
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Bahwa pelaksanaan Sarbanes - Oxley Act yang diterapkan oleh PT 

Telekomunikasi Indonesia,Tbk. 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 yang didasarkan pada SAS 5 (standar audit) yang 

konsisten dengan COSO.  

2. Responden memberikan penilaian yang baik terhadap Penerapan Sarbanes - 

Oxley Act Section 404, yang ditunjukkan oleh tanggapan positif dari sebagian 

besar responden. Dengan kata lain, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. telah 

patuh (comply) dengan Sarbanes - Oxley Act. 

3. Responden memberikan penilaian yang baik terhadap pengendalian internal 

atas pelaporan keuangan, yang ditunjukkan oleh tanggapan positif dari 

sebagian besar responden. Dengan kata lain, pengendalian internal atas 

pelaporan keuangan pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. efektif. 

4. Dari hasil pengujian hipotesis, penerapan Sarbanes - Oxley Act Section 404 

tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal atas pelaporan 

keuangan, karena Telkom belum menyempurnakan pengendalian internal 



terkait dengan pelaporan keuangan, selain itu masih terdapat hambatan-

hambatan dalam penerapannnya. Meskipun hasil jawaban responden 

mengindikasikan bahwa Penerapan Sarbanes - Oxley Act Section 404 baik, 

tetapi agar Penerapan Sarbanes - Oxley Act Section 404 dapat berpegaruh 

terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan maka penerapannya 

harus lebih ditingkatkan. 

 

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. 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 penerapan SOA di PT Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk. 

b. Meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang 

dapat meningkatkan  kualitas SDM itu sendiri agar dapat memberikan 

kontribusi maksimal bagi PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dalam 

menjalankan penerapan Sarbanes Oxley Act yang secara tidak langsung 

dapat memberikan peningkatan pemahaman Sarbanes Oxley Act di tingkat 



operasional dan terutama untuk memiliki SDM yang mempunyai 

pemahaman yang mendalam tentang SOA, US GAAP dan US SEC Rules. 

2. Bagi Pihak-pihak lain: 

a. Pemerintah agar memberikan dukungan, terutama kepada Bapepam untuk 

memberlakukan peraturan semacam Sarbanes - Oxley Act yang dapat 

mempengaruhi kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan-perusahaan yang menerapkan Sarbanes - Oxley Act 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 

penerapan Sarbanes - Oxley Act dari subjek yang berbeda seperti pengaruh 

dari pihak-pihak tertentu dalam perusahaan dan penerapannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


