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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMABAHASAN 

 

Pada bab ini disajikan gambaran data penelitian yang diperoleh dari hasil 

jawaban responden, proses pengolahan data dan analisis hasil pengolahan data 

tersebut. Hasil pengolahan data selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk 

analisis dan menjawab hipotesis penelitian yang diajukan. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis diskriptif dan model persamaan struktural 

Stuktural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan Software Smart PLS 

(Partial Least Squares). 

4.1 Analisis Deskriptif 

Sesuai dengan jumlah responden penelitian, pada awalnya penelitian ini 

akan menggunakan sebanyak 150 responden di ULP Sumatera Utara.  Dari 150 

kuesioner yang didistribusikan hanya 124 yang kembali, sehingga jumlah data 

yang dapat digunakan untuk analisis data hanya sebanyak 124. Tingkat 

pengembalian kuesioner secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuisioner 

 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Kuesioner yang didistribusikan  150 100% 

2 Kuesioner yang tidak kembali 26 17,33% 

3 Kuesioner yang dapat diolah 124 82,67% 

         Sumber: Data primer diolah, 2018 
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4.2 Karakteristik Demografi Responden  

Karakteristik demografi responden dalam penelitian ini dibagi ke dalam 

tujuh karakteristik yaitu jenis kelamin, kelompok usia, pendidikan terakhir, latar 

belakang pendidikan, kedudukan dalam pekerjaan, lama bekerja dan pendapatan 

kotor dalam tiap bulan. Karakteristik demografi responden selengkapnya dapat 

dilihat pada uraian-uraian berikut: 

 

4.2.1 Jenis Kelamin Responden 

Karakteristik demografi responden berdasarkan jenis kelamin dibedakan 

menjadi dua kelompok yaitu responden berjenis kelamin laki-laki dan responden 

berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner penelitian hasil 

karakteristik demografi responden berdasarkan jenis kelamin disajikan dengan 

Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden 

 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki  71 57,3 

2 Perempuan 53 42,7 

Jumlah 124 100% 

         Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden penelitian 

didominasi oleh responden dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 71 

reseponden atau 57,3%.  
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4.1.2 Usia Responden 

Karakteristik demografi responden berdasarkan usia dibedakan menjadi 

enam kelompok yaitu responden yang berusia kurang dari 20 tahun, 20+ s/d 30 

tahun, 30+ s/d 40 tahun, 40+ s/d 50 tahun, 50+ s/d 60 tahun dan Lebih dari 60 

tahun. Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner penelitian hasil karakteristik 

demografi responden berdasarkan usia disajikan pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Usia Responden  
 

No. Umur Jumlah Persentase 

1 Kurang dari 20 tahun  0 00 

2 20+ s/d 30 tahun  6 4,8 

3 30+ s/d 40 tahun  64 51,6 

4 40+ s/d 50 tahun 33 26,6 

5 50+ s/d 60 tahun 21 16,9 

6 Lebih dari 60 tahun 0 00 

Jumlah 124 100% 

             Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden penelitian didominasi 

oleh responden dengan usia 30+ s/d 40 tahun dengan jumlah responden 64 atau 

sebesar 51,6% dari total seluruh responden. 

 

4.1.3 Pendidikan Responden 

Karakteristik demografi responden berdasarkan pendidikan dalam penelitian 

ini dibedakan menjadi empat kelompok yaitu Diploma, Strata 1, Strata 2 dan 

Strata 3. Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner penelitian hasil karakteristik 

demografi responden berdasarkan pendidikan, seperti yang pada Table 4.4. 
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Tabel 4.4 Pendidikan Responden 

 

No. Pendidikan Jumlah Persentase 

1 Diploma 31 25 

2 S1 79 63,7 

3 S2 14 11,3 

4 S3 0 00 

Jumlah 124 100% 

         Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden penelitian didominasi 

oleh responden dengan tingkat S1 yang berjumlah 79 responden atau sebesar 

63,7% dari total keseluruhan responden. 

 

4.1.4 Latar Belakang Pendidikan 

Karakteristik demografi responden berdasarkan latar belakang pendidikan 

dalam penelitian ini dibedakan menjadi enam kelompok yaitu kelompok Sains dan 

Teknik (Komputer, Matematika, Fisika, Kimia, Teknik), kelompok Seni, Sosial 

dan Humaniora (Sosial, Politik, Budaya, Psikologi, Bahasa, Seni), kelompok 

Kesehatan (Kedokteran, Farmasi, Keperawatan, Kesehatan masyarakat), 

kelompok Bisnis (Manajemen, Akuntansi, Keuangan, Ekonomi, Pemasaran), 

kelompok hukum dan kelompok pendidikan. Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner 

penelitian hasil karakteristik demografi responden berdasarkan latar belakang 

pendidikan disajikan pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Latar Belakang Pendidikan Responden 

 

No. Latar Belakang Pendidikan Jumlah Persentase 

1 Sains dan Teknik (Komputer, 

Matematika, Fisika, Kimia, Teknik) 

12 9,7 

2 Seni, Sosial dan Humaniora (Sosial, 
Politik, Budaya, Psikologi, Bahasa, 

Seni) 

19 15,3 

3 Kesehatan (Kedokteran, Farmasi, 

Keperawatan, Kesehatan 
masyarakat) 

7 5,6 

4 Bisnis (Manajemen, Akuntansi, 

Keuangan, Ekonomi, Pemasaran) 

77 62,1 

5 Hukum 7 5,6 

6 Pendidikan 2 1,6 

Jumlah 124 100% 

             Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden penelitian didominasi 

oleh responden dengan latar belakang keilmuan Bisnis (Manajemen, Akuntansi, 

Keuangan, Ekonomi, Pemasaran) yang berjumlah 77 responden atau sebesar 

62,1% dari total keseluruhan responden. 

 

4.1.5 Kedudukan dalam Pekerjaan 

Karakterestik demografi responden berdasarkan kedudukan dalam pekerjaan 

dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu manajer, kepala 

bagian dan pegawai biasa. Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner penelitian hasil 

karakterestik demografi responden berdasarkan kedudukan dalam pekerjaan 

seperti yang disajikan pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Kedudukan dalam Pekerjaan Responden 

 

No. Kedudukan dalam Pekerjaan Jumlah Persentase 

1 Manajer 0 00 

2 Pegawai Biasa 99 79,8 

3 Kepala Bagian 25 20,2 

Jumlah 124 100% 

         Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden penelitian didominasi 

oleh responden dengan yang memiliki kedudukan sebagai staf biasa yaitu 

sebanyak 99 atau 79,8%. Adapun responden yang berkedudukan sebagai bagian 

sebanyak 25 orang atau 20,2%. 

 

4.1.6 Lama Bekerja  

Karakterestik demografi responden berdasarkan lama bekerja dalam 

penelitian ini dibedakan menjadi lima kelompok yaitu responden yang bekerja 1 

s/d 2 tahun, responden yang bekerja 2 s/d 3 tahun, responden yang bekerja 3 s/d 4 

tahun, responden yang bekerja 4 s/d 5 tahun dan responden yang bekerja lebih 

dari 5 tahun. Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner penelitian hasil karakterestik 

demografi responden berdasarkan lama bekerja yang disajikan pada Tabel 4.7. 

 

Tabel 4.7 Lama Kerja Responden 
 

No. Umur Jumlah Persentase 

1 1 s/d 2 tahun 8 6,5 

2 2 s/d 3 tahun 4 3,2 

3 3 s/d 4 tahun 33 26,6 

4 4 s/d 5 tahun 57 46 

5 5 tahun lebih 22 17,7 

Jumlah 100 100% 

             Sumber: Data primer diolah, 2018 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden penelitian didominasi 

oleh responden yang telah bekerja 4 s/d 5 tahun dengan jumlah responden 

sebanyak 57 atau 46%. 

 

4.1.7 Pendapatan Responden  

Karakterestik demografi responden berdasarkan lama bekerja dalam 

penelitian ini dibedakan menjadi enam kelompok yaitu responden yang 

berpendapatan kurang dari Rp. 2.500.000, responden yang berpendapatan Rp. 

2.500.001 s/d Rp. 5.000.000, responden yang berpendapatan Rp. 5.000.001 s/d 

Rp. 10.000.000, responden yang berpendapatan Rp. 10.000.001 s/d Rp. 

15.000.000, responden yang berpendapatan Rp. 15.000.001 s/d Rp. 20.000.000 

dan responden yang berpendapatan Lebih dari Rp. 20.000.000. Berdasarkan hasil 

tabulasi kuesioner penelitian hasil karakterestik demografi responden berdasarkan 

pendapatan seperti yang disajikan pada Tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8 Pendapatan Responden 

 

No. Umur Jumlah Persentase 

1 Kurang dari Rp. 2.500.000 30 24,2 

2 Rp. 2.500.001 s/d Rp. 5.000.000 94 75,8 

3 Rp. 5.000.001 s/d Rp. 10.000.000 00 00.0 

4 Rp. 10.000.001 s/d Rp. 15.000.000 00 00.0 

5 Rp. 15.000.001 s/d Rp. 20.000.000 00 00.0 

6 Lebih dari Rp. 20.000.000 00 00.0 

Jumlah 124 100% 

         Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden penelitian didominasi 

oleh responden yang memiliki pendapatan  Rp. 2.500.001 s/d Rp. 5.000.000 
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dengan jumlah 94 atau 75,8%. Adapun responden yang mendapatkan gaji kurang 

dari Rp. 2.500.000 sebanyak 30 atau 24,2%. 

 

4.3 Analisis Desktiptif 

 Analisis deskriptif pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara 

mendeskrisikan data setiap variabel seperti rata-rata (mean), nilai tengah (median) 

dan nilai yang sering muncul (modus) perhitungan penyebaran data melalui 

perhitungan rata-rata dan standar deviasi serta penyajian data melalui tabel 

frekuensi. 

Deskripsi variabel penelitian ditentukan dengan ketentuan berikut: 

                   6-1 

Interval =            = 0,83 

                     6 

Sehingga diperoleh batasan persepsi responden dalam menanggapi variabel 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1,00 - 1,83 = Sangat Rendah 

1,84 - 2,66 = Rendah 

2,67 - 3,49 = Cukup 

3,50 - 4,32 = Agak tinggi 

4,33 - 5,15 = Tinggi 

5,16 - 5,98 = sangat tinggi 

Dari hasil analisis deskriptif diperoleh hasil seperti yang disajikan pada Tabel 4.9. 
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Tabel 4. 9 Deskripsi Variabel 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pencegahan Fraud 124 3.00 5.50 4.42 0.55 

E-Proc 124 3.00 6.00 4.41 0.54 

SPI 124 2.20 6.00 4.49 0.69 

Budaya Organisasi 124 3.00 5.86 4.41 0.54 

Etika Pegawai 124 3.00 5.63 4.36 0.53 

Relegiusitas 124 3.00 5.80 4.43 0.62 

Valid N (listwise) 124     

Sumber: Data Primer (2018) 

 
 

Dari tabel di atas dapat diketahui jika variabel Pencegahan Fraud memiliki 

rata-rata 4,42  yang termasuk ke dalam kategori baik. Variabel E-procurement 

4,41 yang termasuk ke dalam kategori baik. Demikian halnya dengan variabel 

etika pegawai, relegiusitas, SPI dan budaya organisasi yang secara rata-rata 

semuanya dalam kategori baik. 

Selain deskripsi statistik di atas, semua variabel penelitian akan 

dikelompokkan berdasarkan enam kategori yaitu sangat baik, baik, agak baik, 

cukup, kurang dan sangat kurang. Hasil dari kategorisasi tersebut untuk setiap 

variabel adalah sebagai berikut : 

 

4.2.1 Pencegahan Fraud 

Deskripsi variabel pencegahan fraud dibagi ke dalam enam kategori yaitu 

sangat kurang, kurang, cukup, agak cukup, baik dan sangat baik. Dari hasil 

analisis deskriptif pada variabel pencegahan fraud diperoleh kategori sebagaimana 

yang disajikan pada Tabel 4.10. 
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Tabel 4. 10 Hasil Tabulasi Variabel Pencegahan Fraud 

 

Kategori Jumlah Presentase 

Sangat Baik 2 1,6 

Baik 62 50 

Agak Baik 57 46 

Cukup 3 2,4 

Kurang 0 0 

Sangat Kurang 0 0 

Jumlah 124 100 
  Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pada variabel pencegahan 

fraud sebanyak 62 atau 50% dalam kategori baik dan hanya 3 atau 2,4% yang 

termasuk ke dalam kategori cukup. Disimpulkan bahwa tanggapan responden 

mengenai variable pencegahan fraud adalah termasuk ke dalam kategori baik. 

 

4.2.2 E-procurement 

Deskripsi variabel E-procurement dibagi ke dalam enam kategori yaitu 

sangat kurang, kurang, cukup, agak cukup, baik dan sangat baik. Dari hasil 

analisis deskriptif pada variabel E-procurement diperoleh kategori sebagaimana 

yang disajikan pada Tabel 4.11. 

 

Tabel 4. 11 Hasil Tabulasi Variabel E-procurement 
 

Kategori Jumlah Presentase 

Sangat Baik 6 4,8 

Baik 64 51,6 

Agak Baik 51 41,1 

Cukup 3 2,4 

Kurang 0 0 

Sangat Kurang 0 0 

Jumlah 124 100 
               Sumber: Data primer diolah, 2018 
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Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden 

terhadap variabel E-procurement sebanyak 64 atau 51,6% dalam kategori baik dan  

hanya 3 atau 2,4% yang termasuk ke dalam kategori cukup. Dapat disimpulkan 

bahwa tanggapan responden mengenai variabel E-procurement adalah termasuk 

ke dalam kategori baik. 

 

4.2.3 Sistem Pengendalian Internal 

Deskripsi variabel sistem pengendalian internal dibagi ke dalam enam 

kategori yaitu sangat kurang, kurang, cukup, agak cukup, baik dan sangat baik. 

Dari hasil analisis deskriptif pada variabel sistem pengendalian internal diperoleh 

kategori sebagaimana yang tersaji pada Tabel 4.12. 

 

Tabel 4. 12 Hasil Tabulasi Variabel Sistem Pengendalian Internal 
 

Kategori Jumlah Presentase 

Sangat Baik 22 17,7 

Baik 42 33,9 

Agak Baik 56 45,2 

Cukup 4 3,2 

Kurang 0 0 

Sangat Kurang 0 0 

Jumlah 124 100 
  Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pada variabel  sistem 

pengendalian internal sebanyak 56 atau 45,2% dalam agak baik dan  hanya 4 atau 

3,2% yang termasuk ke dalam kategori cukup. Dapat disimpulkan bahwa 

tanggapan responden mengenai variabel  SPI adalah termasuk ke dalam kategori 

agak baik. 
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4.2.4 Variabel Budaya Organisasi 

Deskripsi variabel budaya organisasi dibagi ke dalam enam kategori yaitu 

sangat kurang, kurang, cukup, agak cukup, baik dan sangat baik. Dari hasil 

analisis deskriptif pada variabel budaya organisasi diperoleh kategori yang 

disajikan pada Tabel 4.13. 

 

Tabel 4. 13 Hasil Tabulasi Variabel Budaya Organisasi 
 

Kategori Jumlah Presentase 

Sangat Baik 5 4 

Baik 58 46,8 

Agak Baik 58 46,8 

Cukup 3 2,4 

Kurang 0 0 

Sangat Kurang 0 0 

Jumlah 124 100 
 Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pada variabel  budaya 

organisasi sebanyak 58 atau 46,8% dalam agak baik dan  hanya 3 atau 2,4% yang 

termasuk ke dalam kategori cukup. Dapat disimpulkan bahwa tanggapan 

responden mengenai variabel  Budaya Organisasi adalah termasuk ke dalam 

kategori agak baik. 

 

4.2.5 Etika Pegawai 

Deskripsi variabel etika pegawai dibagi ke dalam enam kategori yaitu 

sangat kurang, kurang, cukup, agak cukup, baik dan sangat baik. Dari hasil 

analisis deskriptif pada variabel etika pegawai diperoleh kategori sebagaimana 

pada Tabel 4.14. 
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Tabel 4.14 Hasil Tabulasi Variabel Etika Pegawai 

 

Kategori Jumlah Presentase 

Sangat Baik 3 2,4 

Baik 52 41,9 

Agak Baik 67 54 

Cukup 2 1,6 

Kurang 0 0 

Sangat Kurang 0 0 

Jumlah 124 100 
  Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pada variabel  etika pegawai 

sebanyak 67 atau 54% dalam agak baik dan hanya 2 atau 2,4% yang termasuk ke 

dalam kategori cukup. Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden mengenai 

variabel  etika pegawai adalah termasuk ke dalam kategori agak baik. 

 

4.2.6 Relegiusitas 

Deskripsi variabel relegiusitas dibagi ke dalam enam kategori yaitu sangat 

kurang, kurang, cukup, agak cukup, baik dan sangat baik. Dari hasil analisis 

deskriptif pada variabel relegiusitas diperoleh kategori sebagaimana yang 

disajikan pada Tabel 4.15. 

 

Tabel 4.15 Hasil Tabulasi Variabel Relegiusitas 
 

Kategori Jumlah Presentase 

Sangat Baik 18 14,5 

Baik 43 34,7 

Agak Baik 59 47,6 

Cukup 4 3,2 

Kurang 0 0 

Sangat Kurang 0 0 

Jumlah 124 100 
 Sumber: Data primer diolah, 2018 
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Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pada variabel  relegiusitas 

sebanyak 59 atau 47,6% dalam agak baik dan  hanya 4 atau 3,2% yang termasuk 

ke dalam kategori cukup. Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden 

mengenai variabel  relegiusitas adalah termasuk ke dalam kategori agak baik. 

 

4.4 Analisis Inferensial 

Alat analisis yang digunakan adalah Patial Least Square (PLS), yaitu 

SEM  yang berbasis  variance, dengan software SmartPLS 2. 

4.4.1 Uji Indikator  

Uji indikator atau disebut juga Outer model adalah menguji hubungan 

antara indikator terhadap variabel konstruknya.  Dari uji indikator ini diperoleh 

output validitas dan realibilitas model yang diukur dengan kriteria Convergent 

Validity, Discriminant Validity, dan  Composite Reliability. Hasil convergent 

validity seperti yang disajikan pada Tabel 4.16. 

 

Tabel 4. 16 Item Loading dan Average Variance Expected (AVE) 

 

Variabel Item pernyataan Kode Loading AVE 

Pencegahan 

Fraud 

(PF) 

Menolak penggunaan dokumen 

fotokopian 

PF1 
0,966 

 

 

 
 

     0,886 

Terdapat pemisahan fungsi dan 
tanggung jawab yang jelas 

PF2 
0,849 

Menghindari praktik-praktik 

yang tidak lazim/mencurigakan 

PF3 
0,948 

Ada larangan gaya hidup mewah PF4 0,948 

Ada rasa bersalah dan ketakutan PF5 0,966 

Menyediakan sarana pengaduan PF6 0,962 
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Tabel 4. 16 Item Loading dan Average Variance Expected (AVE) – Lanjutan 

 

E-

procurement 

(EE)   

Implementasi E-procurement 
dapat mengurangi biaya 

EE1 
0,806 

 
 

 

 

 
 

 

0,697 

Implementasi E-procurement 

menyebabkan perubahan perilaku 

EE2 
0,836 

Implementasi E-procurement 
terjadi pergeseran hubungan, 

peningkatan pertukaran informasi 

antara panitia pengadaan dengan 

calon penyedia 

EE3 

0,857 

Implementasi E-procurement 

memudahkan dalam perencanaan 

dan pengendalian 

EE4 

0,895 

Implementasi E-procurement 
dapat meningkatkan produkti-

vitas dan mengurangi biaya 

EE5 
0,773 

Sistem 

Pengendalian 

Internal 

(SPI) 

Lingkungan pengendalian 
merupakan dasar untuk semua 

komponen pengendalian 

SPI1 
0,884 

 
 

 

 

 
 

 

0,806 

Membentuk suatu dasar untuk 

menentukan bagaimana risiko 
harus dikelola 

SPI2 

0,907 

Kebijakan dan prosedur yang 

membantu menjamin bahwa 

arahan manajemen dilaksanakan 

SPI3 

0,916 

Penentuan desain dan operasi 

pengendalian tepat waktu dan 

pengambilan tindakan perbaikan 

SPI4 

0,876 

Model penyampaian informasi 

kepada semua yang 

bertanggungjawab 

SPI5 

0,904 

Budaya 

Organisasi 

(BO) 

Anggota organisasi didorong 
untuk lebih inovatif dan mampu 

mengambil risiko. 

BO1 
0,905 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

0,828 

Anggota organisasi diharapkan 

menunjukkan presisi, analisis, 
dan perhatian terhadap detail. 

BO2 

0,932 

Organisasi berfokus pada hasil 

atau hasil daripada pada teknik 

BO3 
0,907 

Keputusan manajemen memper-
timbangkan dampaknya terhadap 

orang-orang dalam organisasi 

BO4 
0,899 

Kegiatan kerja diatur sekitar tim 
bukan individu. 

BO5 
0,942 

Anggota organisasi agresif dan 

kompetitif bukan santai 

BO6 
0,916 

Kegiatan organisasi menekankan 
mempertahankan status quo 

berbeda dengan pertumbuhan. 

BO7 
0,864 
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Tabel 4. 16 Item Loading dan Average Variance Expected (AVE) – Lanjutan 

 

Etika 

Pegawai 

(EP) 

Melaksanakan tugas dengan 
tertib 

EP1 
0,924 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

0,839 

Melaksanakan tugas secara 

professional 

EP2 
0,905 

Pegawai tidak saling 
mempengaruhi baik langsung 

maupun tidak langsung yang 

berakibat terjadinya persaingan 

tidak sehat 

EP3 

0,889 

Pegawai menerima dan 

bertanggungjawab atas segala 

keputusan yang ditetapkan 

EP4 

0,952 

Pegawai dituntut untuk 
menghindari dan mencegah 

terjadinya pertentangan 

kepentingan para pihak yang 
terkait 

EP5 

0,871 

Pegawai tidak menerima, tidak 

menawarkan atau tidak 

menjanjikan untuk memberi atau 
menerima imbalan 

EP6 

0,943 

Pegawai menjaga kerahasiaan 

dan mencegah penyalahgunaan 
data dan informasi elektronik 

EP7 

0,908 

Relegiusitas 

(RG) 

Tingkat kepercayaan individu 

terhadap nilai-nilai agama 

RG1 
0,875 

 

 

 
 

 

0,772 

Tingkat kepatuhan individu 
dalam melakukan ritual kegiatan 

seperti yang diperintahkan 

RG2 
0,881 

Tingkat perasaan dan 

pengalaman religius individu 

RG3 
0,817 

Tingkat pengetahuan dan 

pemahaman individu nilai agama 

mereka 

RG4 

0,784 

Tingkat perilaku individu yang 
dimotivasi oleh mereka agama 

RG5 
0,885 

 

Hasil uji indikator pada tabel di atas menunjukkan bahwa semua indikator 

variabel memiliki nilai loading yang lebih besar dari 0,60. Hasil Average 

Variance Expected (AVE) semua variabel juga memiliki yang lebih besar dari 
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0,50. Dengan demikian semua indikator penelitian dapat dinyatakan valid dan 

dapat digunakan untuk digunakan dalam melakukan analisis data. 

 

4.4.2 Uji Hipotesis (Inner Model) 

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan Smart PLS.2 diperoleh hasil 

sebagaimana pada Gambar 4.1 dan Tabel 4.17. 

SISTEM INFORMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Hasil Uji Hipotesis 

 

 

 

β =0,217 t =3,567 

β =0,148 t =2,072 

β =0,272 t =2,885 

β =0,254 t =2,070 

β =0,158 t =2,213 

SISTEM PENGENDALIAN 

INTERNAL 

BUDAYA ORGANISASI PENCEGAHAN FRAUD 

PENGADAAN BARANG 

 

H2 (+) 

H3 (+) 

H4 (+) 
ETIK 

RELEGIUSITAS 

SUMBER DAYA MANUSIA 

ORGANISASI 

H5 (+) 

E-PROCUREMENT 

H1 (+) 
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Tabel 4. 17 Koefisien Parameter, R Square, dan T-Statistik 

 

Hipotesis 

 Hubungan 

β 

(Beta) 

R 

Square 

T 

Statistics 
Kesimpulan Keterangan 

H1 EE -> PF 0,217 

0,957 

3,567 Signifikan Sesuai Hipotesis 

H2 SPI -> PF 0,148 2,072 Signifikan Sesuai Hipotesis 

H3 BO -> PF 0,272 2,885 Signifikan Sesuai Hipotesis 

H4 EP -> PF 0,254 2,070 Signifikan Sesuai Hipotesis 

H5 RG -> PF 0,158 2,213 Signifikan Sesuai Hipotesis 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Goodness of fit model diukur menggunakan R-square variabel laten 

dependen dengan interpretasi yang sama dengan regresi. Q-Square predictive 

relevance untuk model struktural, mengukur seberapa baik nilai observasi 

dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai R-square > 0 

menunjukkan model memiliki predictive relevance sebaliknya jika nilai R-square  

≤ 0 menunjukkan model kurang memiliki predictive relevance. Nilai R-square 

0.957 dapat diartikan bahwa variabel independen (PF, SPI, BO, EP dan RG dapat 

menjelaskan Y (PF) sebesar 95,7%.   

Tabel 4.17 menyajikan bahwa E-Procurement memiliki t statistik 3,567 > 

1,96, dengan demikian variabel E-Procurement terbukti secara statistik memiliki 

pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pencegahan fraud. Dengan 

demikian semakin baik penerapan E-Procurement maka akan semakin baik pula 

pencegahan fraud yang dilakukan oleh pegawai ULP Sumatera Utara.  

Sistem Pengendalian Internal memiliki t statistik 2,072 > 1,96, dengan 

demikian variabel Sistem Pengendalian Internal terbukti secara statistik memiliki 

pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pencegahan fraud. Dengan 

demikian semakin baik penerapan Sistem Pengendalian Internal maka akan 
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semakin baik pula pencegahan fraud yang dilakukan oleh pegawai ULP Sumatera 

Utara.  

Budaya organisasi memiliki t statistik 2,885 > 1,96, dengan demikian 

variabel budaya organisasi terbukti secara statistik memiliki pengaruh yang 

signifikan dan positif terhadap pencegahan fraud. Dengan demikian semakin baik 

budaya organisasi maka akan semakin baik pula pencegahan fraud yang dilakukan 

oleh pegawai ULP Sumatera Utara.  

Etika pegawai memiliki t statistik 2,070 > 1,96, dengan demikian variabel 

etika pegawai terbukti secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan dan 

positif terhadap pencegahan fraud. Dengan demikian semakin baik etika pegawai 

maka akan semakin baik pula pencegahan fraud yang dilakukan oleh pegawai 

ULP Sumatera Utara.  

Relegiusitas memiliki t statistik 2,213 > 1,96, dengan demikian variabel 

relegiusitas terbukti secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan dan positif 

terhadap pencegahan fraud. Dengan demikian semakin relegius pegawai ULP 

Sumatera Utara maka akan semakin baik pula pencegahan fraud yang dilakukan 

oleh pegawai ULP Sumatera Utara.  

 

4.5 Pembahasan 

4.5.1 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 
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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).  

Dalam konsep fraud triangle theory kecurangan dalam pengadaan barang 

dan jasa disebabkan karena adanya peluag (opportunity). Berkatian dengan E-

procurement maka dapat meminimalisir peluag (opportunity) untuk malakukan 

kecurangan. Hal ini dikarenakan 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 informasi. 5) Ketidak perdulian, apatis, dan 

ketidakmampuan.  6) Kurangnya jejak audit (Iqbal dan Murtanto, 2016). Pada 

intinya adalah sistem E-procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa di 

Provinsi Sumatera Utara memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud. 

Hasil penelitian ini membuktikan jika pelaksanaan pengadaan barang dan 

jasa dengan E-procurement di Provinsi Sumatera Utara terbukti memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud. Pemanfaatan E-

procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat mencegah fraud 

karena dalam prosesnya intensitas pertemuan antara panita pengadaan barang dan 
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jasa dengan calon vendor sangat minim sehingga peluang panita pengadaan 

barang dan jasa untuk melakukan kecurangan dapat dihindari (Nedialita (2014). 

Calon vendor dan panitia dalam selama proses tidak saling bertemu atau 

berkonomunikasi sehingga peluang untuk melakukan “suap”, oleh calon vendor 

yang sering terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa secara manual. 

Dengan demikian sistem E-procurement dalam pengadaan barang dan jasa 

menyebabkan proses dapat berjalan trasparan dan dapat menghilangkan potensi 

adanya kecurangan. 

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya seperti 

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

sistem E-procurement berpengaruh secara signifikan dan memiliki arah yang 

positif terhadap fraud pengadaan barang dan jasa. Jadi semakin baik dalam 

penerapan E-procurement semakin tinggi pula pencegahan terhadap fraud.  

Pada kenyatannya penerapan E-procurement masih memiliki hambatan 

dalam proses pelaksanaannya, seperti terdapat beberapa instansi dan penyedia jasa 

lebih nyaman dengan sistem sebelumnya, kurangnya dukungan dari top 

manajemen, kurangnya skill dan pengetahuan tentang E-procurement serta 

jaminan keamanan sistem tersebut (Hidayat, 2015). Meskipun keberadaan sistem 

E-procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat membantu 

mencegah terjadinya fruad namun jika tidak dimanfaatkan dengan efektif dan 

efisien E-procurement tidak akan berfungsi dengan baik. Pemerintah dalam hal ini 

harus menyelaraskan semua instansi untuk menerapkan sistem E-procurement 

dalam proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Undang-Undang yang 
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telah disahkan mengenai proses pengadaan barang dan jasa secara online. ULP 

Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan pelatihan bagi seluruh pegawai untuk 

mengenalkan proses pelaksanaan E-procurement agar sumber daya dapat 

menunjang sistem. 

 

4.5.2 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 sesorang akan melakukan kecurangan dalam hal ini 

adalah kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. 

Dalam konsep fraud triangle theory kecurangan dalam pengadaan barang 

dan jasa disebabkan karena adanya,  peluang (opportunity), tekanan (pressure) 

dan rasionalisasi. Dengan demikian sistem pengendalian internal dalam 

pengadaan barang dan jasa dapat mencegah terjadinya kecurangan. Peluang, 

tekanan, rasionalisasi dapat hilang jika organisasi menerapakan sistem 

pengendalian internal dengan baik. Meskipun dalam sistem pengendalian internal 

masih ada potensi untuk terjadinya kolusi, namun hasil penelitian membuktikan 

bahwa aktivitas pengendalian yang di lakukan oleh ULP Provinsi Sumatera Utara 

sudah baik. Pimpinan melakukan pengawasan secara ketat dalam proses 

pengadaan barang dan jasa, seperti petugas tidak diperkenankan melakukan 
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pertemuan dengan calon vendor dengan alasan apapun, pimpinan juga melakukan 

pengwasan terhadap calon vendor yang terindikasi memiliki hubungan 

kekerabatan dengan panitia pengadaan barang dan jasa. 

Hasil penelitian ini membuktikan jika ada pengaruh yang signifikan antara 

sistem pengendalian internal dengan pencegahan fraud. Hasil penelitian 

mendukung hasil-hasil penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Mufidah (2017), Hermiyetti (2010) Joseph et al (2015), Rozmita et al (2015) 

yang juga membuktikan jika pengendalian internal berdampak positif terhadap 

pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. 

Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan faktor utama untuk 

dapat mendeteksi dan mencegah jika adanya aktivitas peyimpangan yang akan 

berakibat pada kerugian pemerintah. Adapun untuk membangun sistem 

pengendalian internal yang efektif dan efisien di ULP Provinsi Sumatera Utara 

harus ada komitmen dari semua pegawai dari tataran manajeman maupun pegawai 

biasa seperti penyampain informasi yang memadai. Hal ini dikarenakan tanpa 

adanya komitmen dari semua pihak sistem pengendalian internal tidak akan 

berjalan dengan baik.  

Guna mewujudukan komitmen dalam menerapkan sistem pengendalian 

internal tersebut, pemerintah daerah perlu untuk memberikan sanksi tegas bagi 

para top manajemen ULP yang tidak melakukan sistem pengendalian internal. 

Selain sanksi reward juga perlu diberikan bagi mereka yang telah menjalankan 

sistem pengendalian internal dengan baik (Faisol, Tarjo, & Musyarofah, 2014). 

Selain menggunakan sanksi dan reward untuk menjamin pelaksanaan dari sistem 
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pengendalian internal, cara lain yang dapat digunakan adalah pelaksanaan sidak 

secara konsisten. Hal ini perlu dilakukan agar proses pengadaan barang dan jasa di 

ULP semakin baik dan juga terbebes dari kecurangan. 

 

4.5.3 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, 

(2013). Tika (2008) menyatakan bahwa budaya organisasi dapat berfungsi sebagai 

mekanisme dalam memandu dan membentuk sikap serta perilaku anggota-anggota 

organisasi dan membentuk perilaku bagi anggota-anggota organisasi.  

Budaya organisasi dapat mencegah terjadinya fraud dalam pengadaan 

barang dan jasa di Provinsi Sumatera Utara karena budaya yang dibentuk 

mengarah pada perbaikan internal seperti manejemen menekankan untuk 

mempertahankan mekanisme kerja yang berlaku saat ini daripada melakukan 

perubahan. Mekanisme kerja yang dilaksanakan tentunya berdasarkan sistem yang 

telah diterapkan. Kebiasaan akan menjalankan atau melaksankan pekerjaan sesuai 

dengan prosedur yang ada maka akan mengurangi peluang pegawai melakukan 

kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Dari urian ini maka budaya 

organisasi dapat mencegah terhadap terjadinya kecurangan karena organisasi 

memperhatikan setiap detail dalam melaksanakan pekerjaan. 

Penerapan E-procurement memunculkan budaya organisasi baru di 

lingkungan ULP Provinsi Sumatera Utara. Budaya tersebut adalah tidak menerima 

berkas dari vendor secara manual, semua berkas pengajuan harus dilakukan secara 

online dan juga budaya untuk teliti dalam proses pengadaan barang dan jasa. 
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Ketelitian merupakan budaya yang harus diterapkan dalam penerapan E-

procurement, karena jika pegawai tidak teliti maka bisa saja berkas dari calon 

vendor tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Kesalahan berkas atau 

persyaratan yang cacat/kurang dapat menyebabkan problem serius dalam 

pengadaan barang dan jasa (Kurniati, 2017), sehingga setiap pegawai harus mulai 

menyesuaikan diri dengan sistem dan cara kerja yang baru dalam proses 

pengadaan barang dan jasa.  

Menurut Hofstede (2011) ada enam dimensi dari budaya yaitu power 

distance (jarak kekuasaan), Uncertainty Avoidance (Penghindaran terhadap 

ketidakpastian), Individualism versus Collectivism (individualistik versus 

kolektifitas), Masculinity versus Feminimity (maskulin dan feminim), Long Term 

versus Short Term Orientation (orientasi jangka pendek dan orientasi jangka 

panjang), indulgence versus restraint (kesenangan versus pengekangan). Dengan 

melihat karakteristik masyarakat di Provinsi Sumatera Utara maka ULP Provinsi 

Sumatera Utara lebih condong pada pada budaya Collectivism (kebersamaan). 

Artinya ULP  Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan pencegaha terhadap 

kecurangan karena adanya budaya kebersamaan yang kuat. 

Hasil penelitian ini membuktikan jika budaya organisasi yang ada di ULP 

Provinsi Sumatera Utara dalam pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh 

signifikan terhadap pencegahan fraud. Dengan demikian hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Zelmiyanti dan Anita (2015), 

Dhany et al., (2016), Surjandari dan Martaningtyas (2015) dan Wicaksono dan 
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Urumsah (2016) membuktikan jika ada pengaruh yang positif dan signifikan 

antara budaya organisasi dengan pencegahan terhadap kecurangan.  

Budaya organisasi bukanlah sesuatu yang mudah untuk diciptakan dan 

diubah, terkadang organisasi sulit menerima dan menerapkan sesuatu hal yang 

baru karena sudah terbiasa dengan cara kerja sebelumnya. Hermaningsih (2011) 

menciptakan budaya organisasi harus didukung dengan adanya konsistensi, dari 

seluruh pihak yang berkaitan agar instansi dapat menerima sesuatu hal yang baru 

untuk kemajuan bersama. ULP Provinsi Sumatera Utara harus 

mengimplementasikan pelatihan untuk membangun teamwork yang bagus dan 

mengadakan review kinerja karyawan.  

Penerapan E-procurement harus menjadi budaya baru bagi seluruh pegawai 

di ULP Provinsi Utara. Peran pimpinan dan konsistensi diperlukan agar budaya 

organisasi baru dapat diwujudkan (Hermaningsih, 2011). Konsistensi dapat 

diwujudkan melalui peranan pemerintah baik pusat maupun daerah melalui 

peraturan-peraturan baku dalam proses pengadaan barang dan jasa.  Hal ini 

dikarenakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah memiliki kekuatan 

hukum sehingga bagi ULP yang tidak melaksanakan kebijakan tersebut dapat 

dikenai sanksi.  

 

4.5.4 Pengaruh EtikaTerhadap Pencegahan Fraud 

Hasil penelitian ini membuktikan jika ada pengaruh positif antara etika 

pegawai dengan pencegahan fraud di ULP Provinsi Sumatera Utara.  Dalam 

konsep fraud triangle theory etika berkaitan dengan peluang (opportunity). 

Dengan demikian etika pegawai dapat mengurangi tindakan kecurangan karena  
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para pegawai berpegang teguh pada etika dalam bekerja. Etika pegawai yang 

diterapkan dalam proses pengadaan barang dan jasa seperti tidak mempengaruhi 

orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya 

persaingan tidak sehat. Fraud tidak hanya terjadi jika ada tekanan, tetapi juga 

ketika calon pelaku fraud melihat adanya peluang untuk melakukan kecurangan. 

Sistem dan budaya organisi tidak akan berguna manakala pegawai tidak 

menerapakan etika mereka dalam bekerja terutama dalam proses pengadaan 

barang dan jasa. Etika pegawai telah diterapkan dengan baik oleh seluruh pegawai 

dalam proses pengadaan barang dan jasa (Susila, 2012). Bagi pegawai yang 

melanggar maka pimpinan mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi 

dari yang ringan hingga berat. Pimpinan setiap ULP di Sumatera Utara sangat 

memperhatikan etika pegawainya dalam bekerja, sehingga peluang pegawai 

dengan vendor untuk “bermain mata” dalam pengadaan barang dan jasa dapat 

dihindari. 

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. 

Dengan demikian semakin baik etika pegawai di ULP Provinsi Sumatera Utara 

dalam proses pengadaan barang dan jasa maka semakin tinggi pula keinginan 

pegawai untuk mencegah terjadinya fraud. Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Adi et al., (2016) dan Said et al., (2017) 

membuktikan jika tindakan etik dapat mencegah terhadap terjadinya kecurangan.  
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Terciptanya etika pegawai sesuai dengan Undang-Undang dapat membantu 

pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa (Arifianti, Santoso, & Handajani, 

2015). Cara untuk menerapkan etika pegawai ULP adalah dengan pemberlakukan 

reward dan punishment bagi yang melaksanakan dan melanggar etika pegawai 

tersebut. Selain itu, penting untuk menjadikan salah satu materi dalam 

pembekalan pegawai baru di ULP adalah mengenai etika pegawai (Faradiza & 

Suci, 2017).  Selain itu, sosialisasi tentang etika pegawai harus dilakukan secara 

konsisten, hal ini dimaksudkan agar semua pegawai benar-benar memahami 

bahwa ada etika yang harus dijalankan dalam proses pengadaan barang dan jasa. 

Guna menjamin terlaksananya etika pegawai dalam pengadaan barang dan jasa di 

ULP maka diperlukan tim yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan etika 

pegawai. 

 

4.5.5 Pengaruh Relegiusitas dengan Pencegahan Fraud 

Hasil penelitian membuktikan jika ada pengaruh yang signifikan antara 

relegiusitas dengan pencegahan fraud. 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 dapat dilihat melalui aktivitas atau 
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perilaku individu yang bersangkutan dengan agama atau keyakinan iman yang 

dianut. 

Setiap ULP di Sumatera Utara memiliki cara masing-masing untuk 

meningkatkan relegiusitas para pegawai mereka (Adhim, 2009). Pengamalan 

terhadap kepercayaan yang dianut oleh setiap pegawai harus diwujudkan secara 

nyata dalam melaksanakan pekerjaan. Bagi pegawai yang beragama Islam ada 

kajian khusus yang dilaksanakan secara rutin. Kajian ini dimaksudkan agar 

mereka dapat meresapi ajaran agama mengenai kejujuran dalam bekerja dan takut 

jika melakukan kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. 

Ahyadi (2015) menjelaskan bahwa religiusitas adalah bagaimana seorang 

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 

melakukan kecurangan. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah 

perilaku melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang diyakininya 

melalui perasaan bersalah terutama dalam hal melakukan kecurangan (Basri, 

2015).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Purnamasari dan Amaliah (2015), Wicaksono dan Urumsah (2016), dan Basri 

(2015) membuktikan jika relegiusitas dapat mencegah terjadinya kecurangan. 

Dengan demikian keteguhan pegawai ULP Provinsi Sumatera Utara dengan 
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agama yang dianutnya dapat meningkatkan kemauan mereka untuk mencegah 

terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. 

Relegiusitas berkaitan dengan karakteristik setiap individu dan tidak dapat 

dilihat dengan mata. Relegiusiatas pegawai bukan hanya pelaksanaan kewajiban 

seseorang dalam melaksanakan perintah agamanya masing-masing. Perintah dari 

agama bukan hanya bersifat ritualistik namun juga dalam bentuk perbuatan. 

Seseorang mungkin dapat dinyatakan orang yang relegius karena selalau 

melaksanakan shalat bagi yang muslim, datang ke gereja setiap hari minggu bagi 

yang nasrani. Akan tetapi ketika melaksanakan pekerjaan nilai relegiusitas 

tersebut tidak diwujudkan salah satunya adalah dengan melakukan kecurangan 

(Hariyanto, Rini, & Margianawati, 2018). Padahal agama manapun tidak ada yang 

memerintahkan umatnya untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.  

Jadi untuk mengimplentasikan relegiusitas seseorang menjadi tindakan 

dalam melaksanakan pekerjaan maka diperlukan penanaman nilai-nilai relegiutas 

dalam bekerja (Rifa’i, 2016). Maka dari itu setiap ULP di Sumatera Utara perlu 

membuat program yang dapat meningkatkan relegiusitas pegawai seperti kajian 

rutin setiap jum’at dengan mengundang tokoh agama tertentu, mengadakan 

kegiatan agama dan lain sebagainya. Program-program tersebut perlu dilakukan 

dalam upaya meningkatkan pemahaman pegawai mengenai nilai-nilai  relegiusitas 

dalam bekerja. 

 

 




