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1.1 Latar Belakang 

Dalam beberapa tahun terakhir ini dunia bisnis internasional menghadapi 

berbagai tantangan yang berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian 

Amerika dan kepercayaan investor. Hal ini disebabkan akibat adanya beberapa 

skandal yang menimpa pasar saham paling besar di dunia, New York Stock 

Exchange (NYSE) yaitu adanya ketidak jujuran di dalam laporan keuangan oleh 

perusahaan energy Enron di tahun 2001, diakui telah menggelembungkan laba 

(earnings) secara tidak layak dan menyembunyikan hutang melalui bisnis 

partnership. Kemudian perusahaan telekomunikasi Worldcom di tahun 2002 yaitu 

kemungkinan pemakaian metode yang dipertanyakan dalam membukukan 

penjualan, pengelompokan aktiva dan piutang yang tak tertagih. Hal ini 

berdampak investor Amerika kehilangan kepercayaan kepada pasar modalnya 

sendiri sehingga mereka menuntut dilakukannya reformasi terhadap seluruh pihak 

yang terkait dengan aktivitas pasar yaitu regulator, manajemen perusahaan go 

public, komisarisbank, perusahaan sekuritas, analis, akuntan, konsultan hukum, 

dan juga perusahaan credit rating.  

Sebagai akibat dari adanya masalah–masalah tersebut, Senat Amerika 

menyetujui Rancangan Undang – Undang (RUU) 97 – 0 tentang reformasi 

perusahaan dan industry akuntansi. RUU ini ditulis oleh anggota senat, Paul 

Sarbanes yang secara gigih menyuarakan perlu adanya reformasi integritas 

perusahaan. Michael Oxley, anggota kongres Amerika Serikat mensponsori 

reformasi tersebut. Pada tanggal 30 Juli 2002, RUU ini ditandatangani oleh 

Presiden Amerika Serikat, Goerge W. Bush yang selanjutnya dikenal dengan 

Undang–Undang Sarbanes–Oxley atau Sarbanes - Oxley Act (SOA). 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. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, 

maka sangat diperlukan dukungan penuh semua tingkatan jajaran Telkom agar  

risks yang sudah teridentifikasi dapat dilakukan pengendalian melalui Internal 

Control sesuai dengan kriteria. Telkom juga dikenakan pelaksanaan Sarbanes - 

Oxley Act yang telah ditetapkan untuk diimplementasikan mulai 1 Januari 2005. 

Ketetapan bagi lingkungan Telkom didasarkan melalui KD 49/PW000/KUG-

10/2004 tanggal 26 November 2004 tentang Kebijakan Pengendalian Intern dalam 

rangka Penyajian Laporan Keuangan Perusaan yang sesuai dengan Sarbanes - 

Oxley Act. 

Dengan implementasi Sarbanes - Oxley Act di lingkungan Telkom, 

diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengendalian internal terlaksana 

dengan baik sehingga transaksi yang terjadi dan dilanjutkan menjadi laporan 

keuangan telah dilaksanakan dengan pengendalian yang cukup baik dan 

menghindari risiko salah saji. Adapun tujuan mengimplementasikan Sarbanes - 

Oxley Act, antara lain; 

1. Opini wajar tanpa pengecualian pada audit Sarbanes - Oxley Act 

2. Cost effectiveness 

3. Revenue assurance 

4. Minimize fraud 

5. Stockholder satisfaction 

Secara garis besar Sarbanes - Oxley Act mencakup: 

1. Akuntabilitas korporasi dan hukum baru pidana fraud 

a. Sanksi pidana untuk CEO/CFO yang tidak jujur dalam menyampaikan 

pengarsipan ketentuan form kepada US SEC. 

b. Sanksi untuk kegagalan akuntan dalam memberikan laporan / informasi 

yang tidak benar / akurat. 



2. Pembentukan Badan Pengawas Akunting Perusahaan Publik (Public Company 

Accounting Oversight Board) 

3. Good Corporate Governance 

a. Pembentukan Komite Audit 

b. Peningkatan komunikasi antara auditor (eksternal & internal) dengan 

Komite. 

4. Audit atas kebijakan & Praktik akuntansi 

5. Peranan dan Independensi Komite Audit 

a. Komite Audit secara langsung bertanggungjawab atas seleksi dan 

monitoring KAP (Kantor Akuntan Publik) sebagai eksternal auditor. 

b. Membatasi keanggotaan Komite Audit yang berasal dari direksi 

independent. 

6. Batasan-batasan (restrictions) baru bagi auditor untuk mnjaga indepandensi 

a. Larangan terhadap KAP (eksternal auditor) untuk memberikan service 

diluar jasa audit kepada perusahaan. 

b. Penggunaan KAP yang sama untuk financial audit dibatasi selama 5 tahun. 

7. Persyaratan baru pelaporan keuangan, antara lain : 

a. Sertifikasi SOA 302 

b. Sertifikasi SOA 404 

 Undang-undang ini memuat pula sanksi pidana bila terjadi fraud berupa 

hukuman 5 s/d 10 tahun penjara. Selain itu ada pula sanksi-sanksi terhadap CEO 

dan CFO, berbentuk pengembalian bonus dan kompensasi lainnya. 

 Untuk meningkatkan kinerja, perusahaan perlu menyusuti pedoman 

pengelolaan yang diterapkan secara taat azas (consistent), sehingga semua nilai 

yang dimiliki pihak-pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat 

didayagunakan secara optimal dan menghasilkan pola hubungan ekonomis yang 

menguntungkan. Hubungan yang harmonis itu akan memudahkan penelitian arah 

pengembangan dan kinerja perusahaan serta berjalannya fungsi-fungsi 

pengambilan keputusan, pengendalian operasi dan pengawasan terhadap 

pengelolaan perusahaan secara baik. 



 Penerapan tata kelola perusahaan yang baik memberikan keuntungan bagi 

perusahaan itu sendiri dan masyarakat, tumbuhnya kepercayaan investor dalam 

memberi peluang akses sumber pendanaan yang murah dan berkembangnya pasar 

modal, menguatnya kepercayaan lembaga keuangan domestik maupun 

internasional, memberi peluang akses kredit dengan tingkat bunga yang 

kompetitif, serta sebagai kontrol yang efektif dalam mengurangi kemungkinan 

penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Bersihnya perusahaan dari 

praktik-praktik korupsi memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien 

dan menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing di pasar global, yang 

pada gilirannya mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan 

berkesinambungan.  

 Laporan keuangan yang bermutu merupakan sarana dasar untuk 

mengungkapkan kondisi operasi bisnis dan keuangan perusahaan. Selain itu, 

laporan keuangan merupakan sarana utama berupa informasi keuangan yang 

dikomunikasikan kepada pihak luar. Dalam menilai kinerja perusahaan, investor 

harus senantiasa berusaha untuk dapat menganalisis kemampuan keuangan 

perusahaan, sehingga investor dapat memanfaatkan informasi yang tertera dalam 

laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi yang penting dalam 

pengambilan keputusan ekonomi investor. Bagi sebagian besar investor 

institusional dan kreditur, laporan keuangan yang diungkapkan secara transparan 

dan akurat menjadi salah satu bahan masukan yang penting untuk memutuskan 

apakah mereka akan menginvestasikan atau meminjamkan dananya kepada 

perusahaan tertentu.  

 Informasi yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan memuat data-

data historis yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan ekonomi, terutama dalam keputusan berinvestasi. 

 Oleh karena laporan keuangan tidak dapat menyajikan gambaran kondisi 

non-keuangan perusahaan yang dibutuhkan investor dan kreditur, maka pasar 

modal terbesar di dunia yaitu New York Stock Exchange mewajibkan perusahaan-

perusahaan yang listing di New York Stock Exchange untuk menyajikan 

informasi non-keuangan perusahaannya dengan menerapkan Sarbanes- Oxley Act. 



 Dengan demikian, dapat diharapkan dengan adanya Sarbanes - Oxley Act, 

maka laporan keuangan yang dihasilkan dapat diungkapkan secara transparan dan 

akurat, sehingga dapat membantu investor dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan dalam suatu perusahaan untuk mengambil keputusan, sehingga 

dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka setiap perusahaan yang listing di New 

York Stock Exchange, sudah seharusnya menerapkan Sarbanes - Oxley Act dan 

manfaatnya mulai terasa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk malakukan suatu 

penelitian dengan mengambil judul "Peran Sarbanes-Oxley Act Section 404 

Untuk Meminimalisasi Salah Saji Material Dalam Laporan Keuangan" 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun permasalahan yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan Sarbanes - Oxley Act Section 404 pada perusahaan 

2. Bagaimana salah saji material dalam laporan keuangan yang terjadi pada 

perusahaan? 

3. Peran Sarbanes - Oxley Act Section 404 untuk meminimalisasi salah saji 

material dalam laporan keuangan? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana 

Sarbanes - Oxley Act Section 404 untuk meminimalisasi salah saji material dalam 

laporan keuangan. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Sarbane - Oxley Act Section 404 pada 

perusahaan 

2. Untuk mengetahui salah saji material dalam laporan keuangan yang terjadi 

pada perusahaan. 

3. Untuk mengetahui Peran Sarbanes - Oxley Act Section 404 untuk 

meminimalisasi salah saji material dalam laporan keuangan. 

 



1.4 Pembatasan Masalah  

Siklus bisnis adalah kumpulan beberapa proses bisnis yang membentuk 

satu rangkaian aktivitas pekerjaan end-to-end. Dimulai dari terjadinya suatu 

transaksi sampai dengan pencatatannya. Penggolongan siklus bisnis perusahaan 

dalam rangka pelaporan keuangan dan tujuan pengendaliannya adalah sebagai 

berikut : 

Siklus Bisnis yang terdapat pada PT. Telekomunikasi Indonesia :  

1. Siklus Aktiva Tetap 

2. Siklus Beban 

3. Siklus Inventory 

4. Siklus Investasi dan Divestasi 

5. Siklus Pelaporan Keuangan 

6. Siklus Pendapatan 

7. Siklus Perpajakan 

8. Siklus Treasur 

 Mengingat luasnya pembahasan, maka pada pembahasan penelitian ini 

dilakukan suatu pembatasan yaitu : 

1. Siklus bisnis yang dikaji dalam penelitian ini adalah Beban.  

2. Didalam siklus beban terdapat sejumlah risk dan control. Maka dilakukan 

analisis, penilaian risiko dan menentukan kontrol yang tepat dalam siklus 

beban pada unit Human Resources Area 09 (HR-09) sebagai pusat 

pertanggungjawaban biaya yang berperan untuk meminimalisasi salah saji 

material dalam laporan keuangan. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak, antara lain: 

1. Penulis 

Hasil penelitian ini akan memberi tambahan wawasan pengetahuan penulis 

tentang masalah yang diteliti sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih 

jelas mengenai permasalahan tersebut. 

 



2. Perusahaan 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan 

pemikiran yang bermanfaat dalam melihat peran Sarbanes-Oxley Act Section 

404 untuk meminimalisasi salah saji material dalam laporan keuangan 

terutama pada siklus beban. 

3. Peneliti Lain 

Dari hasil penelitian penulis, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan 

referensi bagi penelitian selanjutnya.  

 

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

 Menurut Buku Memahami Sarbanes - Oxley Act (SOX) 2002 (2005:iii), 

definisi Sarbanes - Oxley Act yaitu: 

“Undang-Undang yang didesain untuk mencegah dan mengurangi 

kecurangan laporan keuangan”.  

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) 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. 

 Survey yang dilakukan oleh PricewaterhouseCooper terhadap investor-

investor internasional di Asia, menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai salah 

satu yang terburuk dalam bidang standar-standar akuntansi dan 

pertanggungjawaban terhadap pemegang saham, standar-standar pengungkapan 

dan transparansi serta proses-proses kepengurusan. Hal senada dalam kajian yang 

berbeda menunjukkan bahwa tingkat perlindungan investor di Indonesia masih 

rendah. Keandalan dan ketepatan informasi yang disajikan dalam laporan 



keuangan perusahaan (termasuk disclosure) merupakan hal yang penting untuk 

mendapatkan kepercayaan dan investor dipasar modal.  

 Surat keputusan menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 secara 

resmi memerintahkan seluruh UMN untuk menerapkan prinsip-prinsip good 

corporate governence (GCG) secara konsisten dalam day-to-day operasional 

organisasi BUMN. Dengan demikian, Indonesia merupakan negara lain selain 

Amerika yang menerapkan Mandatory System of Corporate Governance. Jika 

membandingkan dengan apa yang terjadi dengan negara-negara sepertiAustrali, 

Inggris, Belanda dan Jerman yang memiliki sistem suka rela (voluntary system) 

yang merupakan terjemahan dari prinsip-prinsip “setuju” atau menjelaskan kenapa 

“tidak setuju” di Inggris prinsip ini dikenal dengan “Comply or Explain”. 

Sedangkan orang Australia menyebutnya dengan “if not, why not” (Miko : 2006), 

voluntary system merupakan prinsip yang mulai diberlakukan di Amerika setelah 

tragedy runtuhnya perusahaan-perusahaan raksasa seperti Enron dan WorldCom 

dengan mengeluarkan Sarbanes - Oxley Act yang diprakarsai oleh senator Paul 

Sarbanes (Maryland) dan wakil rakyat Michael Oxley (Ohio) dan telah 

ditandatangani oleh George W. Bush. 

Dalam Sarbenes - Oxley Act diatur tentang Akuntansi, pengungkapan dan 

pembaharuan tatakelola, yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih 

banyak mengenai informasi keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif dan 

pembentukan komite audit yang independen. 

 Memang tidak dipungkiri, apa yang dilakukan oleh pasar modal di 

Amerika, belum sepenuhnya terjadi di Indonesia. Namun sebenarnya prinsip-

prinsip dasar dari Sarbanes - Oxley Act sebenarnya releven untuk diterapkan di 

Indonesia sesuai semangat GCG, yakni peningkatan transparansi, peningkatan 

tanggungjawab untuk terus menerus menyempurnakan sisten internal kontrol 

perusahaan dan peningkatan efektivitas dan independensi auditor ekternal 

merupakan hal yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Pada saat ini di Indonesia, 

memang tidak memiliki undang-undang yang mengatur industri audit 

sekomprehensif Sarbanes - Oxley Act, namun beberapa peraturan yang secara 

terpisah dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Bank Indonesia dan 



Bapepam memiliki beberapa kesamaan dengan komponen dari Sarbanes - Oxley 

Act, walaupun terkesan terpisah-pisah, (Muntoro : 2006) 

 Peningkatan transparansi menuju tatakelola yang baik dengan Sarbanes - 

Oxley Act memang sesuatu yang tidak dapat disangkal, namun hal yang tidak 

dapat dipungkiri jika terdapat beberapa kendala ketika Indonesia akan mencoba 

mengadopsi Sarbanes - Oxley Act. Kajian yang perlu dilakukan beberapa pihak 

yang berwenang dengan melihat penyesuaian  yang perlu dilakukan agar undang-

undang tersebut dapat tercapai ketika diterapkan di Indonesia. Dengan tetap 

melihat pengalaman di Amerika, tentu saja dapat dilihat penyusunan undang-

undang dan pengimplementasiannya bukan merupakan pekerjaan yang mudah, 

namun dengan melihat manfaat Sarbanes - Oxley Act dalam jangka panjang, hal 

ini merupakan sesuatu yang harus dikerjakan. 

Dengan implementasi Sarbanes - Oxley Act di lingkungan Telkom 

diharapkan mendapatkan manfaat berupa pengendalian internal terlaksana dengan 

baik sehingga transaksi yang terjadi dan dilanjutkan menjadi laporan keuangan 

telah dilaksanakan dengan pengendalian yang cukup baik dan menghindari resiko 

salah saji. Adapun tujuan mengimplementasikan Sarbanes - Oxley Act, antara 

lain: 

1. Opini wajar tanpa pengecualian pada audit Sarbanes - Oxley Act 

2. Cost effectiveness 

3. Revenue assurance 

4. Minimize fraud 

5. Stockholder satisfaction 

Untuk mencapai tujuan di atas diperlukan suatu pengendalian internal 

yang baik sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan  

terutama untuk tujuan 1,3,4, dan 5 yang lebih spesifik kepada laporan keuangan 

yang bebas dari salah saji material. Untuk memberikan gambaran yang jelas 

mengenai laporan keuangan.  

 

 

 



Berikut dikemukakan pengertian laporan keuangan menurut Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (2004:2) adalah: 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 
rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 
berbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), 
catatan, dan laporan lain serta penjelasan yang merupakan bagian integral 
dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi 
tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal: informasi 
keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan perubahan 
harga”. 
 

Adapun definisi umum yang ditulis Arens et. al. (2004:79) dari 

materialitas yang diterapkan dalam bidang akuntansi berlaku pula dalam 

pelaporan audit yang terdefinisikan sebagai berikut:  

“Kesalahan penyajian laporan keuangan dapat dianggap material jika 

kesalahan penyajian laporan keuangan tersebut dapat mempengaruhi 

keputusan yang diambil oleh pengguna laporan.” 

 
Pengertian risiko yang diterapkan dalam bidang audit menurut Arens et. al. 

(2004:379) adalah: 

“Penerimaan auditor bahwa terdapat suatu tingkat ketidakpastian dalam 

pelaksanaan fungsi auditnya”. 

 
Terdapat hubungan yang erat antara materialitas dan risiko. Suatu 

pemahaman tentang bisnis klien dan menilai risiko bisnis klien untuk menilai 

kemungkinan salah saji material dalam laporan keuangan. Auditor  menggunakan 

model risiko audit untuk mengidentifikasikan lebih jauh potensial untuk kesalahan 

saji yang mungkin terjadi. Model risiko audit umumnya digunakan untuk berbagai 

tujuan perencanaan untuk memutuskan berapa banyak bukti audit yang akan 

dikumpulkan pada setiap siklus. Di bawah ini dapat dilihat aliran (flow) dari 

kerangka pemikiran atau pemecahan masalah dalam meminimalisasi salah saji 

material dalam siklus beban dengan peran Sarbanes-Oxley Act section 404: 

 

 



 
 
Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas dapat diambil hipotesis sebagai 

berikut: 

“Sarbanes-Oxley Act Section 404 berperan meminimalisasi salah saji material 

dalam laporan keuangan”. 

 



1.7 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif mengkhususkan pada studi kasus. Metode deskriptif merupakan 

penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu 

populasi, yang bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan current status dari subyek yang diteliti. Studi kasus merupakan 

penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan 

kondisinya saat ini dari subyek (individu, kelompok, lembaga atau komunitas 

tertentu) yang diteliti,lingkup penelitian kemungkinan hanya mencakup bagian 

tertentu yang difokuskan pada faktor-faktor atau unsur-unsur tertentu dan kejadian 

secara keseluruhan. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu: 

1. Penelitian lapangan (Field Reasearch) 

Yaitu penelitian langsung ke perusahaan yang diteliti untuk memperoleh data  

yang diperlukan. 

Teknik pengumpulannya, yaitu: 

a. Observasi, yaitu dengan cara mengamati dan memperhatikan pelaksanaan 

kegiatan secara langsung di perusahaan. 

b. Tanya jawab, yaitu wawancara langsung dengan para karyawan dan staf 

perusahaan. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Reasearch) 

Yaitu dangan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan 

mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik pembahasan 

untuk memperoleh dasar teoritis yang akan digunakan dalam pembahasan.  

 

1.8 Lokasi dan Waktu 

Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan 

skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada bagian dari PT. Telekomunikasi 

yaitu Unit Human Resources Area 09 (HR-09), berlokasi di Jl. Gegerkalong Hilir 

No.37 Gedung M Bandung. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juli 2007 

sampai dengan selesai. 

 


