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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian pada subjek Whistleblowing 

System dan Whistleblower. Naomi (2015), mengenai penerapan Whistleblowing 

System dan dampaknya terhadap fraud. Metode yang menggunakan pendekatan 

pada eksplorasi teori melalui penguatan pada studi literatur dengan analisis kasus- 

kasus perusahaan yang sudah menerapkan whistleblowing system dan dengan 

analisis survei-survei yang dilakukan oleh Corruption Perception Index (CPI), 

Global Corruption Barometer (GCB), dan Association of Certified Fraud 

Examiners, yang berkaitan dengan fraud, whistleblower, dan whistleblowing 

system. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan whistleblowing system di 

PT Telekomunikasi Indonesia sudah berjalan dengan baik karena adanya 

penurunan tingkat fraud dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Penurunan tingkat 

fraud di PT Telekomunikasi Indonesia dapat terjadi karena perusahaan 

menginvestigasi dan menindaklanjuti kasus fraud yang dilaporkan oleh 

whistleblower melalui whistleblowing system. Penerapan whistleblowing sytem di 

Pertamina juga cukup efektif karena dapat mendeteksi tingkat fraud dengan waktu 

yang relatif cepat. 

Aditya (2012), menganalisis perlindungan hukum terhadap para pelaku 

Whistleblower pada tindak pidana korupsi  Metode pengolahan data yang 

digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif 

yaitu mengkaji literatur-literatur yang berkaitan, pendapat para ahli hukum terkait 

dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bentuk-bentuk perlindungan yang 

didapat oleh whistleblower adalah mendapatkan jaminan tidak dapat dituntut 

secara hukum apabila tidak ikut terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya 

sesuai dengan pasal 10 UU LPSK Tahun 2006 serta jaminan akan keamanan 
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pribadi. Pertanggungjawaban whistleblower sebagai pelaku adalah dapat dipidana 

jika sang pengungkap fakta memiliki unsur unsur pidana didalamnya namun tidak 

dapat dituntut jika hanya menjadi saksi saja karena perlindungan hukum tersebut 

telah dijamin oleh undang-undang.  

Astuti (2014), meneliti perlindungan hukum terhadap Whistleblower dalam 

menyelesaikan tindak pidana korupsi. Karakteristik penelitian hukum ini adalah 

normatif dan menggunakan metode deduktif. Hasil membentuk penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada dua argumentasi tentang perlu perlindungan untuk 

whistleblower yang whistleblower sebagai reporter yang berani untuk melaporkan 

penilaian korupsi yang menarik, sehingga mereka perlu mendapatkan beberapa 

penghargaan dan yang lainnya adalah whistleblower yang memecah jaringan 

kejahatan organisasi dan ancaman untuk dirinya sendiri atau keluarganya sehingga 

keselamatan mereka dalam bahaya, sehingga mereka membutuhkan perlindungan 

khusus dari pemerintah dan bentuk yang tepat dari perlindungan untuk 

whistleblower untuk memecahkan korupsi adalah perlindungan represif, 

perlindungan preventif, perlindungan fisik dan juga perlindungan psikologis, 

perlindungan hukum. 

Keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu dalam 

menganalisis penerapan Whistleblowing System yang dilakukan oleh Naomi 

(2015), kemudian mengenai perlindungan hukum bagi Whistleblower yang 

dilakukan oleh Aditya (2012) dan Astuti (2014). Sedangkan mengenai 

penghargaan bagi Whistleblower peneliti akan membahasnya lebih lanjut. Dengan 

menggunakan referensi dari Naomi (2015), Aditya (2012), Astuti (2014), maka 

penelitian akan membahas penerapan Whistleblowing System, penghargaan dan 

perlindungan hukum Whistleblower dengan objek penelitian di PT PLN dan PT 

Pertamina. 
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B. Literatur Review 

1.  Whistleblowing  

Pelaporan pelanggaran (whistleblowing) adalah pengungkapan tindakan 

pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak 

etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun 

pemangku kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi 

maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan 

organisasi kepada pimpinan organisasi atau lemabaga lain yang dapat mengambil 

tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan  ini umumnya dilakukan secara 

rahasia (confidential). 

Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu 

keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan perusahaan tertentu (grievance) 

ataupun didasari kehendak buruk/fitnah (KNKG, 2008). 

Whistleblowing adalah pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif 

maupun non-aktif) mengenai pelanggaran, tindakan illegal atau tidak bermoral 

kepada pihal di dalam maupun diluar organisasi (Rodiyah, 2015). Menurut Brandon 

(2013), terdapat dua tipe whistleblowing, yaitu : 

1. Whistleblowing internal  

Terjadi ketikak seseorang atau beberapa orang karyawan mengetahui 

kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya, 

kemudian melaporkan kecurangan ini kepada pimpinan perusahaan yang 

lebih tinggi. 

2. Whistleblowing eksternal  

Whistleblowing eksternal menyangkut kasus dimana seorang pekerja 

mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaannya lalu membocorkan 

kepada masyarakat karena dia tahu bahwa kecurangan itu akan merugikan 

masyarakat. 
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Dalam sebuah penelitian yang dil akukan oleh Ethics Resource Center 

(2003), menyatakan bahwa sebanyak 44% karyawan non-manajemen tidak 

melaporkan pelanggaran yang diketahuinya karena mereka merasa tidak yakin 

kasusnya akan ditindaklanjuti, dan takut bila pelanggaran yang dilaporkan tidak 

dapat dijaga kerahasiaannya. Semakin serius kasus pelanggaran yang dilaporkan 

oleh karyawan, maka semakin kejam pembalasan yang akan diterima. Dari 

penelitian tersebut ditemukan bahwa 89% whistleblower akan kesulitan menemukan 

pekerjaan di sektor publik (Elias, 2008 dalam Merdikawati dan Prastiwi, 2012). 

 

2.  Whistleblower  

Peniup peluit adalah terjemahan harfiah dari whistleblower. Artinya adalah 

seseorang yang mengetahui adanya bahaya atau ancaman, dan berusaha menarik 

perhatian banyak orang dengan “meniup peluitnya”. Disamping “peniup peluit”, ada 

istilah “saksi”. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 26 dan 27 

menjelaskan istilah saksi dan keterangan saksi. Saksi adalah orang yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan 

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 

sendiri. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara 

pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar 

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan 

pengetahuannya itu. (Tuanakotta, 2010) 

Seorang whistleblower seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Orang yang 

memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada 

aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Namun untuk disebut sebagai 

whistleblower, saksi tersebut setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar.  

Kriteria pertama, whistleblower menyampaikan atau mengungkap laporan 

kepada otoritas yang berwenang atau kepada media masa atau publik. Dengan 

mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media masa 

diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar.  
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Kriteria kedua, seorang whistleblower merupakan orang ‘dalam’, yaitu orang 

yang mengungkapkan dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya 

berkerja atau ia berada. Karena skandal kejahatan selalu terorganisir, maka seorang 

whistleblower kadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan atau kelompok 

mafia itu sendiri. Dia terlihat dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang 

terjadi. 

Dengan demikian seorang whistleblower benar-benar mengetahui dugaan suatu 

pelanggaran atau kejahatan karena berada atau berkerja dalam suatu kelompok 

orang terorganisir yang diduga melakukan kejahatan, di perusahaan institusi publik, 

atau institusi pemerintahan. Laporan yang disampaikan oleh whistleblower 

merupakan suatu peristiwa faktual atau benar-benar diketahui si peniup peluit 

tersebut. Bukan informasi yang bohong ata fitnah. Semendawai, Abdul Haris, dkk. 

(2011). 

Whistleblower harus memiliki data yang lengkap dan dipercaya, dimana data 

tersebut akan digunakan sebagai bukti tentang kasus kecurangan di perusahaan. 

Menurut Arifin (2005) dalam Nixson (2013), survey terhadap 233 whistleblowers, 

90% dari mereka harus kehilangan pekerjaan setelah mengungkap fakta kepada 

publik dan hanya 16% yang berhenti untuk menjadi whistleblower, sementara 

sisanya mengungkapkan akan tetap menjadi whistleblower, tetapi mereka adalah 

para pegawai ang berprestasi dan memiliki komitmen yang tinggi dalam berkerja.  

 

3.  Perlindungan Hukum Whistleblower 

Sampai saat ini problematika whistleblower adalah belum mendapatkan 

apresiasi yang baik, misalnya perlindungan apalagi penghormatan atau 

penghargaan yang memadai bagi mereka Astuti, (2014). Ada 2 alasan perlunya 

perlindungan hukum bagi whistleblower, sebagai berikut:  

a) Seorang whistleblower berperan sebagai pelapor yang berani melaporkan 

aanya suatu dugaan tindak pidana korupsi dan melibatkan dirinya, maka 
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seorang whistleblower itu perlu mendapatkan apresiasi. 

b) Seorang whistleblower yang berperan membongkar adanya jaringan organisasi 

kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Seorang whistleblower mendapat 

ancaman, baik bagi dirinya maupun keluarganya sehingga keselamatan 

whistleblower sebagai saksi yang melaporkan atau mengadukan sangat 

terancam maka perlu mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah atau 

instansi yang terkait. 

Peraturan yang mengatur tentang whistleblower antara lain Aditya, (2012): 

a. Pasal 10 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 

Saksi Dan Korban. 

Ayat 1 menjelaskan saksi, korban, dan pelopor tidak dapat di tuntut secara hukum 

baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang 

atau, di berikannya. 

Ayat 2 menjelaskan seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama 

tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti 

secara sah dan menyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat 

dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan 

dijatuhkan.  

b. PP Republik Indonesia nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran 

serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Pasal 2 (1) Setiap orang, Organisasi masyarakat, atau lembaga Swadaya 

Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya 

dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan 

pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara tindak 

pidana korupsi. 

i. penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan 

informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai 
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

norma agama, kesusilaan, dan kesopanan 

Pasal 3 (1) Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai : 

a). Data mengenai nama, dan alamat pelapor, pimpinan Organisasi 

Masyarakat, atau pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan 

melampirkan foto copi kartu randa penduduk atau idebtitas diri lain. 

b).  Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi 

dengan bukti-bukti permulaan. 

(2) Setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus 

diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum. 

Pasal 5 (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya 

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berhak atas 

perlidungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman 

(2) Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) tidak diberikan apabila dari hasil penyidikan terdapat 

buktiyang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak 

pidana korupsi yang dilaporkan. 

(3) Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan 

tuntutan dalam perkara lain.  

c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.04 tahun 2011 tentang perlakuan 

bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama 

(justice collaborators) di dalam perkara tindak pidana tertentu. 

d. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, 

terorisme, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak 

pidana, lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan 

ancaman yang serius terhadap stabilitas seta nilai-nilai demokrasi, etika, dan 
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keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supermasi 

hukum. 

e. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu diatas, harus 

diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan 

perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang 

mengetahui, melaporkan, dan atau menemukan suatu hal yang dapat 

membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani 

tindak pidana dimaksud secara efektif. 

4.  Whistleblowing System  

Komite Nasional Kebijakan Governance berinisiatif menyusun Pedoman 

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau lebih dikenal pedoman Whistleblowing System 

yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengembangkan manual sistem 

pelaporan pelanggaran di masing-masing perusahaan. Tujuan dari pedoman ini 

adalah menyediakan suatu panduan bagi organisasi yang ingin membangun, 

menerapkan dan mengelola suatu Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS). Panduan 

ini bersifat generik, sehingga perusahaan bisa mengembangkan sendiri sesuai 

kebutuhan perusahaan masing-masing.  

Pedoman ini akan menguraikan mengenai elemen-elemen dan aspek-aspek 

yang diperlukan untuk membangun, mengimplementasikan dan mengelola Sistem 

Pelaporan Pelanggaran (WBS), dalam suatu organisasi, khususnya terkait dengan 

perlindungan pelapor. Aspek-aspek sistem pelaporan pelanggaran (WBS) ini terdiri 

dari aspek struktural, aspek operasional dan aspek perawatan. Aspek struktural 

merupakan aspek yang berisikan elemen-elemen infra struktur Sistem Pelaporan 

Pelanggaran. Aspek operasional merupakan aspek yang berkaitan dengan 

mekanisme dan prosedur kerja Sistem Pelaporan Pelanggaran. Aspek perawatan 

merupakan aspek yang memastikan bahwa Sistem Pelaporan Pelanggaran ini dapat 

berkelanjutan dan meningkatkan efektifitasnya. 
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Whistleblowing system adalah suatu sistem yang diterapkan di sebuah 

perusahaan yang berfungsi sebagai untuk melaporkan suatu kecurangan. Survey 

yang dilakukan oleh Institute of Business Ethics (2007) menyimpulkan bahwa satu 

di antara empat karyawan mengetahui kejadian pelanggaran, tetapi lebih dari 

separuh (52%) dari yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut tetap diam dan 

tidak berbuat sesuatu. Keengganan untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui 

dapat diatasi melalui penerapan Whistleblowing System yang efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi 

karyawan dalam melaporkan pelanggaran. Beberapa manfaat dari penyelenggaraan 

Whistleblowing System yang baik antara lain adalah: 

a. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan 

kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman; 

b. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin 

meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena 

kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif; 

c. Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system) atas 

kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran; 

d. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara 

internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang 

bersifat publik; 

e. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari 

segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi; 

f. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran; 

g. Meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan 

(stakeholders), regulator, dan masyarakat umum; dan 
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Dalam Elias (2008) menyatakan bahwa whistleblowing dapat terjadi dari dalam 

(internal) maupun luar (eksternal). Internal Whistleblowing terjadi ketika seorang 

karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan karyawan lainnya kemudian 

melaporkan kecuranga tersebut kepada atasannya. Dan eksternal whistleblowing 

terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaan 

lalu memberitahukan kepada masyarakat karena kecurangan itu akan merugikan 

masyarakat.  

Bagi organisasi yang menjalankan aktivitas usahanya secara etis, 

Whistleblowing system merupakan bagian dari sistem pengendalian, namun bagi 

organisasi yang tidak menjalankan aktivitas usahanya dengan tidak etis, maka 

Whistleblowing system dapat menjadi ancaman. 

Suatu program Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat dikatakan efektif bila dapat 

menurunkan jumlah pelanggaran akibat diterapkannya program SPP/WBS antara 

lain dari: 

a. kondisi yang membuat karyawan yang menyaksikan atau mengetahui 

adanya pelanggaran mau untuk melaporkan; 

b. sikap perusahaan terhadap pembalasan yang mungkin dialami oleh pelapor 

pelanggaran; 

c. kemungkinan tersedianya akses pelaporan pelanggaran ke luar perusahaan, 

bila manajemen tidak mendapatkan respon yang sesuai.  

 

5.  Fraud  

Dalam Tuanakotta (2010), istilah fraud yang lebih dikenal para akuntan, 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam banyak pasal 

dengan berbagai istilah. Misalnya, dalam pengumpulan statistik kejehatan, istilah 

ini langsung menunjuk ke pasal-pasal dalam KUHP. Pertanyaan yang sering 

timbul, mengapa manusia melakukan fraud? Dalam konteks indonesia, mengapa 

pejabat penting dengan kedudukan dan penghasilan tinggi (misal termasuk guru 

besar di perguruan tinggi ternama dan pimpinan LSM yang memiliki misi 
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memberantas korupsi) justru ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi. Jawaban 

yang paling sederhana dari korupsi yaitu : “corruption (fraud) by need, by greed 

and by opportunity” [“korupsi karena kebutuhan, karena serakah dan karena adanya 

peluang”].  

     Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya, menyebutkan 

beberapa pasal yang mencangkup pengertian fraud seperti: 

1. Pasal 362 tentang pencurian (definisi KUHP: “mengambil barang sesuatu, 

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 

dimiliki secara melawan hukum”); 

2. Pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman (definisi KUHp:”dengan 

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 

hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk 

memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan 

orang itu tau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus 

piutang”); 

3. Pasal 378 tentang Perbuatan Curang (definisi KUHP:”dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan 

memakai nama palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, 

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau 

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutangnya”) 

4. Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 yang 

secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). 

Disamping KUHP juga ada ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur 

perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam kategori fraud, seperti undang-

undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, berbagai undang-undang 

perpajakan yang mengatur tindakan pidana perpajakan, undang-undang pencucian 

uang, undang-undang perlindungan konsumen dan lain-lain. 
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Terjadinya kecurangan sebenarnya berbeda dengan kekeliruan. Menurut 

Loebbecke et al. (1989) dalam koroy (2008), kecurangan lebih sulit untuk dideteksi 

karena biasanya melibatkan penyembunyian (concealment). Penyembunyian itu 

terkait dengan catatan akuntansi dan dokumen yang berhubungan, dan hal ini juga 

berhubungan dengan tanggapan pelaku kecurangan atas permintaan auditor dalam 

melaksanakan audit. Jika auditor meminta bukti transaksi yang mengandung 

kecurangan, dia akan menipu dengan memberi informasi palsu atau tidak lengkap.  

Di dalam fraud ada beberapa teori yaitu yang pertama fraud triangle  atau 

segitiga fraud. Konsep fraud triangle pertama kali diperkenalkan dalam SAS No. 

99 yaitu standar audit di Amerika Serikat yang terdiri dari: tekanan, kesempatan 

dan rasionalisasi. Tiga hal tersebut yang mendorong terjadinya upaya fraud. 

Tekanan berhubungan dengan manajemen/pegawai lainnya memiliki insentif atau 

tekanan untuk melakukan kecurangan, sedangkan opportunity adalah kesempatan 

yang muncul sebelum tindak kecurangan dan rasionalisasi berkaitan dengan 

pembenaran tindak kecurangan oleh pelaku. Di sisi lain fraud triangle mempunyai 

kelemahan yaitu faktor tekanan dan rasionalisasi yang tidak bias diobservasi dan 

juga keterbatasan lainnya dalam mendeteksi motif kecurangan pelaku. 

Keterbatasan dalam fraud triangle dapat disempurnakan dengan model fraud 

triangle yang kedua yaitu tindakan (Act), penyembunyian (Concealment), dan 

Perubahan (Conversion). 

Yang kedua adalah fraud diamond, pada tahun 2004 muncul sebuah teori 

fraud yang diperkenalkan oleh Wolfe dan Hermanson, teori yang mereka temukan 

dikenal dengan fraud diamond theory. Teori  fraud diamond 

merupakan  penyempurnaan teori fraud triangle. Teori fraud diamond 

menambahkan elemen kapabilitas/kemampuan (capability) sebagai elemen 

keempat selain elemen tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan 

rasionalisasi (rationalization) yang sebelumnya telah dijelaskan dalam teori 

fraudtriangle. Menurut Wolfe dan Hermanson, penipuan atau kecurangan tidak 

mungkin dapat terjadi tanpa orang yang memiliki kemampuan yang tepat untuk 
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melaksanakan penipuan atau kecurangan tersebut.Kemampuan yang dimaksud 

adalah sifat individu melakukan penipuan, yang mendorong mereka untuk mencari 

kesempatan dan memanfaatkannya.  Peluang menjadi akses masuk untuk 

melakukan fraud, tekanan dan rasionalisasi dapat menarik seseorang untuk 

melakukan fraud, tetapi orang tersebut harus memiliki kemampuan yang baik untuk 

mengenali peluang tersebut agar dapat melakukan taktik fraud dengan tepat dan 

mendapatkan keuntungan maksimal. 

Yang ke 3 adalah fraud pentagon, (Crowe’s fraud pentagon theory) teori 

terbarukan yang mengupas lebih mendalam mengenai factor - faktor pemicu fraud 

adalah teori fraud pentagon (Crowe’s fraud pentagon theory). Teori ini 

dikemukakan oleh Crowe Howarth pada 2011. Teori fraud pentagon merupakan 

perluasan dari teori fraud triangle yang sebelumnya dikemukakan oleh Cressey, 

dalam teori ini menambahkan dua elemen fraud lainnya yaitu kompetensi 

(competence) dan arogansi (arrogance). 

Kompetensi (competence) yang dipaparkan dalam teori fraud pentagon 

memiliki makna yang serupa dengan kapabilitas/kemampuan (capability) yang 

sebelumnya dijelaskan dalam teori fraud diamond oleh Wolfe dan Hermanson pada 

2014. Kompetensi/kapabilitas merupakan kemampuan karyawan untuk 

mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan 

mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya (Crowe, 2011). Menurut 

Crowe, arogansi adalah sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa 

kontrol internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya. 


