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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. E-procurement terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. Hasil ini menunjukkan bahwa 

semakin baik penggunaan E-procurement dalam proses pengadaan barang 

dan jasa maka akan semakin baik dalam mencegah terjadinya kecurangan. 

Penerapan system E-procurement di ULP Sumatera Utara dapat mengurangi 

pertemuan antara penyelenggara/pemerintah dengan vendor, sehingga potensi 

kecurangan dapat berkurang. 

2. Sistem pengendalian internal terbukti memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal dalam suatu 

organisasi maka akan semakin baik pula pencegahan terhadap kecurangan. 

Sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dengan baik dapat mencegah 

terjadinya kecurangan, karena pengendalian internal membuat proses 

operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan 

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

3. Budaya organisasi terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. Hasil ini menunjukkan bahwa 
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semakin baik budaya organisasi dalam lingkungan atau organisasi, maka akan 

semakin baik pula pencegahan terhadap kecurangan. Budaya organisasi yang 

dibangun ULP Provinsi Sumatera Utara dapat membentuk perilaku bagi 

anggota-anggota organisasi, sehingga organisasi dapat memahami bagaimana 

mencapai suatu tujuan organisasi. 

4. Etika pegawai terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. Hasil ini menunjukkan jika 

semakin baik etika pegawai maka akan semakin baik pula upaya mereka 

untuk melakukan pencegahan terhadap kucarangan. Penerapakan etika 

pegawai yang baik di ULP Provinsi Sumatera Utara dapat mencegah 

terjadinya kecurangan karena dengan penerapan etika pegawai seperti tidak 

menerima imbalan, bekerja professional, menjaga kerahasiaan dapat 

mencegah seorang pegawai melakukan kecurangan dalam proses pengadaan 

barang dan jasa. 

5. Relegiusitas pegawai terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. Hasil ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi relegiusitas pegawai maka semakin baik pula pencegahan 

terhadap fraud. Seorang pegawai yang tingkat relegiusitasnya baik maka kecil 

kemungkinannya untuk melakukan kecurangan, karena mereka takut akan 

konsekuensi jika mereka melakukan kecurangan. 
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5.2 Kontribusi dan Implikasi 

Dari simpulan yang telah dijabarkan di atas, maka kontribusi dan implikasi 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian membuktikan jika E-procurement merupakan variabel yang 

berdampak positif terhadap pencegahan terjadinya kecurangan. Dari hasil ini 

maka pemerintah dalam hal ini ULP dapat memanfaatkan sistem  E-

procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa karena dapat mencegah 

terjadinya kecurangan. 

2.  Hasil penelitian membuktikan jika sistem pengendalian internal memiliki 

pengaruh yang signifikan positif terhadap pecegahan fraud. Dari hasil ini maka 

pemerintah dalam hal ini ULP selain pemanfaatan E-procurement juga 

diperlukan sistem pegendalian internal yang baik, sehingga celah untuk 

melakukan fraud dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat ditutupi. 

3. Hasil penelitian membuktikan bahwa budaya organisasi juga memiliki 

pengaruh yang positif terhadap pecegahan fraud. Hasil ini menunjukkan hahwa 

budaya yang dibagun dalam sebuah organisasi dapat mengurangi kecurangan, 

sehingga budaya organisasi yang positif perlu dibangun oleh setiap ULP dalam 

proses pengadaan barang dan jasa 

4. Hasil penelitian ini membuktikan jika etika pegawai merupakan salah prediktor 

dalam melakukan pencegahan fraud. Dari hasil ini maka etika pegawai pada 

setiap ULP perlu ditanamkan dengan baik, karena jika setiap pegawai 

memahami etika dalam proses pengadaan barang dan jasa maka potensi untuk 

melakukan kecurangan dapat dicegah. 
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5. Hasil penelitian membuktikan bahwa relegiusitas pegawai memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Dengan demikian 

upaya yang dapat dilakukan ULP dalam upaya melakukan pencegahan  fraud 

dapat dilakukan dengan menyelenggarakan kajian-kajian rohani para 

pegawainya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Hal ini diperlukan 

agar setiap pegawai memiliki relegiusitas yang baik, sehingga keinginannya 

untuk melakukan kecurangan dapat berkurang.  

 

5.3 Keterbatasan dan Saran 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang di 

analisis hanya E-procurement, sistem pengendalian internal, budaya organisasi, 

etika pegawai dan relegiusitas pegawai sebagai variabel-variabel yang dapat 

mempengaruhi pencegahan fraud. Padahal masih ada variabel lain lain yang dapat 

mempengaruhi pencegahan fraud seperti komitmen organisasional, motivasi kerja 

dan peran kepemimpinan. 

Adapun saran yang penyusun tawarkan diataranya adalah terkait dengan 

pencegahan fraud yang perlu diperhatikan adalah penggunaan dokumen. Hal ini 

dikarenakan pernyataan akan menolak untuk menggunakan dokumen fotokopian 

mendapatkan skor yang paling kecil. Saran lainnya adalah berkaitan dengan etika 

pegawai ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pimpinan ULP di Seluruh 

Provinsi Sumater Utara adalah pegawai tidak menerima dan memberi imbalan dan 

selalu menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi 

elektronik. Kedua hal ini perlu mendapat perhatian lebih karena mendapatkan skor 

yang paling rendah diantara komponen lainnya. Sementara itu berkaitan dengan 
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budaya organisasi ULP Provinsi sumatera utara dapat melakukan perubahan 

dalam mekanisme kerja, untuk memudahkan pegawai dengan mencegah 

terjadinya fraud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




