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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Sarbanes Oxley Act 

2.1.1 Pengertian Sarbanes Oxley Act 2002 

 Pengertian Sarbanes Oxley Act (SOX) 2002 menurut Telkom Quality 

Management System (2002) yaitu : 

“Sebuah Undang-undang yang diterbitkan di Amerika Serikat pada tahun 

2002, yang mengatur mengenai reformasi di bidang akuntansi dan 

pengelolaan perusahaan untuk melindungi investor dengan cara 

meningkatkan keakuratan dan keandalan laporan keuangan serta 

pengungkapan (disclosure) yang dibuat oleh perusahaan dengan mentaati 

hukum yang diberlakukan di pasar bursa dan peraturan-peraturan yang 

diberlakukan untuk kepentingan lainnya”. 

  SOX diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes (Maryland) dan Michael 

Oxley (Ohio) serta ditandatangani oleh Presiden George W. Bush pada tanggal 30 

Juli 2002. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai respon dari kongres Amerika 

Serikat terhadap skandal yang terjadi pada beberapa perusahaan besar di Amerika 

Serikat seperti : WorldCom, Xerox, Enron, Adelphia, dan beberapa perusahaan 

besar lainnya. Skandal ini juga melibatkan kantor akuntan public yang termasuk 

dalam The Big Five, seperti Arthur Andersen dan KPMG. 

 Dengan diterbitkannya undang-undang ini diharapkan dapat menciptakan 

kondisi yang kondusif  dalam perusahaan di dalam menjalankan aktivitas 

bisnisnya sehingga dapat diperoleh jaminan kebenaran dan transparansi dari 

laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan serta diharapkan dapat 

menekan adanya finance risk dan business risk yang mungkin terjadi.  

 

 Dalam Telkom Quality Manajemen System (2002) SOX diberlakukan 

terhadap : 

1. Perusahaan terbuka Amerika dan non-Amerika yang terdaftar di Amerika 

Serikat dan atau pihak yang diwajibkan menyampaikan laporan ke 

Securities Exchange Commission.  
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2. Perusahaan non-Amerika yang terdaftar di Securities Exchange 

Commission. 

 

2.1.2 Struktur SOX 2002 

 SOX 2002 mengandung aturan-aturan yang menitikberatkan pada 

peningkatan standar kinerja perusahaan, manajemen dan kantor akuntan publik 

serta proses pelaporan keuangan yang dipersyaratkan oleh Securities Exchange 

Commission. Secara umum, SOX 2002 terdiri dari sebelas bagian (titles) dan dua 

lampiran. Setiap bagian terdiri dari pasal-pasal (sections) yang merupakan isi 

pokok dari tiap-tiap bagian (titles). 

 Sarbanes Oxley Act yang dipetakan oleh Earnst & Young yang tersaji 

dalam Telkom Quality Management System (2002), SOX terdiri dari 6 (enam) 

bagian dengan bagian (titles) dengan pasal-pasal (section) disetiap bagiannya serta 

dampaknya terhadap bisnis dari tiap bagian tersebut. Berikut ini adalah bagian-

bagian (titles) SOX 2002 : 

 

Titles I, Enforcement, Peningkatan Pengawasan, terdiri dari 7 (tujuh) section, 

yaitu :  

Section 101 dan 102, menetapkan : 

      Seluruh kantor akuntan publik mendaftarkan diri lengkap dengan 

dukungan informasi berupa nama klien, biaya yang ditagihkan, untuk 

didata ulang di Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) 

Section 104, menetapkan : 

PCAOB dapat melakukan inspeksi untuk menilai tingkat kepatuhan setiap 

kantor akuntan publik terhadap SOX. 

Section 108 dan 109, menetapkan : 

Perusahaan penerbit saham harus membayar iuran tahunan, berdasarkan 

market capitalization, untuk mendukung Board.  

Section 408, menetapkan : 

Penelaahan yang diperluas oleh SEC untuk dokumen-dokumen paling 

sedikit satu kali dalam 3 tahun. 
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Section 307, menetapkan : 

Penggunaan pengacara untuk melaporkan bukti transaksi yang dibutuhkan 

bila terjadi pelanggaran terhadap peraturan bursa.  

Dampak terhadap bisnis bagian ini adalah : 

1. Kantor audit harus mendaftarkan diri setiap tahun, sesuai persyaratan dari 

PCAOB, dan dapat diinvestigasi dan/atau ditindak oleh PCAOB.  

2. Perusahaan penerbit saham dan kantor audit harus mensubsidi biaya 

tahunan PCAOB. 

3. Peningkatan proses pendokumentasian untuk keperluan penelaahan oleh 

SEC. 

Titles II, Penalties, Sanksi yang Diperluas, terdiri dari 6 (enam) section, yaitu : 

Section 304, menetapkan : 

CEO dan CFO tidak dapat menerima bonus atau laba dari penjualan saham 

dalam 12 bulan setelah pengumuman laporan keuangan bila terdapat 

ketidaktaatan yang material terhadap SOA. 

Section 804, menetapkan : 

Perluasan batasan dari badan pengelola bursa untuk menuntut dilakukan 

pemeriksaan kemungkinan terjadi kecurangan. 

Section 906, menetapkan : 

Meningkatkan hukuman pidana bagi CEO/CFO yang membuat pernyataan 

(asersi) yang tidak sesuai. 

Section 1102, menetapkan : 

Hukuman pidana bagi pelaku korupsi, perusakan, penghilangan, dan 

penahanan catatan keuangan atau dokumendengan tujuan mengelabui 

proses audit. 

Section 105 dan 802, menetapkan : 

Menambah hukuman bagi akuntan yang gagal membuktikan, membuat 

dokumen, atau bekerja sama dengan auditor untuk merusak atau 

memalsukan kertas kerja pemeriksaan atau menghalangi pemeriksaan. 
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Dampak terhadap bisnis dari bagian ini adalah : 

1. Hukuman pidana sekarang diterapkan secara lebih efektif terhadap 

sertifikasi yang tidak akurat, perusakan dokumen, atau penghalangan 

pemeriksaan. 

2. Perluasan batasan bagi badan pengelolabursa untuk meminta dilaksanakan 

investigasi. 

3. CEO dan CFO tidak dapat menerima laba penjualan saham setelah 

memunculkan laporan keuangan yang tidak wajar. 

Titles III, Hubungan, independensi Auditor, terdiri dari 4 (empat) section, yaitu 

section 201, menetapkan : 

Melarang auditor memberikan jasa non-audit, diantaranya jasa 

pembukuan, jasa implementasi dan jasa desain sistem informasi keuangan, 

jasa penilaian asuransi, jasa manajemen, konsultasi hukum, konsultasi 

audit internal dan bankir untuk penanaman modal kepada auditee. 

Section 202, menetapkan : 

Dibutuhkan persetujuan awal dari audit committee untuk setiap jasa yang 

akan diberikan oleh kantor audit. 

Section 203, menetapkan : 

Mewajibkan rotasi pimpinan dan pergantian partner audit setiap lima 

tahun. 

Section 206, menetapkan : 

Mewajibkan periode “cooling off”  satu tahun sebelum pegawai dari KAP 

yang terlibat pemeriksaan dapat dipekerjakan sebagai CEO, CFO, atau 

posisi lainnya di perusahaan yang menjadi auditee. 

Dampak terhadap bisnis dari bagian ini adalah : 

1. Memastikan bahwa auditor tidak melayani jasa non-audit. 

2. Mengembangkan proses persetujuan awal sebelum berhubungan dengan 

kantor audit. 

3. Penelaahan rotasi partner audit dan rekrutmen untuk posisi kunci di kantor 

audit. 
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Titles IV, Pelaporan, Peningkatan Pengungkapan, terdiri dari 4 (empat) 

section, yaitu: 

Section 302, menetapkan : 

Semua dokumen yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan harus 

disimpan dengan rapi. 

Keefektifan pengendalian internal harus selalu dievaluasi. 

Section 401, menetapkan : 

SEC mengatur perluasan pengungkapan transaksi diluar tanggal neraca 

dan informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan. 

Section 404, menetapkan : 

SEC harus menerbitkan peraturan yang mewajibkan laporan tahunan 

manajemen, atestasi auditor, atas efektivitas prosedur dan pengendalian 

internal laporan keuangan.  

Section 409, menetapkan : 

SEC harus menrbitkan peraturan pengungkapan “real time” atas perubahan 

material dari kondisi keuangan atau operasional, termasuk percepatan 

periode pelaporan. 

Dampak terhadap bisnis dari bagian ini adalah : 

1. Mempertimbangkan perubahan, peningkatan, dan penambahan pada 

prosedur pengungkapan yang telah dijalankan. 

2. Mengimplementasikan proses penjaminan dan penilaian pengendalian 

internal, penyiapan laporan manajemen, dan melengkapi proses pengujian 

terhadap pengendalian internal yang dilakukan oleh auditor eksternal. 

3. Sangat direkomendasikan untuk membentuk komite pengungkapan dan 

memiliki proses identifikasi bila pengungkapan dibutuhkan segera. 

4. Mengidentifikasi dan menjejaki semua transaksi di luar neraca dan 

informasi tentang kondisi keuangan. 
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Titles V, Peran, Penguatan Corporate Governance, terdiri dari 4 (empat) 

section, yaitu: 

Section 204, menetapkan : 

Meningkatkan komunikasi antara auditor dan komite audit atas kebijakan 

dan praktek akuntansi yang kritis, alternatif perlakuan akuntansi, dan 

komunikasi lainnya dengan manajemen. 

Section 301, menetapkan : 

Komite audit bertanggung jawab langsung atas pemilihan dan pengawasan 

auditor. 

Section 402, menetapkan : 

Melarang adanya pemberian pinjaman kepada direktur dan pimpinan 

perusahaan. 

Section 407, menetapkan : 

Perusahaan harus mengungkapkan apakah terdapat ahli keuangan atau 

tidak dalam komite audit. 

Dampak terhadap bisnis dari bagian ini adalah : 

1. Menilai secara periodik komposisi anggota komite audit 

2. Memastikan bahwa anggota komite audit sangat independen dan adanya 

ahli keuangan dalam keanggotaan tersebut. 

3. Memastikan kepada officer dan direktur tidak diperbarui atau 

diperpanjang, meyakinkan bahwa pinjaman yang akan datang dicatat 

dengan baik. 

4. Mengembangkan proses yang memberi keleluasaan bagi komite audit 

untuk menilai dan menunjuk auditor dan menerima alternatif perlakuan 

akuntansi. 

Titles VI, Conduct, Perluasan Akuntabilitas, terdiri dari 5 (lima) section, yaitu: 

Section 303, menetapkan : 

Adalah perbuatan melanggar hukum bagi direktur/pimpinan atau pejabat 

lainnya apabila atas arahannya mempengaruhi tindakan curang, memaksa, 

memanipulasi atau menyesatkan independen auditor. 

Section 306, menetapkan : 

Melarang insider traders selama periode tutup bursa. 
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Section 403, menetapkan : 

Mewajibkan dipercepatnya pelaporan terhadap transaksi insider trading. 

Section 406, menetapkan : 

Perusahaan harus mengungkapkan apakah memiliki kode etik atau tidak 

berikut setiap perubahan atau tidak dijalankannya kode etik tersebut. 

Section 806, menetapkan : 

Melarang perusahaan untuk menekan pihak-pihak yang dapat 

mengungkapkan kecurangan. 

 

Dampak terhadap bisnis dari kegiatan ini adalah : 

1. Menetapkan code of conduct, proses untuk insider trading, dan hal-hal 

yang berkaitan dengan etik. 

2. Memelihara proses untuk menjamin bahwa setiap insider transaction 

dilaporkan dalam dua hari kerja. 

3. Memelihara proses untuk menjamin trades oleh officer dan direktur selama 

masa tutup bursa, tidak dilakukan. 

4. Mengembangkan proses untuk yang mengakomodir pihak-pihak yang 

dapat mengungkapkan kecurangan. 

2.2 Pengertian Barang dan Jasa 

2.2.1 Pengertian Barang 

Barang adalah sesuatu yang bisa dipakai atau digunakan. Barang dalam 

ilmu ekonomi bisa dikelompokkan ke dalam beberapa bagian diantaranya 

adalah : 

a. Barang jadi dalam pengertian ekonomi adalah barang yang 

langsung dikonsumsi dan bukan dipergunakan untuk produksi 

barang lain. Sebagai contoh, sebuah mobil yang dijual ke 

konsumen adalah barang jadi; komponen seperti ban yang dijual 

pada produsen mobil bukan barang jadi, melainkan barang 

setengah jadi yang digunakan untuk membuat barang jadi. 

b. Barang konsumen adalah barang jadi yang secara spesifik 

ditujukan untuk pasar massal. Sebagai contoh, barang konsumen 



 

11 
 

tidak termasuk aset investasi seperti barang antik berharga, 

walaupun barang tersebut termasuk barang jadi. 

c. Barang produksi atau barang manufaktur adalah barang yang 

telah diproses dengan suatu cara. Barang jenis ini adalah lawan dari 

bahan mentah, dan dapat terdiri dari barang setengah jadi ataupun 

barang jadi 

 

2.2.2 Pengertian Jasa 

                Jasa ialah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh 

salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan 

menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa dan bisa 

juga tidak terikat pada suatu produk. 

Jasa pada dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain        

produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat 

bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud 

bagi pembeli pertamanya. 

Sifat-sifat Jasa : 

 1.tidak berwujud  

Jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, alat, atau 

benda; maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, 

kinerja (performance), atau usaha. Oleh sebab itu, jasa tidak dapat dilihat, 

dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi.  

 2.tidak dapat dipisahkan  

Barang biasa diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. Sedangkan 

jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan 

dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. 

 3.berubah-ubah  

Jasa bersifat variabel karena merupakan non-standarized output, artinya 

banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung kepada siapa, kapan 

dan dimana jasa tersebut diproduksi. Hal ini dikarenakan jasa melibatkan 

unsur manusia dalam proses produksi dan konsumsinya yang cenderung 
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tidak bisa diprediksi dan cenderung tidak konsisten dalam hal sikap dan 

perilakunya. 

 4.tidak tahan lama 

Jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Kursi pesawat yang 

kosong, kamar hotel yang tidak dihuni, atau kapasitas jalur telepon yang 

tidak dimanfaatkan akan berlalu atau hilang begitu saja karena tidak bisa 

disimpan. 

 

2.3 Tinjauan Umum Tentang Struktur Pengendalian Intern 

2.3.1 Pengertian Struktur Pengendalian Intern 

 Struktur pengendalian intern merupakan pengembangan dari istilah 

internal check, yaitu struktur dan prosedur yang secara otomatis saling memeriksa 

pencatatan yang dilakukan oleh manajemen dalam suatu perusahaan. Berikut ini 

adalah pengertian pengendalian internal menurut beberapa pakar. 

 pengendalian internal terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-

prosedur yang harus dipatuhi oleh manajemen dan dirancang untuk memberikan 

jaminan atas kinerja yang dilakukan manajemen dalam perusahaan sehingga dapat 

berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2.3.2 Tujuan Struktur Pengendalian Intern 

 Tujuan perusahaan membentuk pengendalian intern adalah untuk 

membantu perusahaan khususnya manajemen dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkannya. Selain itu jika pengendalian intern dirancang dan diterapkan 

dengan baik maka manajemen dapat mendeteksi dan mengatasi kecurangan atau 

penipuan secara efektif. 

kuantitas desain pengendalian internal dan operasinya dapat dinilai. Hal ini dapat 

dicapai dengan prosedur yang terpisah atau dengan kebijakan yang berkelanjutan. 

 

2.3.3 Keterbatasan Struktur Pengendalian Intern 

 Pengendalian internal tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif meskipun 

telah dirancang dan disusun dengan sebaik-baiknya. Hal ini disebabkan karena 

terdapat beberapa keterbatasan yang melekat dalam pengendalian internal.  



 

13 
 

 

Keterbatasannya diantaranya adalah :  

1. Kesalahan dalam Pertimbangan  

Seringkali manajemen dan personal lain dapat salah dalam 

mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam 

melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, 

keterbatasan waktu dan tekanan lainnya. 

2. Gangguan 

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena 

personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan 

kelalaian, tidak adanya perhatian, kelelahan, perubahan yang bersifat 

sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dapat pula 

mengakibatkan gangguan. 

3. Kolusi 

Tindakan bersama beberapa individu untuk mencapai tujuan kejahatan 

disebut dengan kolusi (collusion), kolusi dapat mengakibatkan gagalnya 

pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan 

perusahaan dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak 

terdeteksinya kecurangan oleh sistem pengendalian internal yang 

dirancang. 

4. Pengabaian oleh Manajemen  

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah 

ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi 

manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan 

semu. Contohnya manajemen melaporkan laba yang lebih tinggi dari 

jumlah yang sebenarnya untuk mendapatkan bonus lebih tinggi bagi 

dirinya atau untuk menutupi ketidakpatuhannya terhadap peraturan 

perundangan yang berlaku. 
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5. Biaya Lawan Manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak 

boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal 

tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat 

biasanya tidak mungkin dilakukan atau sulit untuk dilakukan. 

manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara 

kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat pada 

suatu pengendalian internal agar semua yang dilakukan dapat berjalan 

secara tepat dan sesuai dengan prosedur yang ada. 

 

 

 

 

   


