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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan didukung teori yang 

telah dipelajari melalui referensi-referensi yang ada dan pengujian hipotesis maka 

Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Melalui pengujian hipotesis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

audit investigatif memiliki peranan yang baik terhadap pengungkapan 

kecurangan dalam sektor pengadaan bagi publik. Peranan tersebut diketahui 

dengan menggunakan uji statistik analisis korelasi Rank Spearman. Hal ini 

menunjukkan bahwa peranan audit investigatif mempunyai peranan yang 

cukup kuat dan positif terhadap pengungkapan kecurangan dalam sektor 

pengadaan bagi publik. Artinya bahwa jika audit investigatif dilaksanakan 

dengan baik maka akan lebih meningkatkan pengungkapan kecurangan dalam 

sektor pengadaan bagi publik.   

2   Berdasarkan kasus yang disampaikan Penulis bahwa sistem pengadaan publik 

Indonesia secara luas diyakini merupakan sumber utama bagi kebocoran 

anggaran, yang memungkinkan korupsi dan kolusi yang memberikan 

sumbangan besar terhadap kemerosotan pelayanan jasa bagi rakyat miskin 

Indonesia. Namun, suatu sistem pengadaan efektif harus dipusatkan pada 

upaya untuk memastikan bahwa dana publik dibelanjakan dengan baik guna 

meningkatkan efektifitas pembangunan. Apabila suatu sistem pengadaan 

berfungsi dengan baik, dipastikan pembelian barang akan bersaing dan efektif. 

Salah satu bukti sisitem pengadan yang baik yaitu terungkapnya kasus korupsi 

pada penyaluran dana Koperasi Usaha Tani ( KUT ) Kopaga Mersela 

sebagaimana yang telah dibahas dalam BAB IV. 
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5.2. Saran 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka Penulis memiliki 

beberapa saran, diantaranya: 

1. Walaupun telah ada  Undang-Undang No.18 tahun 1999 dan Keputusan 

Presiden No.18 Tahun 2000, sebaiknya pemerintah membuat suatu 

peraturan yang lebih ketat terutama tentang peraturan yang pelaksanaannya 

mencoba mementingkan usaha kecil dan menengah lokal, misalnya koperasi 

yang telah di bahas di BAB IV.   

2 Pemerintah harus memiliki badan yang jelas dan bertanggung jawab untuk 

kebijakan dan pematuhan pengadaan publik, karena selama ini hanya 

Bappenas dan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah 

(Kimpraswil) berbagi tanggung jawab tersebut tetapi mereka tidak memiliki 

mandat untuk menyandang tanggung jawab formal atas kebijakan 

pengadaan dan pengawasannya. Pengadaan itu sendiri terutama dikelola 

oleh Manajemen Proyek (Pimpro) yang diangkat oleh sekretaris jendral dari 

suatu badan pelaksana. 

3. Dalam pelaksanaan audit investigatif, Penulis memberi saran supaya pihak 

auditor BPKP dapat meningkatkan kualitas audit investigatif terutama 

dengan mencari cara agar setiap kasus pelaksanaan pengadaan dapat 

diselesaikan dengan baik. Jika kasus korupsi dan kecurangan sudah 

ditangani dengan efektif dan serius, diharapkan di masa mendatang negara 

ini dapat bersih dari pelaksanaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

4. Selain itu, dalam penulisan skripsi ini, Penulis masih menggunakan metode 

deskriptif dengan pendekatan eksploratif yang bersifat mencari tahu 

kebenaran akan teori yang diungkapkan dalam skripsi ini dan 

membandingkannya dengan kasus yang terjadi. Oleh karena itu peneliti 

berharap dalam penelitian selanjutnya peneliti berikutnya menggunakan 

metode penelitian yang berbeda. 

  

  


