifikan mempengaruhi kecurangan.  

Nugroho et al., (2015), hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa sistem 

E-procurement berpengaruh secara signifikan dan memiliki arah yang positif 

terhadap fraud pengadaan barang/jasa pemerintah. 

Dari penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa terbatasnya penelitian 

yang melakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan fraud 

pengadaan barang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara 

dengan variabel sistem pengendalian internal, budaya organisasi, etika dan 

relegiusitas pegawai terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. 

Penelitian tentang pencegahan fraud sebelumnya memang telah dilakukan, namun 

menggunakan variabel independen yang berbeda dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Objek penelitian yang telah dilakukan sebelumnya juga berbeda 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang telah dilakukan 

kebanyakan dilakukan pada instansi kesehatan dan swasta, adapun pada penelitian 
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ini penelitian akan dilakukan pada lembaga pemerintah yang memang bertugas 

dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. 

 

2.9 Pengembangan Hipotesis 

2.9.1 Pengaruh E-procurement terhadap Pencegahan Fraud 

Croom dan Jones (2007)  menjelaskan bahwa E-procurement  merujuk 

pada penggunaan penggabungan sistem teknologi informasi untuk fungsi 

pengadaan, meliputi pencarian sumber daya, negosiasi, pemesanan, dan 

pembelian. Penerapan E-procurement pada dasarnya diimplementasikan dalam 

rangka mencegah timbulnya fraud. Hal ini disebabkan sistem E-procurement 

dapat mengurangi intensitas pertemuan antara panitia pengadaan dengan  

penyedia jasa atau peserta, sehingga praktik-praktik kotor yang seringkali 

mewarnai proses pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat dicegah atau 

dihindari Nedialita (2014). Selain dapat mencegah kecurangan, penerapan E-

procurement menurut Urumsah et al., (2017) juga akan diperoleh 6 keuntungan 

yaitu 1) meningkatkan komunikasi, 2) mempererat hubungan dengan pihak 

supplier, 3) mengurangi biaya transaksi, 4) mengurangi waktu, 5) menyediakan 

laporan evaluasi dan 6) meningkatkan kepuasan pengguna. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al., (2015) menunjukkan 

bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem E-procurement berpengaruh 

secara signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap fraud pengadaan 

barang/jasa. Jadi semakin baik dalam penerapan E-procurement semakin tinggi 
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pula pencegahan terhadap fraud. Maka, dari uraian di atas maka hipotesis yang 

akan dirumuskan adalah sebagai berikut : 

H1: E-procurement berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud  

 

 

2.9.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud. 

Hermiyetti (2010) menyatakan jika pengendalian internal merupakan suatu 

proses yang dijalankan oleh dewan komisaris yang ditujukan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional 

yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal yang dilakukan dengan 

baik dapat mencegah tindakan kecurangan. Jadi sistem pengendalian yang baik 

pada akhirnya dapat menutup seseorang akan melakukan kecurangan dalam hal 

ini adalah kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mufidah (2017), Hermiyetti (2010) 

Joseph et al., (2015), Rozmita et al., (2015) membuktikan jika pengendalian 

internal berdampak positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan 

barang dan jasa. Berdasarkan uraian ini maka hipotesis yang akan diajukan adalah 

sebagai berikut : 

H2: sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan 

fraud  

 

2.9.3 Pengaruh Budaya Organisasi dengan Pencegahan Fraud 

Budaya organisasi mengacu pada sistem makna bersama yang dimiliki oleh 

anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lain (Robbins dan Judge, 
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(2013). Budaya organisasi menurut Robbins dan Judge (2013) memiliki tujuh 

elemen penting yaitu, 1) Inovasi dan pengambilan risiko dimana anggota 

organisasi didorong untuk lebih inovatif dan mampu mengambil risiko. 2) 

Perhatian terhadap detail. Organisasi diharapkan menunjukkan presisi, analisis, 

dan perhatian terhadap detail. 3) Orientasi atas hasil. Organisasi berfokus pada 

hasil atau hasil daripada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapainya. 4) 

Berorientasi pada manusia. Keputusan manajemen mempertimbangkan 

dampaknya terhadap orang-orang dalam organisasi. 5) Orientasi tim. Kegiatan 

kerja dilakukan berdasarkan tim bukan individu. 6) Agresivitas. Setiap anggota 

organisasi secara agresif dan kompetitif bukan santai. 7) Stabilitas. Kegiatan 

organisasi menekankan mempertahankan status quo berbeda dengan 

pertumbuhan.  

Tika (2008) menyatakan bahwa budaya organisasi dapat membentuk 

perilaku bagi anggota-anggotanya, dengan demikian budaya organisasi memiliki 

fungsi agar anggota-anggota organisasi dapat memahami bagaimana mencapai 

suatu tujuan organisasi. Hasil penelitian Zelmiyanti dan Anita (2015), Dhany et 

al., (2016), Surjandari dan Martaningtyas (2015) dan Wicaksono dan Urumsah 

(2016) membuktikan jika ada pengaruh yang positif dan signifikan antara budaya 

organisasi dengan pencegahan terhadap kecurangan. Jadi dari uraian ini maka 

hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut : 

H3: Budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud  
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2.9.4 Pengaruh EtikaTerhadap Pencegahan Fraud 

Etika menurut Rahmaniyah (2010) merupakan perbuatan atau tingkah laku 

manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan 

memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran. 

Etika pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana terdapat dalam Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah adalah 1) melaksanakan tugas dengan tertib, 2) 

profesional, 3) independen, 4) bertanggungjawab, 5) menghindari dan mencegah. 

6) tidak menerima dan memberi imbalan, 7) menjaga rahasia. Etika perlu 

diciptakan untuk mencegah terjadinya kolusi dan korupsi dalam kegiatan 

pengadaan barang/jasa.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi et al., (2016) dan Said et al., 

(2017) membuktikan jika tindakan etik dapat mencegah terhadap terjadinya 

kecurangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang akan diajukan 

adalah sebagai berikut : 

H4: Etika berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud 

 

 

2.9.5 Pengaruh Relegiusitas dengan Pencegahan Fraud 

Ahyadi (2015) menjelaskan bahwa religiusitas adalah bagaimana seseorang 

individu memahami, menginternalkan dan mengintegrasikan norma-norma agama 

ke dalam diri mereka dan menjadi kepribadian mereka. Relegiusitas atau agama 

dipercaya dapat mengontrol perilaku seseorang dalam melakukan tindakan yang 

bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakininya. Seseorang yang memiliki sikap 

religiusitas yang tinggi cenderung berperilaku etis dan menghindari perilaku untuk 
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melakukan kecurangan. Keyakinan agama yang kuat diharapkan dapat mencegah 

perilaku melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang diyakininya 

melalui perasaan bersalah terutama dalam hal melakukan kecurangan (Basri, 

2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dan Amaliah, (2015) 

Wicaksono dan Urumsah (2016) dan Basri (2015) membuktikan jika relegiusitas 

dapat mencegah terjadinya kecurangan. Maka dari uraian ini hipotesis yang akan 

diajukan adalah sebagai berikut: 

H5: Relegiusitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud 

 

 

2.10  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran perlu disajikan agar mempermudah pembaca dalam 

memahami arah penelitian. Adapaun kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran 
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Berdasarkan pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa fraud dalam pengadaan barang dan jasa dapat 

dicegah dengan tiga hal yaitu sistem, organisasi dan sumber daya manusia. Hal 

ini, dalam sistem E-procurement yang baik belum tentu dapat memberikan 

dampak yang signifikan dalam upaya pencegahan fraud pengadaan barang/jasa. 

Oleh karena itu, sistem E-procurement perlu didukung oleh organisasi dan sumber 

daya manusia. Organisasi yang baik dapat menciptakan sistem pengendalian 

internal dan membangun budaya organisasi yang efektif dan efisien, sehingga 

fraud dalam pengadaan barang dapat diminimalisir.  

Pada aspek sumber daya manusia juga perlu mendapatkan perhatian, 

sistem dan organisasi tidak akan dapat berjalan maksimal jika sumber daya 

manusia memang tidak memiliki relegiusitas dan memegang teguh etika. Dengan 

demikian baik sistem, organisasi dan sumber daya manusia merupakan variabel 

yang dapat mencegah fraud dalam pengadaan barang dan jasa di ULP Provinsi 

Sumatera Utara. 

 

 

 

 

 

 




