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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Feni, Tarjo, dan Anita pada tahun 2012 mengadakan penelitian dengan judul 

“Fraud Pengadaan Barang dan Jasa”. Penelitian tersebut menghasilkan 

kesimpulan sebagai berikut: 1) Lingkungan pengendalian di pemerintah 

daerah kabupaten Sumenep terkait adanya kasus pengadaan Barang dan Jasa 

tahun 2007 tidak berjalan efektif, hal ini dapat dilihat dari pengguna anggaran 

dan rekanan yang tidak adanya saling mendampingi satu sama lain, 2) 

Penelitian resiko manajemen pemerintah daerah kabupaten sumenep terkait 

adanya kasus pengadaan/barang jasa tahun 2007 berjalan cukup baik, dll.8 

2. Iwan Jani Simbolon pada tahun 2016 mengadakan penelitian dengan judul 

“Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ( Studi Putusan No. 64/ Pid.Sus. K/ 

2013/ PN.Mdn). Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai 

berikut: 1) Pengaturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah 

terdapat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Jo. 

Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Jo. Perpres 

Nomor 172 Tahun 2014 Jo. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, 

tindak pidana korupsi dapat terjadi mulai dari tahap persiapan pengadaan

                                                 
8 Akbar, Feni Fartiana, and Anita Carolina. Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. Conference In 
Business, Accounting, And Management (CBAM), Vol. 1  No. 4 (Desember, 2012), 1213-1238. 
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sampai dengan tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa, 2) 

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi dalam 

pengadaan Barang dan Jasa, kesalahan jabatan akan menjadi 

pertanggungjawaban jabatan sedangkan kesalahan pribadi akan menjadi 

pertanggungjawaban pribadi. Parameter adanya pertanggung jawaban pribadi 

adalah melakukan perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) dan 

melakukan penyalahgunaan wewenang (detournament de pouvoir). 

Sedangkan parameter pertanggung jawaban pidana adalah asas tiada pidana 

tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld), dll.9 

3. Richo Andi Wibowo pada tahun 2015 mengadakan penelitian dengan judul 

“Mencegah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa: Apa yang sudah dan 

yang masih harus dilakukan?”. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan 

sebagai berikut: Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk mencegah 

korupsi di Bidang pengadaan. Dua diantaranya adalah membuat struktur 

organisasi pengadaan dan mendesain pengadaan berbasis elektronik. 

Organisasi pengadaan yang saat ini berlaku memposisikan Pejabat 

Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (PP/ULP) dengan Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) dalam posisi yang sederajat. Sehingga checks and balances 

bisa terjadi diantara keduanya. Selain itu, dikenalkan pula struktur baru 

bernama Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang berfungsi sebagai 

pengontrol akhir ketika Barang dan Jasa diserahterimakan. Sebelumnya, 

kewenangan ini melekat pada PPK. Sehingga, struktur PPHP ini mereduksi 
                                                 
9 Iwan Jani Simbolon. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam 
Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ( Studi Putusan No. 64/ Pid.Sus. K/ 2013/ 
PN.Mdn). Jurnal Ilmiah (Medan, 2016). 
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kewenangan PPK yang terlampau luas sekaligus mengurangi kemungkinan 

PPK untuk meng-abuse sistem pengadaan.10 

B. Landasan Teoritis 

a. Teori Pengadaan Barang dan Jasa 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut 

dengan pengadaaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh 

Barang dan Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat 

Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan 

sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan 

Jasa.11 Proses pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan, proses 

pengadaan hingga penyerahan barang.12 

Landasan hukum berbagai sistem pengadaan Barang dan Jasa di 

Indonesia diatur melalui beberapa produk hukum, yaitu: keputusan 

presiden/peraturan presiden (Kepres/perpres), keputusan dan surat edaran 

menteri/pimpinan lembaga dan berbagai keputusan serta instruksi lainnya. 

Prosedur dan pelaksanaannya pun telah dikembangkan selama bertahun-tahun 

serta mengalami beberapa perbaikan dan pemyempurnaan dari waktu ke 

waktu, guna mencapai tujuan yang diharapkan. 

Ketentuan pokok pengadaan Barang dan Jasa pemerintah yang saat ini 

berlaku adalah Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan 

                                                 
10 Richo Andi Wibowo. Mencegah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa: Apa yang sudah dan 
yang masih harus dilakukan?. Jurnal Integritas, Vol. 1 No. 1 (November, 2015), 37-60. 
11 Sani, Santi. Kajian Terhadap Kesiapan Pelaksanaan E-Procurement di Pemerintahan Daerah 
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. (Tesis Magister Teknik Sipil UAJY, 
Yogyakarta 2013). 
12 Harziani, Putri, Made Sudarma, and Aji Dedi Mulawarman. Sisi Lain Pengadaan Barang dan 
Jasa dalam Sebuah Studi Dramaturgi. Jurnal InFestasi, Vol. 13 No. 1 (Juni, 2017), 253-264. 
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pengadaan Barang dan Jasa pemerintah dengan beberapa perubahan 

ketentuan sebagaimana diatur dalam Keppres No.61 Tahun 2004, Perpres No. 

79 Tahun 2006, Perpres No. 85 Tahun 2006, Perpres No. 95 Tahun 2007, dan 

Perpres No. 54 Tahun 2010 yang merupakan perubahan pertama, perubahan 

kedua, perubahan ketiga, perubahan keempat, perubahan kelima, perubahan 

keenam, perubahan ketujuh dan perubahan kedelapan atas Keppres No. 80 

Tahun 2003.13 

Konsep pengadaan barang dan jasa adalah Konsep yang terkandung 

didalamnya yaitu hakekat, filosofi, etika dan norma pengadaan barang dan 

jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan kebijaksanaan umum pengadaan 

barang dan jasa adalah kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dalam 

rangka melaksanakan kebijaksanaan peningkatan produksi dalam negeri serta 

memberdayakan usaha kecil dan menengah. 

Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya adalah upaya pihak 

pengguna untuk mendapat atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan 

dengan menggunakan metoda dan proses tertentu untuk dicapai kesepakatan 

harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakekat atau esensi pengadaan 

barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua 

belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan 

kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma 

pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metoda 

dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku. 

                                                 
13 Akbar, Feni Fartiana, and Anita Carolina. Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. Conference In 
Business, Accounting, And Management (CBAM), Vol. 1  No. 4 (Desember, 2012), 1213-1238. 
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Berdasarkan uraian dan pengertian tersebut, maka dapat dinyatakan 

bahwa filosofi pengadaan barang dan jasa adalah upaya untuk mendapatkan 

barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang 

logis dan sistimatis (the system of thought), mengikuti norma dan etika yang 

berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku. Pengadaan 

barang dan jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pihak pengguna 

dan pihak penyedia yang mempunyai kehendak atau kepentingan berbeda 

bahkan dapat dikatakan bertentangan. Pihak pengguna menghendaki 

memperoleh barang dan jasa dengan harga semurah-murahnya, sedang pihak 

penyedia ingin mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Dua 

kehendak atau keinginan yang bertentangan tersebut akan sulit dipertemukan 

kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. 

Untuk itu perlu adanya etika dan norma yang disepakati dan dipatuhi 

bersama. 

Sehingga etika dalam pengadaan barang dan jasa adalah perilaku yang 

baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Perilaku yang 

baik adalah perilaku untuk saling menghormati terhadap tugas dan fungsi 

masing-masing pihak, bertindak secara profesional, dan tidak saling 

mempengaruhi untuk maksud tercela atau untuk kepentingan/keuntungan 

pribadi dan atau kelompok dengan merugikan pihak lain.14 

  

                                                 
14 Arifin, Zaenal, and Ade Haryani. Analisis Pengadaan Barang dan Jasa. Epigram, Vol. 11 No. 2 
(Oktober, 2014), 115-122 
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b. Teori Etika 

1. Etika Secara Umum 

Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos 

dan ethikos, ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang 

baik. Ethikos berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. 

Kata “etika” berbeda dengan kata “etik” dan “etiket”. Kata etik berarti 

kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai 

benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Adapun kata 

etiket berarti tata cara atau adat, sopan santun dan lain sebagainya dalam 

masyarakat beradaban dalam memelihara hubungan baik sesama manusia.15  

Sedangkan secara terminologis etika berarti pengetahuan yang 

membahas baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia 

serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia.16 Pengertian yang 

lebih tegas makna etika adalah studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, 

baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainnya dan prinsip-prinsip 

umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja.17 

Menurut  Hamzah Ya’kub, etika ialah ilmu yang menyelidiki mana 

yang baik dan mana yang buruk dan memperlihatkan amal perbuatan manusia 

sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.18 Sedangkan menurut Herman 

Soewardi, etika dapat dijelaskan dengan membedakan tiga arti , yaitu (1) ilmu 

tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban 

                                                 
15 Abd. Haris, Pengantar Etika Islam. ( Sidoarjo: Al-Afkar, 2007). 
16 Ibid. 
17 Achmad Charris Zubai. Kuliah Etika. (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 13. 
18 Hamzah Ya’Kub. Etika Islam. (Bandung: CV Diponegoro, 1983), 7. 
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moral (akhlak) (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak 

(3)  nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau 

masyarakat.19 

2. Etika Islam 

Pemahaman etika menurut konsep Islam diungkapkan Triyuwono, 

bahwa tujuan utama etika menurut Islam adalah “menyebarkan rahmat 

pada semua makhluk”. Tujuan itu secara normatif berasal dari keyakinan 

Islam dan misi sejati hidup manusia. Tujuan itu, pada hakekatnya bersifat 

transedental karena tujuan itu tidak hanya terbatas pada kehidupan dunia 

individu, tetapi juga pada kehidupan setelah dunia ini. Walaupun tujuan itu 

agaknya terlalu abstrak, tujuan itu dapat diterjemahkan dalam tujuan-

tujuan yang lebih praktis (operatif), sejauh penerjemah itu masih terus 

terinspirasi dan meliputi nilai-nilai tujuan utama. Dalam pencapaian tujuan 

tersebut diperlukan peraturan etik untuk memastikan bahwa upaya yang 

merealisasikan baik tujuan utama maupun tujuan operatif selalu di jalan 

yang benar. 

Menurut Triyuwono konsep etika terdapat dalam bentuk syariah, 

yang terdiri dari Al-Qur’an, Sunnah (identik dengan hadist), ijma, dan 

Qiyas. Etika merupakan sistem hukum dan moralitas yang komprehensif 

dan meliputi seluruh wilayah kehidupan manusia. Berdasarkan pada sifat 

keadilan syariah bagi umat Islam yang berfungsi sebagai sumber 

serangkaian kriteria untuk membedakan mana yang benar dan mana yang 

                                                 
19 Ibid. 
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buruk. Dengan menggunakan syariah, bukan hanya membawa individu 

lebih dekat dengan Tuhan, tetapi juga memfasilitasi terbentuknya 

masyarakat yang adil yang di dalamnya individu mampu merealisasikan 

potensinya dan kesejahteraan diperuntukkan bagi semua.20 

Dalam suatu organisasi terutama didalam organisasi bisnis, etika 

merupakan suatu hal yang sangat perlu diperhatikan dan juga di jaga baik-

baik oleh suatu organisasi. Etika yang diabaikan bisa membuat suatu 

organisasi atau perusahaan kehilangan kepercayaan dari masyarakat 

bahkan mungkin dituntut di muka hukum. Manajemen yang tidak 

menerapkan nilai-nilai etika dan hanya berorientasi pada laba (tujuan) 

jangka pendek, tidak akan mampu bertahan (survive) dalam jangka 

panjang. Jika demikian, pilihan berada di tangan kita. Apakah memilih 

keuntungan jangka pendek dengan mengabaikan etika atau memilih 

keuntungan jangka panjang dengan komit terhadap prinsip-prinsip etika 

Islam.21 Sedangkan menurut etika bisnis Islam bahwa etika adalah cabang 

filsafat yang mempelajari baik buruknya perilaku manusia.22

                                                 
20 Menurut Triyuwono dalam Ayudiyati, Soraya Eka, dan Rini Nugraheni. Analisis Pengaruh 
Locus of Control terhadap Kinerja dengan Etika Kerja Islam sebagai Variabel Moderating (Studi 
pada Karyawan Tetap Bank Jateng Semarang). (Skripsi Magister Manajemen UNDIP, Semarang 
2010). 
21 Abdul Aziz. Etika Bisnis Perspektif Islam. (Bandung: Alfabeta, 2013), 66. 
22 Muhammad Djakfar. Etika Bisnis Islami. (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 73. 
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3. Etika Pada Perpres 

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan 

Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut; 

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk 

mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan 

Pengadaan Barang dan Jasa; 

 Hal tersebut juga dijelaskan pada Al-Quran yang berbunyi: 

ِم  ْو ْن یَ ةِ ِم َال لصَّ َي لِ ذَا نُوِد نُوا إِ یَن آَم ِذ ا الَّ َھ َیُّ ا أ یَ

ٌر  یْ ْم َخ كُ لِ َٰ َع ۚ ذ یْ بَ وا الْ ذَُر ِ َو كْ ِر �َّ ٰى ِذ لَ ا إِ ْو عَ اسْ ِة فَ عَ ُم ُج الْ

ونَ  ﴿۹﴾ لَُم َعْ ُْم ت ت نْ ْن كُ ْم إِ كُ  لَ

َغُوا  ت ابْ َْرِض َو ُروا فِي اْأل َِش ت انْ ُ فَ ة َال ِذَا قُِضیَِت الصَّ إ فَ

ُحونَ  ﴿۱۰﴾ لِ ُفْ ْم ت كُ لَّ عَ ا لَ یًر ثِ َ كَ ُروا �َّ اذْكُ ِ َو ْن فَْضِل �َّ  ِم

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat 

Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan 

tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika 

kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka 

bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan 

ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

23 

                                                 
23 QS. Al-Jumu’ah [62] : 9-10. 
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b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan 

Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang menurut sifatnya harus 

dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam 

Pengadaan Barang dan Jasa; 

 Hal tersebut juga dijelaskan pada Al-Quran yang berbunyi: 

بََصَر  الْ َع َو ْم مٌ ۚ إِنَّ السَّ لْ ِھ ِع َك بِ َس لَ یْ ا لَ ُف َم َقْ َال ت َو

ُوًال  ﴿۳۶﴾ ْسئ ھُ َم نْ اَن عَ َك كَ ئِ َٰ ُول لُّ أ ادَ  كُ َُؤ ف الْ  َو

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan 

dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”.24 

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung 

yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; 

 Hal tersebut juga dijelaskan pada hadist Nabi Muhammad SAW 

yang berbunyi: 

ْن  ٍك عَ الِ لَى َم ُْت عَ أ َر اَل قَ یَى قَ ْح ُن یَ یَى بْ ْح ا یَ َنَ َّث د َح

 ِ وَل �َّ َنَّ َرسُ َ أ ة َر یْ َر َبِي ھُ ْن أ جِ عَ َعْ َر ْن اْأل اِد عَ نَ َبِي الّزِ أ

ذَُب  َكْ نَّ أ ِنَّ الظَّ إ نَّ فَ الظَّ ْم َو اكُ یَّ اَل إِ َم قَ لَّ سَ ھِ َو یْ لَ ُ عَ َصلَّى �َّ

َال  وا َو افَسُ َنَ َال ت وا َو سُ ََجسَّ َال ت وا َو سُ ََحسَّ َال ت یِث َو ِد َح الْ

                                                 
24 QS. Al-Isra’ [17] : 36. 
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 ِ ادَ �َّ بَ كُونُوا ِع وا َو ُر َدَابَ َال ت وا َو اغَضُ َبَ َال ت ُوا َو د اسَ ََح ت

ا انً َو ْخ  إِ

“Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] dia berkata; 

Aku membaca kitab [Malik] dari [Abu Az Ziyad] dari [Al A'raj] 

dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk 

adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu; 

janganlah mencari-cari kesalahan; janganlah saling bersaing; 

janganlah saling mendengki; janganlah saling memarahi; dan 

janganlah saling membelakangi (memusuhi). Tetapi, jadilah kalian 

hamba-hamba Allah yang bersaudara”.25 

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang 

ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; 

 Hal tersebut juga dijelaskan pada Al-Quran yang berbunyi: 

ینَةٌ  ﴿۳۸﴾ ھِ بَْت َر سَ ا كَ َم ٍس بِ فْ لُّ نَ  كُ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuatnya.”26 

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para 

pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

proses Pengadaan Barang dan Jasa; 

                                                 
25 Hadits Muslim Nomor 4646. 
26 QS. Al- Muddassir [74] : 38. 
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 Hal tersebut juga dijelaskan pada Al-Quran yang berbunyi: 

ذَا  إِ ا َو ھَ لِ َْھ ٰى أ لَ انَاِت إِ ََم دُّوا اْأل َُؤ َْن ت ْم أ كُ ُر ُْم أ َ یَ إِنَّ �َّ

ا  مَّ ِع َ نِ ِل ۚ إِنَّ �َّ دْ عَ الْ وا بِ ُم كُ َْح َْن ت اِس أ َن النَّ یْ ُْم بَ ت ْم كَ َح

ا ﴿۵۸﴾ ا بَِصیًر یعً ِم اَن سَ َ كَ ِھ ۗ إِنَّ �َّ ْم بِ كُ ظُ  یَِع

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat”.27 

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran 

keuangan negara dalam Pengadaan Barang dan Jasa; 

 Hal tersebut juga dijelaskan pada Al-Quran yang berbunyi: 

ْر  ِّ ذ ُبَ َال ت بِیِل َو َن السَّ ابْ یَن َو ِك سْ ِم الْ ھُ َو قَّ بَٰى َح ُْر ق آِت ذَا الْ َو

اَن  كَ یِن ۖ َو اِط یَ اَن الشَّ َو ْخ انُوا إِ یَن كَ ِر ِّ ذ بَ ُم ا ﴿۲۶﴾ إِنَّ الْ یًر ِذ َبْ ت

ا ﴿۲۷﴾ فُوًر ِھ كَ ِ بّ َر اُن لِ یْطَ  الشَّ

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat 

akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam 

perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan 

                                                 
27 QS. An-Nisa’ [4] : 58. 
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(hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-

pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan 

itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”28 

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau 

kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak 

lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan 

 Hal tersebut juga dijelaskan pada Al-Quran yang berbunyi: 

ونُوا  َُخ ت سُوَل َو الرَّ َ َو َُخونُوا �َّ نُوا َال ت یَن آَم ِذ ا الَّ َھ َیُّ ا أ یَ

ونَ  ﴿۲۷﴾ لَُم َعْ ُْم ت ت َنْ أ ْم َو كُ اتِ انَ ََم  أ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu 

mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, 

sedang kamu mengetahui.”29 

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk 

memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa 

apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga 

berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.30 

 Hal tersebut juga dijelaskan pada Al-Quran yang berbunyi: 

                                                 
28 QS. Al-Isra’ [17] : 26-27. 
29 QS. Al-Anfal [8] : 27. 
30 Perpres RI No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 
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اِم  كَّ ُح لَى الْ ا إِ َھ ُوا بِ ل ُدْ ت ِل َو اِط بَ الْ ْم بِ كُ نَ یْ ْم بَ كُ الَ َو َْم لُوا أ ْكُ َأ َال ت َو

ونَ   لَُم َعْ ُْم ت ت َنْ أ ِم َو ْ ث اْإلِ اِل النَّاِس بِ َو َْم ْن أ ا ِم یقً ِر لُوا فَ ْكُ َأ ت لِ

﴾۱۸۸﴿ 

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 

lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 

(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”31 

c. Peraturan Presiden 

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan 

oleh UU atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Sesuai 

dengan kedudukan Presiden menurut UUD 1945, Peraturan Presiden adalah 

peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan 

negara sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Peraturan Presiden 

dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah UU atau 

PP baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.32 

Kekuatan berlakunya undang-undang ini tidak sama dengan kekuatan 

mengikatnya undang-undang. Undang-undang mempunyai kekuatan 

mengikat sejak diundangkannya di dalam lembaran negara. Ini berarti sejak 

                                                 
31 QS. Al-Baqarah [2] : 188. 
32 Legalisasi Pembentukan Peraturan Presiden oleh Presiden ditinjau dari Sumber Kewenangan 
/9Atribusi, Mandat, Delegasi), di akses pada 20 Februari 2018 dari 
http://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/560-legalitas-pembentukan-peraturan-presiden-oleh-presiden-
ditinjau-dari-sumber-kewenangan-atribusi-mandat-delegasi. 
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dimuatnya dalam lembaran negara setiap orang terikat untuk mengakui 

eksistensinya. Kekuatan berlakunya undang-undang menyangkut berlakunya 

undang-undang secara operasional. 

Berlaku atau diterimanya hukum di dalam masyarakat didasarkan 

pada kenyataan dalam masyarakat. Kekuatan berlakunya hukum di dalam 

masyarakat ini ada dua macam, yaitu: 

1) Menurut teori kekuatan (Machtstheorie) hukum mempunyai kekuatan 

berlaku sosiologis apabila keberlakuannya dipaksa oleh penguasa, 

terlepas dari diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat, 

2) Menurut teori pengakuan (Anerkennungstheorie) hukum mempunyai 

kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga 

masyarakat.33 

 

 

d. Teori Konsumsi 

1) Konsumsi Secara Umum 

Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi adalah semua pengguna barang dan 

jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang 

dan jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak termasuk konsumsi, 

karena barang dan jasa itu tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

                                                 
33 Kekuatan Berlakunya Undang-Undang, diakses pada tanggal 11 Februari 2018 dari 
https://www.suduthukum.com/2016/08/kekuatan-berlakunya-undang-undang.html. 
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manusia. Barang dan jasa dalam proses produksi ini digunakan untuk 

memproduksi barang lain.34 

2) Konsumsi Ekonomi Islam 

Menurut Al-Ghazali konsumsi adalah (al-hajah) penggunaan barang 

atau jasa dalam upaya pemenuhan kebutuhan melalui bekerja (al-iktisab) 

yang wajib dituntut (fardu kifayah) berlandaskan etika (shariah) dalam 

rangka menuju kemaslahatan (maslahah) menuju akhirah. Prinsip ekonomi 

dalam Islam yang disyariatkan adalah agar tidak hidup bermewah-mewahan, 

tidak berusaha pada pekerjaan yang dilarang, membayar zakat dan menjauhi 

riba, merupakan rangkuman dari akidah, akhlak dan syariat Islam yang 

menjadi rujukan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam.35  

 

 

 

e. Teori Produksi 

1) Produksi secara Umum 

Produksi menurut Sofjan Assauri adalah kegiatan yang 

mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output), tercakup 

semua aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, serta 

                                                 
34 Ummah, Viki Wihdatul. IMPLIKASI SERTIFIKASI PADA TINGKAT KONSUMTIF GURU 
ROUDHOTUL ATHFAL (RA) DI KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIRI. (Diss 
UIN Sunan Ampel, Surabaya 2014). 
35 Nur Chamid. Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. (Yogyakarta: Gema Insani 
Press, 2001), 202-206. 



23 
 

 
 

kegiatan-kegiatan lain yang mendukung atau menunjang usaha untuk 

menghasilkan produk tersebut yang berupa barang-barang atau jasa.36 

2) Produksi Ekonomi Islam 

Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait 

dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi, produksi 

merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber 

alam oleh manusia. Berproduksi lazim diartikan menciptakan nilai barang 

atau menambah nilai terhadap sesuatu produk, barang dan jasa yang 

diproduksi itu haruslah hanya yang dibolehkan dan menguntungkan (yakni 

halal dan baik) menurut Islam.37 

                                                 
36 Assauri, Softjan. Manajemen Produksi dan Ooperasi. (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas 
Indonesia, 2008). 
37 Turmudi, Muhammad. Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Islamadina Vol. XVIII No. 1 
(Maret, 2017), 37-56. 
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f. Teori Distribusi 

1) Distribusi Secara Umum 

Secara garis besar pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan 

pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian 

barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai 

dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat, dan saat yang dibutuhkan).38 

2) Distibusi menurut Islam 

Distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian 

bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga 

kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar 

diantara golongan tertentu saja.39 

g. Teori Tata Tertib 

Dalam buku “Pengantar Ilmu Pendidikan” karya Amir Daiem 

Indrakusuma, Tata Tertib ialah sederetan peraturan – peraturan yang harus di 

taati dalam suatu situasi atau dalam suatu tata kehidupan.40 

h. Profesional 

Profesional artinya ahli dalam bidangnya. Seseorang dikatakan 

profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu 

profesi.41

                                                 
38 Saputra, Noverdi, and M. M. Erman. Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan 
Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2016. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) 
Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.5 No. 1 (April, 2017), 1-15. 
39 Nasir, Mad. Distribusi Dalam Islam. ASAS Vol. 2 No.1 (Januari, 2010). 
40 Amir daiem indrakusuma. Pengantar Ilmu Pendidikan. (Surabaya: Usaha Nasional, 1973), 149. 
41 Wirjayanti, Fitri. ANALISIS PROFESIONALISME PEGAWAI DINAS SOSIAL KOTA 
PEKANBARU. (Diss. Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau 2014). 
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i. Tanggung Jawab 

Menurut Mustari dalam Hana Catur bertanggung jawab adalah sikap 

dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya 

sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial, budaya), Negara dan Tuhan.42 

j. Tabdzir (Boros) 

Tabdzir adalah tindakan menghambur-hamburkan harta secara boros 

tanpa melihat manfaatnya. Tindakan ini merupakan pembelanjaan harta 

kepada sesuatu hal yang tidak perlu.43 

  

                                                 
42 Saputri Hana Catur. Upaya Meningkatkan Tanggung Jawab dan Prestasi Belajar IPA Pada 
Materi Pesawat Sederhana Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think Pair Share) di SD 
Negeri 3 Banjarparakan. (Diss. Universitas Muhammadiyah, Purwokerto 2013). 
43 Khusnah, Nafiatul. Budaya Konsumerisme Masyarakat dalam Ibadah Haji dan Umroh di Desa 
Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam Perspektif Ekonomi Islam. (Diss. IAIN, 
Jember 2016). 
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C. Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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Tabel 2.1 Rujukan Teori 

No Teori Bahasan Pustaka 

1 Teori Pengadaan 
Barang dan Jasa 

1. Pengertian 
Pengadaan Barang 
dan Jasa, 

2. Landasan 
Hukum Pengadaan 
Barang dan Jasa di 
Indonesia 

3. Konsep 
Pengadaan Barang 
dan Jasa 

4. Etika Pengadaan 
Barang dan Jasa 

1. Sani, Santi. Kajian 
Terhadap Kesiapan 
Pelaksanaan E-Procurement 
di Pemerintahan Daerah 
Berdasarkan Peraturan 
Presiden No. 54 Tahun 
2010. 

2. Harziani, Putri, Made 
Sudarma, and Aji Dedi 
Mulawarman. Sisi Lain 
Pengadaan Barang dan Jasa 
dalam Sebuah Studi 
Dramaturgi. 

3. Akbar, Feni Fartiana, and 
Anita Carolina. Fraud 
Pengadaan Barang dan Jasa. 
Conference In Business, 
Accounting, And 
Management. 

4. Arifin, Zaenal, and Ade 
Haryani. Analisis 
Pengadaan Barang dan Jasa. 

2 Teori Etika 1. Pengertian Etika 
secara Etimologis 

2. Pengertian Etika 
secara 
Terminologis 

3. Pengertian Etika 
Menurut  Hamzah 
Ya’kub 

4. Tujuan utama 
Etika Islam 

5. Pengertian Etika 
Bisnis Islam 

1. Abd. Haris, Pengantar 
Etika Islam. 

2. Drs. Achmad Charris 
Zubai. Kuliah Etika. 

3. Hamzah Ya’Kub. Etika 
Islam. 

4. Ayudiyati, Soraya Eka, 
and Rini NUGRAHENI. 
Analisis Pengaruh Locus of 
Control terhadap Kinerja 
dengan Etika Kerja Islam 
sebagai Variabel 
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6. Etika pada 
Perpres 

Moderating. 

5. Abdul Aziz. Etika Bisnis 
Perspektif Islam. 

6. Dr.H. Muhammad 
Djakfar. Etika Bisnis Islami. 

7. Perpres RI No 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan 
Barang dan Jasa 
Pemerintah. 

3 Teori Peraturan 
Presiden 

1. Pengertian 
Peraturan Presiden 

2. Kekuatan 
Berlakunya 
Undang-Undang 

http://fhukum.unpatti.ac.id 

http://www.suduthukum.co
m 

 

 

4 Teori Konsumsi 1. Pengertian 
Konsumsi secara 
Umum 

2. Pengertian 
Konsumsi 
Ekonomi Islam 

1. Ummah, Viki Wihdatul. 
IMPLIKASI SERTIFIKASI 
PADA TINGKAT 
KONSUMTIF GURU 
ROUDHOTUL ATHFAL 
(RA) DI KECAMATAN 
GAMPENGREJO 
KABUPATEN KEDIRI. 

2. Nur Chamid. Jejak 
Langkah Sejarah Pemikiran 
Ekonomi Islam. 

 

5 Teori Produksi 1. Pengertian 
Produksi secara 
Umum 

2. Pengertian 
Produksi Ekonomi 
Islam 

1. Assauri, Softjan. 
Manajemen Produksi dan 
Ooperasi.  

2. Turmudi, Muhammad. 
Produksi dalam Perspektif 
Ekonomi Islam. 

6 Teori Distribusi 1. Pengertian 
Distribusi secara 
Umum 

1. Saputra, Noverdi, and M. 
M. Erman. Pendistribusian 
Beras Miskin (Raskin) di 
Kelurahan Delima 

http://fhukum.unpatti.ac.id/
http://www.suduthukum.com/
http://www.suduthukum.com/
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2. Pengertian 
Distribusi dalam 
Islam 

Kecamatan Tampan Kota 
Pekanbaru Tahun 2016. 

2. Nasir, Mad. Distribusi 
Dalam Islam. 

7 Teori Tata Tertib Pengertian Tata 
Tertib 

Amir daiem indrakusuma. 
Pengantar Ilmu Pendidikan. 

8 Teori Profesional Pengertian 
Profesional 

Wirjayanti, Fitri. 
ANALISIS 
PROFESIONALISME 
PEGAWAI DINAS 
SOSIAL KOTA 
PEKANBARU. 

9 Teori Tanggung 
Jawab 

Pengertian 
Tanggung Jawab 

Saputri Hana Catur. Upaya 
Meningkatkan Tanggung 
Jawab dan Prestasi Belajar 
IPA Pada Materi Pesawat 
Sederhana Melalui 
Pembelajaran Kooperatif 
Tipe TPS (Think Pair 
Share) di SD Negeri 3 
Banjarparakan. 

10 Teori Tabdzir 
(Boros) 

Pengertian Tabdzir Khusnah, Nafiatul. Budaya 
Konsumerisme Masyarakat 
dalam Ibadah Haji dan 
Umroh di Desa Tegalsari 
Kecamatan Ambulu 
Kabupaten Jember dalam 
Perspektif Ekonomi Islam. 

 

 


