
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

 Pengungkapan dan penyelesaian masalah korupsi di Indonesia telah dilakukan 

oleh banyak lembaga seperti KPK, PPATK, KAP, BPKP termasuk BPK RI. 

Berdasarkan hasil penelitian pada Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat,  dapat 

disimpulkan bahwa BPK bekerja sama dengan kejaksaan telah mengaplikasikan 

akuntansi forensik dan audit investigatif sebagai alat bantu dalam pengungkapan 

korupsi. Hal ini dibuktikan pada pengungkapan salah satu kasus Korupsi 

Penyalahgunaan Dana Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada 

Rekening Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan 

Daerah yang berlokasi pada suatu wilayah yang menjadi wewenang pemeriksaan 

Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat.  

 Penyimpangan tersebut disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian 

internal dan prosedur pengelolaan BP PBB pada Dipenda Kabupaten C tidak 

mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.104 Tahun 2000 

tentang Dana Perimbangan bahwa BP PBB harus langsung ditransfer ke kas 

daerah dan penggunaanya diatur melalui mekanisme pengelolaan keuangan 

daerah sesuai Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 sehingga kesempatan 

untuk menyalahgunakan jabatan atau wewenang dilakukan oleh Kepala Dipenda 

Kabupaten C, Saudara MS, tidak segera menyetorkan kembali dana PBBKB ke 

Kas Daerah dan bahkan menggunakan dana PBBKB tersebut untuk 

kepentingannya tanpa sepengetahuan dan otorisasi Kepala Daerah menunjukkan 

integritas Saudara MS yang rendah.  

 Beberapa metode akuntansi forensik dan audit investigatif dilakukan dengan 

cara meminta dokumen, meminta keterangan, melakukan pemeriksaan fisik dan 

pengamatan, wawancara dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, melakukan 

pengamanan data, merekonstruksi bukti-bukti yang diperoleh menjadi suatu fakta 

dan proses kejadian, memproses semua bukti pemeriksaan menjadi bukti yang sah 
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menurut hukum, melakukan perhitungan kerugian daerah serta proses hukum 

pengadilan tindak pidana korupsi.  

   

5.2 Saran 

Penulis menyadari bahwa pengetahuan dan pengalaman penulis baik secara 

teoretis maupun praktis terbatas dalam pelaksanaan penelitian pada 

Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat. Untuk manfaat dan kemajuan 

berbagai pihak yang terkait pada penelitian ini, Penulis memberikan saran 

yang bersifat masukan. Adapun saran yang akan diberikan oleh Penulis yaitu: 

 

1. Kepala Daerah Kabupaten C sebaiknya memantau dengan cermat kegiatan 

dan pertanggungjawaban setiap ketua organisasi/ dinas yang berada 

dibawah wewenang kepemimpinan bupati. Menurut penulis, penggunaan 

dana APBD oleh kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten C tanpa 

otorisasi dan ketidaktahuan bupati disebabkan kurangnya koordinasi dari 

Kepala Daerah tersebut.   

2. Pihak auditor BPK sebaiknya dapat melaksanakan akuntansi forensik dan 

audit investigatif secara keseluruhan dengan kualitas dan manfaat yang 

lebih baik lagi. Auditor BPK juga sebaiknya bekerja sama secara 

kooperatif dengan penegak hukum seperti kejaksaan atau kepolisian dalam 

penyelesaian kasus korupsi dan kecurangan. 

3. Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Sub Bagian Hukum yang ada pada 

Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah memperlihatkan 

tingkat kedisiplinan yang baik. Tingkat kedisiplinan itu akan lebih baik 

apabila didukung dengan pemanfaatan waktu secara efektif. 

4. Pihak institusi pendidikan sebaiknya membahas secara mendalam disiplin 

ilmu akuntansi forensik dan audit investigatif dalam seminar atau 

matakuliah auditing dan semoga bisa menjadi matakuliah khusus/ pilihan 

bagi mahasiswa yang tertarik untuk  mempelajarinya.  
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