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ABSTRAK 

Kharisma Nugraha Putra, 2018. Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Brawijaya. DETERMINAN NIAT APARATUR SIPIL NEGARA MELAKUKAN 
FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA (STUDI EMPIRIS PEMERINTAH 
KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN SELATAN). Komisi Pembimbing: Iwan 
Triyuwono. Anggota Pembimbing: Lilik Purwanti 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sikap kearah perilaku, norma subyektif, 
kontrol perilaku persepsian terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa serta 
pengaruh moderasi dari kesesuaian kompensasi dan sistem pengendalian internal. 
Sampel dalam penelitian ini adalah Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja 
ULP) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Metode pengumpulan 
data adalah survei menggunakan kuisioner sebagai instrumen penelitian. Jumlah 
responden sebanyak 226 orang. Metode analasis yang digunakan yaitu Structural 
Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan niat 
untuk melakukan fraud pengadaan barang dan jasa semakin lemah jika sikap kearah 
perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian yang lemah. Lebih lanjut, niat 
untuk melakukan fraud pengadaan barang dan jasa yang didorong oleh sikap kearah 
perilaku dan kontrol perilaku persepsian akan lemah ketika adanya kompensasi yang 
sesuai. Namun demikian, kompensasi yang sesuai belum berhasil mempengaruhi niat 
untuk melakukan fraud pengadaan barang dan jasa yang didorong oleh norma subyektif. 
Hasil lainya menunjukkan niat untuk melakukan fraud pengadaan barang dan jasa yang 
didorong oleh kontrol perilaku persepsian akan lemah ketika sistem pengendalian internal 
yang efektif. Akan tetapi, sistem pengendalian internal yang efektif belum berhasil 
mempengaruhi niat untuk melakukan fraud pengadaan barang dan jasa yang didorong 
oleh sikap kearah perilaku dan  norma subyektif. 

Kata Kunci : fraud pengadaan barang dan jasa, teori perilaku terencana, kesesuaian 
kompensasi, sistem pengendalian internal 
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ABSTRACT 

Kharisma Nugraha Putra, 2018. Graduate Program Faculty of Economic and Business  
Brawijaya University. DETERMINANT OF STATE CIVIL APPARATUS’S INTENTION TO 
DO FRAUD PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES (AN EMPIRICAL STUDY 
OF REGENCY/CITY IN SOUTH BORNEO). Chief of Supervising Commision: Iwan 
Triyuwono. Supervising Commision: Lilik Purwanti 
 
This study aimed to exmaine the effects of attitude toward behavior, subjective norms, 
perceived behavioral control on procerement of goods and services fraud intention and 
the moderating effect of compensation suitability and internal control system. The sample 
in this study was the  procurement services unit work group (Pokja ULP) in the regency/city 
goverment in south borneo. The data were collected using surveys with questionnary as 
the research instrument. The number of respondents was 226. The analytical method used 
was Structural Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS). The result of the 
study indicated that the intention to do fraud in the procerement of goods and services is 
weaker if the attitude toward behavior, subjective norms, perceived behavioral control are 
weak. Furthermore, the intention to do fraud procurement of goods and services driven by 
attitude towards behavior and perceived behavioral control will be weak if there is 
appropriate compensation. However, appropriate compensation has not succeeded in 
influencing the intention to do fraud procurement of goods and services that are driven by 
subjective norms. Other results indicated the intention to do fraud procurement of goods 
and services driven by perceived behavioral control will be weak if the internal control 
system is effective. However, an effective internal control system has not succeeded in 
influencing the intention to do fraud procurement of goods and services driven by attitudes 
towards behavior and subjective norms. 
Key words : fraud procurement of goods and services, theory of planned behavior, 

compensation suitability, internal control system 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, motivasi 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan konstribusi penelitian. 

1.1. Latar Belakang 

Pengadaan barang dan jasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

suatu sistem pemerintahan. Simamora (2013:1) menjelaskan bagian yang paling 

terpenting penyelenggaraan pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan barang 

dan jasa. Peran pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah adalah sebagai alat 

penggerak roda perekonomian nasional dalam rangka mensejahterakan 

kehidupan rakyat (Listyanto, 2012). Oleh karena itu, dalam perwujudanya 

pemerintah dituntut untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa dengan 

tata kelola yang baik (Sopian, 2012:36).  

Pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat berjalan secara efektif, 

efisien, dan ekonomis agar memberikan manfaat yang maksimal sehingga dapat 

tercapainya visi dan misi organisasi (Harziani, 2015). Namun, fakta yang terjadi 

adalah maraknya kasus kecurangan pengadaan barang dan jasa yang mulai 

terungkap. Kasus tersebut diantaranya adalah terjadi pada pemerintah daerah 

yaitu kasus suap terkait proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Damanhuri Barabai Kalimantan Selatan, sehingga menimbulkan kerugian 

negara sebesar Rp. 3,6 miliar (Republika.co.id, 2018). Hasil studi yang dilakukan 

Supriyono (2017) juga mengungkapkan bahwa di lingkungan pemerintah daerah 

fraud masih sering terjadi, modus fraud yang terjadi adalah penggelapan aset, 

titipan dana taktis pada penganggaran belanja modal, mark-up harga, cash back, 

peminjaman bendera perusahaan, beserta pengadaan fiktif. 

Laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan kasus 

korupsi berdasarkan jenis perkaranya, pengadaan barang dan jasa pada angka 
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yang tinggi yaitu terdapat 142 kasus dari 468 kasus sejak tahun 2004, adapun 

modus korupsi meliputi pengelembungan harga, penyuapan, penggelapan, 

pemberian komisi, penyalahgunaan wewenang, pengadaan fiktif dan pemalsuan 

(KPK, 2015). Senada dengan laporan KPK, Tuanakotta (2010:431) menyebutkan 

bahwa kegiatan pengadaan merupakan salah satu sumber utama kebocoran 

negara dan merupakan sumber korupsi terbesar di Indonesia dalam organisasi 

sektor publik.  

Kasus kecurangan yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa pada 

umumnya disebabkan oleh aparatur sipil negara yang mempunyai kekuasaan dan 

kewenangan memiliki perilaku untuk mementingkan kepentingan pribadi yang 

berakibat dapat merugikan pihak lain dan tidak tercapainya prinsip-prinsip dalam 

pengadaan barang dan jasa (Nurharjanti, 2017; Afrianti et al., 2015). Hal ini 

mengisyaratkan pada dasarnya kecurangan pengadaan barang dan jasa tidak 

terlepas dari perilaku yang dimiliki oleh aparatur sipil negara. Menarik untuk diteliti 

terkait kecurangan pengadaan barang dan jasa dengan menjelaskan faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi perilaku aparatur sipil negara dalam melakukan 

kecurangan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan teori perilaku terencana, 

faktor penentu perilaku seseorang dalam melaksanakan suatu perilaku adalah niat 

perilaku (Ajzen, 1991). 

Niat perilaku didefinisikan sebagai pengalokasian seseorang terhadap 

dimensi probabilitas subjektif yang meliputi hubungan antara dirinya sendiri dan 

beberapa tindakan (Ajzen, 1991). Secara konseptual, munculnya niat untuk 

berperilaku ada tiga faktor yaitu sikap kearah perilaku, norma subyektif, dan kontrol 

perilaku persepsian. Sikap kearah perilaku adalah penilaian yang dimiliki 

seseorang untuk mendukung atau tidak mendukung dalam melakukan perilaku 

tertentu yang akan dibentuknya, norma subyektif adalah keyakinan normatif yang 

dimiliki seseorang serta motivasi untuk melaksanakan suatu perilaku yang 
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diperoleh dari pihak-pihak tertentu, dan kontrol perilaku persepsian adalah 

persepsi seseorang berkenaan dengan perasaan mudah atau sulit dalam 

melakukan suatu perilaku dan kendali yang dirasakan diasumsikan mencerminkan 

pengalaman masa lalu serta antisipasi halangan dan rintangan (Ajzen, 1991).  

Penelitian ini mengangkat permasalahan kecurangan atau yang biasa 

dikenal dengan istilah fraud pengadaan barang dan jasa yang menyoroti perilaku 

aparatur sipil negara dengan menggunakan kerangka teoritis dari teori perilaku 

terencana (Ajzen,1991). Secara umum, model teori perilaku terencana didesain 

untuk menjelaskan perilaku manusia (Ajzen,1991). Namun demikian, teori perilaku 

terencana juga memiliki kegunaan dalam memprediksi perilaku cakupan yang luas 

(Chang, 1998). Carpenter dan Reimers (2005) teori perilaku terencana merupakan 

model yang mampu memprediksi perilaku dalam kerangka kerja etika bisnis. 

Model teori perilaku terencana Ajzen (1991) sebelumnya sudah pernah 

digunakan oleh beberapa peneliti untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi 

seseorang melakukan fraud. Peneliti sebelumnya seperti Carpenter dan Reimers 

(2005), Lin dan Chen (2010), dan Respati (2011) menemukan adanya pengaruh 

positif hubungan sikap kearah perilaku terhadap niat perilaku seseorang dalam 

melakukan fraud. Temuan lainya adalah norma subyektif berpengaruh positif 

terhadap niat seseorang melakukan fraud. Namun demikian, hasil penelitian 

Carpenter dan Reimers (2005) dan Respati (2011) belum mendukung teori 

perilaku terencana yang menyatakan adanya hubungan antara kontrol perilaku 

persepsian terhadap niat melakukan fraud (Lin dan Chen, 2010). Hasil penelitian 

Carpenter dan Reimers (2005) dan Respati (2011) menujukan tidak adanya 

pengaruh kontrol perilaku persepsian terhadap niat dalam melakukan fraud. 

Hasil penelitian terdahulu merupakan landasan pemikiran penelitian ini. 

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian Carpenter dan Reimers 

(2005). Namun demikian, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian 
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sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabel-variabel lain yang diduga 

memiliki pengaruh  terhadap perilaku aparatur sipil negara dalam melakukan fraud 

pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan teori perilaku terencana 

sebagai kerangka teoritisnya. 

Penambahan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada pemikiran Ajzen 

(1991) berpendapat bahwa dalam hubunganya sikap kearah perilaku, norma 

subyektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat perilaku terdapat faktor 

dari luar yang akan mempengaruhi secara tidak langsung. Faktor dari luar itu 

disebut dengan variabel eksternal meliputi variabel demografi, karakteristik 

personalitas, kepercayaan dan sikap mengenai obyek-obyek, karakteristik tugas, 

dan faktor situasional yang akan mempengaruhi perilaku secara tidak langsung 

(Jogiyanto, 2007:46). 

Senada dengan Ajzen (1991|), Trevino (1986) berdasarkan model 

pengembangan interaksionis menjelaskan bahwa adanya perpaduan dari 

karakteristik individual serta faktor situasional dalam situasi praktis perilaku etis 

atau tidak etis. Beberapa literatur mengenai pengembangan moral dan 

pendekatan dalam memahami perilaku pengambilan etis juga mengakui bahwa 

karakteristik individu saja tidak cukup untuk menjelaskan secara utuh terkait moral 

dan perilaku etis (Victor dan Cullen, 1988).  

Berdasarkan pemikiran Ajzen (1991) dan model pengembangan 

interaksionis Trevino (1986), penelitian ini menambahkan faktor situasional 

sebagai variabel moderasi yang bertujuan sebagai penjelas model teori perilaku 

terencana. Terkait dengan situasi praktis perilaku etis, Agustina (2014) 

menjelaskan kesesuaian kompensasi dan sistem pengendalian internal adalah 

faktor situasional yang akan mempengaruhi seseorang dalam berperilaku etis atau 

tidak etis. Kesesuaian kompensasi dan sistem pengendalian internal diduga 

mempengaruhi hubungan sikap kearah perilaku, norma subyektif, dan kontrol 
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perilaku persepsian terhadap niat aparatur sipil negara melakukan fraud 

pengadaan barang dan jasa. 

Kesesuaian kompensasi merupakan kompensasi yang diberikan suatu 

organisasi  kepada pegawai (baik dalam bentuk ekstrinsik dan intrinsik) sesuai 

ataupun layak dengan hasil dari pekerjaanya (Gibson et al.,1997:180). 

Kompensasi (reward) memiliki peran penting bagi perilaku karyawan maupun 

manajemen (Luthans, 1998), kesesuaian kompensasi akan menentukan perilaku 

karyawan maupun pegawai dalam suatu organisasi untuk berperilaku etis 

(Thoyyibatun, 2009). Kompensasi yang sesuai akan membuat seseorang 

cenderung terlibat dalam perilaku etis. Sebaliknya, Kompensasi yang tidak sesuai 

cenderung terlibat dalam perilaku tidak etis (Agustina, 2014). Oleh karena itu, 

diduga kesesuain kompensasi adalah variabel pemoderasi hubungan sikap 

kearah perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat 

yang dimiliki aparatur sipil negara dalam melakukan fraud pengadaan barang dan 

jasa. 

Variabel pemoderasi lainya yang diduga mempengaruhi hubungan sikap 

kearah perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat 

aparatur sipil negara melakukan fraud pengadaan barang dan jasa yaitu sistem 

pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah suatu proses 

pengendalian tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh 

karyawan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan 

yang efektif dan effisien secara terus menerus (Peraturan Pemerintah 60, 2008).  

Sistem pengendalian internal yang berjalan dengan efektif akan mampu 

menekan perilaku kecurangan dan perilaku tidak etis (Wiloppo, 2006). Adanya 

sistem pengendalian internal pegawai merasa mendapatkan pengawasan dalam 

melaksanakan pekerjaanya, sehingga kecendrungan perilaku kecurangan dapat 

diminimalisir (Agustina, 2014). Oleh karena itu, diduga sistem pengendalian 
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internal adalah variabel pemoderasi hubungan sikap kearah perilaku, norma 

subyektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat yang dimiliki aparatur sipil 

negara dalam melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. 

Penelitian ini dilakukan pada 13 pemerintahan kab/kota di Provinsi 

Kalimantan Selatan. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan adanya hasil sorotan 

dari KPK yang menjelaskan bahwa tata kelola Provinsi Kalimantan Selatan yang 

masih serampangan, KPK menyoroti dari berbagai macam aspek di antaranya 

adalah pengadaan barang dan jasa pada 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan 

(Tempo.co, 2017). Kondisi tata kelola pemerintahan yang masih serampangan ini 

berdampak pada kemungkinan rentanya niat aparatur sipil negara untuk 

melakukan perilaku yang tidak etis diantaranya adalah perilaku fraud.  

1.2. Motivasi Penelitian 

Maraknya kasus fraud pengadaan barang dan jasa yang terjadi, hal ini 

mengindikasikan adanya ketidakberesan dalam pengadaan barang dan jasa. Hal 

tersebut memotivasi peneliti untuk mengadakan penelitian terkait fraud pengadaan 

barang dan jasa. Melalui penelitian ini kiranya pelaksanaan pengadaan barang 

dan jasa pemerintah dapat diminimalisir terkait tindakan kecurangan atau fraud. 

Kedua, masih sangat jarang penelitian di Indonesia terkait fraud yang 

menyoroti perilaku, terkhusus fraud pengadaan barang dan jasa sepengetahuan 

peneliti masih belum pernah dilakukan. Hal tersebut memotivasi peneliti agar 

kiranya dapat  memberikan gambaran untuk penelitian selanjutnya pada dasarnya 

fraud pengadaan barang dan jasa dapat ditinjau dari perilaku individu. 

Ketiga, Penelitian ini menambahkan kesesuaian kompensasi dan sistem 

pengendalian internal sebagai variabel pemoderasi yang bertujuan sebagai 

penjelas dalam model teori perilaku terencana terkait dengan perilaku fraud. 

Harapan peneliti dengan adanya variabel moderasi ini bisa mengembangkan teori 
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perilaku terencana terkhusus pada penggunaan model teori perilaku terencana 

yang berhubungan dengan perilaku fraud. 

1.3. Rumusan Masalah 

Kasus fraud pada pengadaan barang dan jasa disebakan aparatur sipil 

negara yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan memiliki perilaku untuk 

mementingkan kepentingan pribadi yang berakibat dapat merugikan pihak lain dan 

tidak terwujudnya prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa (Nurharjanti, 2017; 

Afrianti et al., 2015). Fraud pengadaan barang dan jasa yang terjadi pada 

dasarnya tidak terlepas dari perilaku yang dimiliki oleh aparatur sipil negara. 

Penelitian ini menyoroti faktor yang mempengaruhi aparatur sipil negara 

melakukan fraud pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan teori perilaku 

terencana sebagai kerangka teoritisnya. 

Faktor penentu seorang untuk berperilaku dalam teori perilaku terencana 

adalah niat, munculnya niat untuk berperilaku secara konseptual ada tiga faktor 

yaitu sikap kearah perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian 

(Ajzen, 1991). Namun demikian, Ajzen (1991) berpendapat tidak menutup 

kemungkinan ada faktor dari luar yang secara tidak langsung yang akan 

mempengaruhi niat perilaku. Faktor tersebut diantaranya adalah faktor situasional. 

Terkait faktor situasional dalam situasi praktis perilaku etis atau tidak etis, 

kesesuaian kompensasi dan sistem pengendalian internal adalah faktor 

situasional yang mempengaruhi seseorang dalam berperilaku etis (Agustina, 

2014). Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah sikap kearah perilaku berpengaruh terhadap niat aparatur sipil 

negara melakukan fraud pengadaan barang dan jasa? 

2. Apakah norma subyektif berpengaruh terhadap niat aparatur sipil negara 

melakukan fraud pengadaan barang dan jasa? 
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3. Apakah kontrol perilaku persepsian berpengaruh terhadap niat aparatur sipil 

negara melakukan fraud pengadaan barang dan jasa? 

4. Apakah kesesuaian kompensasi memoderasi pengaruh sikap kearah 

perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persespsian terhadap niat 

aparatur sipil negara melakukan fraud pengadaan barang dan jasa? 

5. Apakah sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh sikap kearah 

perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat 

aparatur sipil negara melakukan fraud pengadaan barang dan jasa? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, secara umum penelitian 

ini memiliki tujuan yaitu : 

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sikap kearah perilaku 

terhadap niat aparatur sipil negara melakukan fraud pengadaan barang dan 

jasa. 

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh norma subyektif terhadap niat 

aparatur sipil negara melakukan fraud pengadaan barang dan jasa.  

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kontrol perilaku persepsian 

terhadap niat aparatur sipil negara melakukan fraud pengadaan barang dan 

jasa. 

4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sikap kearah perilaku, norma 

subyektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat aparatur sipil negara 

melakukan fraud pengadaan barang dan jasa yang dimoderasi oleh 

kesesuaian kompensasi. 

5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sikap kearah perilaku, norma 

subyektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat aparatur sipil negara 

melakukan fraud pengadaan barang dan jasa yang dimoderasi oleh sistem 

pengendalian internal.  
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1.5. Konstribusi Penelitian 

Penelitian ini memiliki kontribusi secara teoritis maupun praktis, adapun 

kontribusi penelitian ini yaiatu : 

1. Konstribusi Teoritis 

Hasil penelitian ini memberikan suatu pengembangan keilmuan akuntansi 

yang berhubungan dengan fraud pengadaan barang dan jasa dengan 

implikasi dari teori perilaku terencana sebagai model penelitian. Selain itu, 

hasil penelitian ini mengembangkan teori perilaku terencana dengan 

menambahkan variabel moderasi yaitu kesesuain kompensasi dan sistem 

pengendalian internal sebagai penjelas dalam model teori perilaku 

terencana terkait dengan perilaku fraud. 

2. Kontribusi Praktis 

Hasil penelitian ini memberikan informasi kepada pihak pemerintah bahwa 

fraud pengadaan barang dan jasa yang marak terjadi pada dasarnya tidak 

terlepas dari perilaku aparatur sipil negara. Dengan demikian, penelitian ini 

kiranya dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam 

memperbaiki atau menambah regulasi kepada pihak pemerintah agar 

peraturan yang dihasilkan dapat mengatasi masalah yang ada dalam proses 

pengadaan barang dan jasa. 

 



10 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menjelaskan teori-teori dan penelitian terdahulu yang 

digunakan dalam penelitian ini, adapun teori-teori dan penelitian terdahulu 

dijelaskan sebagai berikut. 

2.1. Fraud Pengadaan Barang dan Jasa 

Fraud adalah penipuan yang sengaja dilakukan baik perorangan maupun 

sekolompok pihak yang tidak diketahui oleh pihak yang dirugikan namun 

memberikan keuntungan bagi pelakunya (Bologna, 1993). Albrecht dan 

Zimbelman (2011) menjelasan fraud yaitu tindakan ilegal yang dilakukan oleh 

seorang individu maupun sekelompok orang dengan melakukan tindakan yang 

tidak semestinya dengan mengelabui orang lain agar tujuan pelaku dapat 

terpenuhi yaitu memperoleh keuntungan, baik untuk pribadi, orang lain, maupun 

korporasi atau kelompoknya sendiri. 

Tjahjono et al (2013:87) mendefinisikan fraud yaitu suatu tindakan yang 

disengaja oleh individu atau kelompok dalam jajaran manajemen, staf karyawan, 

atau pihak ketiga dengan melakukan penipuan atau manipulasi untuk memperoleh 

keuntungan secara ilegal dan tidak jujur. Definisi fraud menurut Tuanakotta 

(2010:28) adalah tindakan ilegal apapun yang dicirikan oleh penipuan, 

penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan yang dilakukan oleh individu atau 

organisasi untuk memperoleh uang, properti atau layanan, menghindari 

pembayaran, dan mengamankan keuntungan bisnis pribadi.  

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas sehingga dapat disimpulkan 

fraud adalah suatu tindakan kecurangan yang dilakukan individu maupun 

kelompok untuk memperoleh keuntungan untuk kepentingan pribadi maupun 

kelompok yang berdampak pada kerugian bagi pihak lain.  
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Ada beberapa pendapat yang mengungkapkan definisi fraud berdasarkan 

tindakan penyelewengan, untuk mempermudah dalam mengklasifikasikan jenis 

fraud berdasarkan tindakan atau perbuatannya Association of Certified Fraud 

Examiner membagi fraud ke dalam tiga jenis berdasarkan perbuatannya, yang 

untuk selanjutnya sangat populer dengan istilah fraud tree atau pohon kecurangan, 

yaitu: 

1. Penyimpangan Aset (Asset misappropriation) 

Penyimpangan aset meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau 

harta perusahaan, instansi sektor publik atau organisasi nirlaba lainnya. 

Perbuatan ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena 

sifatnya yang tangible atau dapat diukur dan dihitung (defined value).  

2. Pernyataan Palsu atau Salah Pernyataan (Fraudlent Statement) 

Pernyataan palsu merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau 

eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi 

keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan 

(financial engineering) dalam penyajian laporan keuangannya untuk 

memperoleh keuntungan atau mungkin dapat disebut dengan istilah window 

dressing. 

3. Korupsi (Corruption) 

Korupsi dapat diartikan sebagai suatu bentuk bentuk perbuatan fraud yang 

ditandai dengan berbuat kecurangan atau ketidakjujuran dengan jalan 

melakukan penyelewengan, penggelapan, demi keuntungan pribadi, orang 

lain, maupun korporasi.  

Pada penelitian ini fraud yang dimaksud adalah fraud pengadaan barang dan 

jasa. Terkait pengadaan barang dan jasa, fraud disebakan adanya sekolompok 

orang yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan memiliki perilaku untuk 

mementingkan kepentingan pribadi yang berakibat dapat merugikan pihak lain 
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(Nurharjanti, 2017;Afrianti et al., 2015). Modus fraud pada kegiatan pengadaan 

barang dan jasa tersebut diantaranya meliputi pengelembungan harga, 

penyuapan, penggelapan, pemberian komisi, penyalahgunaan wewenang, 

pengadaan fiktif dan pemalsuan (KPK, 2015). Fraud pengadaan barang dan jasa 

dalam hal ini berkaitan dengan pelanggaran prinsip-prinsip pengadaan barang dan 

jasa pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 yaitu 

efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntable.  

2.2. Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) 

Artikel “From Intentionyto Action : a Theorygof Planned Behavior” adalah 

sebuah artikelhyang menjelaskan tentang teori perilakugterencana yang 

diperkenalkan oleh Icek Ajzen. Teori perilaku terencana adalah teori yang 

dikembangkan dari teori tindakan beralasan, yang juga diperkenalkan oleh Icek 

Ajzen dan rekanya MartinhFishbein pada tahun 1975. Asumsi dari teori perilaku 

terencana yaitufindividu adalah rasional. Untuk mempertimbangkan tindakan yang 

akan merekaalaksanakan, seorang individu tersebut akanhmenggunakan 

informasi yang dimilikinya. 

Faktor utama penentusseseorang untuk melakukan perilaku dalam teori 

perilaku terencana adalahhniat perilaku (Ajzen, 1991). Niat perilaku akan 

mengarahkan seseorang untuk melaksanakan perilaku yang dibentuknya. Secara 

konseptuallada tiga faktor penentuuyang akan mempengaruhi niat perilaku 

seseorang dalam berperilakuuyaitu sikap kearah perilaku, norma subjektif, dan 

kontrol perilakuppersepsian (Ajzen,1991). Teori secara umum menyatakan 

semakin besar dukungannsikap kearah perilaku dan norma subjektif berhubungan 

dengan perilaku, dan semakinnbesar kontrol perilaku persepsian, semakin kuat 

niat perilaku seseorang untukkmelakukan perilaku yang dipertimbangkan (Ajzen, 

1991).  
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Gambar 2.1.  
Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Sumber : Organizational Behavior and Human Decision Process (Ajzen, 1991) 

Berdasarkan kerangaka teori perilaku terencana pada gambar 2.1. Konsep 

teori perilaku terencana keyakinan yang membentuk tiga faktor yang akan 

mempengaruhi niat perilaku yaitu : 

1. Sikap ke arah perilaku, sikap seseorang terhadap sebuah perilaku yaitu 

akibat dari keyakinan akan hasilldari perilaku. Semakin seseorang menyakini 

perilaku akan memberikannhasil yang berkenaan dengan hal positif, 

semakin seseoranggtersebut akan memihak terhadap perilaku tersebut. 

Keyakinan seseoranggakan bersikap terhadap perilaku disebutddengan 

behavioral belief. 

2. Norma Subyektif, norma subyektif adalah turunanndari keyakinan terhadap 

norma (perilaku yang dibentuk akibatddari keyakinan tentang apa yang 

dipikirkan orang lain). Keyakinan ini disebutddengan normative belief 

3. Kontrol perilaku persepsian, kontrol perilaku persepsian terhadap sebuah 

perilaku yaitu akibat dari kemudahanhdan kesulitan dalam melakukan 

perilaku yanggditurunkan dari faktor internal individu yanggmeliputi 

informasi, keahlian, kemampuan, emosi, maupunnpaksaan dan faktor 
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eksternal yang meliputi sumber kesempatanndan ketergantungan terhadap 

orang lainya. Keyakinan ini disebutddengan control belief. 

2.2.1. Niat Perilaku (Behavior Intention) 

Niat hakikatnya dapat didefinisikan sebagai keiininan yang muncul adalm diri 

seseorang untuk melakukannperilaku. Niat perilaku diasumsikan menangkap 

faktor-faktor motivasionallyang mempengaruhi perilaku (Ajzen,1991). Niat perilaku 

akan menunjukkannseberapa keras seseorang akan mencoba dan seberapa 

besar upaya yang telahydirencanakan untuk melakukan suatu perilaku (Ajzen, 

1991). Ada beberapa definisi terkait dengannniat yang dikemukan oleh beberapa 

ahli, diantaranyaaFishbein dan Ajzen (1975)  yang mengartikan niat adalah 

disposisi tingkah laku sampai dengan waktu maupun kesempatan yang tepat, yang 

akan diwujudkan dalam sebuah tindakan. Hunt dan Vitell (1986) menggambarkan 

niatdsebagai kemungkinanndari beberapa alternatif yang dipilih. Niat perilaku 

didefinisikan sebagai pengalokasian seseorang terhadap dimensi probabilitas 

subjektif yang meliputighubungan antara dirinya sendiri dan beberapa tindakan 

(Ajzen, 1991).  

Teori menyatakan bahwa semakinkkuat niat untuk terlibat dalam suatu 

perilaku, semakin mungkinpperilaku tersebut akan dilakukanya (Ajzen, 1991). Niat 

meliputi empat elemen yang berbeda. Elemen-elemen tersebut adalah objek 

perilaku, target perilaku diarahkan, situasi dimana perilaku akan diarahkan, dan 

waktu dimana perilaku akanndilakukan (Fishbein dan Ajzen, 1975). Masing-

masing elemen bervarisasi antara spesifik dimensi. Seseorang cenderung 

melakukan tindakan tertentujberhubungan dengan objek tertentu dalam situasi 

yang spesifik danhpada waktu yang telahjditentukan (Fishbein dan Ajzen, 1975). 

Pada penelitian ini elemen niatyang dimaksud adalah objek perilaku yaitu perilaku 

fraud pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. 
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2.2.2. Sikap kearah Perilaku (Attitude Toward the Behavior) 

Sikap kearah perilaku adalah suatu disposisi  untuk merespon mendukung 

atau tidak mendukung  terhadap suatu objek, orang, institusi, atau peristiwa 

(Ajzen, 1988). Sikap kearah perilaku merupakan penilaianupositif atau negatif dari 

seseorang terhadappperilaku tertentu yang akan dibentuknya (Ajzen, 1991). Sikap 

terhadap perilaku didefinisikan sebagai peraan individu untuk memihak atau tidak 

memihak terhadap suatupperilaku yang disikapi (Beck dan Ajzen, 1991). Sikap 

kearah perilaku adalah sebagai suatu evaluasi seseorang secara kesesluruhan 

untuk melaksanakanmsuatu perilaku (Jogiyanto, 2007:37). Menurut Robbins 

(2007:68) sikap adalahupernyataan-pernyataan evaluatif, baik yang diinginkan 

atau yangutidak diiinginkan, mengenai objek, orang atau peristiwa.  

Sikap adalah suatu bagian dari konstrukyhipotesis yang secara langsung 

tidak dapat diamati, sikap harus mengambil kesimpulanydari suatu tanggapan 

yang terukur (Fishbein dan Ajzen, 1975). Tanggapan tersebut tercermin dari 

penilaian positif atau negatif objekyyang disikapi. Tanggapan dapat digolongkan 

kedalamttiga kategori :cognition, affect, dan conation (Fishbein dan Ajzen, 1975). 

Menurut Robbins (2007:68) cognition, affect, dan conation merupakan komponen 

utama sikap. Respon kognitif adalah responyyang mencerminkan persepsi dan 

informasi dari objek sikap. Respon afektif adalah respon dari sikap yang diduga 

berkaitan dengangpenilaian dan perasaan terhadap objek dari sikap. Respon 

kognatif adalahykecendrungan, niat, komitmen, dan tindakan yang berkaitan 

dengan objek sikap (Fishbein dan Ajzen,1975).  

Menurut teori perilaku terencana, salah satu faktor yangmmempengaruhi 

niat adalah sikap ke arah perilaku. Sikap dapat memprediksihniat perilaku dan 

perilaku (Ajzen, 2002). Secara umum teori menyatakan bahwa jika seseorang 

akan memiliki sikap yang positifgterhadap suatu perilaku maka orang tersebut 

percaya bahwahperilaku tersebut berhubungan tujuan yang positif. Sebaliknya, 
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jika seseorang akan memilikihsikap yang negatif terhadap suatu perilaku maka dia 

percaya bahwa perilaku tersebut berhubungan dengan tujuan yang negatif (Ajzen 

dan Fishbein,1988). Dengan kata lain, individu akanjcenderung melaksanakan 

perilaku jika individuttersebut menilainya secara positif. Jika seseorang 

menganggap bahwaakeluaran dari pelaksanaan suatu perilaku adalah positif.  

Keyakinan untuk melakukan perilaku yang akan mendorong ke arah 

konsekuensinya (behavior beliefs)vdan penilaianya terhadap konsikuensinya 

tersebuth(outcome evaluation), berhubungan denganhsikap kearah perilaku 

(Fishbein dan Ajzen, 1975). Keyakinan perilaku(behavior beliefs) dan penilain hasil 

(outcome evaluation) baik dalam teori perilaku terencanagbehubungan dengan 

teleologi, modelntersebut akan mengevaluasi kemungkinan dari konsekuensi 

perilaku dan konsikuensi baik atau buruknyahsuatu perilaku. Keyakinan perilaku 

dan penilaian terhadaphkonsikuensi atau hasil berhubungankdengan sikap.  

2.2.3. Norma Subyektif (Subjective Norms) 

Ajzen (1991) mendefinisikan norma subyektif adalahkkeyakinan normatif 

seseorang dan motivasi untuk patuhhdengan pihak-pihak tertentu. Norma 

subyektif adalah persepsi seseorang bahwa banyak orang yang penting bagi dia 

berpikir seharusnya atau tidak seharusnya melakukan perilaku yang 

dipertimbangkan (Fisbein dan Ajzen, 1975). Bhattacherjee (2000) memandang 

norma subyektifkkedalam dua bentuk pengaruh, yaitu perngaruh interpersonal 

dipandang pengaruh dari orang dekart dan pengaruh eksternalddipandang 

pengaruh yang didapt darippihak luar dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, 

norma subyektif adalah persepsi atau pandangan seseorang yang diperoleh dari 

kepercayaan-kepercayaan orang lain yanggakan mempengaruhi niat seorang 

individu dalam melakukan ataujtidak melakukan perilaku yangjdipertimbangkan 

(Jogiyanto, 2007:42).  
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Norma subyektif juga merupakanufungsi dari keyakinan, tetapi keyakinan 

dari suatu jenis yang berbeda, yaknijkeyakinan orang-orang baik individu atau 

kelompok yanghsetuju atau tidak setuju untuk melakukanjperilaku tersebut 

(Ajzen,1988). Berdasarkan pandanganhtersebut maka dapat dikatakan bahwa 

norma subyektif adalah fungsi dari keyakinan normatif dan motivasi untuk 

mematuhi, yang didasarkan pada informasigseseorang yang mempunyai referensi 

relavanjdisekitarnya (Fishbein dan Ajzen, 1975). Sebagai pihak lain, individu-

individu atau grup-grup tersebut meliputikorang tua, pasangan, teman dekat, 

teman kerja, dan beberapaklainya tergantung pada keterlibatan perilaku, seperti 

misalnya tenagaaahli sebagai dokter atau akuntan perpajakan (Ajzen, 1988).  

Teori secara umum menyatakan jika seseorang yang berkeyakinan bahwa 

pihak lain yakni denganssiapa mereka termotivasi untuk patuh, berpikir bahwa 

mereka seharusnya melakukan suatukperilaku maka mereka akan merasakan 

tekanan sosiahguntuk melakukan perilaku tersebut. Sebaliknya, jika seseorang 

berkeyakinan bahwa pihak-pihak lain yakni dengan siapa mereka termotivasi 

untuk patuh, berpikir bahwagmereka tidak akan menyetujui melakukan suatu 

perilaku, maka merekammempunyai norma subjektif yang memaksa mereka untuk 

menghindarimmelakukan perilaku tersebut (Ajzen, 1988). Dengan kata lain, norma 

subyektif merupakan keyakinansseseorang bahwa individu atau kelompok tertentu 

berpikir bahwa ia seharusnya melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut 

(Kreitner dan Kinicki, 2005:184). 

2.2.4. Kontrol Perilaku Persepsian (Perceived Behavioral Control) 

Konsep kontrol perilaku persepsianamuncul karena keterbatasan teori 

tindakan beralasan (Ajzen,1991). Teoridtindakan beralasan berasumsi bahwa 

perilaku yang akan dilakukan ataudtidak dilakukan berada dibawah kendali 

kemauan penuh (Fishbein dan Ajzen, 1975). Namun demikian, sedikit perilaku 
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yang berada dalam kendali kemauanfpenuh. Sebaliknya, banyak kinerja perilaku 

tergantung pada adanya kesempatan atau kecukupan kepemilikan sumber daya 

(Ajzen dan Madden, 1986). Teori perilaku terencana memasukan konsep kontrol 

perilaku persepsian dalam teori tindakan beralasan (Ajzen dan Madden, 1986). 

Kontrol perilaku persepsianfmengacu pada persepsi-persepsi seseorang 

mengenai kemampuanyafuntuk melakukan suatu perilaku tertentu. Ajzen (1988) 

menjelaskan kontrol perilaku persepsian berkenaan dengan perasaan mudah atau 

sulit melakukan perilaku dan kontrol perilaku yang dirasakan diasumsikan 

mencerminkan pengalaman masa lalu dan juga antisipasi halangan dan rintangan.  

Kontrol keyakinan diasumsikan menjadiipenentu dasar dari kontrol perilakuu 

persespsiann (Ajzen, 1988). Keyakinan mengenai sumber dan kesempatan 

mendasari kontrol perilaku yang dirasakan. Kontrol keyakinan ini merupakan 

keyakinan seseorang mengenai ada atau tidaknya sumber dan kesempatan, dan 

juga rintangan dan halangan untuk melakukan perilaku tertentu (Ajzen,1988). 

Ketersedian sumber dan kesempatan  seseorang dalam taraf tertentu menunjukan 

kemungkinan tercapainya perilakuu (Ajzen dan Madden, 1986). Semakin besar 

sumber dan kesempatan yang seorang miliki, dan beberapa rintangan dan 

halangan dapat mereka antisipasi, semakin besar kendali yang mereka rasakan 

atas perilaku (Ajzen, 1988) 

Kontrol keyakinan ini didasarkan pada sebagian pengalaman masa lalu 

perilaku, tetapi pada umumnya juga dipengaruhi oleh informasi dari pihak kedua 

mengenai perilaku, dengan mengamati pengalaman dari kenalan dan teman-

teman, dan ditentukan oleh faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan dan 

mengurangi perasaan sulit melakukan perilaku tertentu (Ajzen,1988). Aturan 

umum menyatakan semakin besar kontrol perilaku yang dirasakan, semakin kuat 

niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu (Ajzen, 1988). 
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Ajzen (2002) menekankan bahwa kontrol perilakuupersespian berhubungan 

dengan tingkat kontrol atas kinerja perilaku dan bukan merupakan kemungkinan 

yang dirasakan dalam melakukan perilaku yang akan memberikan hasil tertentu. 

Kontrol perilaku persepsian mempunyai dua peran dalam teori perilaku terencana. 

Pertama bersama dengan sikap ke arah perilaku dan norma norma subjektif, 

kontrol perilaku dipersepsikan adalah kodeterminann dari niat. Kedua, bersama-

sama dengan niatt, kontrol perilaku dipersepsiakan adalah merupakan ko-

determinan dari perilaku (Pavlou dan Fygenson, 2006:119) 

Keyakinan kontrol yang kemudian melahirkan kontrol perilaku yang 

persepsian adalah keyakinan tentang keberadaaan hal-hal yang mendukung atau 

menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa 

kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Keyakinan 

tentang adanya hambatan atau dukungan yang mungkin akan timbul pada saat 

perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. 

1.2.5. Teori Perilaku Terencana dan Fraud  

Teori perilaku terencana secara umum didesain untuk menjelaskan perilaku 

manusia (Ajzen,1991). Namun demikian, teori perilaku terencana juga memiliki 

kegunaan dalam memprediksi perilaku cakupan yang luas (Chang, 1998). Pavlou 

dan Fygenson (2006) menjelaskan bahwa teori perilaku terencana adalah sebuah 

teori yang telah banyak digunakan untuk memprediksi perilaku diberbagai bidang. 

Teori perilaku terencana juga digunakan dibidang akuntansi untuk menguji 

perilaku seseorang dalam melakukan fraud (Respati, 2011). Carpenter dan 

Reimers (2005) teori perilaku terencana merupakan model yang mampu 

memprediksi perilaku dalam kerangka kerja etika bisnis. 

Respati (2011) melalui temuanya menjelaskan perilaku seseorang sangat 

berperan penting terhadap terjadinya fraud pada suatu intansi. Peneliti dengan 

menggunakan model teori perilaku terencana menjelaskan bahwa sikap kearah 
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perilaku dan norma subyektif akan mempengaruhi niat seseorang dalam 

melakukan fraud. Hasil penelitian Respati (2011) didukung dengan penelitian 

sebelumnya Carpenter dan Reimers  (2005) dengan menggunakan model teori 

perilaku terencana yang menemukan bahwa sikap kearah perilaku dan norma 

subyektif berpengaruh secara positif terhadap niat perilaku seseorang dalam 

melakukan fraud. Lin dan Chen (2010) dengan menggunakan model teori perilaku 

terencana untuk menjelaskan perilaku kecurangan karyawan ditempat kerja. Hasil 

penelitian menunjukkan sikap kearah perilaku, norma subyektif, dan kontrol 

perilaku persepsian berpengaruh secara positif terhadap niat kecurangan 

karyawan ditempat kerja. 

1.3. Kesesuaian Kompensasi  

Berikut ini akan dibahas mengenai konsep kesesuaian kompensasi serta 

hubungan kesesuaian kompensasi dan perilaku. 

2.3.1. Konsep Kesesuaian Kompensasi 

Kadarisman (2012:1) menjelaskan kompensasiiadalah apa yang seorang 

pegawai terima sebagaiibalasan dari pekerjaan yang diberikannya baik upah 

perjam ataupun gaji periodik yang didesain dan dikelola oleh bagian personalia. 

Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi 

jasaamereka padaaperusahaan (Rivai, 2011:741). Gibson (1997:182-285) 

menjelaskan kompensasiidapat berupa kompensasi ekstrinsik dan intrinsik. 

Kompensasi ekstrinsik adalah kompnsasi yang berasal dari luarapekerjaan itu 

sendirii. Kompensasi ekstrinsik terdiri dari : 

1. Kompensasi keuangan 

Kompensasi yang berbentuk gajii serta tunjangan. Kompensasi iniidi berikan 

satu organisasi dalam bentuk uang atau yang dapat diperlakukan sebagai 

uang, seperti tunjangannpensiun, asuransi kesehatan, dan liburan. 
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2. Kompensasi interpersonal 

Kompensasi ini berbentuk pengakuan yanggdiberikan suatu organisasi atas 

pekerjaan yang telah dikerjakanyaaoleh seseorang atau sekelompok orang. 

Pengakuan ini termasuk juga dari rekan sekerja atau atasanya. 

3. Promosi  

Promosi merupakan kompensasiiyang diberikan perusahaanndalam bentuk 

peningkatan jabatan 

Kompensasi intrinsik adalah kompensasi yang menajadiibagian dari 

pekerjaan ituusendiri. Kompensasi ini terdiri : 

1. Penyelesaian tugas 

Kemampuan untuk memulai dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan 

oleh perusahaan merupakan bentukgkompensasi intrinsik. Perusahaan 

memberikan kepuasan kepada karyawanya, bila mereka dapat memulaiidan 

menyelesaikan tugasnyaadengan baik. Bagi karyawan atau pegawai 

penyelesaian tugas dengan baikgmerupakan bentuk dari kompensasi 

tersendiri. 

2. Pencapaian sasaran 

Pencapaian tugas merupakan kompensasiiyang diperoleh dari tercapainya 

tugas yang menantang yang diberikan olehhperusahaan. Gibson (1997) 

menjelaskan bahwa setiap karyawannatau sekelompok orang memiliki 

perbedaan dalam usahanyaauntuk mencapai sasaran. 

3. Otonomi  

Hak otonomi yang diberikan perusahaannkepada pekerja atau bagian 

tertentu dalam suatu organisasi juga merupakan kompensasi intrinsik. 

Beberapaapegawai atau karyawan dalammsetiap organisasi menginginkan 

pekerjaan yang memberikannhak untuk membuat keputusan. Dalam 



22 
 

 
 

pekerjaan yang diatur serta diawasi secara ketat, sangatlah sulit untuk 

menciptakan tugas yang menimulkan perasaan otonomi. 

4. Perkembangan pribadi  

Perkembangan pribadi merupakannbentuk kompensasi intrinsik yang 

diperoleh dari suatu organisasi bila karyawannatau pegawai barik 

peroranganmatau sekelompok mengalami perkembangan pribadi dan dapat 

merasakan perkembangan ini serta dapat melihat bagaimana kemampuan 

mereka dapataditingkatkan semaksimal mungkin.  

Gibson (1997:180) menjelaskan bahwa kepuasan terhadap kompensasi 

merupakan fungsi dari seberapa besarrkompensasi yang diberikan perusahaan 

dengan perasaannkaryawan atas jumlah kompensasi yang seharusnya diterima, 

perasaan puasskaryawan dipengaruhi oleh pembandingan dengan apa yang 

dialami orang lain, kepuasan dipengaruhi oleh kepuasan karyawan atas 

kompensasi intrinsik dan ekstrinsik, setiap karyawan berbeda terhadap 

keinginanya terhadap kompensasi sertaaterhadap pentingnya perbedaan 

kompensasi yang diterimanya, kompensasi ekstrinsik memuaskan karena 

mendoronggkompensasi lain. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

kesesuaian kompensasi ditentukan oleh apakahhkompensasi yang diberikan 

suatuuorganisasi (baik dalam bentukkekstrinsik dan intrinsik) sesuai ataupun layak 

dengan hasil dari pekerjaanya.  

2.3.2. Hubungan Kesesuaian Kompensasi dengan Perilaku 

Luthans (1988) menjelaskan kompensasiisangat penting bagi perilaku 

karyawan maupunnmanajemen. Program kompensasi bertujuan untuk menarik 

tenagaakerja yang berkuatlitas agar bergabunggdengan organisasi, 

mempertahankan karyawan agar tetap bekerja di organisasi, serta memotivasi 

karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi (Gibsons,1997:179).  

Hal yanggsama juga dijelaskan oleh Khadarisman (2012:1-3) pentingnya 
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kompensasi bagi karyawan sangattberpengaruh terhadap perilaku dan kinerjanya, 

untuk menarikkorang supaya masukkbekerja pada organisasi atau perusahaan 

tertentu, untuk mengusahakan karyawan datang dan pulang bekerja tepat waktu, 

memotivasi karyawan supaya bekerjaalebih giat, disiplin dan mengembangkan 

kompetensinya, maka organisasi perluumemberikan imbalan pada karyawan yang 

telahhmengorbankan waktu, tenaga, kemampuan dan keterampilan sehingga 

karyawan merasaapuas karena usahanya tersebut dihargai. 

Kesesuaian kompensasi akannmenentukan perilaku karyawan maupun 

pegawai dalam suatu organisasi untuk berperilaku etis (Thoyyibatun, 2009). 

Artinya, semakin baik kompensasiiyang diberikan oleh suatu organisasi maka 

semakin rendah perilaku karyawan atau pegawai dalammmelakukan perilaku tidak 

etis atauusegala bentuk kecurangan. Namun, ketika kompensasi yang diberikan 

oleh suatuuorganisasi tidak sesuai hal ini akan meningkatkannkecendrungan 

karyawan atauupegawai untuk berperilaku tidak etis atau segala bentuk 

kecurangan.  

2.4. Sistem Pengendalian Internal 

Berikut ini akan dibahas mengenai konsep sistem pengendalian internal 

serta hubungan sistem pengendalian internal dan perilaku. 

2.4.1. Konsep Sistem Pengendalian Internal 

Mahmudi (2011:252) menjelaskan sistem pengendalian internal merupakan 

suatu proses pengendaliannyang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan 

organisasi beserta seluruh karyawannyang di lakukan bukan hanya bersifat 

insidental dan responsif atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus menerus. 

Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2008) 

mendefenisikannpengendalian intern sebagai proses, dipengaruhi oleh 
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manajemenndan personel perusahaan, yang dirancang untuk menyediakan 

jaminan yang dapat dipercayaauntuk mencapai tujuan organisasi.  

Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian 

internal pemerintahhmenjelaskan bahwa sistem pengendalian internal adalah 

proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untukkmemberikan keyakinan 

memadai atasstercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang effektif dan 

effisien, keandalan pelaporannkeuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi, dapat di simpulkan bahwa sistem 

pengendalianninternal merupakan suatu proses pengendalian tindakan dan 

kegiatan pimpinan organisasi besertaaseluruh karyawan yang di lakukan untuk 

tercapainya tujuannorganisasi melalui kegiatan yangneffisien secara 

terussmenerus.  

Sistem pengendalian internal sangat pentinggdalam mewujudkan 

pemerintahan yang bersihhdan baik (good governance government). Organisasi 

apapun baik sektor publik, sektor bisnis, maupun sektor sosial perlu memiliki dan 

membangunnsistem pengendalianninternal yang baik dan andal. Dengan adanya 

sistem pengendalian internal yang memadai maka berbagai penyimpangan, 

kecurangan, korupsi, dan kesalahanndapat di minimalisasi sehinggaaterlindung 

aset-aset organisasi. 

Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 60 

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternallPemerintahan. Elemen Sistem 

Pengendalian Internnsebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 

tahung2008 terdiri atas limagunsur, yaitu : 

1. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan Pengendalian merupakannelemen terpenting yang melandasi 

unsur-unsur lainya dalammsistem pengendalian internal. Lingkungan 
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pengendalian berkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran, dan 

kompetensi. Pada prinsipnyaapengendalian merupakan tone from the top, 

sehingga komitmen, peran, dan keteladananndari pimpinan sangat penting. 

Oleh karena itu, Pimpinan instansi pemerintahanmdan seluruh pegawai 

harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan 

organisasi yang menimbulkanmprilaku positif dan mendukung terhdap 

pengendalian intern dan manajemen yang sehat  

2. Penilaian resiko 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukannpenilaian risiko. Penilaian 

risiko sebagaimana dimaksud adalah melakukan identifikasi risiko dan 

analisis risiko. Dalam rangka penilaiannrisiko pimpinan instansi menetapkan 

tujuan Instansi Pemerintahhdan tujuan pada tingkat kegiatan 

3. Kegiatan pengendalian 

Pimpinan InstansipPemerintah wajib menyelenggarakannkegiatan 

pengendalianssesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan 

fungsi Instansi Pemerintah yanggbersangkutan. Kegiatan pengendalian 

yang dimaksud adalah reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang 

bersangkutan dengan pembinaannsumber daya manusia, pengendalian 

atas pengelolaannsistem informasi, pengendalian fisik atas aset,  penetapan 

dan riviu atas indikatorgdan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas 

transaksi dankkejadian yang penting, pencatatan yangaakurat dan tepat 

waktu atasgtransaksi dan kejadian, pembatasan akses atas sumber daya 

dan pencatatanya, akuntabilitasmterhadap sumber daya dan pencatatanya, 

dan dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi 

dan kejadian penting. 
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Penyelenggaraan kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok 

Instansi Pemerintah, harus dikaitkanhdengan proses penilaian risiko, 

disesuaikanbdengan sifat khusus Instansi Pemerintah, kebijakan dan 

prosedur harus ditetapkannsecara tertulis, prosedur yang telah ditetapkan 

harus dilaksanakan sesuai yanggditetapkan secara tertulis, dievaluasi 

secara teratur untukmmemastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai 

dan berfungsi seperti yang diharapkan. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Pimpinan Instansi Pemerintahhwajib mengidentifikasi,mencatat, dan 

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. 

Komunikasi atas wajibmdiselenggarakan secara efektif. Untuk 

menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud 

pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnyammenyediakan 

dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan mengelola, 

mengembangkan, dan memperbarui sistemminformasi secara terus 

menerus. 

5. Pemantauan pengendalian intern 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sitem 

Pengendalian Intern. Pemantauan sistemmpengendalian intern 

sebagaimana dimaksudgdilaksanakn melalui pemantauan berkelanjutan, 

evaluasihterpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainya.  

2.4.2. Hubungan Sistem Pengendalian Internal dan Perilaku 

Sistem pengendalian internal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

seberapa baik suatu sistem pengendalian internal yang dirancang atas proses 

pengadaan barang dan jasa merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 

2008. Boyton dan Kell (1996:253) menjelaskan sistem pengendalianninternal 

dapat sedini mungkin untukkmencegah terjadinya perilaku tidak etis. Sistem 
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pengendalian internal yanggberjalan dengan efektif akan mampugmenekan 

perilaku kecurangagdan perilaku tidak etis (Wiloppo, 2006). Arifianti et al (2015)  

menjelaskan dalammhubunganya terhadap masalah kecurangan dalam suatu 

instansi adanyassistem pengendalian internal dapat dipercayaauntuk membantu 

suatu intansi mencegahhterjadinya fraud.  

Sistem pengendalian internal yang baikkakan membuat karyawan merasa 

diawasi dalam melakukannpekerjaanya, sehingga kecendrungan untuk 

melakukan kecurangan dapat dihindari (Agustina, 2014). Artinya, sistem 

pengendalian internal yang berjalanjdengan efektif membuat perilaku karyawan 

untuk melakukannperilaku kecurangan dapat dihindari karna adanya pengawasan 

yang dirasakanya. Namun, ketika sistem pengendalian internal tidak berjalan 

dengan efektif akan membuat perilaku karyawanncenderung untuk berperilaku 

yang tidak etis karenaatidak adanya pengawasan yang dirasakanya. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini akan menjelaskan mengenai kerangka konsep penelitian dan 

pengembangan hipotesis dalam penelitian ini 

3.1. Kerangka Konsep 

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi perilaku aparatur sipil negara melakukan fraud pengadaan barang 

dan jasa. Secara konseptual dalam penelitian ini menggunakan model teoritikal 

dasar teori perilaku terencana Ajzen (1991). Berdasarkan teori perilaku terencana 

faktor penentu seseorang dalam berperilaku adalah niat perilaku (Ajzen,1991). 

Secara konseptual ada tiga faktor yang mempengaruhi dari niat perilaku yaitu 

sikap kearah perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian (Ajzen, 

1991). 

Niat perilaku adalah variabel dependen dalam penelitian ini, perilaku 

seseorang dalam berperilaku sangat sulit diukur terlebih ketika perilaku tersebut 

adalah perilaku fraud, oleh karena itu untuk mengukur perilaku diproksikan dengan 

niat perilaku, sesuai dengan beberapa penelitain sebelumnya yaitu Carpenter dan 

Reimers (2005), Lin dan Chen (2011), dan Respati (2011). Niat perilaku 

didefinisikan sebagai pengalokasian seseorang terhadap dimensi probabilitas 

subjektif yang meliputi hubungan antara dirinya sendiri dan beberapa tindakan 

(Ajzen, 1991). 

Niat perilaku dalam penelitian ini berfokus pada dimensi objek perilaku, yaitu 

fraud pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Fraud 

pengadaan barang dan jasa dalam hal ini berkaitan dengan pelanggaran prinsip-

prinsip pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 4 

Tahun 2015 yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka,bersaing, adil, dan akuntable. 
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Secara spesifik, fraud pengadaan barang dan jasa yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah kasus suap dari pihak tender dalam proses pengadaan 

barang dan jasa sehingga membuat proses pengadaan barang dan jasa tidak 

transparan dan akuntable serta tidak terpenuhi prinsip lainya dalam pengadaan 

barang dan jasa. .  

Sikap kearah perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian 

menjadi variabel independen dalam penelitian ini. Sikap kearah perilaku adalah 

penilaian yang dimiliki seseorang untuk mendukung atau tidak mendukung dalam 

melakukan perilaku tertentu yang akan dibentuknya, norma subyektif adalah 

keyakinan normatif yang dimiliki seseorang serta motivasi untuk melaksanakan 

suatu perilaku yang diperoleh dari pihak-pihak tertentu, dan kontrol perilaku 

persepsian adalah persepsi seseorang berkenaan dengan perasaan mudah atau 

sulit dalam melakukan suatu perilaku dan kendali yang dirasakan diasumsikan 

mencerminkan pengalaman masa lalu serta antisipasi halangan dan rintangan 

(Ajzen, 1991).  

Teori secara umum menyatakan semakin besar dukungan sikap kearah 

perilaku, norma subyektif berhubungan dengan perilaku, dan semakin besar 

kontrol perilaku persepsian, semakin kuat niat seseorang dalam melakukan 

perilaku yang dipertimbangkan (Ajzen, 1991). Semakin tinggi dukungan sikap 

aparatur sipil negara dan norma subjektif terkait fraud pengadaan barang dan jasa, 

dan semakin tinggi kontrol perilaku persepsian yang dirasakan oleh aparatur sipil 

negara melakukan fraud pengadaan barang dan jasa, semakin kuat niat aparatur 

sipil negara dalam melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. 

Ajzen (1991) berpendapat bahwa dalam hubunganya sikap kearah perilaku, 

norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat perilaku terdapat 

faktor dari luar yang akan mempengaruhi secara tidak langsung. Faktor dari luar 

itu disebut dengan variabel eksternal meliputi variabel demografi, karakteristik 
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personalitas, kepercayaan dan sikap mengenai obyek-obyek, karakteristik tugas, 

dan faktor situasional yang akan mempengaruhi perilaku secara tidak langsung 

(Jogiyanto, 2007:46). 

Senada dengan Ajzen (1991|), Trevino (1986) berdasarkan model 

pengembangan interaksionis menjelaskan bahwa adanya perpaduan dari 

karakteristik individual serta faktor situasional dalam situasi praktis perilaku etis 

atau tidak etis. Terkait faktor situasional dalam situasi praktis perilaku etis atau 

tidak etis, kesesuaian kompensasi dan sistem pengendalian internal adalah faktor 

situasional yang mempengaruhi seseorang dalam berperilaku etis atau tidak etis  

(Agustina, 2014). 

Berdasarkan pemikiran Ajzen (1991) dan model pengembangan 

interaksionis Trevino (1986), penelitian ini menambahkan faktor situasional 

sebagai variabel moderasi yang bertujuan untuk memperjelas model teori perilaku 

terencana. Penelitian ini menambahkan kesesuaian kompensasi dan sistem 

pengendalian internal dalam model teori perilaku terencana. Kesesuaian 

kompensasi dan sistem pengendalian internal diduga mempengaruhi hubungan 

sikap kearah perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap 

niat aparatur sipil negara melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. 

Kesesuaian kompensasi merupakan kompensasi yang diberikan suatu 

organisasi  kepada pegawai (baik dalam bentuk ekstrinsik dan intrinsik) sesuai 

ataupun layak dengan hasil dari pekerjaanya (Gibson et al ,1997:180). Kesesuaian 

kompensasi dalam penelitian ini adalah kesesuain kompensasi yang diberikan 

oleh pemerintah kepada aparatur sipil negara baik secara ekstrinsik dan intrinsik 

pada kinerjanya selaku pihak pengadaan barang dan jasa.  

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses pengendalian tindakan 

dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang di lakukan untuk 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan effisien secara 
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terus menerus (Peraturan Pemerintah 60, 2008). Sistem pengendalian internal 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seberapa efektif sistem pengendalian 

internal pada instansi aparatur sipil negara bekerja merujuk pada Peraturan 

Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Berdasarkan penjelasan tersebut, kerangka 

konsep penelitian digambarkan pada gambar 3.1. sebagai berikut : 

Gambar 3.1. Kerangka Konsep Penelitian 
Determinan Niat Fraud Pengadaan Barang dan Jasa  
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(+) 

 

 

 

   (+) 

 

Sumber : diolah untuk tesis ini 

3.2. Pengembangan Hipotesis  

Pada bagian ini akan dijelaskan  pengembangan hipotesis pengaruh sikap 

kearah perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat 

aparatur sipil negara melakukan fraud pengadaan barang dan jasa serta pengaruh 

moderasi dari kesesuaian kompensasi dan sitem pengendalian internal. 

3.2.1. Pengaruh Sikap kearah Perilaku terhadap Niat Fraud Pengadaan 

Barang dan Jasa  

Sikap kearah perilaku adalah penilaian yang dimiliki seseorang untuk 

mendukung atau tidak mendukung dalam melakukan perilaku tertentu yang akan 
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dibentuknya (Ajzen,1991). Seseorang akan melakukan atau tidak melakukan 

suatu perilaku sebelumnya telah mempertimbangkan apakah sikapnya 

mendukung atau tidak suatu perilaku (Fishbein dan Ajzen, 1975).  

Sikap dalam melakukan suatu perilaku tertentu berhubungan dengan 

keyakinan untuk melakukan perilaku yang akan mendorong ke arah konsikuensi 

dan penilaianya terhadap konsikuensi tersebut (Fishbein dan Ajzen, 1975). 

Seorang individu akan memiliki sikap yang positif terhadap suatu perilaku pada 

saat seseorang percaya bahwa perilaku tersebut berhubungan dengan tujuan 

yang positif, sebaliknya seseorang akan memiliki sikap yang negatif terhadap 

suatu perilaku pada saat seseorang percaya bahwa perilaku tersebut 

berhubungan dengan tujuan yang negatif (Fishbein dan Ajzen, 1988). Teori secara 

umum menyatakan semakin besar dukungan sikap kearah perilaku, semakin kuat 

niat seseorang untuk melakukan perilaku yang dipertimbangkan (Ajzen, 1991).  

Hasil penelitian Carpenter dan Reimers (2005), Lin dan Chen (2011) dan 

Respati (2011) menunjukan bahwa sikap kearah perilaku berpengaruh positif 

terhadap niat melakukan fraud. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah :  

H1:  Sikap kearah perilaku berpengaruh positif terhadap niat fraud pengadaan 

barang dan jasa 

3.2.2. Pengaruh Norma Subyektif terhadap Niat Fraud Pengadaan Barang dan 

Jasa 

Norma subyektif adalah keyakinan normatif yang dimiliki seseorang serta 

motivasi untuk melaksanakan suatu perilaku yang diperoleh dari pihak-pihak 

tertentu (Ajzen, 1991). Norma subyektif dapat membawa pengaruh yang kuat pada 

tujuan perilaku dari orang-orang yang peka terhadap pendapat orang lain yang 

sangat dihargai (Kreitner dan Kinicki, 2005:184).  
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Teori secara umum menyatakan jika seseorang berkeyakinan bahwa pihak-

pihak lain yakni dengan siapa mereka termotivasi untuk mematuhi, berpikir bahwa 

mereka seharusnya melakukan suatu perilaku maka mereka akan merasakan 

tekanan sosial untuk melakukan perilaku tersebut. Sebaliknya, jika seseorang 

berkeyakinan bahwa pihak-pihak lain yakni dengan siapa mereka termotivasi 

untuk mematuhi, berpikir bahwa tidak akan menyetujui mereka melakukan suatu 

perilaku maka mereka mempunyai norma subyektif yang memaksa mereka untuk 

menghindari melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 1988). Teori secara umum 

menyatakan semakin besar norma subyektif berhubungan dengan perilaku, 

semakin kuat niat seseorang untuk melakukan perilaku yang dipertimbangkan 

(Ajzen, 1991). 

Hasil penelitian Carpenter dan Reimers (2005), Lin dan Chen (2011) dan 

Respati (2011) menunjukan bahwa norma subjeytif berpengaruh positif terhadap 

niat melakuakn fraud. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam 

penelitian iniadalah: 

H2:  Norma subyektif berpengaruh positif terhadap niat fraud pengadaan barang 

dan jasa. 

3.2.3. Pengaruh Kontrol Perilaku Persepsian terhadap Niat Fraud Pengadaan 

Barang dan Jasa  

Kontrol perilaku persepsian adalah persepsi seseorang berkenaan dengan 

perasaan mudah atau sulit dalam melakukan suatu perilaku dan kendali yang 

dirasakan diasumsikan mencerminkan pengalaman masa lalu serta antisipasi 

halangan dan rintangan (Ajzen, 1991).  

Teori secara umum menyatakan bahwa semakin besar sumber dan 

kesempatan yang dimiliki seseorang, dan beberapa rintangan dan halangan dapat 

mereka antisipasi, semakin besar kontrol yang dirasakan atas perilaku (Ajzen, 

1988). Semakin besar kontrol perilaku yang dirasakan, semakin kuat niat 
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seseorang untuk melakukan perilaku tertentu (Ajzen, 1988). Dengan demikian, 

diduga kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif terhadap niat aparatur sipil 

negara melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. 

Hasil penelitian terkait dengan pengaruh kontrol perilaku persepsian 

terhadap niat seseorang dalam berperilaku dalam melakukan kecurangan masih 

menunjukan hasil yang tidak konsisten. Penelitian Lin dan Chen (2011) 

menunjukan bahwa kontrol perilaku dipersepsikan berpengaruh positif terhadap 

niat dalam melakukan kecurangan. Namun demikian, hasil penelitian Carpenter 

dan Reimers (2005) dan Respati (2011) menemukan bukti bahwa kontrol perilaku 

dipersepsikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat dalam melakukan 

kecurangan. Hipotesis ini mengacu pada penjelasan teori perilaku terencana 

Berdasarkan argumentasi diatas dan ketidakkonsistenan hasil penelitian, 

maka hipotesis yang akan diuji adalah : 

H3: Kontrol perilaku persepsoan berpengaruh positif terhadap niat fraud 

pengadaan barang dan jasa  

3.2.4. Pengaruh Moderasi Kesesuaian Kompensasi terhadap Hubungan 

Sikap kerah Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Persepsian, 

dan Niat Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. 

Penentu utama dari niat perilaku menurut teori perilaku terencana (Ajzen, 

1991) adalah sikap kearah perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku 

persepsian. Namun demikian, Ajzen (1991) tidak menolak kemungkinan adanya 

variabel lain juga akan mempengaruhi perilaku secara tidak langsung. Variabel itu 

disebut dengan variabel eksternal yang akan mempengaruhi perilaku secara tidak 

langsung meliputi variabel demografi, karakteristik personalitas, kepercayaan dan 

sikap mengenai obyek-obyek, karakteristik tugas, dan faktor situasional 

(Jogiyanto, 2007:46).  
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Senada dengan Ajzen (1991|), Trevino (1986) berdasarkan model 

pengembangan interaksionis menjelaskan bahwa adanya perpaduan dari 

karakteristik individual serta faktor situasional dalam situasi praktis perilaku etis 

atau tidak etis.  Terkait faktor situasional dalam situasi praktis perilaku etis atau 

tidak etis, kesesuaian kompensasi adalah faktor situasional yang mempengaruhi 

seseorang dalam berperilaku etis atau tidak etis (Agustina, 2014). 

Gibson et al (1997:180) menjelaskan kesesuaian kompensasi ditentukan 

oleh apakah kompensasi yang diberikan suatu organisasi (baik dalam bentuk 

ekstrinsik dan intrinsik) sesuai ataupun layak dengan hasil dari pekerjaanya. 

Kesesuaian kompensasi dalam penelitian ini adalah kesesuain kompensasi yang 

diberikan kepada aparatur sipil negara baik secara ekstrinsik dan intrinsik pada 

kinerjanya selaku tim pengadaan barang dan jasa. Kompensasi (reward) memiliki 

peran penting bagi perilaku karyawan maupun manajemen (Luthans, 1998), 

kesesuaian kompensasi akan menentukan perilaku karyawan maupun pegawai 

dalam suatu organisasi untuk berperilaku etis (Thoyyibatun, 2009).  

Kompensasi yang sesuai akan membuat seseorang cenderung terlibat 

dalam perilaku etis. Sebaliknya, Kompensasi yang tidak sesuai cenderung terlibat 

dalam perilaku tidak etis (Agustina, 2014). Artinya, semakin baik kompensasi yang 

diberikan oleh suatu organisasi maka semakin rendah perilaku pegawai dalam 

melakukan perilaku tidak etis atau segala bentuk kecurangan. Namun, ketika 

kompensasi yang diberikan oleh suatu organisasi tidak sesuai hal ini akan 

meningkatkan kecendrungan karyawan atau pegawai untuk berperilaku tidak etis 

atau segala bentuk kecurangan. 

Semakin aparatur sipil negara merasa sesuai dengan kompensasi yang 

diterimanya, diduga memperlemah hubungan sikap kearah perilaku, norma 

subyektif, kontrol perilaku persepsian, dan niat aparatur sipil negara melakukan 

fraud pengadaan barang dan jasa. Sebaliknya, semakin aparatur sipil negara 
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merasa tidak sesuai dengan kompensasi yang diterimanya, semakin kuat  

pengaruh sikap kearah perilaku, norma subyektif, kontrol perilaku persepsian dan 

niat aparatur sipil negara melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. Dengan 

demikian diduga kesesuaian kompensasi memoderasi hubungan sikap kearah 

perilaku, norma subyektif, kontrol perilaku persepsian terhadap niat  aparatur sipil 

negara melakukan fraud pengadaan barang dan jasa  

Berdasarkan argumen diatas maka hipotesis yang akan diuji adalah : 

H4a: Kesesuaian kompensasi memoderasi pengaruh sikap kearah perilaku 

terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa. 

H4b: Kesesuaian kompensasi memoderasi pengaruh norma subyektif terhadap 

niat fraud pengadaan barang dan jasa. 

H4c: Kesesuaian kompensasi memoderasi pengaruh kontrol perilaku persepsian 

terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa.. 

3.2.5. Pengaruh Moderasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Hubungan 

Sikap kerah Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Persepsian, 

dan Niat Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. 

Model pengembangan interaksionis menjelaskan bahwa dalam situasi 

praktis perilaku etis atau tidak etis tidak hanya hasil dari karakteristik individual 

saja, namun perpaduan dari hasil individual dan situasional (Trevino, 1986). Ajzen 

(1991) berpendapat tidak menolak kemungkinan variabel lain juga akan 

mempengaruhi perilaku secara tidak langsung. Variabel tersebut disebut dengan 

varibel eksternal diantaranya adalah faktor situasional. Terkait faktor situasional 

dalam situasi praktis perilaku etis atau tidak etis, sistem pengendalian internal 

adalah faktor situasional yang mempengaruhi seseorang dalam berperilaku etis 

atau tidak etis (Agustina, 2014). 

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu variabel eksternal yang 

diduga berpengaruh secara tidak langsung terhadap hubungan sikap kearah 



37 
 

 
 

perilaku, norma subyektif, kontrol perilaku persepsian, dan niat aparatur sipil 

negara melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. Sistem pengendalian 

internal adalah suatu proses pengendalian tindakan dan kegiatan pimpinan 

organisasi beserta seluruh karyawan yang di lakukan untuk tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan effisien secara terus menerus.  

Boyton dan Kell (1996:253) menjelaskan sistem pengendalian internal dapat 

sedini mungkin untuk mencegah terjadinya perilaku tidak etis. Sistem 

pengendalian internal yang berjalan dengan efektif akan mampu menekan perilaku 

kecurangan dan perilaku tidak etis (Wiloppo, 2006). Adanya sistem pengendalian 

internal pegawai merasa mendapatkan pengawasan dalam melaksanakan 

pekerjaanya, sehingga kecendrungan perilaku kecurangan dapat diminimalisir 

(Agustina, 2014). 

Semakin efektif sistem pengendalian internal, aparatur sipil negara akan 

merasa diawasi, diduga akan memperlemah hubungan sikap kearah perilaku, 

norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, dan niat aparatur sipil negara 

melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian diduga sistem 

pengendalian internal memoderasi hubungan sikap ke arah perilaku, norma 

subyektif, kontrol perilaku persepsian, terhadap niat aparatur sipil negara 

melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. 

Berdasarkan argumen diatas maka hipotesis yang akan diuji adalah : 

H5a:  Sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh sikap kearah perilaku 

terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa. 

H5b: Sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh norma subyektif 

terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa. 

H5c: Sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh kontrol perilaku 

persepsian terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa 
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini  akan menjelaskan mengenai metedologi penelitian meliputi jenis 

penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional 

variabel beserta pengukuran variabel, metode analisis data, dan evaluasi model 

penelitian. 

4.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan paradigma positivis yang menekankan pada 

jenis pengujian hipotesis yang bersifat kausal. Pengujian hipotesis yang bersifat 

kausal adalah jenis penelitian yang menjelaskan sifat hubungan sebab akibat dari 

dua atau lebih faktor dalam satu situasi (Sekaran dan Yon, 2013; Sugiono, 2013). 

Berdasarkan tujuanya, penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh sikap 

kearah perilaku, norma subyektif, kontrol perilaku persepsian terhadap niat 

aparatur sipil negara melakukan fraud pengadaan barang dan jasa yang 

dimoderasi oleh kesesuaian kompensasi dan sistem pengendalian internal. 

4.2. Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur sipil negara yang terlibat 

langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa, populasi dalam penelitian ini 

yaitu kelompok kerja unit layanan pengadaan (PokjaULP) pada tiap pemerintahan 

kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Pemilihan Pokja ULP sebagai sebagai 

populasi penelitian ini dikarenakan Pokja ULP adalah pihak yang memiliki 

wewenang dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa pada tiap 

pemerintahan kabupaten/kota yaitu memiliki kewenangan dalam menentukan atau 

menunjuk pihak penyedia dalam proses pengadaan barang dan jasa. 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiono, 2013). Teknik sampling jenuh digunakan dalam penelitian ini. 
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Teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel (Sugiono, 2013). Alasan peneliti 

menggunakan teknik sampling jenuh adalah agar membuat generalisasi dengan 

kesalahan yang relatif kecil. 

4.3. Metode Pengumpulan Data 

Pada metode pengumpulan data akan dijelaskan mengenai jenis data yang 

digunakan  dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. 

4.3.1. Jenis Data 

Jenis data penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dan 

dicatat secara langsung dari sumbernya (Sugiono, 2013). Data primer yang 

digunkan adalah jawaban kuisioner responden. Adapun isi kuisioner sebagai 

instrumen penelitian yang akan diberikan kepada responden yaitu : 

1. Bagian pertama, berisi pernyataan mengenai biodata responden, 

pernyataan ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai informasi 

tentang profil responden.  

2. Bagian kedua, ilustrasi kasus yang berkaitan dengan fraud pengadaan 

barang dan jasa. Bagian ini peneliti meilustrasikan seorang aparatur sipil 

negara pada saat melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah 

dihadapkan dengan keputusan dilema etis terhadap perilaku fraud. Hal ini 

dimaksudkan agar responden memahami kasus yang berkaitan dengan 

fraud pengadaan barang dan jasa. 

3. Bagian ketiga, berisi sejumlah pertanyaan yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi mengenai niat aparatur sipil negara  melakukan fraud pengadaan 

barang dan jasa. 

4. Bagian keempat, berisi sejumlah sejumlah pertanyaan yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi mengenai sikap kearah perilaku. 
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5. Bagian kelima, berisi sejumlah sejumlah pernyataan yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi mengenai norma subyektif. 

6. Bagian keenam, berisi sejumlah sejumlah pernyataan yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi mengenai kontrol perilaku persepsian. 

7. Bagian ketujuh, berisi sejumlah sejumlah pernyataan yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi mengenai kesesuaian kompensasi aparatur sipil 

negara. 

8. Bagian kedelapan, berisi sejumlah sejumlah pernyataan yang bertujuan 

untuk memperoleh informasi mengenai keefektifan sistem pengendalian 

internal. 

4.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei yaitu teknik 

pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada 

responden individu (Jogiyanto, 2004). Adapun tahapan survei yang dilakukan 

dalam penelitian ini sebagai berikut 

1. Memberikan pemberitahuan awal kepada ULP pada tiap pemerintahan 

kabupaten/kota  bahwa peneliti ingin bekerjasama dan membagikan 

kuisioner penelitian untuk diisi oleh Pokja ULP pada tiap pemerintahan 

kabupaten/kota. 

2. Melakukan follow-up, yaitu mengingatkan kepada responden untuk 

pengembalian pengisian kuisioner beberapa hari setelah kuisioner diterima. 

Kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuisioner yang 

diadopsi dari penelitian Carpenters dan Reimers (2005) untuk variabel niat fraud 

pengadaan barang dan jasa, sikap kearah perilaku, dan kontrol perilaku 

persepsian. Untuk variabel norma subyektif diadopsi dari penelitian Carpenters 

dan Reimers (2005) dan Respati (2011). Variabel kesesuain kompensasi 
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dikembangkan dari pendapat Gibson et al (1997), dan sistem pengendalian 

internal dikembangkan dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. 

Sebelum kuisioner diberikan kepada responden terlebih dahulu perlu 

dilakukan pilot test (Jogiyanto, 2004). Pilot test adalah cara yang untuk menguji 

validitas dan realibilitas dari kuisioner. Pilot test dilakukan pada mahasiswa 

magister akuntansi Universitas Brawijaya. Pemilihan mahasiswa magister 

akuntansi sebagai sampel yang digunkaan dalam pilot test dikarenakan sudah 

pernah mengambil mata kuliah etika profesi dan bisnis, sehingga mereka sangat 

memahami perilaku fraud dan mengerti bahwa fraud adalah sebuah perilaku yang 

sangat melanggar dalam etika profesi dalam suatu perkerjaan. 

Penyebaran kuisioner untuk responden dalam penelitian ini dilakukan 

melalui dua cara, yaitu : 

1. Diantar langsung, penyebaran kuisioner dilakukan dengan cara 

mengantarkan langsung kuisioner kepada responden  

2. Kuisioner dibagikan dengan meminta bantuan kepada masing-masing 

kepala unit layanan pengadaan dengan cara menitipkan kuisioner penelitian 

4.4. Definisi Operasional Variabel 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah niat fraud pengadaan barang 

dan jasa. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sikap kearah perilaku, 

norma subyektif, dan kontol perilaku persepsian, kesesuaian kompensasi dan 

sistem pengendalian internal menjadi varibel moderasi dalam penelitian ini. 

Definisi operasional dan pengukuran dari masing-masing variabel akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Niat fraud pengadaan barang dan jasa 

Niat fraud pengadaan barang dan jasa yang dioperasionalkan dalam 

penelitian ini adalah probabilitas subjektif untuk seberapa keras aparatur sipil 

negara melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. Pengukuran niat fraud 
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pengadaan barang dan jasa dalam penelitian ini dikembangkan dari 

instrumen penelitian Carpenters dan Reimers (2005). Adapun indikator yang 

digunakan untuk mengukur niat fraud pengadaan barang dan jasa adalah 

bermaksud, mencoba, dan berupaya. 

Setiap responden diminta untuk memberikan respon atas tiga pernyataan 

yang mengindikasikan niat aparatur sipil negara melakukan fraud 

pengadaan barang dan jasa. Pengukuran niat fraud pengadaan barang dan 

jasa diukur dengan skala likert lima poin. Format respon menunjukan mulai 

dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Skor yang tinggi pada skala 

likert mengindikasikan aparatur sipil negara berniat melakukan fraud 

pengadaan barang dan jasa, sebaliknya respon yang rendah 

mengindikasikan aparatur sipil negara tidak berniat melakukan fraud 

pengadaan barang dan jasa. 

2. Sikap kearah perilaku  

Sikap kearah perilaku yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah 

penilaian aparatur sipil negara untuk melaksanakan suatu perilaku yang 

dibentuknya terkait pandanganya terhadap fraud pengadaan barang dan 

jasa. Pengukuran sikap kearah perilaku dalam penelitian ini dikembangkan 

dari instrumen-instrumen dalam penelitian Carpenter dan Reimers (2005). 

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur sikap kearah perilaku 

dalam penelitian ini adalah baik, bijaksana, dan menguntungkan. 

Setiap responden diminta untuk memberikan respon atas tiga pernyataan 

yang mengindikasikan sikap aparatur sipil negara untuk mendukung fraud 

pengadaan barang dan jasa. Pengukuran sikap kearah perilaku diukur 

dengan skala likert lima poin. Format respon menunjukan mulai dari sangat 

tidak setuju hingga sangat setuju. Skor yang tinggi pada skala likert 

mengindikasikan aparatur sipil negara mendukung fraud pengadaan barang 
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dan jasa, sebaliknya respon yang rendah mengindikasikan aparatur sipil 

negara tidak mendukung fraud pengadaan barang dan jasa. 

3. Norma Subyektif  

Norma subyektif dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah mengukur 

persepsi aparatur sipil negara terhadap pandangan orang lain terkait dengan 

fraud pengadaan barang dan jasa yang akan mempengaruhi aparatur sipil 

negara untuk melakukan atau tidak melakukan fraud pengadaan barang dan 

jasa. Instrumen untuk mengukur variabel norma subyektif dalam penelitian 

ini dikembangkan dari penelitian Carpenter dan Reimers (2005) dan Respati 

(2011). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur norma subyektif 

adalah pengaruh rekan sejawat, pengaruh atasan, dan pengaruh bawahan.  

Setiap responden diminta untuk memberikan respon atas tiga pernyataan 

yang mengindikasikan norma subyektif aparatur sipil negara untuk 

mendukung atau tidak mendukung fraud pengadaan barang dan jasa. 

Pengukuran norma subyektif diukur dengan skala likert lima poin. Format 

respon menunjukan mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Skor 

yang tinggi mengindikasikan aparatur sipil negara mendapat dukungan dari 

pihak lain melakukan fraud pengadaan barang dan jasa, sebaliknya skor 

yang rendah mengindikasikan aparatur sipil negara tidak mendapat 

dukungan dari pihak lain melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. 

4. Kontrol Perilaku Persepsian  

Kontrol perilaku persepsian dioperasionalkan dengan persepsi aparatur sipil 

negara mengenai ada atau tidaknya sumber kesempatan, dan juga halangan 

atau rintangan untuk melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. 

Instrumen untuk mengukur kontrol perilaku dipersepsikan dalam penelitian 

ini dikembangkan dari penelitian Carpenter dan Reimers (2005). Adapun 

indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk kontrol perilaku 
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persepsian adalah merasa mempunyai kontrol penuh, mudah melakukan, 

jika menginginkan maka dengan mudah melakukan.  

Setiap responden diminta untuk memberikan respon atas tiga item 

pernyataan tersebut yang mengindikasikan ada atau tidak adanya sumber 

dan kesempatan, dan juga halangan atau rintangan seorang aparatur sipil 

negara untuk melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. Pengukuran 

kontrol perilaku persepsian diukur dengan skala likert lima poin. Format 

respon menunjukan mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Skor 

yang tinggi mengindikasikan aparatur sipil negara merasa dapat dengan 

mudah melakukan fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah karena 

adanya sumber dan kesempatan, dan juga tidak adanya halangan atau 

rintangan seorang aparatur sipil negara untuk melakukanya, dan sebaliknya 

skor yang rendah mengindikasikan aparatur sipil negara tidak mudah 

melakukan fraud pengadaan barang dan jasa karena tidak adanya sumber 

dan kesempatan, dan juga adanya halangan atau rintangan bagi aparatur 

sipil negara untuk melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. 

5. Kesesuaian Kompensasi 

Kesesuaian kompensasi dioperasionalkan dengan mengukur sejauhmana 

tingkat kesesuaian kompensasi yang telah diterima oleh aparatur sipil 

negara baik secara ekstrinsik dan intrinsik. Pengukuran kesesuaian 

kompensasi dalam penelitian dikembangkan dari pendapat Gibson 

(1997:180) tentang kompensasi dalam bentuk ekstrinsik dan intrinsik. 

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kesesuaian 

kompensasi adalah kompensasi keuangan, kompensasi interpersonal, 

promosi, penyelesaian tugas, pencapaian sasaran, dan perkembangan 

pribadi.  
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Setiap responden diminta untuk memberikan respon atas enam item 

pernyataan tersebut yang mengindikasikan kesesuaian kompensasi yang 

didapatkan selaku aparatur sipil negara yang memiliki wewenang dalam 

pengadaan barang dan jasa. Pengukuran kesesuain kompensasi diukur 

dengan skala likert lima poin. Format respon menunjukan mulai dari sangat 

tidak setuju hingga sangat setuju. Skor yang tinggi mengindikasikan aparatur 

sipil negara merasa kompensasi yang diterimanya telah sesuai, dan 

sebaliknya skor yang rendah mengindikasikan aparatur sipil negara merasa 

kompensasi yang diterimanya tidak sesuai. 

6. Sistem Pengendalian Internal 

Sistem pengendalian internal dioperasionalkan dengan mengukur proses 

pengendalian tindakan dan kegiatan yang merujuk pada PP No. 60 Tahun 

2008 yang dilakukan untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan 

yang efektif dan effisien secara terus menerus. Pengukuran sistem 

pengendalian internal dalam penelitian ini dikembangkan dari PP No. 60 

Tahun 2008. Adapun Indikator yang digunakan mengukur sistem 

pengendalian adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan 

pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.  

Setiap responden diminta untuk memberikan respon atas lima item 

pernyataan tersebut yang mengindikasikan keefektifan sistem pengendalian 

internal. Pengukuran sistem pengendalian internal diukur dengan skala likert 

lima poin. Format respon menunjukan mulai dari sangat tidak setuju hingga 

sangat setuju. Skor yang tinggi mengindikasikan aparatur sipil negara 

merasa sistem pengendalian internal pada instansi tersebut sangat efeketif, 

sebaliknya skor yang rendah mengindikasikan aparatur sipil negara merasa 

sistem pengendalian internal pada instansi tersebut tidak efektif. 
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Tabel 4.1 

Konstruk, Indikator, dan Referensi 

Nama Variabel Laten (konstruk) Indikator dan Cara Pengukuran Referensi 

Niat Perilaku 
Probabilitas subjektif seberapa keras 

aparatur sipil negara untuk melakukan fraud 
pengadaan barang dan jasa. 

 
Indikator Penelitian : 

1. Bermaksud 
2. Mencoba 
3. Berupaya 

Pengukuran menggunakan Skala 
Likert 1 sampai 5 

 
Carpenter 

Dan 
Reimers 
(2005) 

 

Sikap kearah Perilaku 
penilaian aparatur sipil negara untuk 

melaksanakan suatu perilaku yang 
dibentuknya terkait pandanganya terhadap 
fraud pengadaan barang dan jasa. 

 
Indikator penelitian : 

1. Baik 
2. Bijaksana 
3. Menguntungkan 

Pengukuran menggunakan Skala 
Likert 1 sampai 5 

 
Carpenter 

Dan 
Reimers 
(2005) 

 

Norma Subeyktif 
Persepsi aparatur sipil negara terhadap 

pandangan orang lain terkait dengan fraud 
pengadaan barang dan jasa yang akan 
mempengaruhi aparatur sipil negara untuk 

melakukan atau tidak melakukan fraud 
pengadaan barang dan jasa 

 
Indikator penelitian : 

1. Pimpinan 
2. Bawahan 
3. Rekan kerja 

Pengukuran menggunakan Skala 
Likert 1 sampai 5 

 
Carpenter 

Dan 
Reimers 
(2005) 

dan 
Respati 
(2011) 

Kontrol Perilaku Persepsian 

Persepsi aparatur sipil negara mengenai 
ada atau tidaknya sumber kesempatan, dan 
juga halangan atau rintangan untuk 

melakukan fraud pengadaan barang dan 
jasa. 

 

Indikator penelitian : 
1. Merasa mempunyai kontrol 

penuh 

2. Mudah melakukan 
3. Jika menginkan mudah untuk 

melakukan 

Pengukuran menggunakan Skala 
Likert 1 sampai 5 

 

Carpenter 
Dan 
Reimers 

(2005) 
 

Kesesuaian Kompensasi 
Tingkat kompensasi yang telah diterima baik 

secara ekstrinsik dan intrinsik yang 
dirasakan oleh aparatur sipil negara 

Indikator penelitian : 
1. Kompensasi Keuangan 

2. Kompensasi Interpersonal 
3. Promosi 
4. Penyelesaian tugas 

5. Pencapaian sasaran 
6. Perkembangan pribadi 
Pengukuran menggunakan Skala 

Likert 1 sampai 5 
 

 
Gibson 

(1997) 
 

Sistem Pengendalian Internal 
Suatu proses pengendalian tindakan dan 

kegiatan yang di lakukan untuk tercapainya 
tujuan organisasi melalui kegiatan yang 
efektif dan effisien secara terus menerus 

 
Indikator penelitian : 

1. Lingkungan pengendalian 
2. Penilaian risiko 
3. Kegiatan pengendalian 

4. Informasi dan komunikasi 
5. Pemantauan  
Pengukuran menggunakan Skala 

Likert 1 sampai 5 

 
PP No. 60 

Tahun 
2008 
 

Sumber : diolah untuk tesis ini 
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4.5. Metode Analisis Data 

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis 

Structural Equation Modeling (SEM). SEM merupakan metode analisis model 

persamaan struktural yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel eksogen 

terhadap variabel endogen. Metode SEM yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Partial Least Squares (PLS), yaitu metode prediksi dalam pengujian 

statistik yang digunakan dengan tujuan menguji efek prediksi antara variabel laten 

untuk melihat hubungan atau pengaruh antar variabel dalam sebuah model 

persamaan. PLS dalam hal ini juga dapat digunakan untuk menguji atau 

menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif. 

Alasan pemilihan PLS sebagai alat analisis didasarkan pada keunggulan 

PLS itu sendiri, yaitu menghasilkan informasi yang efisien dan mudah 

diinterpretasikan terutama pada model yang komplek atau hipotesis model, dapat 

digunakan pada data set kecil, dapat digunakan pada indikator yang bersifat 

reflektif dan formatif terhadap variabel latennya, dapat menguji model penelitian 

dengan dasar teori lemah, serta relatif tidak menghadapi masalah (crashing) 

dalam proses menjalankan model (Hartono dan Abdillah, 2009). 

4.5.1. Merancang Model Struktural (Inner Model) 

Inner model merupakan model struktural yang menghubungkan antar 

variabel laten dengan tujuan untuk memprediksi hubungan kausalitas antar 

variabel laten. Perancangan model penelitian dalam analisis PLS dapat berupa 

teori, hasil penelitian empiris, adopsi hubungan antara variabel pada bidang ilmu 

yang lain, normatif misalnya peraturan pemerintah, undang-undang, dan lain-lain, 

dan rasional melalui ekplorasi hubungan antar variabel. 

4.5.2. Merancang Model Pengukuran (Outer Model) 

Analisis PLS sangat mementingkan perancangan outer model. Outer model 

merupakan model pengukuran yang menghubungkan indikator dengan variabel 
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latennya dengan tujuan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Dasar 

pemodelan outer model dalam penelitian ini berdasarkan teori dan penelitian 

empiris sebelumnya serta rasional. Model yang dibuat dalam penelitian ini bersifat 

reflektif. 

4.5.3. Membentuk sebuah Diagram Jalur 

Model teoritis yang telah dibangun akan digambarkan dalam sebuah 

diagram jalur. Diagram jalur akan mempermudah melihat hubungan-hubungan 

kausalitas yang ingin diuji.  

Gambar 4.1 
Diagram Jalur  Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber : diolah untuk tesis ini 

4.5.4. Konversi Diagram Jalur ke Persamaan Struktural 

Setelah teori atau model teoritis dikembangkan dan digambarkan dalam 

sebuah diagram jalur, langkah selanjutnya adalah menterjemahkan model 

KKD 

KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 

KPP KPP2 

KPP1 

KPP3 

SP 

NS 
NP 

SP1 

SP2 

NS2 

SP3 

NP1 

NP2 

NP3 

NS1 

NS3 

SPI 

SPI1 SPI2 SPI3 SPI4 SPI5 

Keterangan : 
NP= niat perilaku 

SP= sikap ke arah perilaku 
NS= norma subjekif  
KPP= kontrol perilaku persepsian 
KK= kesesuaian kompensasi 

SPI= sistem pengendalian internal 
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tersebut ke dalam persamaan. Persamaan yang dibentuk terdiri dari persamaan 

struktural dan persamaan spesifikasi model. Adapun model  yang dibangun dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Persamaan Struktural 

Model Persamaan Struktural Spesifikasi Model 

Model pengujian 

pengaruh sikap kearah 

perilaku, norma 

subyektif, dan konrol 

perilaku persepsian 

terhadap niat aparatur 

sipil negara melakukan 

fraud pengadaan 

barang dan jasa 

dimoderasi oleh 

kesesuaian kompensasi 

dan sitem pengendalian 

internal 

Persamaan struktural : 

NP=β1SP+β2NS+β3KPD-

β4SP*KK-β5NS*KK-

β6KPD*KK-β7SP*SPI-

β8NS*SPI-

β9KPD*SPI+Z 

 
Keterangan : 
NP=niat perilaku 
SP=sikap kearah perilaku 
NS=norma subyekif 
KPP=kontrol perilaku persepsi 
KK=kesesuaian kompensasi 
SPI=sistem pengendalian 
internal 

 

Konstruk Endogen : 

• Niat Fraud Pengadaan Barang 

dan jasa 

NP1=λ1NP+e1 

NP2= λ2NP+e2 

NP3= λ3NP+e3 

Konstruk Eksogen : 

• Sikap kearah perilaku 

SP1=λ1SP+e4 

SP2= λ2SP+e5 

SP3= λ3SP+e6 

• Norma Subyektif 

NS1=λ1NS+e7 

NS2= λ2NS+e8 

NS3= λ3NS+e9 

• Kontrol Perilaku Persepsian 

KPP1=λ1KPP+e10 

KPP2= λ2KPP+e11 

KPP3= λ3KPP+e12 

• Kesesuaian Kompensasi 

KK1=λ1KK+e13 

KK2= λ2KK+e14 

KK3= λ3KK+e15 

KK4=λ4KK+e16 

KK5= λ5KK+e17 

KK6= λ6KK+e18 

• Sistem Pengendalian Internal 

SPI1= λ1SPI+e19 

SPI2= λ2SPI+e20 

SPI3=λ3SPI+e21 

SPI4= λ4SPI+e22 

SPI5= λ5SPI+e23 

Sumber : diolah untuk tesis ini 

4.6 Evaluasi Model Hipotesis Penelitian 

Evaluasi model dalam PLS dilakukan dengan melakukan evaluasi pada 

outer model dan inner model (Abdillah et al., 2006). Outer model merupakan model 
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pengukuran untuk menilai validitas dan realibilitas model. Inner model merupakan 

model struktural untuk menilai hubungan antara variabel. 

4.6.1. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

Outer model merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan 

realibilitas model (Hartono dan Abdillah, 2015:196-197). Validitas terkait dengan 

ketepatan alat ukur atau instrumen yang dibuat untuk mengukur konsep tertentu 

yang ingin diukur (Jogiyanto, 2004). Kuisioner yang mampu menunjukan sesuatu 

yang dapat diukur disebut kuisioner yang valid (Ghozali, 2006). Dalam penelitian 

ini akan diuji validitas item pada setiap konstruk melalui pengujian validitas 

konstruk, yaitu uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. 

Realibilitas menunjukan akurasi, konsistensi dan ketepatan suatu alat ukur 

dalam melakukan pengukuran (Jogiyanto, 2004). Suatu alat ukur atau instrumen 

dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Hartono dan 

Abdillah (2015:196-197) menjelaskan parameter pengukuran dari outer model 

adalah sebagai berikut : 

1. Uji validitas konvergen, ditunjukan dengan loading factor >0,7 dan nilai 

Average Variance Extracted setiap konstruk > 0,5. 

2. Uji valididtas diskriminan, ditunjukan dengan nilai cross loading tiap indikator 

> 0,7 dan akar AVE > dari korelasi variabel lainya. 

3. Realibilitas, ditunjukan dengan nilai cronbach’s alpha dan composite 

realibility diatas 0,6. 

4.6.2. Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Inner model merupakan model struktural untuk meprediksi hubungan 

kausalitas antar variabel laten Hartono dan Abdillah (2015:62). Model struktural 

PLS diuji dengan mengukur nilai R2 ,dan Q2  pada output WarpPLS 6.0. 
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Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel 

independen terhadap variabel dependen. Nilai R2 menggambarkan seberapa 

besar variabel dependen dapat dipengaruhi oleh variabel independenya. Nilai R2 

yang bernilai 0,25 menunjukan pengaruh lemah, 0,50 menunjukan pengaruh yang 

sedang, dan 0,75 menunjukan pengaruh yang tinggi. Nilai Q2 digunakan untuk 

melihat predictive relevance. Jika nilai Q2 lebih besar dari 0, maka model memiliki 

nilai predictive relevance, sebaliknya jika nilainya kurang dari 0, maka model 

kurang memiliki predictive relevance. 

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan nilai koefisien path 

dan tingkat signifikansi (Hartono dan Abdillah, 2015: 63). Kireteria dalam pengujian 

hipotesis yang digunakan adalah pengujian secara langsung untuk H1,H2, dan H3 

tidak langsung untuk  H4a, H4b, H4c, H5a, H5b, dan H5c. Hipotesis yang diterima 

dan ditolak dilihat melalui nilai p-value. Apabila p-value <0,05, maka hipotesis 

didukung (dengan tingkat signifikansi 5%) 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian 

ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian, respon rate, deskripsi variabel 

penelitian, analisis data, dan pembahasan. 

5.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kalimantan Selatan adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di 

pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Banjarmasin. Secara administrasi wilayah 

Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 11 kabupaten dan 2 kota. Letak geografis 

Provinsi Kalimantan Selatan terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan dengan 

batas-batas: sebelah barat dengan propinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur 

dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan di sebelah utara 

dengan provinsi Kalimantan Timur. 

Tabel 5.1. 
Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 

No Kabupaten/Kota Ibu Kota 

1 Kota Banjarmasin Banjarmasin 

2 Kota Banjarbaru Banjarbaru 
3 Kabupaten Banjar Martapura 

4 Kabupaten Barito Kuala Marabahan 
5 Kabupaten Tanah Laut Pleihari 

6 Kabupaten Tanah Bumbu Batulicin 
7 Kabupaten Kotabaru Kotabaru 

8 Kabupaten Tapin Rantau 
9 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kandangan 

10 Kabupaten Hulu Sungai Tengah Barabai 
11 Kabupaten Hulu Sungai Utara Amuntai 

12 Kabupaten Balangan  Paringin 
13 Kabupaten Tabalong Tanjung 

Sumber  : BPS Provinsi Kalimantan Selatan 

Bedasarkan tabel 5.1, adapun jumlah pemerintahan kabupaten/kota di 

provinsi Kalimantan Selatan ada sebanyak 13. Pelaksanaan teknis pengadaan 

barang dan jasa dilakukan oleh masing-masing Pemerintahan kabupaten/kota 

dengan dibentuknya unit layanan pengadaan barang dan jasa. Tiap-tiap unit 
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layanan pengadaan memiliki kelompok kerja pengadan barang dan jasa yang 

memiliki wewenang untuk memilih penyedia dalam proses pemilihan  pengadaan 

barang dan jasa. 

5.2. Respon Rate 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan 

kuisioner sebagai instrumenya. Responden dalam penelitian ini adalah kelompok 

kerja unit layanan pengadaan (Pokja ULP). Pengumpulan data dilakukan pada 

bulan Januari 2018 sampai dengan Maret 2018. Pengumpulan data dilakukan 

dengan dua cara, pertama dengan cara menemui responden secara langsung, 

kedua menitipkan kepada kepala unit layanan pengadaan selaku pimpinan pada 

tiap masing-masing pemerintahan kab/kota.  

Tabel 5.2.  
Persentase Pengembalian Kuisioner 

 

Pemerintahan Kota/Kabupaten 
Kuisioner 

yang 
disebar 

Kuisioner 
yang 

kembali  

Persentase 

Pemerintahan Kota Banjarmasin 54 44 81% 
Pemerintahan Kota Banjarbaru 16 16 100% 

Pemerintah Kabupaten Banjar 31 20 64,5% 
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 44 25 56,8% 

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 15 15 100% 
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu 10 8 80% 

Pemerintah Kabupaten Kotabaru 8 8 100% 

Pemerintah Kabupaten Tapin 24 5 20,8% 
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan 

18 18 
100% 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai 
Tengah 

41 24 
58,5% 

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara 

12 12 
100% 

Pemerintah Kabupaten Balangan 35 23 65,7% 

Pemerintah Kabupaten Tabalong 8 8 100% 
Jumlah 316 226 71,5% 

Sumber : diolah untuk tesis ini 

Bedasarkan tabel 5.2, dapat dijelaskan dalam proses pengumpulannya, 

kuesioner yang disebarkan sebanyak 316, jumlah kuisioner yang disebarkan 

diperoleh dari jumlah personil Pokja ULP yang ada pada tiap pemerintahan 
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kabupaten/kota berdasarkan surat keputusan yang telah diterbitkan oleh kepala 

daerah pada tiap pemerintahan. Dari 316 kuisioner yang disebarkan sebanyak 90 

kuisioner tidak kembali, sehingga dari 316 kuesioner yang disebar, sebanyak 226 

kuesioner berhasil dikumpulkan kembali untuk diolah.  

5.3. Karakteristik Responden dan Deskripsi Variabel Penelitian 

Bagian ini akan membahas mengenai berbagai karakteristik responden 

sesuai dengan data yang diperoleh dan memberikan deskripsi mengenai variabel-

variabel penelitian. 

5.3.1. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden akan menguraikan responden yang ditinjau dari 

jenis kelamin, usia, pendidikan, beserta kepemilikan terhadap sertifikat pengadaan 

barang dan jasa. 

Tabel 5.3. 
Profil Responden 

Keterangan Jumlah Persentase 

Jenis Kelamin   

Pria 178 78,7% 

Wanita 48 21,3% 

Usia   

<30 Tahun 32 14,2% 

31-40 Tahun 102 45,1% 

41-50 Tahun 88 38,9% 

>50 Tahun 4 1,8% 

Pendidikan   

S3 0 0% 

S2 54 23,9% 

S1 156 69% 

D3 16 7,1% 

SLTA 0 0% 

Memiliki Sertifikat PBJ   

Mempunyai  226 100% 

Tidak Mempunyai 0 0% 

Sumber : di olah untuk tesis ini 
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Berdasarkan tabel 5.3, responden pria yang berpartisipasi sebanyak 78,7% 

sedangkan wanita sebanyak 21,3%. Responden dengan rentan usia 31-40 tahun 

paling banyak berpartisipasi dalam penelitian ini dengan yaitu sebanyak 45,1%. 

Sebagian besar responden berlatar belakang pendidikan Strata-1 (S1) yakni 

sebanyak 69% dan responden dalam penelitian ini semua memiliki sertifikat 

pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

5.3.2. Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskripsi varibel penelitian akan menjelaskan karakteristik jawaban 

responden dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif berdasarkan jawaban 

responden untuk setiap indikator. Analisis deskriptif dilakukan berdasarkan nilai 

rata-rata jawaban responden atas skala likert lima poin. Skala likert lima poin 

tersebut menunjukan tanggapan responden, yaitu poin satu menunjukan sangat 

tidak setuju; poin dua menujukan tidak setuju; poin tiga menunjukan tidak peduli; 

poin empat menunjukan setuju; dan poin lima menunjukan sangat setuju. Analisis 

deskriptif untuk variabel niat fraud pengadaan barang dan jasa menunjukkan hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 5.4.  
Statistik Deskriptif Variable Niat Fraud Pengadaan Barang dan Jasa 

 

Item 

Frekuensi Jawaban 

Mean Skala Likert 

STS TS TP S SS 

NP1 79 104 22 17 4 1,95 

NP2 88 93 26 17 2 1,90 

NP3 101 81 25 16 3 1,84 

Mean variabel niat perilaku 1,89 

Sumber : diolah untuk tesis ini 

Berdasarkan tabel 5.4, item NP1 menunjukkan rata-rata sebesar 1,95, 

artinya responden merasa tidak setuju dengan pernyataan bermaksud untuk 

melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. Item NP2 menunjukkan rata-rata 
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sebesar 1,90, artinya responden merasa tidak setuju dengan pernyataan mencoba 

untuk melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. Item NP3 menunjukkan rata-

rata sebesar 1,84, artinya responden merasa tdak setuju dengan pernyataan 

berupaya untuk melakukan fraud pengadaan barang dan jasa.  

Secara keselurahan rata-rata variabel niat fraud pengadaan barang dan jasa 

sebesar 1,89, artinya mayoritas responden menyatakan tidak memiliki niat 

melakukan fraud pengadaan barang dan jasa, namun sebagain kecil masih 

memiliki niat melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. 

Analisis deskriptif untuk variabel sikap kearah perilaku menunjukkan hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 5.5.  
Statistik Deskriptif Variable Sikap kearah Perilaku 

 

Item 

Frekuensi Jawaban 

Mean Skala Likert 

STS TS TP S SS 

SP1 76 122 16 10 2 1,84 

SP2 74 125 17 10 0 1,83 

SP3 84 99 16 23 4 1,95 

Mean variabel sikap ke arah perilaku 1,88 

sumber : diolah untuk tesis ini 

Berdasarkan tabel 5.5, item SP1 menunjukkan rata-rata sebesar 1,84, 

artinya responden merasa tidak setuju dengan pernyataan fraud pengadaan 

barang dan jasa adalah sesuatu yang baik. Item SP2 menunjukkan rata-rata 

sebesar 1,83, artinya responden merasa tidak setuju dengan pernyataan fraud 

pengadaan barang dan jasa adalah tindakan yang bijaksana. Item SP3 

menunjukkan rata-rata sebesar 1,95, artinya responden merasa tidak setuju 

dengan pernyataan fraud pengadaan barang dan jasa adalah sesuatu yang 

menguntungkan.  

Secara keselurahan rata-rata variabel sikap kearah perilaku sebesar 1,88, 

artinya mayoritas responden menyikapi secara negatif fraud pengadaan barang 
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dan jasa, namun sebagain kecil masih menyikapi secara positif  fraud pengadaan 

barang dan jasa. 

Analisis deskriptif untuk variabel norma subyektif menunjukkan hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 5.6.  
Statistik Deskriptif Variabel Norma Subyektif 

 

Item 

Frekuensi Jawaban 

Mean Skala Likert 

STS TS TP S SS 

NS1 61 126 21 18 0 1,98 

NS2 61 120 23 18 4 2,04 

NS3 62 128 22 12 2 1,95 

Mean variabel norma subyektif 1,99 

Sumber : diolah untuk tesis ini 

Berdasarkan tabel 5.6, item NS1 menunjukkan rata-rata sebesar 1,98, 

artinya responden merasa tidak setuju dengan pernyataan mendapatkan 

dukungan dari rekan kerja melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. Item NS2 

menunjukkan rata-rata sebesar 2,04, artinya responden merasa tidak setuju 

dengan pernyataan mendapatkan dukungan dari pimpinan melakukan fraud 

pengadaan barang dan jasa. Item NS3 menunjukkan rata-rata sebesar 1,95, 

artinya responden merasa tidak setuju dengan pernyataan mendapatkan 

dukungan dari bawahan melakukan fraud pengadaan barang dan jasa.  

Secara keselurahan rata-rata variabel norma subyektif sebesar 1,99, artinya 

mayoritas responden merasa tidak mendapat dukungan melakukan fraud 

pengadaan barang dan jasa, namun sebagain kecil masih merasa mendapat 

dukungan melakukan fraud pengadan barang dan jasa. 

Analisis deskriptif untuk variabel kontrol perilaku persepsian menujukan hasil 

sebagai berikut : 
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Tabel 5.7.  
Statistik Deskriptif Variabel Kontrol Perilaku Persepsian 

 

Item 

Frekuensi Jawaban 

Mean Skala Likert 

STS TS TP S SS 

KPP1 83 100 19 22 2 1,93 

KPP2 91 96 24 15 0 1,83 

KPP3 101 81 23 19 2 1,84 

Mean variabel kontrol perilaku persepsian 1,87 

Sumber : diolah untuk tesis ini 

Berdasarkan tabel 5.7, item KPP1 menunjukkan rata-rata sebesar 1,93, 

artinya responden merasa tidak setuju dengan pernyataan memiliki kendali penuh 

dalam melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. Item KPD2 menunjukkan 

rata-rata sebesar 1,83, artinya responden merasa tidak setuju dengan pernyataan 

merasa mudah dalam melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. Item KPD3 

menunjukkan rata-rata sebesar 1,84, artinya responden merasa tidak setuju 

dengan pernyataan jika berkeinginan dan merasa mudah dalam melakukan fraud 

pengadaan barang dan jasa.  

Secara keselurahan rata-rata variabel kontrol perilaku persepsian sebesar 

1,87, artinya mayoritas responden memiliki persepsi sulit melakukan fraud 

pengadaan barang dan jasa karena tidak adanya sumber dan kesempatan, dan 

juga adanya halangan atau rintangan melakukan fraud pengadaan barang dan 

jasa, namun sebagain kecil masih memiliki persepsi dapat dengan mudah 

melakukan fraud pengadaan barang dan jasa karena adanya sumber dan 

kesempatan, dan juga tidak adanya halangan atau rintangan untuk melakukan 

fraud pengadan barang dan jasa. 

Analisis deskriptif untuk variabel kesesuaian kompensasi menunjukkan hasil 

sebagai berikut : 
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Tabel 5.8.  
Statistik Deskriptif Variable Kesesuaian Kompensasi 

 

Item 

Frekuensi Jawaban 

Mean Skala Likert 

STS TS TP S SS 

KK1 9 55 24 108 30 3,42 

KK2 5 36 24 127 34 3,65 

KK3 5 31 22 125 43 3,75 

KK4 5 20 18 143 40 3,85 

KK5 1 11 25 141 48 3,99 

KK6 3 12 28 138 45 3,92 

Mean variabel kesesuaian kompensasi 3,76 

Sumber : diolah untuk tesis ini 

Berdasarkan tabel 5.8, item KK1 menunjukkan rata-rata sebesar 3,42, 

artinya responden merasa tidak peduli dengan pernyataan kompensasi telah 

diukur dengan sesuai dengan prestasi pekerjaan. Item KK2 menunjukkan rata-rata 

sebesar 3,65, artinya responden merasa setuju dengan pernyataan diakui 

memang menguasai pekerjaan yang dikerjakan. Item KK3 menunjukkan rata-rata 

sebesar 3,75, artinya responden merasa setuju dengan pernyataan promosi 

ditempat bekerja diukur sesuai dengan prestasi kerja yang telah dicapai. Item KK4 

menunjukkan rata-rata sebesar 3,85, artinya responden merasa setuju dengan 

pernyataan diatur oleh manajemen yang biak diberikan untuk memulai dan 

menyelesaikan tugas dengan baik. Item KK5 menunjukkan rata-rata sebesar 3,99, 

artinya responden merasa setuju dengan pernyataan pengadaan barang dan jasa 

adalah tugas yang menantang dan harus dicapai dalam waktu tertentu. Item KK6 

menunjukkan rata-rata sebesar 3,92, artinya responden merasa setuju pengadaan 

barang dan jasa adalah tugas yang memaksimalkan kemampuan, pengetahuan 

dan keahlian.  

Secara keselurahan rata-rata variabel kesesuaian kompensasi sebesar 

3,76, artinya mayoritas aparatur sipil negara merasa kompensasi yang diterimanya 
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telah sesuai, namun sebagain kecil masih merasa kompenasi yang diterimanya 

masih belum sesuai. 

Analisis deskriptif untuk variabel sistem pengendalian internal menujukkan 

hasil sebagai berikut. 

Tabel 5.9.  
Statistik Deskriptif Variable Sistem Pengendalian Internal 

 

Item 

Frekuensi Jawaban 

Mean Skala Likert 

STS TS TP S SS 

SPI1 2 23 10 149 42 3,91 

SPI2 3 9 15 162 37 3,97 

SPI3 1 21 29 130 45 3,87 

   SPI4 1 11 14 164 36 3,98 

SPI5 2 10 19 160 35 3,95 

Mean variabel sistem pengendalian internal 3,94 

Sumber : diolah untuk tesis ini 

Berdasarkan tabel 5.9, item SPI1 menunjukkan rata-rata sebesar 3,91, 

artinya responden merasa setuju dengan pernyataan terciptanya lingkungan 

pengendalian yang baik. Item SPI2 menunjukkan rata-rata sebesar 3,97, artinya 

responden merasa setuju dengan adanya pengidentifikasian risiko dan analisis 

risiko. Item SPI3 menunjukkan rata-rata sebesar 3,87, artinya responden merasa 

setuju dengan pernyataan kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis, dan 

pelaksanaanya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Item SPI4 

menunjukkan rata-rata sebesar 3,98, artinya responden merasa setuju dengan 

pernyataan aparatur sipil negara bekerja, pengidentifikasian, pencatatan, dan 

pengkomunikasian informasi dilakukan dalam bentuk yang tepat dengan 

memanfaatkan dan menyediakan berbagai bentuk sarana komunikasi. Item SPI5 

menunjukkan rata-rata sebesar 3,95, artinya responden merasa setuju dengan 

pernyataan pelaksanaan kegiatan dilaksanakanya pemantauan berkelanjutan, 

evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainya.  
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Secara keselurahan rata-rata variabel sistem pengendalian internal sebesar 

3,94, artinya mayoritas aparatur sipil negara merasa sistem pengendalian internal 

berjalan dengan efektif, namun sebagian kecil masih merasa sistem pengendalian 

internal belum berjalan dengan efektif. 

5.4. Analisis Data 

Analisis data akan menjelaskan hasil analisis data penelitian ini meliputi 

evaluasi model pengukuran dan evaluasi model struktural. Alat analisis data 

penelitian ini menggunakan program WarpPLS 6.0. 

5.4.1. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

Evaluasi model dalam PLS dilakukan dengan melakukan evaluasi pada 

outer model dan inner model (Abdillah et al., 2006). Outer model merupakan 

penilaian terhadap validitas dan reliabilitas konstruk penelitian. Beberapa 

pengujian yang dinilai dalam outer model adalah validitas konvergern, validitas 

diskriminan, dan reliabilitas. 

Penelitian ini menguji pengaruh langsung sikap kearah perilaku, norma 

subyektif, kontrol perilaku persepsian terhadap niat aparatur sipil negara 

melakukan fraud pengadaan barang dan jasa dan pengaruh tidak langsung di 

moderasi oleh kesesuaian kompensasi dan sistem pengendalian internal. Model 

dibuat melalui variabel laten yang diukur melalui indikator untuk masing-masing 

konstruk penelitian. Sebelum melihat hubungan antar konstruk, terlebih dahulu 

harus memastikan bahwa indikator dari masing-masing konstruk adalah valid dan 

reliabel. Berikut merupakan hasil pengukuran outer model dengan indikator 

reflektif. 
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Tabel 5.10. 
Output Combined Loadings and Cross-Loadings 

 NP SP NS KPD KK SPI P-value Ket 

NP1 (0.919) -0.067 -0.074 0.075 0.016 -0.079 <0.001 Valid  

NP2 (0.919) 0.001 0.110 -0.154 0.061 -0.035 <0.001 Valid 

NP3 (0.929) 0.066 -0.036 0.077 -0.076 0.113 <0.001 Valid 

SP1 0.060 (0.895) -0.127 -0.049 0.021 -0.059 <0.001 Valid 

SP2 -0.141 (0.893) 0.080 -0.074 0.050 0.000 <0.001 Valid 

SP3 0.089 (0.813) 0.052 0.135 -0.078 0.064 <0.001 Valid 

NS1 -0.038 0.008 (0.857) -0.103 -0.027 0.109 <0.001 Valid 

NS2 0.164 -0.160 (0.893) 0.106 0.081 -0.078 <0.001 Valid 

NS3 -0.126 0.151 (0.897) -0.006 -0.054 -0.027 <0.001 Valid 

KPD1 -0.092 -0.091 0.213 (0.916) -0.072 0.043 <0.001 Valid 

KPD2 0.130 0.059 -0.184 (0.941) 0.055 -0.016 <0.001 Valid 

KPD3 -0.040 0.029 -0.024 (0.947) 0.015 -0.026 <0.001 Valid 

KK1 0.152 0.033 0.054 -0.066 (0.687) -0.056 <0.001 Valid 

KK2 0.063 -0.333 0.243 0.007 (0.751) -0.012 <0.001 Valid 

KK3 0.030 0.151 -0.281 0.133 (0.708) 0.104 <0.001 Valid 

KK4 0.087 0.154 0.035 -0.260 (0.751) 0.201 <0.001 Valid 

KK5 -0.236 -0.038 0.093 0.117 (0.709) -0.179 <0.001 Valid 

KK6 -0.087 0.039 -0.138 0.072 (0.818) -0.062 <0.001 Valid 

SPI1 0.070 -0.096 -0.040 -0.010 0.242 (0.748) <0.001 Valid 

SPI2 0.138 0.108 -0.227 0.028 0.055 (0.747) <0.001 Valid 

SPI3 -0.030 0.302 -0.064 -0.124 -0.200 (0.790) <0.001 Valid 

SPI4 -0.087 -0.163 0.106 0.174 -0.137 (0.809) <0.001 Valid 

SPI5 -0.075 -0.141 0.199 -0.068 0.057 (0.823) <0.001 Valid 

Sumber: diolah untuk tesis ini 

Berdasarkan tabel 5.10, dapat dijelaskan  hasil pengujian menunjukkan 

bahwa seluruh indikator memiliki nilai cross loading lebih dari 0,70, hanya indikator 

KK1 yang memiliki nilai 0,687. Akan tetapi  menurut Sholihin dan Ratmono 

(2013:67) nilai factor loading 0,4-0,7 nilai ini masih dapat ditoleransi/diterima. 

Selain itu juga seluruh indikator memiliki nilai p-value sebesar kurang dari 0,05. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa item pernyataan atau indikator yang 
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digunakan pada masing-masing variabel penelitian dapat dinyatakan valid atau 

telah memenuhi pengujian validitas diskriminan. 

Tabel 5.11. 
Output Akar Kuadrat Average Variance Extracted (AVE) 

 

 NP SP NS KPD KK SPI Ket 

NP (0.923) 0.668 0.712 0.687 -0.209 -0.279 Valid 

SP 0.668 (0.868) 0.657 0.635 -0.147 -0.284 Valid 

NS 0.712 0.657 (0.883) 0.711 -0.160 -0.330 Valid 

KPD 0.687 0.635 0.711 (0.935) -0.210 -0.310 Valid 

KK -0.209 -0.147 -0.160 -0.210 (0.739) 0.633 Valid 

SPI -0.279 -0.284 -0.330 -0.310 0.633 (0.784) Valid 

Sumber : diolah untuk tesis ini 

Berdasarkan tabel 5.11, dapat dijelaskan nilai Average Variance Extracted 

(AVE) pada setiap konstruk lebih dari 0,5, hal ini menunjukkan  validitas konvergen 

konstruk masing-masing variabel telah terpenuhi. Nilai AVE dari NP sebesar 

0.923, SP sebesar 0.868, NS sebesar 0.883, KPD sebesar 0,935, KK sebesar 

0,739, dan SPI sebesar 0,784.  

Tabel 5.12. 
Output Latent Variable Coefficient 

 Composite Reliability Cronbach Alpha Ket 

NP 0,945 0,913 Reliabel  

SP 0,902 0,836 Reliabel  

NS 0,914 0,858 Reliabel 

KPD 0,954 0,928 Reliabel 

KK 0,878 0,832 Reliabel 

SPI 0,888 0,843 Reliabel 

Sumber : diolah untuk tesis ini 

Berdasarkan data pada tabel 5.12, menunjukkan bahwa semua item 

indikator pernyataan pada setiap variabel penelitian mempunyai nilai composite 

reliability lebih dari 0,6, yaitu NP sebesar 0,945, SP sebesar 0,902, NS sebesar 

0,914, KPD sebesar 0,954, KK sebesar 0,878 dan SPI sebesar 0,888. Sama 
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halnya dengan composite reliability, cronbach’s alpha juga menunjukkan nilai yang 

lebih dari 0,6 untuk setiap variabel. Hal ini mengartikan bahwa setiap indikator/item 

pernyataan yang digunakan dalam instrumen penelitian telah memenuhi kireteria 

reliabilitas. 

5.4.2. Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Evaluasi inner model dapat dilihat dari nilai R2 pada persamaan antar 

variabel laten. Pengujian data penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 5.13. 
Output Latent Variable Coefficients (R-squared and Q-squared) 

 
Keterangan Dependent variable 

R-Square 0,780 

Q-square 0,656 

Sumber : diolah untuk tesis ini 

Berdasarkan output pada tabel 5.13. menunjukan R2 untuk variable niat 

perilaku sebesar 0,780. Hal ini dapat diinterpretasikan sebesar 78% niat perilaku 

aparatur sipil negara dalam melakukan fraud pengadaan barang dan jasa dapat 

dijelaskan oleh sikap kearah perilaku, norma subyektif, kontrol perilaku persepsian 

beserta interkasi kesesuain kompensasi dan sistem pengendalian internal sebagai 

variabel moderasi. Sedangkan sisanya sebesar 22% diterangkan oleh variabel 

lainya. 

Evaluasi inner model selanjutnya melihat kelayakan model penelitian yang 

dibuat. Adapun pengukuran yang dilakukan untuk melihat kelayakan model 

penelitian tersebut adalah koefisien determinasi total atau Q2. Q2 merupakan 

metode pengukuran melihat seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh 

model penelitian serta estimasi parameternya (Ghozali, 2006:26). Berdasarkan 

tabel di atas telah diperoleh nilai Q2 sebesar 0,656. Angka tersebut dapat 

diinterpretasikan bahwa model penelitian yang telah dibuat memiliki nilai 
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kelayakan sebesar 65,6%. Dengan kata lain, kontribusi pengaruh variabel-variabel 

eksogen (termasuk kesesuaian kompensasi dan sistem pengendalian internal 

sebagai variabel moderating) terhadap variabel endogen dalam model penelitian 

sebesar 65,6%, sehingga model tersebut telah dibangun dengan nilai predictive 

relevance atau tingkat prediksi yang kuat/akurat. Model pengujian yang dihasilkan 

dapat dilihat pada Gambar 5.1. 

Gambar 5.1. 
Model Pengujian 

 

Sumber : diolah untuk tesis ini (output WarpPLS 6.0) 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode persamaan struktural melalui pendekatan SEM-PLS. Pengujian hipotesis 

digunakan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak. Hipotesis dalam 

penelitian ini diuji dengan menggunakan nilai koefisien path dan tingkat signifikansi 

(Hartono dan Abdillah, 2009 : 63). Hipotesis yang diterima dan ditolak dilihat 
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melalui nilai p-value, apabila p-value <0,05, maka hipotesis didukung (dengan 

tingkat signifikansi 5%). Hasil pengujian hipotesis disajikan sebagai berikut : 

Tabel  5.14 
Output Path Coefficients and P values 

 

Hipotesis Variabel Path Coefficient P-Value Keterangan 

H1 SP 0,233 <0,001 Diterima  

H2 NS 0,350 <0,001 Diterima  

H3 KPD 0,275 <0,001 Diterima  

H4a KK*SP -0,229 <0,001 Diterima 

H4b KK*NS 0,022 0,371 Ditolak 

H4c KK*KPD -0,283 <0,001 Diterima 

H5a SPI*SP -0,027 0,344 Ditolak 

H5b SPI*NS 0,091 0,082 Ditolak 

H5c SPI*KPD -0,239 <0,001 Diterima 

Sumber : diolah untuk tesis ini 
 

Secara matematis model persamaan struktural dapat dinyatakan sebagai 

berikut:  

Tabel  5.15 
Model Persamaan Struktural (Inner Model) 

Model 
Persamaan 
struktural 

NP=β1SP+β2NS+β3KPD-β4SP*KK+β5NS*KK-β6KPD*KK-
β7SP*SPI+β8NS*SPI-β9KPD*SPI+Z 

NP= 0,233SP+0,350 NS+0,275KPD-0,229SP*KK+0,022 
NS*KK-0,283KPD*KK-0,027ISP*SPI+0,091NS*SPI-0,239 
KPD*SPI+Z 

Sumber : diolah untuk tesis ini 

Berdasarkan tabel 5.14, terdapat beberapa hipotesis yang ditolak (H4b, H5a, 

dan H5b) sedangkan hipotesis lainya diterima. Hipotesis 1 memiliki nilai p-value 

<0,001 dengan path coefficient 0,233, artinya sikap kearah perilaku berpengaruh 

positif terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa. Hipotesis 2 memiliki nilai 

p-value <0,001 dengan path coefficient 0,350, artinya norma subyekif berpengaruh 

positif terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa. Hipotesis 3 memiliki nilai 
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p-value <0,001 dengan path coefficient 0,275, artinya kontrol perilaku persepsian 

berpengaruh positif terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa.  

Hipotesis 4a memiliki nilai p-value <0,001 dengan path coefficient -0,229, 

artinya kesesuaian kompensasi memoderasi pengaruh sikap kearah perilaku 

terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa. Hipotesis 4c memiliki nilai p-value 

<0,001 dengan path coefficient -0,283, artinya kesesuaian kompensasi 

memoderasi pengaruh kontrol perilaku persepsian terhadap niat fraud pengadaan 

barang dan jasa. Hipotesis 5c memiliki nilai p-value <0,001 dengan path coefficient 

-0,239, artinya sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh sikap kearah 

perilaku terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa. 

Berdasarkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan, adapun model yang 

terbangun dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 5.2.  

Gambar 5.2. 
Model Determinan Niat Fraud Pengadaan Barang dan Jasa 

 

 (+) 

 

 

   (+) 

 

      (+) 

 

 

 

Sumber : diolah untuk tesis ini 

5.5. Pembahasan 

Setelah melakukan analisis data, bagian selanjutnya penelitian ini adalah 

pembahasan. Pembahasan akan menjelaskan dari masing-masing hipotesis yang 
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telah diajukan pada bagian sebelumnya dan berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis. 

5.5.1. Pengaruh Sikap kearah Perilaku terhadap Niat Fraud Pengadaan 
Barang dan Jasa 

Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa sikap kearah perilaku 

berpengaruh terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan 

diterimanya hipotesis1 yang menyatakan sikap kearah perilaku berpengaruh 

positif terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa. Ini berarti bahwa aparatur 

sipil negara yang memiliki sikap terhadap fraud pengadaan barang dan jasa yang 

tinggi, maka niat fraud pengadaan barang dan jasanya tinggi. Sebaliknya jika sikap 

terhadap fraud pengadaan barang dan jasa rendah, maka niat fraud pengadaan 

barang dan jasa rendah. 

Temuan penelitian ini mendukung dari penelitian-penelitan sebelumnya 

yang menyatakan bahwa sikap terkait fraud akan mempengaruhi niat perilaku 

seseorang dalam melakukan fraud (Carpenter dan Reimers, 2005; Lin dan Chen, 

2010; Respati, 2011). Hasil penelitian ini adalah sebuah kelanjutan dari 

implementasi sikap kearah perilaku berdasarkan teori perilaku terencana. Temuan 

penelitian ini mendukung teori perilaku terencana yang menyatakan sikap kearah 

perilaku berpengaruh positif terhadap niat perilaku (Ajzen, 1991).  

Teori perilaku terencana Ajzen (1991) menjelaskan adanya peranan dari 

sikap ke arah perilaku dalam membentuk niat perilaku seseorang. Seseorang akan 

memiliki sikap yang positif terhadap suatu perilaku maka orang tersebut percaya 

bahwa perilaku tersebut berhubungan tujuan yang positif. Sebaliknya, jika 

seseorang akan memiliki sikap yang negatif terhadap suatu perilaku maka dia 

percaya bahwa perilaku tersebut berhubungan dengan tujuan yang negatif (Ajzen 

dan Fishbein,1988). Dengan kata lain, individu akan cenderung melaksanakan 

perilaku jika individu tersebut menilainya secara positif. Jika seseorang 
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menganggap bahwa keluaran dari pelaksanaan suatu perilaku adalah positif. 

Namun, sikap berlawanan akan dimunculkan jika perilaku dianggap negatif.  

Hasil penelitian ini didukung dengan data empiris yang menunjukan bahwa 

rendahnya sikap aparatur sipil negara terhadap fraud pengadaan barang dan jasa, 

sehingga berdampak pada rendahnya niat aparatur sipil negara melakukan fraud 

pengadaan barang dan jasa. Rendahnya sikap ke arah perilaku dan niat perilaku 

aparatur sipil negara terhadap fraud pengadaan barang dan jasa di peroleh dari 

statistik dekskriptif rata-rata jawaban responden. Hasil penelitian menujukkan 

bahwa sebagian besar aparatur sipil negara cenderung lebih menghindari perilaku 

fraud pengadaan barang dan jasa, didukung dengan pengakuan aparatur sipil 

negara rerata menyatakan bahwa fraud pengadaan barang dan jasa adalah 

tindakan yang tidak baik, tidak bijaksana, dan tidak menguntungkan. 

Hal yang sama juga pada niat aparatur sipil negara melakukan fraud 

pengadaan barang dan jasa yang diperoleh dari statistik dekskriptif rata-rata 

jawaban responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

aparatur sipil negara cendrung tidak memiliki niat fraud pengadaan barang dan 

jasa, didukung dengan pengakuan aparatur sipil negara rerata menyatakan bahwa 

tidak bermaksud, tidak mencoba, dan tidak berupaya untuk melakukan fraud 

pengadaan barang dan jasa. 

Kondisi ini menujukkan bahwa sebagian besar aparatur sipil negara 

menyikapi secara negatif  perilaku fraud pengadaan barang dan jasa. Sikap yang 

negatif dihasilkan dari keyakinan aparatur sipil negara terkait fraud pengadaan 

barang dan jasa adalah suatu perilaku yang berhubungan dengan keluaran yang 

negatif. Perilaku fraud pengadaan barang dan jasa yang sangat bertentangan 

dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa cenderung disikapi secara 

negatif oleh aparatur sipil negara. Akibatnya, sebagian besar aparatur sipil negara 

tidak mempunyai niat melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. 
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5.5.2. Pengaruh Norma Subyektif terhadap Niat Fraud Pengadaan Barang dan 
Jasa 

Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa norma subyektif berpengaruh 

terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa. Hipotesis  menyatakan norma 

subyektif berpengaruh positif terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa. Ini 

berarti bahwa aparatur sipil negara yang memiliki norma subyektif yang tinggi 

terkait fraud pengadaan barang dan jasa, maka niat fraud pengadaan barang dan 

jasanya tinggi. Sebaliknya jika norma subyektif yang rendah terkait fraud 

pengadaan barang dan jasa, maka niat fraud pengadaan barang dan jasa rendah. 

Hasil penelitian ini adalah sebuah kelanjutan dari hubungan norma subyektif 

terhadap niat perilaku berdasarkan teori perilaku terencana. Teori menyatakan 

adanya pengaruh positif hubungan norma subyektif terhadap niat perilaku 

(Ajzen,1991). Temuan penelitian ini mendukung dari penelitian-penelitan 

sebelumnya yang menyatakan norma subyektif yang didapakan incividu akan 

mempengaruhi terhadap niat individu tesebut dalam melakukan fraud (Carpenter 

dan Reimers, 2005; Lin dan Chen, 2010;  Respati, 2011). 

Teori perilaku terencana Ajzen (1991) menjelaskan adanya peranan dari 

norma subyektif dalam membentuk niat perilaku seseorang. Seseorang yang 

berkeyakinan bahwa pihak-pihak lain yakni dengan siapa mereka termotivasi 

untuk patuh, berpikir bahwa mereka seharusnya melakukan suatu perilaku maka 

mereka akan merasakan tekanan sosial untuk melakukan perilaku tersebut. 

Sebaliknya, jika seseorang berkeyakinan bahwa pihak-pihak lain yakni dengan 

siapa mereka termotivasi untuk patuh, berpikir bahwa mereka tidak akan 

menyetujui melakukan suatu perilaku, maka mereka mempunyai norma subyektif 

yang memaksa mereka untuk menghindari melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 

1988). Dengan kata lain, niat perilaku seseorang untuk melakukan suatu perilaku 

atau tidak melakukan suatu perilaku akan terlaksana jika mendapatkan dukungan 
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atau tekanan sosial dari suatu individu atau kelompok tertentu (Kreitner dan 

Kinicki, 2005:184). 

 Hasil penelitian ini didukung dengan data empiris yang menunjukan bahwa 

rendahnya dukungan norma subjektif dari pimpinan, rekan kerja, dan bawahan 

terkait fraud pengadaan barang dan jasa, sehingga berdampak pada rendahnya 

niat aparatur sipil negara melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. 

Rendahnya dukungan norma subjektif dan niat aparatur sipil negara terhadap 

fraud pengadaan barang dan jasa di peroleh dari statistik deskriftif rata-rata 

jawaban responden. Hasil penelitian menujukkan rendahnya norma subyektif  

aparatur sipil negara terkait fraud pengadaan barang dan jasa, didukung dengan 

pengakuan aparatur sipil negara rerata menyatakan bahwa tidak mendapatkan 

dukungan dari pimpinan, rekan kerja, dan bawahan untuk melakukan fraud 

pengadaan barang dan jasa. 

Hal yang sama juga pada niat aparatur sipil negara melakukan fraud 

pengadaan barang dan jasa yang diperoleh dari satstistik deskriptif rata-rata 

jawaban responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

aparatur sipil negara cendrung tidak memiliki niat fraud pengadaan barang dan 

jasa, didukung dengan pengakuan aparatur sipil negara rerata menyatakan bahwa 

tidak bermaksud, tidak mencoba, dan tidak berupaya untuk melakukan fraud 

pengadaan barang dan jasa.        

Kondisi ini menujukkan bahwa persepsi aparatur sipil negara terkait perilaku 

fraud pengadaan barang dan jasa cenderung tidak mendukung. Persepsi aparatur 

sipil negara tidak adanya dukungan tesebut disebabkan motivasi yang diperoleh 

dari pimpinan, rekan kerja, dan bawahan melalui norma subyektifnya menilai 

bahwa perilaku fraud adalah perilaku yang tidak etis dan cenderung harus 

dihindari. Akibatnya, sebagian besar aparatur sipil negara tidak mempunyai niat 

melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. 
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5.5.3. Pengaruh Kontrol Perilaku Persepsian terhadap Niat Fraud Pengadaan 
Barang dan Jasa  

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kontrol perilaku persepsian 

berpengaruh terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukan 

diterimanya hipotesis 3. Hipotesis menyatakan kontrol perilaku persepsian 

berpengaruh positif terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa. Ini berarti 

bahwa aparatur sipil negara yang memiliki kontrol perilaku persepsian terhadap 

fraud pengadaan barang dan jasa yang tinggi,  maka niat fraud pengadaan barang 

dan jasanya tinggi. Sebaliknya jika kontrol perilaku persepsian terhadap fraud 

pengadaan barang dan jasa rendah, maka niat fraud pengadaan barang dan jasa 

rendah 

Hasil penelitian ini mendukung teori perilaku terencana sepenuhnya, yang 

menyatakan bahwa selain sikap kearah perilaku dan norma subyektif faktor ketiga 

yang mempengaruhi niat perilaku adalah kontrol perilaku persepsian (Ajzen, 

1991). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Lin dan Chen (2010) yang 

menyatakan adanya pengaruh positif hubungan kontrol perilaku persepsian yang 

dimiliki seseorang terkait fraud terhadap niat perilaku seseorang dalam melakukan 

fraud. Namun, hasil penelitian ini belum mendukung penelitian Carpenter dan 

Reimers (2005). Penelitian Carpenter dan Reimers (2005) dan Respati (2011) 

yang menemukan tidak adanya hubungan kontrol perilaku persepsian terhadap 

niat perilaku terkait fraud. 

Teori perilaku terencana Ajzen (1991) menjelaskan adanya peranan dari 

kontrol perilaku persepsian dalam membentuk niat perilaku seseorang. Kontrol 

keyakinan diasumsikan menjadi penentu dasar dari kontrol perilaku dipersepsikan 

(Ajzen, 1988). Keyakinan mengenai sumber dan kesempatan mendasari kontrol 

perilaku yang dirasakan. Kontrol keyakinan ini merupakan keyakinan seseorang 

mengenai ada atau tidaknya sumber dan kesempatan, dan juga rintangan dan 
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halangan untuk melakukan perilaku tertentu (Ajzen,1988). Ketersedian sumber-

sumber dan kesempatan-kesempatan seseorang dalam taraf tertentu menunjukan 

kemungkinan tercapainya perilaku (Ajzen dan Madden, 1986). Semakin besar 

sumber dan kesempatan yang seorang miliki, dan beberapa rintangan dan 

halangan dapat mereka antisipasi, semakin besar kendali yang mereka rasakan 

atas perilaku, maka semakin kuat niat perilaku sesorang untuk melakuakn perilaku 

yang dipertimbangkan(Ajzen, 1988).  

Hasil penelitian ini didukung dengan data empiris yang menunjukan bahwa 

rendahnya kontrol perilaku persepsian aparatur sipil negara terhadap fraud 

pengadaan barang dan jasa, sehingga berdampak pada rendahnya niat aparatur 

sipil negara melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. Rendahnya kontrol 

perilaku persepsian dan niat aparatur sipil negara terhadap fraud pengadaan 

barang dan jasa di peroleh dari satatistik deskriptif rata-rata jawaban responden. 

Hasil penelitian menujukkan bahwa sebagian besar aparatur sipil negara memiliki 

kontrol perilaku persepsian yang rendah terhadap fraud pengadaan barang dan 

jasa, didukung dengan pengakuan aparatur sipil negara rerata menyatakan bahwa 

tidak mempunyai kendali penuh, tidak merasa mudah dan tidak berkeinginan dan 

dengan mudah dalam melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. 

Hal yang sama juga pada niat aparatur sipil negara melakukan fraud 

pengadaan barang dan jasa yang diperoleh dari satistik deskriptif rata-rata 

jawaban responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

aparatur sipil negara cendrung tidak memiliki niat fraud pengadaan barang dan 

jasa, didukung dengan pengakuan aparatur sipil negara rerata menyatakan bahwa 

tidak bermaksud, tidak mencoba, dan tidak berupaya untuk melakukan fraud 

pengadaan barang dan jasa. 

Kondisi ini menujukkan aparatur sipil negara yang cenderung tidak memiliki 

keyakinan dalam melakukan fraud pengadaan barang dan jasa yang membentuk 
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persepsi aparatur sipil negara tidak mudah untuk melakukanya. keyakinan 

tersebut meliputi tidak adanya sumber maupun kesempatan dalam 

melaksanakanya, begitu juga dengan rintangan yang dimiliki aparatur sipil negara 

dalam melakukan fraud pengadaan barnag dan jasa. Akibatnya, sebagian besar 

aparatur sipil negara tidak mempunyai niat melakukan fraud pengadaan barang 

dan jasa. 

5.5.4. Pengaruh Moderasi Kesesuaian Kompensasi dalam Hubungan Sikap 
Kearah Perilaku, Norma Subyektif, dan Kontrol Perilaku Persepsian 
terhadap Niat Fraud Pengadaan Barang dan Jasa  

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan kesesuaian kompensasi 

memoderasi pengaruh sikap kearah perilaku dan kontrol perilaku persepsian 

terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa. Namun demikian kesesuaian 

kompensasi tidak signifikan memoderasi pengaruh norma subyektif terhadap niat 

fraud pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan diterimanya hipotesis 4a 

dan 4c yang menyatakan kesesuaian kompensasi memoderasi pengaruh sikap ke 

arah perilaku dan kontrol perilaku persespsian terhadap niat aparatur sipil negara 

melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. Hipotesis 4b yang menyatakan 

kesesuaian kompensasi memoderasi pengaruh norma subyektif terhadap niat 

fraud pengadaan barang dan jasa tidak didukung dalam penelitian ini. Oleh karena 

itu hipotesis 4b ditolak. 

Kesesuaian kompensasi merupakan kompensasi yang diberikan suatu 

organisasi (baik dalam bentuk ekstrinsik dan intrinsik) sesuai ataupun layak 

dengan hasil dari pekerjaanya (Gibson ,1997:180). Agustina (2014) menjelaskan 

kesesuaian kompensasi adalah faktor situasional yang akan mempengaruhi 

seseorang dalam berperilaku etis atau tidak etis. Adanya kompensasi yang sesuai 

diberikan kepada pegawai akan menentukan perilaku pegawai dalam suatu 

organisasi kearah perilaku yang etis, pegawai akan cenderung menghindari 

perilaku kecurangan dengan adanya kompensasi yang sesuai (Thoyyibatun, 
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2009). Kesesuaian kompensasi digunakan sebagai pengendali hubungan sikap 

kearah perilaku, norma subyektif dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat 

fraud pengadaan barang dan jasa.  

Sikap kearah perilaku adalah penilaian yang dimiliki seseorang untuk 

mendukung atau tidak mendukung dalam melakukan perilaku tertentu yang akan 

dibentuknya (Ajzen, 1991). Ajzen dan Fishbein (1988) menjelaskan sikap 

seseorang untuk mendukung atau tidak mendukung suatu perilaku dihasilkan dari 

keyakinan dari pelaksanaan suatu perilaku berhubungan dengan positif atau 

negatif. Kompensasi yang sesuai akan memotivasi karyawan untuk mencapai 

tingkat kinerja yang lebih tinggi (Gibson, 1997).  

 Kesesuaian kompenasi mampu memberikan motivasi untuk mencapai 

tingkat kinerja yang tinggi membentuk keyakinan individu kearah perilaku yang 

positif, sehingga aparatur sipil negara memiliki sikap yang cenderung tidak 

mendukung terkait perilaku kecurangan. Akibatnya, aparatur sipil negara 

cenderung memiliki niat melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. Oleh 

karena itu kesesuaian kompensasi diduga akan memperlemah hubungan sikap 

kearah perilaku terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa. 

Kesesuaian kompensasi juga berhasil memoderasi hubungan kontrol 

perilaku persepsian terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa. Kontrol 

perilaku persepsian adalah persepsi seseorang berkenaan dengan perasaan 

mudah atau sulit dalam melakukan suatu perilaku dan kendali yang dirasakan 

diasumsikan mencerminkan pengalaman masa lalu serta antisipasi halangan dan 

rintangan. Kompensasi yang sesuai memotivasi karyawan supaya bekerja lebih 

giat, disiplin dan mengembangkan kompetensinya (Khadarisman, 2012).  

Kesesusaian kompensasi berperan untuk menjadikan aparatur sipil negara 

menjadi disiplin. Aparatur sipil negara yang disiplin dalam proses pengadaan 

barang dan jasa cenderung tidak pernah terlibat dalam perilaku kecurangan yang 
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membuatnya tidak memiliki persepsi  dalam melakukan perilaku fraud, sehingga 

persepsi yang dimiliki aparatur sipil negara cenderung merasa sulit terhadap 

perilaku fraud pengdaan barang dan jasa. Akibatnya aparatur sipil negara tidak 

memiliki niat melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu 

kesesuaian kompensasi diduga akan memperlemah hubungan kontrol perilaku 

persepsian terhadap niat aparatur sipil negara dalam melakukan fraud pengadaan 

barang dan jasa. 

Kesesuain kompensasi nampaknya belum dapat memoderasi hubungan 

norma subyektif terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa. Norma subyektif 

adalah keyakinan normatif yang dimiliki seseorang serta motivasi untuk 

melaksanakan suatu perilaku yang diperoleh dari pihak-pihak tertentu (Ajzen, 

1991). Kesesuaian kompensasi yang didesain agar aparatur sipil negara 

cenderung memiliki perilaku etis belum dapat mempengaruhi keyakinan normatif 

yang dimiliki seseorang serta motivasi untuk melaksanakan suatu perilaku yang 

diperoleh dari pihak disekitarnya yang akan mempengaruhi niatnya untuk 

melakukan suatu perilaku. 

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan berdasarkan data empiris dari norma 

subyektif aparatur sipil negara terkait perilaku fraud pengadaan barang dan jasa. 

Statistik deskriptif menunjukkan rendahnya norma subjektif aparatur sipil negara 

terkait fraud pengadaan barang dan jasa, hal ini dapat diartikan bahwa aparatur 

sipil negara cenderung tidak mendapatkan dukungan dari pimpinan, rekan kerja, 

dan bawahan dalam melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. Pada 

prakteknya, fraud yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa adalah adanya 

kerjasama dari berbagai pihak, tidak adanya dukungan dari pimpinan, rekan kerja, 

dan bawahanya dalam melakukan fraud pengadaan barang dan jasa memberikan 

tekanan sosial untuk menghindari perilaku tersebut. Kompensasi yang sesuai 

ataupun tidak tidak akan mempengaruhi tekanan sosial yang diterima aparatur sipil 
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negara untuk menghindari perilaku fraud. Oleh sebab itu, faktor situasional 

kesesuaian kompensasi tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan 

norma subyektif terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa. 

Hasil penelitian ini mendukung pendapat Ajzen (1991) yang menjelaskan 

ada faktor situasional yang akan mempengaruhi secara tidak langsung hubungan 

sikap kearah perilaku dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat perilaku. 

Namun demikian, belum mendukung pendapatnya yang menjelaskan adanya  

faktor situasional yang akan mempengaruhi secara tidak langsung hubungan 

norma subyektif terhadap niat perilaku. Adapun faktor situasional dalam penelitian 

ini adalah kesesuaian kompensasi. 

Hasil penelitian ini juga mendukung model pengembangan interaksionis 

Trevino (1986) yang menjelaskan bahwa adanya perpaduan dari karakteristik 

individual serta faktor situasional dalam situasi praktis perilaku etis dan tidak etis. 

Terkait faktor situasional dalam situasi praktis perilaku etis atau tidak etis, 

kesesuaian kompensasi adalah faktor situasional yang mempengaruhi seseorang 

dalam berperilaku etis atau tidak etis (Agustina, 2014). 

5.5.5. Pengaruh Moderasi Sistem Pengendalain Internal dalam Hubungan 
Sikap Kearah Perilaku, Norma Subyektif, dan Kontrol Perilaku 
Persepsian terhadap Niat Fraud Pengadaan Barang dan Jasa  

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan sistem pengendalian internal 

memoderasi pengaruh kontrol perilaku persepsian terhadap niat fraud pengadaan 

barang dan jasa. Namun demikian sistem pengendalian internal tidak signifikan 

memoderasi pengaruh sikap kearah perilaku dan norma subyektif terhadap niat 

fraud pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan diterimanya hipotesis  5c 

yang menyatakan sistem pengendalian inetrnal memoderasi pengaruh kontrol 

perilaku persepsian terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa. Hipotesis 5a 

dan 5b yang menyatakan sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh 

sikap kearah perilaku dan norma subyektif terhadap niat fraud pengadaan barang 
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dan jasa tidak didukung dalam penelitian ini. Oleh karena itu hipotesis 5a dan 5b 

ditolak. 

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses pengendalian tindakan 

dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang di lakukan untuk 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan effisien secara 

terus menerus (Peraturan Presiden No. 60, 2008). Agustina (2014) menjelaskan 

sistem pengendalian internal adalah faktor situasional yang akan mempengaruhi 

seseorang dalam berperilaku etis atau tidak etis. Sistem pengendalian internal 

yang berjalan dengan efektif akan mampu menekan perilaku kecurangan dan 

perilaku tidak etis (Wiloppo, 2006). Agustina (2014) menjelaskan melalui sistem 

pengendalian internal aparatur sipil negara merasa diawasi dalam melaksanakan 

tugasnya, sehingga kecendrungan untuk melakukan perilaku tidak etis dapat 

dihindari. 

Kontrol perilaku persepsian adalah persepsi seseorang berkenaan dengan 

perasaan mudah atau sulit dalam melakukan suatu perilaku dan kendali yang 

dirasakan diasumsikan mencerminkan pengalaman masa lalu serta antisipasi 

halangan dan rintangan (Ajzen, 1991). Kontrol perilaku persepsian adalah dampak 

dari ketersediaanya sumber dan kesempatan sehingga seseorang memiliki 

persepsi mengenai perasaan mudah atau sulit untuk melakukan perilaku (Ajzen, 

1988).  

Sistem pengendalian internal yang digunakan sebagai bentuk pengawasan 

mampu meminimalisir sumber atau kesempetan dalam melakukan fraud 

pengadaan barang dan jasa, sehingga persepsi yang dimiliki aparatur sipil negara 

cenderung merasa sulit terhadap perilaku fraud pengadaan barang dan jasa. 

Akibatnya aparatur sipil negara tidak memiliki niat melakukan fraud pengadaan 

barang dan jasa. Oleh karena itu sistem pengendalian internal diduga akan 



79 
 

 
 

memperlemah hubungan kontrol perilaku persepsian terhadap niat aparatur sipil 

negara dalam melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. 

Sistem pengendalian internal nampaknya belum dapat memoderasi 

hubungan sikap kearah perilaku terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa. 

Sikap kearah perilaku adalah penilaian yang dimiliki seseorang untuk mendukung 

atau tidak mendukung dalam melakukan perilaku tertentu yang akan dibentuknya 

(Ajzen, 1991). Ajzen dan Fishbein (1988) menjelaskan sikap seseorang untuk 

mendukung atau tidak mendukung suatu perilaku dihasilkan dari keyakinan dari 

pelaksanaan suatu perilaku berhubungan dengan positif atau negatif. Sistem 

pengendalian internal yang digunakan sebagai bentuk pengawasan belum dapat 

memberikan keyakinan aparatur sipil negara bahwa perilaku fraud pengadaan 

barang dan jasa adalah berhubungan dengan positif atau negatif. Oleh karena itu, 

faktor situasional sistem pengendalian intenal tidak dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan sikap kearah perilaku terhadap niat fraud pengadaan 

barang dan jasa. 

Temuan yang menunjukkan sistem pengendalian internal belum dapat 

memoderasi hubungan sikap kearah perilaku terhadap niat fraud pengadaan 

barang dan jasa juga dapat dijelaskan berdasarkan Prosocial Organizational 

behavior theory. Teori menjelaskan perilaku yang dilakukan oleh anggota sebuah 

organisasi terhadap organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesehjatraan 

organisasi tersebut (Brief dan Motowidlo, 1986). Perilaku prososial juga dapat 

diartikan sebagai setiap perilaku sosial positif yang bertujuan untuk 

menguntungkan atau memberikan manfaat kepada orang lain (Penner et al., 

2005). Adanya tujuan untuk memberikan manfaat kepada orang lain tersebuat 

yang mendorong sikap aparatur sipil negara untuk melakukan perilaku positif, 

tanpa memperdulikan sistem pengendalian internal yang berjalan efektif maupun 

tidak.  
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Sistem pengendalian internal juga nampaknya belum dapat memoderasi 

hubungan norma subyektif terhadap niat fraud pengadaan barang dan jasa. Norma 

subyektif adalah keyakinan normatif yang dimiliki seseorang serta motivasi untuk 

melaksanakan suatu perilaku yang diperoleh dari pihak-pihak tertentu (Ajzen, 

1991). Sistem pengendalian internal yang didesain agar aparatur sipil negara 

merasa diawasi dalam melaksanakan tugasnya belum dapat mempengaruhi 

keyakinan normatif yang dimiliki seseorang serta motivasi untuk melaksanakan 

suatu perilaku yang diperoleh dari pihak disekitarnya yang akan mempengaruhi 

niatnya untuk melakukan suatu perilaku. 

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan berdasarkan data empiris dari norma 

subyektif aparatur sipil negara terkait perilaku fraud pengadaan barang dan jasa. 

Statistik deskriftip menunjukkan rendahnya norma subjektif aparatur sipil negara 

terkait fraud pengadaan barang dan jasa, hal ini dapat diartikan bahwa aparatur 

sipil negara cenderung tidak mendapatkan dukungan dari pimpinan, rekan kerja, 

dan bawahan dalam melakukan fraud pengadaan barang dan jasa. Pada 

prakteknya, fraud yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa adalah adanya 

kerjasama dari berbagai pihak, tidak adanya dukungan dari pimpinan, rekan kerja, 

dan bawahanya dalam melakukan fraud pengadaan barang dan jasa memberikan 

tekanan sosial untuk menghindari perilaku tersebut. Sistem pengendalian interanl 

yang efektif ataupun tidak tidak akan mempengaruhi tekanan sosial yang diterima 

aparatur sipil negara untuk menghindari perilaku fraud. Oleh sebab itu, faktor 

situasional sistem pengendalian internal tidak dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan norma subyektif terhadap niat fraud pengadaan barang 

dan jasa.  

Hasil penelitian ini mendukung pendapat Ajzen (1991) yang menjelaskan 

ada faktor situasional yang akan mempengaruhi secara tidak langsung hubungan 
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kontrol perilaku persepsian terhadap niat perilaku. Namun demikian, belum 

mendukung pendapatnya yang menjelaskan adanya  faktor situasional yang akan 

mempengaruhi secara tidak langsung hubungan sikap kearah perilaku dan norma 

subyektif terhadap niat perilaku. Adapun faktor situasional dalam penelitian ini 

adalah sistem pengendalian internal 

Hasil penelitian ini juga mendukung model pengemabnagan interaksionis 

Trevino (1986) yang menjelaskan bahwa adanya perpaduan dari karakteristik 

individual serta faktor situasional dalam situasi praktis perilaku etis dan tidak etis. 

Terkait faktor situasional dalam situasi praktis perilaku etis atau tidak etis, sistem 

pengendalian internal adalah faktor situasional yang mempengaruhi seseorang 

dalam berperilaku etis atau tidak etis (Agustina, 2014).  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 

6.1. Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan niat aparatur sipil negara untuk melakukan 

fraud pengadaan barang dan jasa akan menjadi lemah jika sikap kearah perilaku, 

norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian aparatur sipil negara yang lemah 

terkait dengan fraud pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian ini merupakan 

implikasi secara nyata hubungan sikap kearah perilaku, norma subyektif dan 

kontrol perilaku persepsian terhadap niat perilaku berdasarkan teori perilaku 

terencana yang diimpikasikan dalam sebuah perilaku fraud. Hasil penelitian ini 

mendukung teori perilaku terencana Ajzen (1991) yang menyatakan bahwa sikap 

kearah perilaku, norma subyektif dan kontrol perilaku persepsian berpengaruh 

positif terhadap niat perilaku.  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan niat aparatur sipil negara untuk 

melakan fraud pengadaan barang dan jasa yang didorong oleh sikap kearah 

perilaku, norma subyektif dan kontrol perilaku persepsian, pada praktiknya dapat 

dipengaruhi oleh faktor situasional yang dirasakan oleh aparatur sipil negara. 

Adapun faktor situasional yang dirasakan oleh aparatur sipil negara yaitu 

kesesuaian kompensasi dan sistem pengendalian internal. 

Kompensasi yang sesuai memiliki peran untuk memperlemah niat aparatur 

sipil negara untuk melakukan fraud pengadaan barang dan jasa yang didorong 

oleh pengaruh dari sikap kearah perilaku dan kontrol perilaku persepsian. Namun 

demikian, kompensasi yang sesuai belum berhasil mempengaruhi niat aparatur 

sipil negara untuk melakukan fraud pengadaan barang dan jasa yang didorong 

oleh pengaruh dari  norma subyektif. 
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Sistem pengendalian internal juga memiliki peran untuk memperlemah niat 

aparatur sipil negara untuk melakukan fraud pengadaan barang dan jasa yang 

didorong oleh pengaruh dari kontrol perilaku persepsian. Namun demikian, sistem 

pengendalian internal belum berhasil mempengaruhi niat aparatur sipil negara 

untuk melakukan fraud pengadaan barang dan jasa yang didorong oleh pengaruh 

dari  sikap kearah perilaku dan norma subyektif. 

Temuan penelitian ini mendukung pendapat Ajzen (1991) dan Trevino 

(1986). Ajzen (1991) yang menyatakan bahwa ada variabel lain secara tidak 

langsung yang akan mempengaruhi hubungan sikap kearah perilaku dan kontrol 

perilaku persepsian terhadap niat perilaku. Selain itu, hasil penelitian ini 

mendukung pendapat Trevino (1986) yang menjelaskan bahwa dalam situasi 

praktis perilaku etis atau tidak etis tidak hanya hasil dari karakteristik individual 

saja, namun perpaduan dari karateristik individual dan situasional. 

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teori perilaku terencana 

adalah teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku fraud pengadaan 

barang dan jasa yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Selain itu, melalui 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa niat aparatur sipil negara dalam melakukan 

fraud pengadaan barang dan jasa tidak hanya hasil dari karakteristik individual 

saja, tetapi aparatur sipil negara juga mempertimbangkan faktor situasional yang 

akan mempengaruhi niatnya dalam melakukan fraud pengadaan barang dan jasa, 

sebagaimana dalam model interaksionis. 

6.2. Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, adapun keterbatasan 

penelitian akan di uraikan sebagai berikut : 

1. Pada beberapa pemerintah daerah memiliki tingkat pengembalian kuisioner 

yang sangat rendah. Pokja ULP yang menjadi responden penelitian tersebar 
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pada tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah sehingga sulit untuk ditemui. 

Akibatnya, hasil penelitian ini rentan terhadap bias.  

2. Penelitian ini terbatas menyoroti faktor situasional manajerial yaitu 

kesesuaian kompensasi dan sistem pengendalian internal. Penelitian ini 

belum mencakup seluruhnya variabel eksternal yang diduga dapat  

mempengaruhi hubungan yang mempengaruhi hubungan sikap kearah 

perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat 

perilaku. 

6.3. Saran Penelitian 

Berdasarkan keterbatasan dari penelitian ini, maka diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini. adapun saran penelitian untuk 

penelitian selanjutnya diuraikan sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya hendaknya memiliki waktu yang relatif lama dalam 

melakukan penelitian, selain itu juga memiliki rekanan pada tiap institusi 

bersangkutan. 

2. Peneliti selanjutnya hendaknya mengekspolorasi pada jenis pekerjaan yang 

berbeda dan pada demografi yang berbeda agar dapat melakukan 

perbandingan perilaku menjadi lebih luas.  

3. Penelitian selanjutnya hendaknya mengeksplorasi variabel eksternal lainya 

selain faktor situasional manajerial yaitu variabel demografi, karakteristik 

personalitas, kepercayaan dan sikap mengenai obyek-obyek dan 

karakteristik tugas yang diduga memoderasi hubungan sikap kearah 

perilaku, norma subyektif, kontrol perilaku persepsian terhadap niat perilaku 

fraud.  
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