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Peran Sarbanes - Oxley Act Section 404 Untuk Meminimalisasi 
Risiko Salah Saji Material Dalam Laporan Keuangan 

 
 

Pada saat ini dunia bisnis internasional menghadapi berbagai tantangan 
yang berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian Amerika dan 
kepercayaan investor. Skandal keuangan yang terjadi dalam perusahaan Enron 
dan Worldcom yang melibatkan beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 
termasuk dalam “the big five” mendapatkan respon dari kongres Amerika Serikat, 
salah satunya dengan diterbitkannya undang-undang Sarbanes - Oxley Act (SOA) 
yang diprakarsai oleh senator Paul Sarbanes dan wakil rakyat Michael Oxley yang 
telah ditandatangani oleh presiden George W. Bush. Dalam Sarbanes - Oxley Act 
diatur tentang Akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan tata kelola yang 
mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi 
keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen kode etik bagi 
pejabat dibidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif dan pembentukan 
komite Audit yang independen. Sarbanes - Oxley Act mulai diterapkan pada 
perusahaan- perusahaan Amerika yang listing di New York Stock Exchange pada 
tahun 2002 dan untuk perusahaan-perusahaan di luar Amerika yang listing di New 
York Stock Exchange selambat–lambatnya tahun 2006 harus menerapkan 
Undang–Undang Sarbanes - Oxley Act. 

Sebagai perusahaan yang listing di New York Stock Exchange,                         
PT. Telekomunikasi Indonesia (PT. Telkom) mempunyai kewajiban memberikan 
pernyataan mengenai efektifitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan 
yang mengacu pada Sarbanes - Oxley Act terdapat pada Section 302 dan 404. 

Subjek penelitian ini adalah Sarbanes – Oxley Act Section 404 sedangkan 
objek dari penelitian ini adalah minimalsasi risiko salah saji material dalam 
laporan keuangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif. Metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini 
bertujuan untuk menguji dari hipotesis yang telah dibuat bahwa SOA Section 404 
berperan meminimalisasi salah saji material dalam laporan keuangan dan untuk 
menjawab pertanyaan dari identifikasi masalah yang berkaitan dengan current 
status dari subyek yang diteliti yaitu yang berhubungan dengan peran SOA 
Section 404 untuk meminimalisasi salah saji material dalam laporan keuangan 
khusus pada siklus beban. 

Hasil perhitungan pengukuran kinerja yang dilaksanakan PT. Telkom Unit 
Human Resources Area 09 (HR-09) tahun 2006–2007 secara keseluruhan 
mencapai target yang telah ditetapkan 100% di dalam kontrak manajemen (KM) 
dengan dijalankannya control-kontrol pada proses bisnis (probis) dalam siklus 
beban. Dapat ditarikt berkesimpulan bahwa pelaksanaan Sarbanes-Oxley Act 
Section 404 berperan dalam meminimalisasi risiko salah saji material dalam 
laporan keuangan perusahaan pada siklus beban. 
 

 


