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Lampiran 1 

KUESIONER PENELITIAN 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN 

BARANG DI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PROVINSI SUMATERA UTARA 

BERBASIS SISTEM E-PROCUREMENT 

 

Bapak/Ibu yang saya hormati, 

Saya Irine Ika Wardhani, mahasiswa S2 Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi 

Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Saat ini saya sedang 

melakukan penelitian sebagai tugas akhir dengan judul diatas. 

Pertama ijinkan saya mengucapkan terimakasih atas kesediaan bapak/ibu untuk menjadi 

informan dan memberikan keterangan secara luas, bebas, mendalam, benar dan jujur. Hasil 

informasi dan keterangan yang diberikan nanti akan digunakan sebagai masukan terkait dengan 

kondisi yang terjadi di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara Berbasis Sistem 

E-Procurement. Penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan 

fraud penting untuk dilakukan, guna mengetahui tentang faktor apa saja yang dapat mencegah 

terjadinya fraud. 

Saya menjamin kerahasiaan isi informasi yang diberikan dan hanya digunakan untuk 

kepentingan penelitian. Demikian atas segala perhatian dan bantuan bapak/ibu saya ucapkan 

terimakasih telah berpartisipasi dalam penelitian ini. 

 

Hormat Saya 

 

Irine Ika Wardhani 
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KUESIONER PENELITIAN 

Tujuan utama dari kuesioner ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

pencegahan fraud (Kecurangan) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara 

Berbasis Sistem E-Procurement 

Kuesioner ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian. Enam bagian pertama berisi aspek-aspek yang 

berkaitan dengan variabel penelitian, sedangkan bagian ketujuh berisi tentang informasi 

demografi responden penelitian. 

Silakan jawab pernyataan-pernyataan di bawah dengan memberi tanda cek (√ ) pada tempat yang 

tersedia  (    ) untuk jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda.  

 

Untuk menjawab bagian 1-5 silakan menggunakan skala sebagai berikut: 

1 2 3 4 5 6 

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Agak Tidak Setuju Agak Setuju Setuju Sangat Setuju 

Sejauh mana anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini. Silakan menggunakan skala di atas. 

Dalam merespon pernyataan di bawah ini, silakan merujuk pada pencegahan fraud di lingkungan kerja 

anda. 

Bagian I                                  Kode: PF 1 2 3 4 5 6 

1. Saya akan menolak untuk menggunakan dokumen 

fotokopian 

      

2. Terdapat pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang 

jelas dalam proses pengadaan barang dan jasa 

      

3. Saya akan menghindari praktik-praktik yang tidak 

lazim/mencurigakan, dan sulit saya lakukan 

      

4. 
Pegawai dilarang untuk membeli barang-barang mahal  

      

5. Saya akan merasa kawatir, jika melakukan proses 

pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan 

prosedur. 

      

6. Semua orang dapat memanfaatkan berbagai cara untuk 

melakukan komplain 
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1 2 3 4 5 6 

Sangat Tidak 

Setuju 

Tidak Setuju Agak Tidak 

Setuju 

Agak Setuju Setuju Sangat Setuju 

 

Sejauh mana anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini. Silakan menggunakan skala di atas. 

Dalam merespon pernyataan di bawah ini, silakan merujuk pada pelaksanaan E-procurement  di 

lingkungan kerja anda. 

Bagian II                                  Kode: EE 1 2 3 4 5 6 

1. Menggunakan E-procurement dapat menghemat biaya 

pengadaan 

      

2. Pelaksaan E-procurement menyebabkan pegawai bekerja 

dengan hati-hati 

      

3. Implementasi E-procurement mengurangi pertemuan 

antara panitia lelang dengan peserta 

      

4. Implementasi e-procurement memudahkan dalam 

perencanaan dan pengendalian pengadaan barang dan 

jasa 

      

5. Produktivitas pegawai meningkat setelah menerapkan 

sistem E-procurement  

      

 

Dalam merespon pernyataan di bawah ini, silakan merujuk pada Sistem Pengendalian Internal di 

lingkungan kerja anda. 

Bagian III                                         Kode: SPI 1 2 3 4 5 6 

1. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk 

melakukan pengendalian pengadaan barang dan jasa 

      

2. Terdapat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa 

prosedur dalam pengadaan barang dan jasa dapat 

dilaksanakan 

      

3. ULP telah memiliki mekanisme untuk meminimalisir 

terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa 

      

4. Informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan baik 

dalam proses lelang baik kepada pegawai ataupun peserta 

lelang 

      

5. Operasi pengendalian dan pengambilan tindakan 

perbaikan dilakukan tepat waktu  
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1 2 3 4 5 6 

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Agak Tidak Setuju Agak Setuju Setuju Sangat Setuju 

Sejauh mana anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini. Silakan menggunakan skala di atas. 

Dalam merespon pernyataan di bawah ini, silakan merujuk pada Budaya organisasi di lingkungan kerja 

anda. 

Bagian IV                                         Kode: BO 1 2 3 4 5 6 

1. Manajemen memberikan peluang kepada pegawai untuk 

berinovasi dalam menyelesaikan pekerjaan  

      

2. Pegawai harus presisi dan perhatian terhadap detail dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

      

3. Yang diutamakan adalah hasil daripada pada metode dalam 

penyelesaian pekerjaan 

      

4. Keputusan manajemen selalu mempertimbangkan dampak 

yang akan ditimbulkan  

      

5. Setiap pekerjaan dilaksanakan oleh tim 

 

      

6. Pegawai harus inofatif dan kompetitif dalam melaksanakan 

pekerjaan 

      

7. Manejemen menekankan untuk mempertahankan 

mekanisme kerja yang berlaku saat ini daripada melakukan 

perubahan 

      

 

Dalam merespon pernyataan di bawah ini, silakan merujuk pada Etika Pegawai di lingkungan kerja anda. 

Bagian V                                         Kode: EP 1 2 3 4 5 6 

1. 
Saya melaksanakan tugas dengan tertib 

      

2. Saya melaksanakan tugas secara profesional 

 

      

3. Saya tidak mempengaruhi orang lain baik langsung maupun 

tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak 

sehat 

      

4. Saya menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan 

yang ditetapkan 

      

5. Saya selalu menghindari terjadinya pertentangan 

kepentingan para pihak yangterkait 

      

6. Saya akan mencegah sesuatu yang merugikan tempat saya 

bekerja 

      

7. Saya tidak menerima dan menerima imbalan       

8. Saya selalu menjaga kerahasiaan dan mencegah 

penyalahgunaan data dan informasi elektronik 
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5 

 

 

 

6 

Sangat 

Tidak Setuju 

Tidak Setuju Agak Tidak 

Setuju 

Agak Setuju Setuju Sangat 

Setuju 

 

Sejauh mana anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini. Silakan menggunakan skala di atas. 

Dalam merespon pernyataan di bawah ini, silakan merujuk pada relegiusitas di lingkungan kerja anda. 

Bagian VI                                    Kode: RG 1 2 3 4 5 6 

1 Dalam bekerja saya berpegang teguh pada nilai-nilai 

agama yang saya anut 

      

2 Saya merupakan pribadi yang patuh dalam melaksanakan 

perintah agama yang saya yakini 

      

3 Bekerja dengan memegang teguh agama merupakan 

kebahagian yang tidak terniali 

      

4 Saya mengetahui jika agama saya melarang untuk 

berbuat curang dalam bekerja 

      

5 Saya tidak melakukan perbuatan yang menyimpang 

karena merupakan larangan agama saya 
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1. Nama  : ...................................................... 

 

2. Jenis kelamin           Laki-laki          Perempuan 

 

3. Kelompok usia: 

Kurang dari 20 tahun     40+ s/d 50 tahun 

 

20+ s/d 30 tahun      50+ s/d 60 tahun 

     

30+ s/d 40 tahun      Lebih dari 60 tahun 

  

4. Apakah pendidikan terakhir anda? 

   

Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat   Master atau yang sederajat 

     

 Diploma atau yang sederajat    Doktoral atau yang sederajat 

   

Sarjana atau yang sederajat    Profesi  

 

Lain-lain. Harap sebutkan _______________ 

 

5. Latar belakang pendidikan 

 

Sains dan Teknik (Komputer, Matematika, Fisika, Kimia, Teknik)   Hukum 

 

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

   

Kesehatan (Kedokteran, Farmasi, Keperawatan, Kesehatan masyarakat) 

 

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

 

 Lain-lain. Harap sebutkan ________________ 

 

6. Kedudukan dalam Pekerjaan 

 

Manajer   Pegawai Biasa 

 

Kepala bagian 

 

7. Lama Bekerja 

 

1 s/d 2 tahun  2 s/d 3 tahun 

 

3 s/d 4 tahun  4 s/d 5 tahun 

 

5 tahun lebih 

 

8. Pendapatan kotor per bulan (sebelum pajak) 

 

Kurang dari Rp. 2.500.000,-   Rp. 10.000.001 s/d Rp. 15.000.000 

 

Rp. 2.500.001 s/d Rp. 5.000.000   Rp. 15.000.001 s/d Rp. 20.000.000 

 

Rp. 5.000.001 s/d Rp. 10.000.000   Lebih dari Rp. 20.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian VII                                                                             Informasi Demografi 




