
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 

 Permasalahan korupsi di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat 

serius dan perlu ditangani dengan sangat serius pula karena dampaknya yang 

dirasakan sangat besar bagi masyarakat. Upaya untuk memberantas korupsi secara 

sungguh-sungguh telah dilakukan oleh pemerintah, lebih-lebih setelah 

diterbitkannya Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). Di samping KPK masih ada lagi Tim 

Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) yang diketuai pejabat 

kejaksaan. 

 Keseriusan pemerintah mulai menampakan hasil, namun tetap belum 

mampu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Salah satu bukti keseriusan 

pemerintah ialah terungkanya kasus korupsi pada Proyek Penataan Ruang 

Wilayah Terpadu Kabupaten Indramayu sebagaimana yang telah dibahas dalam 

BAB IV. 

 Dari beberapa metode audit yang digunakan BPKP, pemeriksaan fisik dan 

pemeriksaan bukti merupakan salah satu metode  yang memiliki peranan besar 

dalam mengungkap kasus korupsi tersebut dan menjerat orang-orang yang terlibat 

di dalamnya. Metode pemeriksaan bukti dalam kasus tersebut dilakukan dengan 

pemeriksaan dokumen-dokumen dari mulai pengadaan lelang sampai 

penyelesaian proyek. Sedangkan, pemeriksaan fisik barang hasil proyek juga 

menunjukan adanya penyimpangan yang telah terjadi. Walaupun dalam kasus 

tersebut metode pemeriksaan fisik dan pemeriksaan bukti dapat menjadi bukti 

adanya korupsi, namun hal serupa belum tentu dapat terjadi pada kasus lain.  

 Kesulitan dalam melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan bukti yaitu 

saat tidak ditemukannya dokumen atau bukti fisik atas suatu peristiwa. Dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode pemeriksaan fisik dalam audit 



 
 

investigatif memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membantu investigator 

untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi.  

 

5.2  Saran 

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang diperoleh, penulis 

mencoba mengajukan beberapa saran, yaitu : 

1. Diharapkan adanya suatu penelitian lanjutan oleh mahasiswa yang akan 

menyelesaikan studinya yang membahas mengenai masalah audit 

investigatif dan korupsi atau kecurangan lainnya, terutama melalui metode 

pemeriksaan fisik dan pemeriksaan bukti yang diharapkan adanya suatu 

pembaharuan mengingat semakin majunya teknik-teknik kejahatan yang 

terjadi saat ini. 

2. Untuk pihak institusi pendidikan supaya audit investigatif dibahas cukup 

mendalam, baik itu dalam silabus perkuliahan mata kuliah auditing 

ataupun seminar/kuliah umum khusus tentang audit investigatif. Hal 

tersebut supaya menjadi pertimbangan karena tidak semua mahasiswa 

akuntansi mengerti tentang audit investigatif. 

 


