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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Fraud Diamond Theory 

Fraud Diamond adalah pandangan baru terhadap fenomena fraud yang 

diusulkan oleh Wolfe & Hermanson (2004). Teori ini adalah bentuk pembaruan 

dari Teori Fraud Triangle oleh Cressey (1950) yang menambahkan elemen 

qualitatif yang diyakini memiliki hubungan signifikan dengan tindakan fraud. Jika 

dalam Teori Fraud Triangle (Cressey, 1950) Tuanakotta (2010:207) menjelaskan 

bahwa terdapat elemen yaitu Incentive/Pressure (tekanan), Opportunity (peluang), 

dan Rasionalization (rasionalisasi), 3 elemen tersebut dalam Teori Fraud Diamond 

mengalami penambahan elemen yaitu Capability/Capacity (kemampuan). 

 

Gambar 2.1 Elemen Fraud Diamond (Wolfe & Hermanson, 2004) 

a. Incentive/Pressure (Tekanan) 

Incentive atau tekanan dapat didefinisikan sebagai motif dari perilaku 

seseorang untuk melakukan penyelewengan karena dipicu oleh adanya dorongan 



 
 

12 
 

yang dirasakan (Arles, 2014). Setiap pelaku harus menghadapi beberapa jenis 

tekanan untuk dapat melakukan penipuan. Tekanan yang dirasakan diartikan 

sebagai motivasi yang menuntun pelaku untuk terlibat dalam perilaku yang tidak 

etis. Tekanan semacam ini dapat terjadi pada semua pihak di semua tingkatan 

organisasi dan dapat terjadi karena berbagai alasan (Ruankaew, 2016). Alasannya 

dapat berupa adanya tekanan finansial, tekanan karena adanya dorongan dari 

kebiasaan yang buruk dan tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan 

(Wijayani, 2016). 

b. Opportunity (Peluang/Kesempatan) 

Elemen Opportunity dalam kaitannya dengan fraud diartikan sebagai suatu 

keadaan yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang 

tidak dibenarkan seperti tindakan penyelewengan (Arles, 2014). Peluang bisa 

terjadi karena dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian internal, pengawasan yang 

kurang terkontrol, atau karena posisi yang strategis. Dengan memanfaatkan suatu 

kondisi atau posisi tertentu, seseorang dapat dengan leluasa mengatur kepentingan 

orang banyak. 

c. Rationalization (Rasionalisasi) 

Konsep rasionalisasi menunjukkan bahwa pelaku harus bisa merumuskan 

beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum terlibat 

dalam perilaku yang tidak etis (Abdullahi, Mansor & Nuhu, 2015). Rasionalisasi 

memungkinkan penipu memandang tindakan ilegalnya sebagai suatu tindakan 

yang dapat diterima. Alasan seperti tergoda untuk melakukan fraud karena merasa 

rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas 
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tindakan fraud tersebut bisa menjadi pembenaran dari penyelewengan yang terjadi 

(Zulaikha & Hadiprajitno, 2016). Pada akhirnya, tindakan rasionalisasi ini hanya 

akan menghasilkan pemakluman dari tindakan fraud yang telah terjadi, apalagi 

jika tindakan fraud dilakukan secara terus-menerus. 

d. Capacity/Capability (Kemampuan) 

Capacity atau kapabilitas diartikan sebagai suatu kemampuan atau 

kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupinya, yang 

mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabui 

sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal-hal yang 

sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi (Arles, 2014). 

Kaitan antara teori Fraud Diamond dengan penelitian ini menekankan 

pada motif untuk melakukan suatu tindakan, baik itu tindakan untuk tetap patuh 

pada aturan seperti mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada atau 

sebaliknya, menyimpang dari jalur yang sebenarnya. Implikasinya adalah tentang 

bagaimana pressure (tekanan) dapat memotivasi seseorang untuk bertindak 

negatif, tekanan ini bisa berasal dari atasan seperti adanya kewajiban upeti, 

menyetor sejumlah dana kepada pimpinan atau instansi lain yang terkait sebagai 

balas jasa karena telah memperjuangkan anggaran dari suatu proyek pekerjaan. 

Opportunity (kesempatan/peluang) berkaitan dengan lemahnya pengendalian 

internal atau tidak berjalan sebagaimana mestinya atau adanya hubungan internal 

antara penyedia barang dan kontraktor sehingga menjadi celah bagi pelaku untuk 

merekayasa pemenangan tender, memanipulasi harga, gratifikasi terkait perizinan, 

ketidaksesuaian spesifikasi terhadap pengadaan barang jasa. 
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Rasionalisasi (rasionalization) pada proses pengadaan akan berdampak 

pada pemikiran bahwa tindakan fraud yang dilakukan merupakan tindakan yang 

sudah umum dilakukan oleh kebanyakan orang. Pelaksana kegiatan secara 

rasional merasa bahwa tindakan penyelewengan pengadaan barang dan jasa 

adalah hal yang lumrah terjadi, seperti pembenaran bahwa nilai yang dikorupsi 

masih dalam jumlah yang sedikit sehingga kekurangannya tidak akan begitu jelas 

terlihat. Sementara untuk Capability (kemampuan) berkaitan dengan kemampuan 

seseorang untuk melihat celah tentang kapan dan bagaimana pelaku dapat 

mengurangi spesifikasi dari barang/jasa, penurunan kualitas pekerjaan atau 

bagaimana melakukan tindakan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa 

untuk suatu proyek tertentu. Keempat elemen dari Fraud Diamond Theory tentu 

bisa menjadi alasan mengapa pihak pelaksana pengadaan barang jasa dapat saja 

melakukan tindakan fraud. 

2.2 Konsep Kebijakan Publik 

Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai the authoritative 

allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai 

secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat (Taufiqurokhman, 2014:03). 

Pengertian kebijakan juga didefinisikan sebagai suatu rangkaian yang timbul dari 

adanya perencanaan program, aktivitas, aksi, tindakan, keputusan atau sikap dari 

pihak-pihak yang terlibat dengan tujuan untuk memitigasi permasalahan yang ada 

(Iskandar, 2012). Adanya ketetapan dari suatu kebijakan menjadi hal yang urgent 

untuk mencapai tujuan organisasi. 
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Thoha (2012) membagi aspek kebijakan ke dalam dua hal, yaitu: 

a. Kebijakan sebagai suatu praktik sosial. Aspek ini timbul sebagai hasil dari 

rumusan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dipengaruhi oleh kejadian-

kejadian yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat. Pada akhirnya, 

kebijakan ini tumbuh dan berkembang menjadi satu dalam praktik 

kehidupan masyarakat.  

b. Kebijakan sebagai respon atau feedback dari peristiwa yang telah terjadi, 

baik itu peristiwa yang menghasilkan kesesuaian tujuan yang terjadi 

diantara beberapa pihak yang berkonflik, maupun peristiwa yang 

diciptakan untuk merangsang pihak terkait untuk memposisikan diri dari 

perlakuan yang tidak rasional terhadap dirinya, tapi diselaraskan demi 

mencapai tujuan bersama.  

Melalui dua aspek tersebut, kebijakan dinyatakan sebagai upaya-upaya 

yang dilakukan untuk memperoleh tujuan-tujuan yang ingin dicapai, dimana 

upaya tersebut dihasilkan dari proses pemecahan masalah yang telah terjadi 

dengan didukung oleh sarana dan tahapan waktu yang telah ditentukan. Kebijakan 

umumnya hanya berupa pedoman yang sifatnya sangat mendasar karena dijadikan 

sebagai landasan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai suatu tujuan 

tertentu.  

Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang 

menyangkut dengan badan-badan administratif seperti pemerintah yang memang 

diupayakan dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program yang telah 

dirancang sebelumnya, tapi juga berkaitan keadaan-keadaan strategis yang 
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bersumber dari kekuatan politik, social dan ekonomi yang baik secara langsung 

maupun tidak dapat mempengaruhi perilaku pihak yang terkait. Setelah isi 

kebijakan dirancang atau disusun sedemikian rupa, baik buruknya hasil dari 

pengimplementasian suatu kebijakan akan dapat dievaluasi setelah kebijakan yang 

dimaksud telah selesai dilaksanakan, yaitu melihat dampak yang dihasilkan dari 

adanya pelaksanaan kebijakan terkait (Ramdhani dan Ramdhani, 2017). 

Selain kedua aspek diatas, pelaksanaan kebijakan juga dapat dipengaruhi 

oleh aspek terkait berikut ini (Wahyudi, 2016):  

a. Kewenangan/Struktur Birokrasi 

Aspek ini berhubungan dengan struktur birokrasi atau kewenangan 

yang menyangkut dengan posisi atau peranan seseorang dalam 

kelembagaan sebagai individu yang melaksanakan suatu kebijakan. 

Utamanya, aspek ini dimuat dalam prosedur baku atau Standard 

Operating Procedures (SOP) dari suatu organisasi. 

b. Komunikasi 

Komunikasi sebagai suatu alat penghubung mempengaruhi proses 

pelaksanaan kebijakan publik. Melalui komunikasi yang baik tentu 

diharapkan dapat menimbulkan dampak yang baik pula terhadap 

jalannya proses kebijakan karena pengkomunikasian informasi dengan 

cara yang tepat, dapat mengurangi kesenjangan informasi antara 

rencana dan pelaksanaan yang mana hal ini dapat mempengaruhi 

capaian sasaran dan tujuan (Afandi dan Warjio, 2015). 
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c. Sumberdaya 

Pelaksanaan kebijakan juga harus didukung dengan tersedianya 

sumber daya yang memadai baik itu manusia, materi maupun metode 

yang dilakukan. Kurangnya sumber daya yang seharusnya 

dimaksimalkan dalam upaya untuk melaksanakan suatu kebijakan akan 

berpengaruh pada capaian tujuan. Pelaksanaan kebijakan yang tidak 

didukung dengan sumber daya yang baik tentu hanya akan berakhir 

sebagai materi yang tidak terealisasi di masyarakat. Oleh sebab itu, 

ketersediaan sumber daya menjadi faktor penting dalam mendukung 

pelaksanaan kebijakan.  

d. Disposisi atau sikap dari pelaksana 

Aspek sikap dari individu sebagai pelaksana juga berpengaruh dalam 

pelaksanaan kebijakan. Bagus atau tidaknya hasil yang ditimbulkan 

dari peran individu pelaksana akan bermuara pada faktor-faktor baik 

itu faktor pendukung maupun faktor penghambat. Jika individu 

pelaksana memposisikan dirinya dengan baik, maka hal ini akan 

berdampak positif terhadap jalannya pelaksanaan kebijakan. Begitu 

pula sebaliknya, akan berdampak negatif jika pelaksana memilih untuk 

tidak sejalan dengan kebijakan yang ada. Oleh karena itu, ketepatan 

dalam memilih orang-orang atau pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan kebijakan menjadi penting untuk dilakukan (Afandi dan 

Warjio,2015). 
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Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yaitu 

meliputi:input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan dan 

agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi 

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu-isu dan formula kebijakan dapat 

dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/atau kelompok-

kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan 

(Ramdhani dan Ramdhani, 2017).  

Demikian halnya dengan probity audit sebagai suatu proses yang timbul 

karena banyaknya isu terkait kasus korupsi yang terjadi pada proses pengadaan 

barang/jasa pemerintah yang kemudian telah dirumuskan kebijakan 

pelaksanaannya melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor:PER-362/K/D4/2012 

tentang adanya Pedoman Probity Audit yang secara khusus membantu APIP 

dalam melakukan pengawasan secara real time, dan sebagai upaya untuk 

mendetksi dan mencegah terjadinya kecurangan terhadap pengadaan barang/jasa. 

Lebih lanjut, output yang dihasilkan dari adanya penerapan ini adalah 

diperolehnya laporan hasil probity audit yang merupakan hasil kinerja dari 

penerapan probity audit terhadap pengadaan barang jasa pemerintah, yang laporan 

tersebut ditujukan untuk ditindaklanjuti penerapannya. 

2.3 Probity Audit 

a. Probity dan Probity Audit 

Metropolitan Planning Authority  (MPA) (2014), mendefinisikan Probity 

sebagai: 
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“Probity may be defined as uprightness in one’s dealings; integrity; firm 

adherence to an athical code of values. In common use, the term “probity” 

includes concepts of uprightness, honesty, proper and ethical conduct and 

propriety in dealings. Probity is often also used in government in a 

general sense to mean good process”.   

Metropolitan Planning Authority (MPA) menilai Probity sebagai wujud 

kelurusan hati dari tingkah laku seseorang, sebagai suatu bentuk integritas, bentuk 

kepatuhan terhadap nilai-nilai kode etik. Biasanya, istilah “probity” mencakup 

pada konsep kejujuran, perilaku yang benar dan etis serta kepatuhan dalam 

transaksi. Istilah probity juga sering digunakan dalam pemerintahan, untuk 

menggambarkan secara umum dari sebuah proses pemerintahan yang baik.  

Lebih lanjut, konsep Probity didefinisikan oleh Government of South 

Australia (2017: 3): 

“Probity is the evidence of ethical behaviour commonly associated with 

the practice of adopting and following well-considered procedures and 

processes to ensure that procurement decisions are fair, transparent and 

defensible. Probity aims to maintain the integrity of the public sector by 

minimising conflicts and problems and by avoiding improper practices 

(actual or perceived).” 

 

Probity merupakan bukti perilaku etis terhadap pengadopsian dari 

prosedur untuk memastikan apakah proses pengadaan telah dilakukan secara adil, 

transparan dan akuntabel. Probity bertujuan untuk mempertahankan integritas 

sektor publik dengan meminimalkan konflik dan permasalahan dengan cara 

menghindari praktik-praktik yang tidak pantas. Dengan fondasinya yang merujuk 

pada nilai-nilai akuntabilitas, kesetaraan, memperhatikan sifat kehati-hatian, 

adanya keterbukaan serta didukung dengan niatan baik, sehingga setiap keputusan 

yang dibuat oleh pemangku kepentingan telah benar-benar dilaksanakan 
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berdasarkan komitmen kehati-hatian dan benar-benar untuk kebaikan mereka. 

Bahwa setiap keputusan yang disertai dengan risiko yang besar telah dijamin 

kebenarannya.  

Sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit 

Pengadaan Barang dan Jasa bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). 

Peraturan ini diterbitkan oleh BPKP pada tahun 2012, bahwa secara 

komprehensif, konsep probity tidak hanya digunakan untuk mencegah terjadinya 

korupsi atau ketidakjujuran tetapi juga untuk memastikan bahwa proses 

penyelenggaraan kegiatan di sektor publik seperti proses pengadaan barang/jasa, 

penjualan aset dan pemberian sponsor/hibah agar dapat dilaksanakan secara wajar, 

obyektif, transparan dan akuntabel. Proses ini tentu berbeda dengan audit 

pengadaan barang jasa yang biasa dilaksanakan oleh BPK-RI. Jika umumnya 

audit pengadaan barang dilaksanakan setelah proses pengadaan barang dan jasa 

selesai, maka proses probity audit terjadi ketika proses pengadaan barang dan jasa 

berlangsung (real time audit/ current audit), melalui hal ini diharapkan setiap 

temuan atau ketidaksesuaian prosedural yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti. 

b. Prinsip Dasar Probity Audit 

Menurut Metropolitan Planning Authority (MPA) (2014) bahwa terdapat 5 

prinsip dasar dari pelaksanaan Probity Audit, meliputi: 



 
 

21 
 

1. Value for money, melibatkan pertimbangan semua faktor yang relevan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, bukan hanya sekedar nilai 

moneternya. 

2. Impartiality and fairness; dengan adanya probity dapat menghindari hal-

hal yang dapat menimbulkan bias yang dapat membahayakan integritas, 

seperti keberpihakan pada salah satu sisi. 

3. Removal if improper influence from conflict of interest; probity berperan 

dalam menghindari pengaruh yang timbul dari konflik kepentingan. 

4. Accountability and transparency; probity menghendaki adanya 

akuntabilitas dan transparansi dalam mencermati hal-hal yang dapat 

mempengaruhi keputusan sehingga harus memperhatikan alasan yang 

relevan. 

5. Confidentiality and security; selain adanya akuntabilitas dan transparansi, 

probity juga berperan dalam keamanan dan kerahasiaan. 

Prinsip dasar pelaksanaan probity audit tersebut sesuai dengan tujuan dari 

penerapan probity audit yaitu untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa telah dilakukan oleh pelaksana pengadaan berdasarkan kejujuran, 

integritas dan kebenaran untuk mentaati prinsip pengadaan sesuai ketentuan yaitu 

efisiensi, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan 

akuntabel. 

c. Pelaksana Probity Audit 

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai aparat pemerintah 

sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
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tentang sistem pengendalian internal menjelaskan bahwa perwujudan peran APIP 

yang efektif antara lain : 

a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi 

dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi 

pemerintah. 

b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen 

risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 

c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas 

dan fungsi instansi pemerintah. 

Ketiga poin di atas juga berlaku termasuk pada pengawasan dari adanya 

penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sebagai salah satu kegiatan yang 

dilakukan oleh organisasi pemerintah yaitu inspektorat. Salah satu cara prosedur 

yang dilakukan oleh inspektorat untuk memberikan keyakinan yang memadai 

terkait pengadaan barang/jasa ialah dengan melakukan audit pengadaan 

barang/jasa. Audit pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh inspektorat 

diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses 

penyelenggaraan pengadaan barang/jasa telah berjalan secara efektif, efisien dan 

akuntabel (Syukron, 2017).  

Adapun alasan mendasar dari adanya pelaksanaan probity audit adalah 

untuk mendorong peran dan fungsi APIP dalam Prevent (mencegah), Deter 

(menangkal) dan Detect (mendeteksi) segala penyimpangan yang mungkin terjadi 

pada setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga APIP 



 
 

23 
 

memiliki peran dan fungsi sebagai early warning system pengadaan barang/jasa 

pemerintah (BPKP, 2012).  

Probity Auditor adalah seseorang atau sekelompok orang (independen) 

yang melakukan audit atas proses pengadaan barang dan jasa dengan pendekatan 

probity. Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP, probity auditor setidaknya harus 

memenuhi kriteria dan kualifikasi sebagai probity auditor. Kualifikasi tersebut 

selain berkaitan dengan syarat personal seperti yang disyaratkan pada seorang 

auditor, juga dilengkapi dengan syarat formal sebagai berikut: 

 Berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1) 

 Memiliki Sertifikat Keahlian bidang Pengadaan Barang/Jasa 

 Memiliki Sertifikat Jabatan Auditor 

d. Sasaran Probity Audit   

Berdasarkan Pedoman Probity Audit (BPKP, 2012) dijelaskan bahwa 

sasaran Probity Audit, meliputi: 

1. Meyakinkan bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan secara benar sesuai 

kebutuhan, baik secara jumlah, kualitas, waktu dan nilai pengadaan yang 

menguntungkan. 

2. Meyakinkan bahwa prosedur pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Meyakinkan bahwa kuantitas, kualitas dan harga barang/jasa yang 

diperoleh melalui proses pengadaan telah sesuai dengan kontrak dan 
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diserahterimakan tepat waktu, ditempatkan di lokasi yang tepat dan 

dimanfaatkan sesuai tujuan pengadaannya. 

4. Mencegah penyimpangan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. 

5. Mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern atas pengadaan 

barang/jasa guna penyempurnaan sistem tersebut.  

e. Dampak Probity Audit 

Dampak yang dihasilkan dari adanya proses pengadaan barang/jasa sesuai 

dengan prinsip-prinsip probity yang terkandung dalam Pedoman Probity Audit 

(BPKP, 2012) adalah sebagai berikut: 

1. Meminimalkan potensi adanya permasalahan hukum. 

2. Memberikan keyakinan secara independen dan objektif atau kejujuran 

(probity) proses pengadaan barang jasa. 

3. Memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan kegiatan 

sektor publik telah dilakukan melalui proses yang terintegrasi dan dapat 

dipercaya. 

4. Meningkatkan integritas sektor publik melalui perubahan organisasi dan 

perubahan perilaku. 

5. Menghindari praktik korupsi. 

6. Menghindari permasalahan dan konflik. 

2.4 Konsep Pengendalian Internal  

The Committe Of Sponsoring Organization Of Treadway Commission 

(COSO, 2013) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:  
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“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, 

management, and other personnel, designed to provide reasonable 

assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, 

reporting, and compliance”.  

 

Mengacu pada definisi di atas, pengendalian intern merupakan suatu 

proses bagian integral aktivitas operasional organisasi yang bertujuan untuk 

menyediakan keyakinan memadai atas efektivitas dan efisiensi organisasi, 

keandalan pelaporan keuangan, serta ketaatan organisasi terhadap hukum. 

Pengendalian intern menciptakan dasar deskripsi pekerjaan yang harus dilakukan 

oleh individu sesuai dengan fungsinya karena diharapkan dapat menjamin 

perlindungan dana organisasi, memastikan bahwa ada pengelolaan aset yang 

efektif dan efisien, serta laporan keuangannya telah akurat (Murwanto, 

2012:136). 

Gamage dan Fernando (2014) mendefinisikan pengendalian intern sebagai 

suatu proses yang dirancang dan dipengaruhi oleh tata kelola organisasi, 

manajemen, dan pihak lainnya yang saling terkait yang tujuannya adalah untuk 

memberikan kepastian kinerja organisasi yaitu berkaitan dengan keandalan 

laporan keuangan organisasi, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian intern dirancang dan 

diimplementasikan secara khusus pada risiko bisnis yang akan mengancam 

pencapaian tujuan dari organisasi. Sistem pengendalian intern yang lemah akan 

menyebabkan skandal, kerugian, dan kegagalan bagi kelangsungan organisasi. 

Efektif tidaknya sistem pengendalian intern dapat dinilai ketika individu atau 

kelompok organisasi mampu mengurangi risiko kehilangan aset, mencegah dan 
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mendeteksi kesalahan, memastikan keandalan laporan keuangan dan kepatuhan 

terhadap undang-undang.  

Melalui sasaran dan tujuan yang jelas dari organisasi, didukung pula 

dengan konsistensi dari pencapaian tujuan tersebut, maka pengendalian internal 

dapat dikaitkan dengan penilaian terhadap risiko yang mungkin mengancam 

suatu organisasi. Artinya bahwa dengan adanya kejelasan dari sasaran dan tujuan 

organisasi, maka risiko yang mungkin muncul dalam operasi dapat dengan jelas 

diatasi. Risiko-risiko tersebut, baik yang berupa risiko internal dan eksternal  

dapat mencegah pencapaian tujuan di setiap tingkat dalam sebuah organisasi. 

Manajemen organisasi harus mengambil tindakan yang tepat dan benar-benar 

diperlukan guna mencegah terjadinya risiko ini. Meskipun terkadang manajemen 

tidak bisa terhindar dari risiko yang terjadi akan tetapi pada situasi ini, 

manajemen organisasi harus mampu menentukan apakah akan menerima risiko, 

menguranginya sampai tingkat yang dapat diterima, atau menghindari risiko. 

Manajemen organisasi harus memastikan setiap risiko dinilai dan ditangani 

dengan benar untuk mencapai tujuan organisasi (Millichamp, 2002). 

Pengendalian internal sebagai bagian utama dalam pengelolaan suatu 

organisasi tentu memiliki unsur-unsur sebagai turunan atau cara manajemen 

dalam menjalankan kegiatan organisasi. Unsur-unsur pengendalian internal 

tersebut menurut Murwanto (2012: 137) terbagi ke dalam 5 (lima) hal berikut ini: 

 Lingkungan pengendalian 

 Penilaian risiko 

 Aktivitas pengendalian 
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 Informasi dan komunikasi 

 Pemantauan  

2.5 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa mendefinisikan pengadaan barang/jasa sebagai kegiatan 

memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat 

Daerah/ Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai 

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Menurut Sutedi 

dalam Nurchana (2014) pengadaan barang/jasa mencakup penjelasan seluruh 

proses sejak awal perencanaan, persiapan, perizinan, penentuan pemenang lelang 

hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, 

pekerjaan, atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa 

konsultasi hukum. 

Transparency International (2014: 6) menyatakan,  

“Publik procurement refers to the acquisition by government department or 

any government-owned institution of goods or services, ranging from bed 

sheet for hospitals and textbooks for schools to financial and legal services, 

as well as the commissioning of large-scale construction works, such as 

roads, bridges and airports. Public procurements refers to all the stages of 

the contracting process, covering the initial needs assessment, budget 

allocations and initial market research through to the preparation of the 

tender, evaluation of applications and award of contracts.” 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa pengadaan barang 

dan jasa publik adalah segala hal yang mengacu pada pengakuisisian atau 

penambahan yang dilakukan oleh institusi-institusi pemerintah atas barang atau 

jasa, mulai dari seprai untuk rumah sakit, buku pelajaran bagi sekolah, jasa 
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konsultan keuangan dan hukum, serta penugasan pekerjaan konstruksi skala besar, 

seperti jalan, jembatan dan bandara. Pengadaan barang dan jasa tersebut mengacu 

pada seluruh tahapan-tahapan meliputi proses kontrak, penilaian awal kebutuhan, 

alokasi anggaran dan riset atas survei pasar, hingga persiapan tender, evaluasi 

aplikasi dan penyerahan kontrak (Hanapi, 2017). Sehubungan dengan hal tersebut, 

tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa publik harus memenuhi tujuan dari 

diadakannya barang dan jasa pemerintah. Adapun tujuan pengadaan barang/jasa 

seperti yang termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Instansi 

Pemerintah sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2000 ialah untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan instansi 

pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat 

dipertanggunggjawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu, secara efektif dan 

efisien, dan menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. 

Selanjutnya, tujuan pengadaan di atas dijelaskan lebih rinci oleh Bastian 

(2010: 5) yaitu untuk memenuhi: (1) Ekonomi, (2) Subtitusi Impor, (3) 

Pengembangan Kompetisi, (4) Dimensi Penataan, (5) Perlindungan terhadap 

Kepentingan Masyarakat, dan (6) Kebijakan pengadaan barang/jasa yang sadar 

lingkungan, pilihan produk, dan metode produksi didasarkan pada kriteria 

perlindungan lingkungan dan pengawetan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui. 

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam memenuhi tujuannya untuk 

mendapatkan barang/jasa yang berkualitas dengan memperhatikan efektifitas dan 

efisiensi dalam penggunaan dana sektor publik, juga harus memenuhi prinsip-
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prinsip dasar pengadaan barang/jasa. Menurut Murwanto (2012:324) ada beberapa 

prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa: 

a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan 

menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang 

ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang 

telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesua 

denga sasaran yang ditetapkan. 

c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi 

penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui 

persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan 

memenuhi syarat dan kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur 

yang jelas dan transparan. 

d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan 

barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, 

hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi 

peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada 

umumnya. 

e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi 

semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi 

keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun. 
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f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun 

manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan 

pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang 

berlaku dalam pengadaan barang/jasa. 

Prinsip-prinsip tersebut ditujukan kepada beberapa pihak yang terlibat  

dalam proses pengadaan barang/jasa. Pihak-pihak tersebut disebutkan oleh 

Fuddloilulhaq & Usman (2017), yaitu terdiri dari: 

a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) 

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

c. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan 

d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 

e. Penyedia Barang/Jasa 

Pihak-pihak tersebut di atas merupakan pihak yang berwenang dalam 

mengeluarkan keputusan dan tindakan dalam proses pengadaan barang/jasa. 

Adanya pihak-pihak tersebut diselaraskan dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan 

barang/jasa dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi 

terciptanya efisiensi, partisipasi dan persaingan yang sehat dan terbuka antara 

penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, menjamin rasa keadilan 

dan kepastian hukum bagi semua pihak, sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya 

dapat dipertanggungngjawabkan kepada masyarakat, baik dari segi fisik, 

keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas instansi 

pemerintah (Murwanto, 2012:325) 
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2.6 Pelaksanaan Probity Audit pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 

tentang adanya penerapan probity audit yang diterbitkan pada tahun 2012 yang 

mana aturan ini menjadi turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang bertujuan 

untuk memberikan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan 

pemerintahan. Pada dasarnya, meskipun penerapan probity audit ini diatur sejak 

tahun 2012, akan tetapi pada pelaksanaannya, probity audit nampaknya masih 

hijau dan masih sebatas pada tahap sosialisasi-sosialisasi. Hal ini nampaknya 

berbeda dengan negara-negara bersih korupsi yang memang sudah lebih dulu 

akrab dengan probity audit dimana menurut data 2011, ada 32 negara yang skor 6 

ke atas dari rangking 1-10, biasanya mereka adalah negara-negara maju yang 

sudah menggunakan probity dan pre-award audit (KREDIBEL, 2013: 13). 

Pedoman Probity Audit menyebutkan bahwa pelaksanaan Probity Audit 

dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengadaan barang/jasa atau segera 

setelah proses pengadaan barang/jasa berlangsung (real time audit). Adapun 

beberapa teknik dalam pelaksanaan probity audit adalah antara lain dengan 

melakukan analisis terhadap dokumen, melakukan diskusi, wawancara, 

peninjauan langsung (fisik) ke lapangan maupun observasi dengan tetap 

memperhatikan teknik pengauditan lainnya. Langkah-langkah yang dapat 

ditempuh dalam pelaksanaan Probity Audit sebagaimana dijelaskan dalam 

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2012) adalah 

sebagai berikut: 
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1. Tahap Persiapan. Tahap persiapan menjadi tahapan awal dalam merancang 

rencana pelaksanaan probity audit (Probity Audit Plan). Tahapan ini terdiri 

dari a) Penyusunan Tim Audit, dimana dalam proses ini auditor yang 

ditugaskan untuk melaksankaan probity audit mengacu pada kriteria dan 

persyaratan yang ditetapkan dalam kebijakan pelaksanaan probity audit. 

Adapun jumlah, susunan tim, jangka waktu audit disesuikan dengan ruang 

lingkup audit yang dilakukan, disertai dengan surat tugas dikeluarkan oleh 

Pimpinan Instansi yang melaksanakan probity audit dan ditujukan kepada 

auditan. b) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Audit, dalam proses ini 

auditor dan auditan menyusun kerangka acuan kerja yang disepakati 

bersama. Dalam kerangka acuan kerja ditetapkan secara jelas memuat 

tentang: standar audit yang digunakan oleh auditor dalam melakukan 

audit, ruang lingkup pelaksanaan probity audit, kewenangan dan tanggung 

jawab auditor, jangka waktu penugasan audit serta mekanisme dan waktu 

pelaporan audit. c) Pembicaraan dengan pihak auditan dimana auditor dan 

auditan melakukan pembicaraan pendahuluan untuk membahas tujuan, 

ruang lingkup, waktu dan mekanisme pelaporan dan langkah-langkah yang 

dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap prosesdur dan 

ketentuan pengadaan barang/jasa dan pelanggaran prinsip-prinsip probity. 

2. Tahap Pelaksanaan. Langkah-langkah pelaksanaan probity audit mengacu 

pada pedoman probity audit pengadaan barang/jasa yang mana pada tahap 

ini terdiri dari tahapan rinci yaitu: a) Perencanaan Pengadaan, b) Persiapan 

Pemilihan Penyedia, c) Pemilihan Penyedia, d) Penandatanganan dan 
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pelaksanaan kontrak, dan  e) Pemanfaatan Hasil pengadaan barang/jasa. 

Lebih rinci, penerapan probity audit untuk tahap pelaksanaan disajikan 

dalam tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 

Tahapan Pelaksanaan Probity Audit 

Sumber : Peraturan Kepala BPKP (2012) 

3. Tahap Pelaporan. Tahap ini merupakan tahap terakhir yang isinya memuat 

tentang hasil audit yang dituangkan dalam format laporan berisi 

Tahap 

Perencanaan 

Pengadaan 

Tahap 

Persiapan 

Pemilihan 

Penyedia 

Barang/Jasa 

Tahap Pemilihan 

Penyedia 

Barang/Jasa 

Tahap 

Penandatanganan 

dan Pelaksanaan 

Kontrak 

Tahap 

Pemanfaatan 

Hasil 

Barang/Jasa 

Identifikasi 

Kebutuhan 

Audit 

Organisasi 

Pengadaan 

Pengumuman 

pengadaan 

Penyusunan 

rancangan kontrak 

Penyerahan 

barang dan 

jasa 

Penyusunan 

Penetapan 

Rencana 

Penganggaran 

Rencana 

pemilihan 

penyedia 

barang/jasa 

Pendaftaran dan 

pengambilan 

dokumen 

penandatanganan 

kontrak, dan 

penyerahan jaminan 

pelaksanaan 

Pencatatan 

barang dan 

jasa dalam 

daftar 

inventaris 

Penetapan 

Kebijakan 

Umum 

Sistem 

pengadaan dan 

jadwal 

pemilihan 

penyedia 

Pemberian penjelasan 

atau Aanwijzing 

Surat perintah 

mulai kerja, 

program mutu, 

mobilitas, 

pemeriksaan 

lapangan 

pemanfaatan 

barang jasa 

Pembahasan 

Anggaran 

dengan 

DPR/D 

Harga Perkiraan 

Sendiri 

Pemasukan dokumen 

penawaran, 

Pembukaan 

dokumen, evaluasi 

dan pembuktian 

Pembayaran, 

perubahan lingkup 

pekerjaan 

- 

Pengumuman 

RUP (Rencana 

Umum 

Pengadaan) 

Penyusunan 

Dokumen 

Pengadaan 

Penetapan Pemenang, 

pengumuman 

pemenang dan 

sanggahan 

Penyelesaian 

pekerjaan 

- 
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simpulan/pendapat auditor atas proses pengadaan barang dan jasa dan 

disampaikan kepada auditan. Laporan ini kemudian ditujukan kepada 

pihak auditan untuk ditindaklanjuti baik itu perbaikan maupun koreksi. 

Apabila pihak auditan menolak untuk melakukan perbaikan atau koreksi 

seperti simpulan yang disampaikan auditor, maka auditor melaporkan 

kondisi tersebut kepada atasan auditan untuk diambil langkah-langkah 

yang diperlukan. 

Menurut Peraturan Kepala BPKP (2012) bahwa pekerjaan pengadaan 

barang jasa yang menjadi sasaran Probity Audit didasarkan pada paket pekerjaan 

dengan analisis risiko sebagai berikut: 

a. Paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks 

b. Paket pekerjaan memiliki latar belakang yang kontroversial atau 

berhubungan dengan permasalahan hukum 

c. Paket pekerjaan sangat sensitif secara politis 

d. Paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan 

e. Paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas 

f. Paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat 

g. Nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket 

pekerjaan yang lain. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai probity audit sebelumnya telah dilakukan oleh Ng 

dan Ryan (2001) dimana hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan probity audit 

yang dilakukan secara real-time mampu meningkatkan transparansi dan 
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akuntabilitas dari sektor pemerintahan walaupun audit secara after-event juga 

relatif masih dilakukan. Peningkatan probity audit diharapkan memberikan 

dorongan lebih baik pada kebijakan pemerintah. Penelitian berikutnya dilakukan 

oleh Shead (2001) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana probity 

audit dapat meningkatkan kejujuran dalam pelaksanaan pengadaan barang pada 

instansi pemerintahan. Fokus dari penelitian ini terletak pada masalah kejujuran 

instansi pemerintah dalam mengembangkan kebijakan dan pedoman terkait audit 

probity yang pada saat bersamaan tidak termuat dalam standar auditing 

profesional. Sebagai kesimpulan, dalam pelaksanaannya probity audit tidak diakui 

sebagai fungsi khusus dalam sebuah profesi akuntansi, tetapi lebih sebagai lini 

produk baru bagi auditor, termasuk auditor pemerintah. 

Penelitian probity audit juga dilakukan oleh Ndudzo (2014) yang 

difokuskan untuk memeriksa tingkat kejujuran dalam sektor pengadaan barang 

jasa di sektor swasta, yaitu untuk memastikan apakah proses yang dilakukan di 

departemen pengadaan telah sesuai dengan prosedur, undang-undang dan 

peraturan yang mengatur pengadaan di sektor swasta. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa prinsip kejujuran sangat penting diamati saat melakukan 

fungsi pengadaan sampai selesai, mengingat fungsi pengadaan dinilai sangat 

rentan terhadap risiko kecurangan, kesalahan dan korupsi. Diperlukan strategi 

manajemen pembelian dan penawaran untuk memperoleh keunggulan kompetitif 

dan meningkatkan efisiensi dalam lingkungan bisnis yang semakin sulit dan 

kompetitif dalam proses pengadaan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Syukron (2017), dimana hasil dari 

penelitian ini menemukan bahwa peran Inspektorat Bantul dalam pengawasan 

proses pengadaan barang/jasa belum berjalan optimal. Pelaksanaan pengawasan 

yang dilakukan Inspektorat Bantul belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 23 Tahun 2017. Selain itu, lemahnya perencanaan anggaran dan 

keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat Bantul menjadi 

faktor-faktor penyebab belum optimalnya pengawasan inspektorat dalam 

mencegah dan mendeteksi permasalahan pengadaan barang/jasa. 

Hasil ini tidak berbeda jauh dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mahfuroh (2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan probity 

audit oleh Inspektorat Kabupaten Rembang pada tahun 2013 belum dapat 

dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan probity audit 

dilaksanakan ketika proses pengadaan barang/jasa tengah berlangsung. 

Keterbatasan jumlah personel, terbatasnya waktu pelaksanaan, kurangnya 

kompetensi auditor, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala-kendala yang 

dihadapi Inspektorat Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan probity audit. 

Selain itu, hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa probity audit 

pengadaan barang/jasa oleh Inspektorat Kabupaten Rembang belum dapat 

mencegah dan mendeteksi kasus kecurangan pengadaan barang/jasa secara 

optimal. Ini disebabkan karena pelaksanaan probity audit hanya terbatas pada 

pemeriksaan atas dokumen administrasi tidak menjangkau hingga pada audit 

untuk efektivitas, ekonomi dan efisiensi pengadaan barang/jasa. 
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Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fuddloilulhaq 

dan Usman (2017) yang berjudul Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan Probity Audit 

Pada BPKP Pusat dengan Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/jasa 

Pemerintah menyatakan bahwa probity audit yang dilakukan oleh BPKP 

merupakan audit yang didasari dari permintaan audit. Audit ini dilakukan secara 

parsial karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BPKP untuk 

melakukan probity audit pada keseluruhan proses pengadaan barang/jasa. 

Sebagian besar probity audit dilakukan pada tahap yang dianggap paling rawan 

terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan tentang pengadaan barang/jasa yaitu 

pada tahap perencanaan dan persiapan pemilihan. Meskipun begitu, hasil evaluasi 

ini menunjukkan bahwa probity audit yang dilakukan BPKP Pusat sudah 

dilaksanakan secara “memadai”. Artinya, sebagian besar kegiatan dalam 

pelaksanaan probity audit yang dialkukan BPKP Pusat sudah dilakukan sesuai 

dengan kriteria yang ditentukan yaitu Pedoman Probity Audit Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).  

 

 

 

 

 

 

 




