
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana audit investigatif 

dapat mengungkap penyalahgunaan aktiva (asset missapropriation). Berdasarkan 

pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa  

kecurangan yang terjadi adalah kecurangan yang terkait dengan assets 

missapropriation (pengambilan aktiva secara ilegal atau dalam bahasa sehari-hari 

disebut mencuri). Namun, dalam istilah hukum, “mengambil” aktiva secara ilegal 

yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau 

mengawasi aktiva tersebut, disebut menggelapkan. 

Melihat banyaknya istilah dalam asset missapropriation maka kasus yang 

terjadi pada Koperasi Z ini termasuk kecurangan yang terkait dengan Skimming. 

Skimming merupakan kecurangan yang terkait dengan uang / kas, dimana uang 

tersebut dijarah sebelum masuk kedalam perusahaan / belum dilakukan 

pencatatan. Hal ini dibuktikan dari ketidakterlibatan pengurus lain seperti 

bendahara dan sekretaris koperasi tersebut. Dana KUT yang diterima tersangka 

dari Bank BTPN KPO Bandung tidak seluruhnya dimasukkan ke dalam kas 

koperasi yang seharusnya disalurkan kepada petani melalui koperasi tersebut. 

Tersangka telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya melalui jabatan atau kedudukan dengan menyelewengkan dana 

KUT sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.3.355.729.810,55 

(tiga milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu 

delapan ratus sepuluh lima puluh lima per seratus rupiah). 

Adapun kecurangan yang dilakukan oleh Sdr. A selaku ketua koperasi Z 

antara lain sebagai berikut :  

a. Dana KUT dari pemerintah (Bank Indonesia) melalui bank channeling / 

penyalur untuk petani tidak disalurkan seluruhnya maupun sebagian.  

b. Membentuk kelompok tani fiktif, dimana kelompok petani ini seakan-akan 

resmi keberadaannya. Hal ini dilakukan agar dana yang disalurkan kepada 



kelompok petani tersebut dapat diambil untuk kepentigan pribadi 

tersangka.  

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pihak kepolisian R I 

Selain departemen Tipikor, sebaiknya didirikan satu departemen investigatif 

yang bertujuan untuk mempermudah kepolisian menangani kasus, khususnya 

yang berkaitan dengan ekonomi sebagai permasalahan yang sangat sering 

terjadi. 

2. Bagi penulis selanjutnya 

Audit investigatif merupakan bahasan yang sangat menarik dan masih sangat 

hangat dibicarakan. Oleh karena itu, untuk penulis selanjutnya diharapkan 

dapat membahas kasus ini lebih mendalam lagi khususnya dalam menganalisis 

kasus-kasus yang sedang diteliti. Informasi mengenai audit investigatif sudah 

banyak tersedia saat ini dan mudah didapat. Sehingga memudahkan peneliti 

didalam menganalisis kasus-kasus yang sering terjadi. 

3. Bagi auditor 

Selain memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan audit, seorang auditor 

sebaiknya juga harus memiliki keahlian di bidang hukum untuk melakukan 

audit investigatif. Keahlian di bidang hukum akan sangat dibutuhkan auditor 

untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam mengungkapkan 

kecurangan yang terjadi, khususnya kecurangan-kecurangan yang terkait 

dengan bidang ekonomi. 

  

 

 

 
 
 
 
 


