
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.3  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan serta teori 

yang mendasari penelitian ini, dapat diambil kesimpulan: 

1. Bahwa pelaksanaan Sarbanes – Oxley Act yang diterapkan oleh PT. Telkom 

dalam setiap aktivitas atau seluruh proses kegiatan perusahaan menggunakan 

Committee of Sponsoring Organizations of  the Treadway Commission 

(COSO) framework, karena dengan pertimbangan bahwa COSO framework 

merupakan kerangka pengendalian internal dalam rangka pelaporan keuangan 

akan didasarkan pada SAS 5 (standar audit) yang konsisten dengan COSO. 

COSO merupakan framework pengendalian internal yang paling banyak 

digunakan dan mudah dipahami, dimana dengan menerapkan Sarbanes – 

Oxley Act Section 404 pengendalian internal perusahaan ditambah dengan 

adanya bispro yang menjadi tuntunan bagi unit bisnis dalam menjalankan 

aktivitas atau kegiatan utama dari unit bisnis tersebut menjadi jauh lebih 

efektif. 

2. Dalam bispro yang menjadi tuntunan bagi unit bisnis dalam menjalankan 

aktivitas atau kegiatan utama dari unit bisnis tersebut terdapat risiko-risiko 

yang diperkirakan muncul dalam kegiatan yang dijalankan dalam bispro dan 

kontrol-kontrol baik itu manual yang disebut financial control atau kontrol 

secara aplikasi yang disebut bussines control untuk mengatasi atau 

menghilangkan risiko-risiko tersebut. Risiko-risiko tersebut bisa menimbulkan 

pengaruh bagi keandalan laporan akhir berupa laporan keuangan akhir di 

tingkat corporate, jika pada HR-09 output final report berupa laporan beban. 

Salah saji material dapat terjadi pada laporan beban di unit HR-09 dan laporan 

lainnya pada unit bisnis yang berbeda jika kontrol-kontrol yang sudah ada 

yang tidak dijalankan terutama pada kontrol yang dijalankan secara manual. 

 



3. Pada akhirnya Sarbanes – Oxley Act Section 404 dapat berperan untuk 

meminimalisasi salah saji material jika dijalankan dengan baik dan penuh 

kesadaran dari masing-masing penanggung jawab proses dalam tiap-tiap unit 

bisnis terutama di HR-09 mempunyai kesadaran dan rasa memiliki yang tinggi 

terhadap perusahaan dengan menjalankan aktivitas atau kegiatan di dalam unit 

bisnisnya sesuai apa yang telah digariskan dengan aturan-aturan yang comply 

dengan Sarbanes – Oxley Act Section 404, salah satunya dengan menjalankan 

kontrol-kontrol yang ada di dalam bispro tanpa pengecualian, yang mana 

dalam setiap triwulan setiap unit bisnis berkewajiban untuk membuat control 

self assessment (CSA) yang merupakan pernyataan manajemen dengan 

Operational Senior Manager sebagai penanggungjawab terhadap CSA yang 

mana didalamnya terdapat perhitungan efektifitas pengendalian internal, jika 

hasil perhitungannya dapat memenuhi target yang tertulis dalam kontrak 

manajemen (KM) maka dapat dipastikan bahwa Sarbanes – Oxley Act Section 

404 berperan dalam meminimalisasi risiko salah saji material dalam laporan 

keuangan perusahaan pada siklus beban, dan untuk menjamin CSA, minimal 1 

tahun sekali dilakukan audit oleh pihak eksternal mengenai kesesuaian antara 

implementasi dan bispro SOA. 

 

5.2  Saran 

 Berikut peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran yang diharapkan 

akan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, yaitu: 

1. Bagi Perusahaan, terkait dengan hambatan-hambatan pelaksanaan Sarbanes – 

Oxley Act (SOA) pada internal perusahaan: 

a. Agar PT. Telkom segera melakukan penyusunan standarisasi pada struktur 

organisasi dan bisnis proses yang comply agar dapat dijadikan acuan atau 

standar baku jika sewaktu-waktu akan adanya perubahan terhadap 

kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan oleh corporate terutama akan 

resistensi terhadap budaya kerja. 



b. Terus melakukan pengembangan di bidang IT atau information system 

perusahaan untuk dapat terus memperbaiki dan membuat standar platform 

IT yang comply dengan Sarbanes – Oxley Act, agar dapat memberikan 

dukungan yang maksimal terhadap implementasi SOA di PT. Telkom 

c. Terus meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan-

pelatihan yang dapat meningkatkan  kualitas SDM itu sendiri agar dapat 

memberikan kontribusi maksimal bagi PT. Telkom dalam menjalankan 

SOA yang secara tidak langsung dapat memberikan peningkatan 

pemahaman SOA di tingkat operasional dan terutama untuk memilik SDM 

yang mempunyai pemahaman yang mendalam tentang SOA, US GAAP 

dan US SEC Rules, perusahaan melakukan kerjasama dengan pihak luar 

seperti Ernst and Young (EY) sebagai partner dalam tim SOA untuk 

memberikan pengetahuan atau pelatihan tentang SOA, US GAAP dan US 

SEC Rules. 

2. Bagi Pihak-pihak lain: 

a. Pemerintah agar memberikan dukungan yang konkrit terutama kepada 

Bapepam untuk memberlakukan peraturan semacam SOA yang dapat 

mempengaruhi kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan-perusahaan yang menerapkan SOA dan secara tidak langsung 

dapat meningkatkan kualitas produk atau jasa karena adanya standarisasi  

pengendalian internal yang baik dalam menopang kegiatan operasional 

perusahaan. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti lebih lanjut tentang 

SOA dari subjek yang berbeda seperti pengaruh atau peran dari pihak-

pihak tertentu dalam perusahaan terhadap perusahaan yang menerapkan 

SOA, baik terhadap cara penerapannya atau tingkat efektifitas SOA. 

 

 

 

 

 


