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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil pengolahan data dan analisis yang dilakukan di bab 4 maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa Sarbanes Oxley 

Act Section 404 pada PT Telekomunikasi diterapkan secara memadai, dapat 

dilihat dari  Sarbanes Oxley Seksi 404 yang diterapkan perusahaan dalam 

penyajian laporan keuangan dengan memberikan prioritas pada upaya-upaya 

untuk menata dan meningkatkan efektivitas sistem serta struktur pengelolaan 

intern perusahaan. 

Sesuai isi dari Sarbanes Oxley Act Section 404 dapat dilihat juga dari 

tugas dan tanggung jawab manajemen. Dalam melaksanakan tugasnya, 

manajemen melakukan evaluasi terhadap pengendalian intern sehingga 

terbentuk laporan hasil evaluasi yang berguna untuk melihat efektivitas 

pelaksanaan pengendalian yang digunakan perusahaan. Dan bertanggung 

jawab atas dilakukannya dan dipeliharanya pengendalian internal terhadap 

pelaporan finansial yang memadai, agar dapat memberikan jaminan yang 

cukup terkait dengan keandalan laporan keuangan yang selaras dengan PSAK 

2. Hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa Penerapan 

Sarbanes Oxley Act Section 404 untuk thitung X1  yaitu dokumentasi tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengendalian Internal bisa dilihat 

dari nilai thitung X1 lebih kecil daripada  ttabel (1.860 < 2,042) maka H0  diterima 

dan H1 ditolak. Dan juga membuktikan Penerapan Sarbanes Oxley Act 

Section 404  pada X2 yaitu dimensi Evaluasi dan X3 yaitu dimensi Laporan 

Hasil Evaluasi berpengaruh terhadap Efektivitas Pengendalian Intern secara 

signifikan, dapat dilihat dari nilai thitung X2 lebih besar daripada  ttabel (3.336 > 

2,042) maka H0  ditolak dan H1 diterima dan nilai thitung X3 lebih besar 

daripada  ttabel (2.091 < 2,042) maka H0  ditolak dan H1 diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa Penerapan Sarbanes Oxley Act Section 404 pada 

dimensi Evaluasi dan Laporan Hasil Evaluasi berpengaruh signifikan 

terhadap Efektivitas Pengendalian Internal karena H1 diterima.  

5.2 Saran 

Dari hasil pengolahan data, analisis dan kesimpulan yang didapat maka saran yang 

dapat diberikan kepada perusahaan dan akademisi dalam Pengaruh Penerapan 

Sarbanes Oxley Act Section 404 terhadap Pengendalian Internal: 

1. Memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan yang 

mendalam lagi tentang Sarbanes Oxley Act Section 404 sehingga secara tidak 

langsung dalam menerapkan Sarbanes Oxley Act Section 404 dilakukan 

secara maksimal. 

2. Bagi akademis dapat mempelajari Sarbanes Oxley Act Section 404 lebih 

mendalam tentang praktek nyata dalam suatu perusahaan. Dan menyarankan 

untuk meneliti lebih lanjut tentang section yang berbeda dari Sarbanes Oxley 

Act seperti Sabanes Oxley Act Section 302 dan 906. 


