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ABSTRAK 

 

“Kajian Atas Upaya Peningkatan Efektivitas Internal Control Berbasis SOX 

Section 404 atas Siklus Aktiva Tetap Pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk” 

 

 

Oleh: 

Sandhy irianto 

 

Dosen Pembimbing 

Dr. Aulia Fuad Rahman, SE.,M.Si,Ak 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab tidak efektifnya operasional aktiva 

tetap pada PT. Telkom Tbk dan bagaimana upaya Telkom dalam menghilangkan 

significant deficiency (meningkatkan efektivitas internal control) berdasar atas Sarbanes 

Oaxley Act (SOX) khususnya pada section 404 yang mengatur  Internal Control Over 

Financial Reporting (ICOFR). Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengemukakan saran perbaikan yang diberikan oleh penulis kepada PT Telkom untuk 

menghilangkan significant deficiency. 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dengan 

cara melakukan wawancara langsung terhadap bagian internal audit, business of 

effectiveness (BEF), dan bagian management asset. Sedangkan data sekunder berkaitan 

langsung dengan internal control aktiva tetap seperti bisnis proses aktiva tetap yang 

dijalankan oleh Telkom.). Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yaitu studi dokumentasi, wawancara dan obseravsi. Data yang sudah 

didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan internal control pada aktiva tetap 

terjadi pada level operasionalnya. Selain itu tidak semua aktiva tetap mengalami 

deficiency, tetapi hanya terjadi pada bisnis proses inventarisasi atau pencatatan, bisnis 

proses pengakuan dan pencatatan akitva dalam proses (ADK) dan asset tetap, kemudian 

yang yang terakhir adalah pada bisnis proses penuruan nilai asset tetap dan asset tidak 

beruwujud. PT. Telkom melakukan upaya untuk menghilangkan deficiency dengan 

membuat tim independent yang akan terus bertugas hingga deficiency tidak lagi 

ditemukan.. Usulan perbaikan yang diberikan penulis untuk menghilangkan deficiency  

salah satunya adalah dengan cara mensosialisasikan bisnis proses secara insentif kepada 

bagian yang menjalankannya 

 

 

Kata kunci : Aktiva tetap, SOX, ICOFR section 404, Bisnis proses, Deficiency, 

level operasional, level desain. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Improving Effectiveness of Internal Control Based SOX Section 404 of Fixed 

Assets Cycle at PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

 

 

By: 

Sandhy Irianto 

 

Advisor Lecturer 

Dr. Aulia Fuad Rahman, SE.,M.Si,Ak 

 

 

The objective of this research is to investigate the causes of ineffectiveness of fixed 

assets on PT Telkom and to know how PT Telkom increases their effectiveness of 

financial control based on Sarbanes Oxley Act (SOX) regulation especially on section 

404 about ICOFR. Further this research also has the objective to propose suggest on 

how PT. Telkom can reduce significant deficiency in fixed asset.  To reach the purpose 

of this final project, the author use primary data and secondary data. Primary data 

obtained by doing direct interview with several division on PT Telkom which have the 

relation with financial control such as internal audit division, business of effectiveness 

division and asset management division. The secondary data obtained from literature 

document about ICOFR on SOX section 404. Then the data collected using 

documentation and interview technique. After the author gathered the data then that 

data analyzed using descriptive method. 

The result show that, the ineffectiveness of internal control on the operational level. In 

addition, not all of the fixed assets have deficiency, but only on inventory and record 

keeping business process, recognition and recording of Capital in Progress (CIP) and 

fixed asset business process, and Impairment of Fixed Assets and Intangible Assets 

business process.  PT Telkom must establish a team that responsibly to eliminate the 

deficiency until it cannot be found anymore. This team consists of finance division, 

asset management division, business of effectiveness division, and internal audit 

division. The team is tasked to help eliminates the deficiency in fixed assets. The 

author's recommendations regarding the eliminates of deficiency are socialize the 

business process to every division that did the business process activity. 

 

 

Keyword : Fixed assets, SOX,  ICOFR section 404, Business process, deficiency, 

operational level, design level. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) adalah perusahaan yang bergerak 

di bidang bisnis jasa telekomunikasi sambungan tetap dan jasa telekomunikasi lainnya, 

termasuk jasa jaringan dan jasa internet. TELKOM adalah salah satu Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang mendaftarkan sahamnya didalam dan di luar negeri. Salah 

satunya adalah tercatat dalam New York Stock Exchange (NYSE). Sejak tercatat di 

NYSE, Telkom terikat untuk patuh terhadap semua peraturan yang berlaku untuk 

perusahaan publik di Amerika Serikat, khususnya United States Securities and 

Exchange Commission (US-SEC) 

Namun peraturan yang sangat merubah pola kerja semua perusahaan yang 

tercatat di NYSE, termasuk Telkom, adalah Sarbanes Oxley Act (SOX) pada 30 Juli  

2002. SOX adalah undang-undang yang mengatur tentang reformasi akuntan 

perusahaan publik yang mempunyai tujuan untuk memberi perlindungan terhadap 

pemegang saham pasca terjadinya skandal Enron yang sangat menggemparkan pasar 

modal di Amerika Serikat.  

Oleh karena itu, khusus bagi perusahaan yang terdaftar di US-SEC diwajibkan 

untuk mematuhi undang-undang yang disebut Sarbanes-Oxley Act 2002. Bagi 

perusahaan di luar Amerika Serikat  yang terdaftar pada US-SEC atau yang biasa 

disebut Foreign Private Issuer (FPI) seperti Telkom pemberlakuan undang-undang 

tersebut secara efektif berlaku sejak tanggal 15 Juli 2006, sedangkan untuk perusahaan 

yang  berasal dari Amerika Serikat sendiri berlaku efektif mulai tanggal 15 Juli 2004. 

Berkaitan dengan tanggal efektif untuk FPI, sebelumnya tanggal 15 April 2005 dan 



 

 

karena pertimbangan dari US-SEC akhirnya ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2006 

sebagai tanggal efektif untuk FPI. Dengan pemberlakuan undang-undang tersebut 

berarti PT Telkom mulai tahun 2006 harus patuh terhadap ketentuan Sarbanes-Oxley 

aAct 2002 (SOX) seperti yang diwajibkan US-SEC. 

Dari Sarbanes Oxley Act  ini ada 3 seksi yang sangat mempengaruhi pola kerja 

PT Telkom. Ketiga seksi itu adalah :  

1. Seksi 302, yang mengharuskan manajemen perusahaan publik untuk 

memberikan pernyataan pada masing-masing laporan tahunan dan triwulan 

2. Seksi 404, yang mengharuskan setiap perusahaan public memasukkan laporan 

tentang Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) 

3. Seksi 906, yang mengatur tentang sanksi, diantaranya adalah apabila sertifikasi 

dilakukan tidak sesuai ketentuan, maka besarnya denda adalah maksimal USD 1 

juta dan atau kurungan maksimal 10 tahun. Dan apabila sengaja melakukan 

sertifikasi tidak seusai dengan ketentuan, maka besarnya denda adalah USD 5 

Juta dan kurungan maksimal 20 tahun. 

 

Khusus ketentuan SOX seksi 404 disebutkan, bahwa baik FPI maupun API 

diwajibkan mengiplementasikan ICOFR yang diawali dari metodologi, desain, 

implementasi dan evaluasinya. Berkaitan dengan evaluasi ICOFR biasanya lebih 

ditekankan pada sisi desain dengan metode evaluasi Walkthrough Test (WT) dan sisi 

implementasi/transaksional dengan metode Test Of Control (TOC) diharapkan dari 

kedua evaluasi tersebut menghasilkan ICOFR yang efektif. 

Dalam pelaksanaan evaluasi ICOFR berdasarkan ketentuan SOX harus 

dilakukan Auditor independen dan diberikan opini yang terdiri dari Unqualified 

Opinion untuk ICOFR yang efektif dan Adverse Opinion untuk ICOFR yang inefektif. 



 

 

Dari hasil opini ICOFR tersebut akan berpengaruh terhadap hasil opini audit financial. 

Dalam hal ini TELKOM untuk mendapatkan hasil audit financial yang Unqualified 

Opinion pula, karena metode pendekatan audit yang dilaksanakan terhadap perusahaan 

tersebut adalah metode integrated audit. 

Temuan awal menandakan bahwa ICOFR merupakan masalah yang serius bagi 

Telkom karena dari penilaian yang dilakukan manajemen dan pihak internal auditor 

yang menyebutkan bahwa ICOFR Telkom belum efektif. Hal ini termuat dalam Form 

20-f Telkom dari tahun 2006-2008. Pada form 20-f, item 15 menyatakan bahwa : 

…the Company's Chief Executive Officer and Chief Financial Officer have concluded that, as of 

December 31, 2006, the Company's disclosure controls and procedures were not effective. The 

Company's disclosure controls and procedures are designed to ensure that information required 

to be disclosed in reports filed or submitted under the Exchange Act is recorded, processed, 

summarized and reported within the time periods specified in the SEC's rules and forms, and 

that such information is accumulated and communicated to the Company's management, 

including the Chief Executive Officer and Chief Financial Officer, as appropriate, to allow 

timely discussions regarding required disclosure. 

 

Berdasarkan form 20-k tersebut dikatakan bahwa disclosure controls and procedurs 

(DCP) dari Telkom tidak efektif. Akan tetapi DCP pada tahun 2009 berkata lain. Hal ini 

termuat dalam form 6-k  pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa:  

….our Chief Executive Officer and Chief Financial Officer have concluded that, as of December 

31, 2009, our disclosure controls and procedures were effective. Our disclosure controls and 

procedures include, without limitation, controls and procedures that are designed to ensure that 

information required to be disclosed in reports filed or submitted under the Exchange Act is 

recorded, processed, summarized and reported within the time periods specified in the SEC’s 

rules and forms, and that such information is accumulated and communicated to our 

management, including our Chief Executive Officer and Chief Financial Officer, as appropriate, 

to allow timely decisions regarding required disclosure 

 

Berdasarkan dua form diatas dapat diketahui bahwa sebelum 

tahun 2009 atau tepatnya pada tahun 2006-2008 DCP Telkom tidak 

efektif. Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

ICOFR pada PT Telkom belum efektif karena di dalam DCP juga 

termasuk ICOFR yang terintegrasi di dalam DCP. Meskipun pada tahun 

2009 DCP telah dikatakan efektif, Namun sebelumnya ICOFR dalam 



 

 

Telkom belum efektif terutama pada aktiva tetap. Dalam  Commission 

Guidance Regarding Management’s Report on Internal Control Over 

Financial Reporting Under Section 13(a) or 15(d) of the Securities 

Exchange Act of 1934 yang dikeluarkan oleh SEC  dikatakan bahwa 

 

“Control deficiencies that are determined to be a material weakness must be disclosed 

in management’s annual report on its assessment of the effectiveness of ICFR. Control 

deficiencies that are considered to be significant deficiencies are reported to the 

company’s audit committee and the external auditor pursuant to management’s 

compliance with the certification requirements in Exchange Act Rule 13a-14” 

 

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dilaporkan dalam laporan 

manajemen tahunan hanya material weakness saja, sedangkan significant deficiency dan 

control deficiency tidak dilaporkan dalam laporan tahunan. Sehingga, ketidakefektifan 

aktiva tetap yang masih mengandung significant deficiency tidak dicantumkan yang 

sebenarnya hal ini masih ada di dalam aktiva tetap, sehingga belum bisa dikatakan 

sepenuhnya efektif. Significant deficiency  adalah satu atau kombinasi dari beberapa 

kelemahan pengendalian dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang 

tingkatannya masih di bawahnya dibandingkan kelemahan material yang cukup penting 

untuk diperhatikan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan 

atas pelaporan keuangan perusahaan. Aktiva tetap merupakan salah satu aktiva yang 

sangat penting bagi Telkom, mengingat aset Telkom yang sangat besar dan tersebar di 

seluruh Indonesia maka harus dikelola secara efektif agar tidak terjadi kerugian yang 

tidak diinginkan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melihat bagaimana upaya PT. 

Telkom berusaha untuk mengimplementasiakn ICOFR yang efektif terutama pada 

aktiva tetap dan menuangkannya dalam skripsi ini dengan judul “Kajian Atas Upaya 



 

 

Peningkatan Efektivitas Internal Control Berbasis SOX Section 404 atas Siklus 

Aktiva Tetap Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana keefektifan impelentasi ICOFR khususnya pada aktiva tetap di PT 

Telkom? 

2. Bagaimana upaya PT Telkom untuk menghilangkan significant deficiency pada 

aktiva tetap? 

3. Bagaimana usulan perbaikan yang diberikan penulis bagi PT Telkom dalam 

menghilangkan significant deficiency yang terdapat pada aktiva tetap. 

 

1.3 Pembatasan masalah 

Agar penelitian yang dilakukan terarah dan hasil yang dicapai tidak 

menyimpang dari tujuan yang ditetapkan maka penulis membuat batasan masalah, yaitu 

hanya melakukan penelitian yang berkaitan dengan upaya PT.Telkom dalam rangka 

menghilangkan significant deficiency pada aktiva tetap berdasarkan SOX section 404 

pada level transaksional. Adapun untuk data penelitan yang digunakan penulis adalah 

data pada tahun 2009 saja, hal ini dikarenakan DCP sudah efektif akan tetapi 

sebenarnya masih terdapat significant deficiency sehingga penulis tertarik untuk 

mengupasnya lebih dalam. 

 

 

 



 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang sudah diungkapkan dalam permasalahan 

diatas  

1. Untuk mengetahui apakah penyebab ketidakefektifan implementasi ICOFR 

khususnya pada aktiva tetap pada PT Telkom. 

2. Untuk mengetahui upaya PT Telkom dalam menghilangkan significant 

deficiency yang terdapat pada aktiva tetap. 

3. Untuk memberikan usulan perbaikan yang disarankan oleh penulis kepada PT 

Telkom untuk menghilangkan significant deficiency yang terdapat pada aktiva 

tetap. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Disamping tujuan, penulis juga memiliki manfaat penelitian, antara lain sebagai 

berikut : 

1. Bagi penulis, penelitian ini akan memberikan wawasan tentang masalah yang 

diteliti agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian 

fakta dilapangan dengan teori yang diperoleh di bangku kuliah. 

2. Bagi PT. Telkom, sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi upaya yang 

dilakukan dalam rangka menghilangkan significant deficiency pada siklus aktiva 

tetap. 

3. Bagi pihak lain diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi penambah 

informasi dan wawasan yang berguna bagi yang memerlukan.  

 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Sarbanes Oaxley act 

 Sarbanes Oaxley Act (SOX) adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini kongres Amerika Serikat pada tanggal 30 Juli 

2002. SOX merupakan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi para investor 

dengan  memperbaiki keakuratan dan keandalan dari pengungkapan perusahaan publik 

yang dibuat untuk tujuan mematuhi peraturan badan pengawasan pasar modal yang 

dilakukan oleh United States Securities and Exchange Commission atau US-SEC dan 

juga untuk mengembalikan kepercayaan investor dan meningkatkan transparansi. SOX 

merupakan respon dari pemerintah Amerika Serikat terhadap banyaknya skandal 

akuntansi yang melibatkan perusahaan publik seperti Enron yang terjadi sebelum 

adanya SOX. 

 SOX dikemukakan oleh senator Paul Sarbanes dan Michael G.Oaxley yang 

berisi 11 bab (title) mengenai tanggung jawab dari perusahaan publik sampai pada 

pemberian sanksi pelanggaran dan mewajibkan US-SEC untuk melakukan persyaratan 

yang terdapat di dalam SOX dan memberlakukan kepada seluruh perusahaan publik 

yang tercatat di US-SEC sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi dalam rangka 

penyajian laporan keuangan tahunan seluruh perusahaan publik tersebut. 

 Berdasarkan isi SOX menandakan bahwa pemerintah Amerika Serikat ingin 

mengembalikan kepercayaan serta melindungi para investor maupun calon investor 

terhadap pasar modal di Amerika Serikat setelah tragedi Enron. Selain itu juga sebagai 

perlindungan bagi kantor akuntan publik terhadap tekanan dari perusahaan dalam 



 

 

rangka pemberian opini atas laporan keuangan yang tidak memberikan keadaan yang 

sebenarnya dari kondisi suatu perusahaan. 

 

2.2 SOX 404, Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) 

2.2.1 Pengertian ICOFR 

Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (ICOFR) adalah suatu proses 

yang dirancang dan dilaksanakan oleh manajemen perusahaan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai (reasonable assurance) berkaitan dengan keandalan laporan 

keuangan. Sehingga ICOFR sangat membantu memberi transparasi dalam laporan 

keuangan. 

 

2.2.2 Latar Belakang ICOFR 

Latar belakang adanya SOX Section 404 adalah mewajibkan manajemen 

perusahaan yang terdaftar di pasar modal Amerika Serikat untuk melaporkan efektivitas 

pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan atestasi auditor eksternal mengenai 

efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Laporan Manajemen 

mengenai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan harus memuat: 

1. Tanggung jawab manajemen untuk membangun dan memelihara pengendalian 

internal atas pelaporan keuangan perusahaan yang memadai. 

2.  Kerangka kerja (framework) yang digunakan oleh manajemen untuk 

mengevaluasi efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan yaitu 

COSO. 

3. Penilaian (assessment) manajemen mengenai efektivitas pengendalian internal 

atas pelaporan keuangan pada akhir tahun, termasuk pengungkapan kelemahan 

yang material (material weakness) mengenai pengendalian internal atas 



 

 

pelaporan keuangan perusahaan yang teridentifikasi oleh manajemen pada saat 

dilakukan penilaian (assessment). 

4. Laporan atestasi auditor eksternal terhadap efektivitas pengendalian internal atas 

pelaporan keuangan. 

 

2.2.3 Tujuan Pengelolaan ICOFR 

Tujuan ICOFR dilaksanakan pada perusahaan adalah sebagai berikut:  

1. Memastikan pencatatan yang cukup rinci, akurat, dan wajar atas transaksi dan 

pengelolaan aset perusahaan 

2. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi telah dicatat dengan 

benar dalam rangka penyiapan laporan keuangan sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum, dan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran 

perusahaan telah mendapatkan otorisasi dari manajemen perusahaan 

3. Memberikan keyakinan yang memadai mengenai upaya pencegahan atau 

identifikasi perolehan, penggunaan atau pengelolaan aset perusahaan tanpa 

otorisasi yang dapat berdampak material atas laporan keuangan. 

2.2.4 Ruang Lingkup ICOFR 

Ruang lingkup pengendalian internal dalam ICOFR dikategorikan menjadi tiga 

kelompok: 

1. Pengendalian Tingkat Entitas (ELC = Entity Level Controls) 

Pengendalian yang dibangun oleh manajemen untuk memberikan keyakinan 

yang memadai bahwa telah terdapat pengendalian internal atas pelaporan 

keuangan yang sesuai pada seluruh organisasi perusahaan. 

2. Pengendalian Tingkat Transaksional (TLC = Transactional Level Controls) 



 

 

Pengendalian pada tingkat transaksional di mana pengendalian lebih fokus pada 

akun-akun signifikan dan proses serta transaksi terkait yang memungkinkan 

terjadi kesalahan (error) atau kecurangan (fraud) yang berdampak pada salah 

saji pada laporan keuangan. 

3. Pengendalian berbasis Teknologi Informasi (IT Control) 

Pengendalian berbasis teknologi informasi meliputi : 

a. IT Entity Level Control 

Pengendalian teknologi informasi di tingkat entitas yang mempunyai 

pengaruh yang luas (pervasive effect) di perusahaan. 

b. IT General Control 

Pengendalian terkait pemanfaatan program aplikasi yang menunjang 

proses bisnis perusahaan. 

 

 

c. IT Application Control 

1) Pengendalian yang terkait suatu proses bisnis dan melekat di 

dalam program aplikasi suatu sistem informasi, untuk 

menjalankan proses bisnis tersebut. 

2) Apabila dikombinasikan dengan pengendalian manual, 

pengendalian aplikasi bertujuan untuk memastikan kelengkapan, 

keakurasian, otorisasi, dan validitas pemrosesan transaksi. 

 

2.2.5 Pembangunan ICOFR Berdasarkan COSO framework. 

 SEC dan PCAOB merekomendasikan penggunaan kerangka kerja yang telah 

diakui secara umum, yaitu „Internal Control – Integrated Framework’ yang dibuat oleh 



 

 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) sebagai 

kerangka kerja pengendalian internal untuk digunakan oleh perusahaan. Kerangka kerja 

COSO Internal Control Integrated Framework ditunjukkan sesuai Gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga bagian besar (dimensi) dari kerangka 

kerja COSO yaitu: 

a. Dimensi I yaitu tujuan pengendalian internal, COSO mendefinisikan 

pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh komisaris, 

direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu organisasi, yang 

dirancang untuk mencapai tujuan organisasi meliputi : 

1) Efektivitas dan efisiensi operasi (effective and efficient operations). 

2) Pelaporan keuangan yang andal (reliable financial reporting). 

3) Kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan (compliance with 

applicable laws and regulations) 

b. Dimensi II yaitu ruang lingkup pengendalian internal yang menjelaskan 

bahwa pengendalian internal harus dievaluasi pada 2 level yaitu level entitas 

dan level transaksional 

c. Dimensi III adalah lima komponen pengendalian internal. Kelima komponen 

merupakan kerangka kerja yang dapat dijadikan kriteria dalam membangun 

dan mengevaluasi pegendalian internal. 

Gambar 2.1 COSO Frame Work  



 

 

Kerangka kerja COSO digunakan sebagai kerangka pengendalian internal 

dengan pertimbangan bahwa kerangka tersebut dibuat oleh badan professional, dengan 

mengikuti proses dan prosedur yang baku, tidak bias, dan digunakan secara luas sebagai 

kerangka kerja pengendalian internal yang efektif. 

 Sesuai kerangka kerja COSO, maka terdapat lima komponen pengendalian 

internal yang saling terkait dan harus diterapkan di semua lini organisasi pada tingkat 

manapun, mulai dari Group, unit bisnis sampai tingkat transaksi/proses bisnis. Kelima 

komponen COSO tersebut adalah : 

a. Lingkungan Pengendalian - Control Environment (CE)  

Merupakan keadaan yang mencerminkan sikap, kesadaran dan tindakan 

manajemen terhadap pengendalian internal. Komponen ini menciptakan 

kondisi (set the tone) yang dapat mempengaruhi kepedulian terhadap 

pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari seluruh 

komponen pengendalian internal. Atribut pengendalian yang dicakup dalam 

lingkungan pengendalian dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 Integritas, nilai-nilai estetika dan perilaku konsumen. 

 Kepedulian manajemen terhadap pengendalian dan gaya pengelolaan 

manajemen. 

 Komitmen manajemen terhadap kompetensi. 

 Partisipasi komisaris/komite audit dalam penerapan Good Corporate 

Governance. 

 Struktur organisasi dan pendelegasian wewenang dan tanggung 

jawab. 

 Kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam. 

b. Penilaian Risiko - Risk Assessment (RA) 



 

 

Merupakan kegiatan identifikasi dan analisis risiko yang relevan dan 

berpotensi menghambat pencapaian tujuan perusahaan, baik pada tingkat 

entitas maupun transaksional.  

c. Aktivitas Pengendalian - Control Activities (CA) 

Aktivitas pengendalian membantu untuk memastikan bahwa arahan 

manajemen telah dilaksanakan dan langkah-langkah yang diperlukan telah 

diambil untuk mengatasi risiko, memberdayakan organisasi untuk dapat 

mencapai tujuannya, melibatkan berbagai proses seperti pemberian 

persetujuan (approvals), otorisasi (authorizations), verifikasi (verifications), 

rekonsiliasi (reconsiliation), review kinerja operasi, pengamanan asset, dan 

pemisahan fungsi (segregation of duties). 

d. Informasi dan Komunikasi - Information and Communication (IC) 

Informasi yang relevan harus diseleksi dan dikomunikasikan secara benar 

dan tepat waktu sehingga memungkinkan orang untuk memenuhi tanggung 

jawabnya. Ini berkaitan dengan proses identifikasi, perolehan dan pertukaran 

informasi dalam bentuk dan jadwal yang memungkinkan orang untuk 

memenuhi tanggung jawabnya, baik pada tingkat entitas maupun 

transaksional. 

e. Pemantauan - Monitoring (MN) 

Monitoring merupakan proses berkelanjutan yang digunakan manajemen 

untuk mengevaluasi dan memelihara kualitas pengendalian internal. 

Monitoring mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan setiap saat (on-

going) dalam operasi normal perusahaan, dan juga aktivitas periodik oleh 

manajemen senior. Aktivitas monitoring ini juga mencakup proses pelaporan 



 

 

dan remediasi atas defisiensi pengendalian internal dalam rangka memenuhi 

ketentuan SOX Section 404. 

 

2.2.6 Top – Down Approach 

Audit yang dilakukan oleh ICOFR adalah audit dengan pendekatan Top-down 

dalam melakukan pungujian pengendalian, maka pengelolaan ICOFR dilakukan dengan 

cara memahami dengan pendekatan yang sama yang dilakukan oleh auditor. Pendekatan 

“top-down” dilakukan dengan memulai dari Laporan Keuangan dan pengendalian 

tingkat entitas/korporasi yang dijalankan oleh perusahaan, kemudian dilanjutkan atau 

turun pada pengelolaan atas: 

a. Akun signifikan. Suatu akun dianggap signifikan bila terdapat kemungkinan 

bahwa akun tersebut mengandung salah saji (misstatement) yang secara 

individu, atau bila digabungkan dengan yang lain, dapat memiliki pengaruh 

material pada laporan keuangan. 

b. Pengungkapan Laporan Keuangan yang signifikan. Semua pengungkapan atau 

catatan dalam laporan keuangan adalah dipandang signifikan dan termasuk 

dalam lingkup rancangan pengendalian internal. 

c. Asersi keuangan yang relevan. 

d. Proses signifikan. 

e. Aplikasi yang mendukung proses signifikan. 

 

 

Pendekatan “top-down” mengarahkan perhatian manajemen pada akun, 

pengungkapan, asersi dan proses yang berpotensi material menimbulkan salah saji 

Laporan Keuangan perusahaan. Selain itu pendekatan “top-down” mengarahkan 



 

 

manajemen untuk konsentrasi pada pengendalian tertentu/utama (key control), guna 

memberikan justifikasi/jaminan yang meyakinkan atas ada atau tidak material weakness 

(MW) dalam proses audit yang dilakukan.  

 

2.2.7 Top Down Risk Based Approach 

Pendekatan top down risk based adalah pendekatan bahwa perancangan ICOFR 

didasarkan atas pertimbangan risiko. Pertimbangan risiko dimaksud meliputi dua risiko 

yaitu sebagai berikut : 

a. Faktor Risiko Kuantitatif 

Faktor Risiko Kuantitatif adalah resiko yang secara kuantitatif ditentukan 

dengan membandingkan perkiraan salah saji yang timbul akibat risiko tersebut 

dengan nilai inkonsekuensial yang diakibatkan (inconsequential amount) yang 

nilainya material di Reporting Unit yang bersangkutan. Perkiraan salah saji 

biasanya ditentukan berdasarkan total transaksi yang terkena pengaruh bila 

risiko tersebut tidak berhasil dicegah atau dimitigasi. 

b. Faktor Risiko Kualitatif 

Faktor risiko kualitatif adalah faktor risiko yang tidak dikategorikan signifikan 

secara kuantitatif (tidak masuk dalam kategori faktor risiko kuantitatif), akan 

tetapi dapat berdampak signifikan secara kualitatif menyebabkan kemungkinan 

salah saji laporan keuangan, misalnya adalah judgement yang didasarkan atas 

hasil audit periode sebelumnya dimana masih terdapat material weakness (MW) 

atau significant deficiency (SD), sehingga risiko tersebut dipandang signifikan 

secara kualitatif 

 



 

 

Identifikasi faktor risiko yang digunakan dalam audit keuangan dan audit 

ICOFR untuk mengevaluasi akun signifkan, pengungkapan signifikan dan asersi yang 

relevan adalah sama. Secara umum pendekatan top-down risk based diuraikan sebagai 

berikut:  

a. Mengidentifikasi elemen-elemen yang signifikan pada laporan keuangan 

perusahaan meliputi akun signifikan, pengungkapan laporan keuangan 

signifikan, asersi yang relevan. 

b. Mengidentifikasi risiko material terhadap kemungkinan salah saji laporan 

keuangan. 

c. Menetapkan metode penilaian risiko yang cukup akurat sebagai bagian dari 

pengendalian tingkat entitas (ELC). 

d. Menetapkan proses signifikan dan pengendalian tingkat transaksional (TLC) 

untuk memitigasi risiko material terhadap kemungkinan salah saji laporan 

keuangan sebagai bentuk pengendalian internal, untuk melengkapi pengendalian 

tingkat entitas (ELC), termasuk pengendalian berbasis IT atas aplikasi-aplikasi 

yang yang mendukung proses signifikan. 

 

 

 

2.2.8 Efektivitas Pengendalian Internal 

Suatu pengendalian internal bisa dikatakan efektif dan tidak efektif. Efektivitas 

pengendalian internal meliputi 2 hal yaitu: 

a. Efektivitas Desain atau Perancangan 

Desain/Perancangan pengendalian internal dinyatakan ”efektif” bilamana 

ditujukan kondisi bahwa : 



 

 

1) Pengendalian yang dirancang bila diimplementasikan sesuai dengan 

rancangan dan dapat dijalankan di operasional. 

2) Hasil rancangan dapat memenuhi tujuan pengendalian. 

3) Hasil rancangan dapat menunjukan adanya risiko dan 

kontrol/pengendalian untuk memitigasi risiko terhadap kemungkinan 

salah saji materiil di dalam laporan keuangan. 

4) Hasil rancangan dapat mencegah atau mendeteksi kesalahan (error) 

atau kecurangan (fraud) yang dapat menyebabkan salah saji materiil 

di dalam laporan keuangan. 

Pengujian efektivitas desain pengendalian dilakukan dengan menjalankan 

walkthrough. 

b. Efektivitas Pelaksanaan atau Implementasi 

Efektivitas pelaksanaan atau impelementasi pengendalian internal ditujukan 

untuk memastikan bahwa pengendalian telah dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan dan personil yang melaksanakan pengendalian memiliki kompetensi 

dan otoritas untuk menjalankannya secara efektif. Pengujian efektivitas 

pelaksanaan/implementasi pengendalian dilakukan antara lain dengan cara : 

1) Menanyakan kepada pelaku kontrol 

2) Menguji dokumen atau bukti (evidence). 

3) Melakukan observasi atas jalannya proses 

4) Melakukan pengujian ulang hasil pengendalian yang dicapai 

Pengujian efektivitas pelaksanaan/implementasi pengendalian dilakukan dengan 

menjalankan Test of Control (TOC). 

 

2.3 Evaluasi ICOFR 



 

 

Evaluasi ICOFR dilaksanakan melalui mekanisme audit, oleh internal auditor 

atau penilaian oleh pihak lain yang independen. Evaluasi ICOFR oleh Internal Auditor 

dilakukan untuk menilai efektivitas ICOFR di perusahaan dengan cara melaksanakan 

walkthrough dan test of control (TOC). Bilamana perlu, atas permintaan manajemen 

penilaian ICOFR dapat dilakukan oleh pihak lain yang independen untuk memberikan 

bantuan teknis dan konsultasi dalam melakukan atestasi (attestation) atas efektivitas 

ICOFR. Evaluasi ICOFR dilakukan dengan pendekatan/kriteria kuantitatif dan 

kualitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk menilai defisiensi atas 

efektivitas pengendalian internal mengacu pada Tabel. 

 

 

 

Tabel 2.1 Perbandingan Deficiency  

TIP

E 

Potensi Terjadi Salah Saji Pelaporan 

Keuangan 
Nilai 

Kuantitat

if 

Konsekuensi 

Likelihood   Magnitude 

CD remote 

dan/at

au inconsequential <1%IBT 

1. Melaporkan ke Auditor 

Eksternal 

SD 
More than 

remote 
dan 

More than 

inconsequential but 

not material 

1%-5%  

IBT 

1. Pengendalian Internal dinilai 

"telah efektif" 

2. Tidak diungkapkan di Form 

20-F 

3. Dilaporkan ke Komite Audit 

dan Auditor Eksternal 

4. Unqualified audit opinion 

M

W 

More than 

remote 
dan Material 

>5% 

IBT 

1. Pengendalian Internal dinilai 

"tidak efektif" 

2. Diungkapkan di Form 20-F 

3. Dilaporkan ke Komite Audit 

dan Auditor Eksternal 

4. Adverse audit opinion 

Keterangan         

IBT : Income Before Tax 

 

SD : Significant Deficiency 

CD : Control Deficiency       MW : Material Weaknes 

 

 

Beberapa pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menilai defisiensi pengendalian 

internal antara lain adalah: 



 

 

a. SD dalam ICOFR akan terjadi jika muncul deficiency di area berikut ini: 

1) Pengendalian-pengendalian dalam pemilihan dan aplikasi kebijakan 

akuntansi yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum 

2) Program dan pengendalian anti fraud 

3) Pengendalian terhadap transaksi non-rutin dan non-sistematik 

4) Pengendalian terhadap the period-end financial reporting process 

termasuk pengendalian terhadap prosedur yang digunakan, mulai dari 

inisiasi, otorisasi, pencatatan, dan proses entry jurnal sampai buku besar; 

dan penyesuaian pada laporan keuangan 

b. SD dan indikasi kuat menjadi MW, bilamana ada kejadian berikut ini: 

1) Restatement atas laporan keuangan tahun sebelumnya yang sudah 

diterbitkan, yang mencerminkan koreksi atas salah saji. Koreksi salah 

saji yang dimaksud diakibatkan karena kekeliruan (error) dan 

kecurangan (fraud), bukan restatement karena perubahan prinsip  

akuntansi. 

2) Identifikasi oleh auditor atas salah saji material laporan keuangan tahun 

berjalan yang sebelumnya tidak terdeteksi oleh pengendalian internal 

atas pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini menjadi indikator kuat 

MW, meskipun manajemen segera melakukan koreksi atas salah saji 

tersebut. 

3) Pengawasan pelaporan keuangan untuk pihak eksternal dan pengawasan 

ICOFR oleh Komite Audit tidak efektif. 

4) Fungsi internal audit atau fungsi risk assessment tidak efektif, sedangkan 

fungsi tersebut diperlukan oleh perusahaan agar komponen pengawasan 

risiko (risk assessment) berjalan efektif. 



 

 

5) Tidak efektifnya fungsi pengaturan kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini 

berkaitan dengan pelanggaran hukum dan peraturan yang dapat 

berdampak material terhadap keandalan pelaporan keuangan; 

6) Identifikasi kecurangan (fraud) yang melibatkan senior management. 

7) Kelemahan SD yang telah dikomunikasikan ke manajemen dan Komite 

Audit, akan tetapi tetap tidak dikoreksi setelah rentang waktu yang dapat 

diterima. 

8) Lingkungan pengendalian yang tidak efektif. 

 

Secara alur proses, penentuan kelemahan pengendalian dapat 

digambarkan sebagai berikut: 



 

 

 

Apakah terdapat 

kemungkinan 

(reasonable possibility) 

control tidak dapat 

mencegah atau 

mendeteksi salah saji 

significant

BOX 1

Apakah terdapat 

compensating controls 

yang telah diuji dan 

dievaluasi untuk 

mengurangi dampak 

potensi salah saji laporan 

keuangan menjadi 

kurang significant?

BOX 2

BOX 3

Apakah terdapat 

kemungkinan 

(reasonable possibility) 

control tidak dapat 

mencegah atau 

mendeteksi salah saji 

material?

Ya

Tidak

Apakah terdapat 

compesanting control 

yang telah diuji dan 

dievaluasi untuk 

mengurangi dampak 

potensi salah saji laporan 

keuangan menjadi 

kurang dari material? 

BOX 4

Apakah defisiensi yang terjadi 

cukup penting sehingga 

berpotensi menjadi perhatian 

bagi pihak yang menjalankan 

fungsi oversight dari pelaporan 

keuangan perusahaan; dan 

apakah prudent official 

menyimpulkan bahwa defisiensi 

tersebut setidaknya significant 

deficiency dengan 

mempertimbangkan laporan 

keuangan interm dan akhir 

tahun?

BOX 5

Apakah prudent official 

menyimpulkan bahwa 

defsiensi tersebut 

merupakan material 

weakness dengan 

mempertimbangkan 

laporan keuangan interm 

dan akhir tahun?

BOX 6

Material

(Material Weakness)

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak Significant

(Control Deficiency)

Significant

(Significant Deficency)

Tidak

Tidak
Ya

 

Gambar Alur Proses 2.2  

Penjelasan 

1. Box 1 

Penguji mengevaluasi apakah terdapat kontrol yang tidak dapat mencegah atau 

mendeteksi salah saji significant. Jika tidak ditemukan maka evaluasi 

selanjutnya akan dilakukan pada Box 5. Jika ditemukan maka evaluasi akan 

diteruskan pada Box 2. 

2. Box 2 

Selanjutnya, penguji mengevaluasi apakah terdapat kontrol pengganti 

(compensating control) yang telah diuji serta dievaluasi sehingga kontrol 



 

 

pengganti tersebut dapat mengurangi magnitude potensi kesalahan pada laporan 

keuangan interim dan akhir tahun menjadi lebih rendah dari signifikan. Jika 

tidak terdapat compesanting control untuk mengurangi magnitude menjadi lebih 

rendah dari signifikan, maka evaluasi selanjutanya dilakukan di Box 3 

3. Box 3 

Pengujian selanjutnya adalah apakah ada kemungkinan (reasonable possibility) 

bahwa kontrol yang ada tidak dapat mencegah atau mendeteksi salah saji 

material. Jika terdapat kemungkinan kontrol yang ada tidak dapat mencegah atau 

mendeteksi salah saji material maka evaluasi selanjutnya dilakukan di Box 4. 

Jika tidak, maka evaluasi selanjutnya dilakukan di Box 6. 

 

 

4. Box 4 

Pengujian selanjutnya adalah pengujian untuk melihat apakah terdapat kontrol 

pengganti (compensating control) dan telah diuji serta dievaluasi sehingga 

kontrol pengganti tersebut dapat mengurangi magnitude potensi salah saji pada 

laporan keuangan interim dan akhir tahun menjadi lebih rendah dari material. 

Jika tidak terdapat compensating control yang mengurangi magnitude menjadi 

lebih rendah dari material, maka ditentukan sebagai material weakness. Jika ya, 

maka evaluasi selanjutnya dilakukan di Box 6 

5. Box 5 

Evaluasi di Box 5 dilakukan bila kontrol dapat mencegah atau mendeteksi salah 

saji signifikan atau terdapat kontrol pengganti (compensating control) yang telah 

diuji dapat mengurangi magnitude potensi kesalhan menjadi lebih rendah dari 

signifikan. Pada tahapan ini evaluasi juga dilakukan dengan memperhatikan 



 

 

apakah defisiensi yang terjadi cukup penting sehingga berpotensi menjadi 

perhatian bagi pihak yang menjalankan fungsi oversight dari pelaporan 

keuangan perusahaan. Jika penguji menyimpulkan bahwa defisiensi yang terjadi 

lebih rendah dari significant deficiency dan tidak menjadi perhatian bagi pihak 

yang menjalankan fungsi oversight maka defisiensi dinilai sebagai control 

deficiency. Namun apabila deficiency cukup penting atau setidaknya significant 

deficiency, maka harus dilakukan evaluasi di Box 6 untuk menentukan apakah 

defisiensi yang terjadi merupakan significant deficiency atau material weakness. 

6. Box 6 

Evaluasi di box 6 dilakukan bila kontrol dapat mencegah atau mendeteksi salah 

saji material atau terdapat kontrol pengganti (compensating control) yang telah 

diuji dapat mengurangi magnitude potensi kesalahan menjadi lebih rendah dari 

material. Pada box 6 ini, penguji menentukan apakah defisiensi yang terjadi 

merupakan significant deficiency atau material weakness. 

 

2.4 Audit ICOFR 

Ruang lingkup audit ICOFR sangat dipengaruhi oleh besar dan kompleksitas 

perusahaan, unit bisnis dan proses yang dijalankan oleh perusahaan. Penetapan multi 

lokasi signifikan didasarkan atas pertimbangan risiko kuantitatif dan kualitatif untuk 

menentukan lokasi-lokasi/unit-unit organisasi (termasuk anak perusahaan) yang menjadi 

lingkup audit 

 

a. Proses Audit 

Dalam pelaksanaan audit ICOFR, beberapa hal yang patut diketahui antara lain 

adalah:  



 

 

1) Auditor akan merancang dan melaksanakan program pengujian untuk 

mengetahui efektifitas perancangan dan pelaksanaan pengendalian 

internal di perusahaan. 

2) Auditor akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi industri 

perusahaan, misalnya kondisi ekonomi, hukum, dan regulasi. Hal ini 

sesuai dengan prinsip top down risk based assessment, di mana risiko 

ICOFR adalah melekat sifatnya (inherent) dengan risiko bisnis yang 

dihadapi oleh perusahaan. 

3) Auditor akan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan 

pengelolaan bisnis perusahaan, misalnya karakteristik dan kompleksitas 

operasi, organisasi dan struktur modal. 

4) Auditor akan mengidentifikasi perubahan-perubahan yg terjadi di 

perusahaan, misalnya perubahan portfolio bisnis, kebijakan strategis 

perusahaan, target pasar, perubahan organisasi, dan perubahan sistem 

informasi atau aplikasi. 

5) Auditor akan menetapkan atau memutuskan (judgement) awal terkait 

materialitas, risiko dan faktor signifikan yang terkait dengan audit 

ICOFR. 

6) Auditor akan mengidentifikasi dan mengevaluasi control deficiency (CD) 

dari hasil audit sebelumnya. 

7) Auditor akan mengidentifikasi jenis dan ketersediaan bukti (evidence) 

terkait dengan efektivitas ICOFR. 

8) Auditor akan menggunakan informasi yang tersedia di publik yang 

relevan. 

9) Auditor akan berusaha untuk memahami tentang risiko perusahaan. 



 

 

 

b. Walkthrough 

Pelaksanaan walkthrough dilakukan secara berkala agar dicapai efektivitas 

sasaran pengendalian. Walkthrough dilakukan terhadap semua proses signifikan 

dan key control. Dalam melaksanakan walkthrough, auditor akan mengikuti 

transaksi dari awal termasuk sistem informasi (IT) yang terkait sampai dengan 

akhir pencatatan, juga akan mengikuti arus proses transaksi dengan menelusuri 

dokumen-dokumen yang terkait. Tujuan walkthrough dalam audit ICOFR adalah 

untuk : 

1) Melakukan verifikasi bahwa auditor telah mengidentifikasi seluruh titik-

titik dalam proses yang kemungkinan mengandung salah saji material 

dikaitkan dengan asersi yang relevan. 

2) Melakukan verifikasi pemahaman auditor atas rancangan pengendalian, 

termasuk pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi fraud. 

3) Mengevaluasi efektivitas desain atau rancangan pengendalian. 

4) Melakukan verifikasi apakah kontrol yang dirancang telah dioperasikan 

di lapangan sesuai dengan rancangan dan dijalankan oleh personel yang 

memiliki kompetensi dan otoritas untuk menjalankannya, dapat 

memenuhi tujuan pengendalian, dan dapat mencegah atau mendeteksi 

kesalahan atau kecurangan yang dapat menyebabkan salah saji material 

di dalam laporan keuangan. 

 

 

c. Test Of Control (TOC) 



 

 

Pemilihan kontrol yang akan diuji dalam audit ICOFR dilakukan karena 

dibutuhkan oleh auditor untuk menyimpulkan apakah perusahaan telah cukup 

melakukan pengendalian internal mengacu pada hasil penilaian risiko dari setiap 

asersi yang relevan. Dari asersi yang relevan, kemungkinan lebih dari satu 

kontrol dalam memitigasi risiko tertentu, atau sebaliknya beberapa risiko 

dimitigasi oleh satu kontrol. Penetapan kontrol yang dipilih untuk diuji 

ditentukan berdasarkan pelaku kontrol, kontrol individual, atau kombinasi dan 

kecukupan kontrol dalam memitigasi risiko salah saji, kemudian kontrol 

dimaksud dikelompokan sesuai kategorinya: ELC, TLC, montoring, kontrol 

pencegahan, dan lain-lain. Secara umum waktu pelaksanaan TOC 

dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu: 

1) Pengujian Interim 

Pengujian interim dilakukan untuk mengukur efektivitas pengendalian 

yang dilaksanakan sepanjang tahun. Pengujian ini dapat dilakukan pada 

suatu waktu tertentu atau beberapa waktu selama periode bersangkutan 

2) Pengujian Year End Periode 

Pengujian akhir tahun (year end periode) dilakukan untuk mendapatkan 

bukti efektivitas pengendalian internal yang dilaksanakan pada akhir 

tahun, dan/atau meng-update hasil pengujian interim, untuk memperoleh 

keyakinan bahwa pengendalian internal masih efektif pada akhir periode. 

Semakin luas jumlah maupun area yang menerapkan pengendalian, maka 

semakin banyak bukti (evidence) yang diperlukan untuk memastikan efektivitas 

pengendalian. Bukti atas penilaian efektivitas pengendalian diperoleh 

berdasarkan pengujian masing-masing TOC yang didasarkan pada risiko yang 

dikendalikan. Bilamana ditemukan deviasi atas pengendalian yang dilakukan, 



 

 

maka akan ditetapkan risiko yang berkaitan dan selanjutnya menjadi bukti atas 

hasil TOC. Dalam proses pengujian TOC akan dihasilkan penilaian auditor 

bahwa pengendalian telah efektif atau tidak efektif, bila tidak efektif maka 

berpotensi munculnya material weakness (MW). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan menurut metodenya adalah penelitian kualitatif. 

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Moeleong, 2009:6). Sedangkan 

pengertian metode deskriptif menurut Indriantoro dan Supomo (2009:88) adalah 

peneilitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek 

berupa: individu, organisasional, industri, atau prespektif yang lain. Dari pengertian-

pengertian di atas maka dapat disimpulkan, penelitian kualitatif deskriptif adalah 

penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dilakukannya dengan mendalami kajian 

pustaka, data dan angka sehingga realitas dapat dipahami dengan baik 

 

3.2 Jenis Data 

 Data yang didapatkan dan dituangkan di penelitian ini merupakan data yang 

didapat dari seluruh Telkom yang berada Indonesia yang dipusatkan di Telkom Japati 

Bandung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara 

melakukan pengamatan langsung dan pencatatan untuk pertama kalinya 



 

 

dengan keadaan yang sebenarnya. Pada penelitian ini, data primer didapat 

dengan melakukan penelitian langsung ke Telkom melalui wawancara 

dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan keefektifan aktiva tetap 

diantaranya unit Business of Effectiveness (BEF), unit Internal Audit (IA), 

dan unit management asset untuk memperoleh data  yang diperlukan yang 

berkaitan dengan keefektifan aktiva tetap. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalaui studi literatur, yaitu 

dengan cara mendapatkan berbagai literatur dan referensi serta laporan-

laporan yang berkaitan dengan keefektifan aktiva tetap antara lain seperti 

bisnis proses aktiva tetap, formuliar f-20, laporan CSA.  

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengumpulkan catatan-catatan, arsip-arsip dan laporan-laporan yang 

terdapat di obyek yang diteliti.  

 

2. Teknik wawancara 

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

tanya jawab antara penulis dengan sumber dari obyek yang diteliti. 

Wawancara yang dilakukan kepada bagian-bagian berikut : 

a. Bagian BEF selaku pendesain bisnis proses dengan Vice President  

BEF yaitu Bapak Michael Gatut Awantoro,  



 

 

b. Bagian Internal Audit selaku bagian yang mengaudit bisnis proses itu 

sendiri dengan Assistant Vice President yaitu Bapak Tatang  

c. Bagian Management Asset selaku bagian yang menjalankan bisnis 

proses aktiva tetap tersebut dengan Vice President Bapak Syamsul 

Bahri. 

3. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap 

gejala-gejala objek yang diteliti. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah teknik 

analisis kualitatif yang menggunakan metode deskriptif, yaitu metode dengan 

mengumpulkan, menyusun menginterpretasikan, dan menganalisa data sehingga 

memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi. Langkah-

langkah yang dilakukan dalam mengolah dan menganalisis data adalah sebagai berikut: 

4. Mengidentifikasi bagian mana saja pada bisnis proses aktiva tetap yang tidak 

efektif dan masih memiliki significant deficiency dengan melihat laporan 

tahunan. 

5. Melakukan wawancara ke bagian-bagian yang terkait dengan bisnis proses 

aktiva tetap antara lain : 

d.  Bagian BEF selaku pendesain bisnis proses dengan Vice President  

BEF yaitu Bapak Michael Gatut Awantoro,  

e. Bagian Internal Audit selaku bagian yang mengaudit bisnis proses itu 

sendiri dengan Assistant Vice President yaitu Bapak Tatang  



 

 

f. Bagian Management Asset selaku bagian yang menjalankan bisnis 

proses aktiva tetap tersebut dengan Vice President Bapak Syamsul 

Bahri. 

6. Menentukan ke bagian mana significant deficiency dimasukkan, kedalam 

ketidakfektifan desain atau ketidakfektifan operasional. 

7. Membandingkan control atas risk yang ada pada bagian bisnis proses 

tersebut apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, termasuk atribut-

atribut yang terkandung di dalam control tersebut 

8. Melakukan penelusuran terhadap bagian-bagian yang masih memiliki 

significant deficiency kemudian mencari transaksi mana saja yg 

menyebabkannya. 

9. Menemukan penyebab terjadinya tidak jalannya control atas risk yang ada 

beserta atribut-atribut kontrol yang ada di dalamnya. 

10. Melihat tindakan-tindakan Telkom untuk mengatasi masalah-masalah 

tersebut. 

11. Menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran yang bermanfaat bagi 

Telkom. 

 

3.5 Jadwal dan Lokasi Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan penelitian 

dilakukan pada PT. Telkom yang beralamat di JL.Japati no 1 Bandung pada bulan Mei 

2010 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum PT. Telkom 

PT. Telekomunikasi  Indonesia Tbk., yang selanjutnya disebut Telkom yang 

berkedudukan kantor pusat di  Jalan Japati no.1 Bandung Jawa Barat 40133, merupakan 

perusahaan informasi dan komunikasi (Infocom) serta penyedia jasa dan jaringan 

telekomonikasi secara lengkap (full service and network provider) yang terbesar di 

Indonesia. Bisnis di perusahaan ini memiliki rentang dari penyelenggaraan 

Telekomunikasi berupa telepon (fixed wireline, fixed wireless dan seluler), data dan 

internet, jasa jaringan dan interkoneksi, serta content/application. Usaha tersebut 

dijalankan secara terfokus melalui induk maupun anak perusahaan. Sampai 31 

Desember 2009, jumlah pelanggan perusahaan tumbuh sebesar 21,2% atau menjadi 

total 105,1 juta pelanggan dibandingkan setahun sebelumnya. Untuk telepon saja, 

Telkom melayani 8,4 juta pelanggan telepon tetap, 15,1 juta pelanggan telepon tetap 

nirkabel, dan 81,6 juta pelanggan telepon seluler.  

Posisi 31 Desember 2009, saham biasa TELKOM dimiliki oleh Pemerintah 

Republik Indonesia (52,47%) dan sisanya dimiliki oleh pemegang saham publik (47,53 

%). Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), New York Stock 

Exchange (NYSE), London Stock Exchange (LSE) dan Tokyo Stock Exchange. Harga 

saham Telkom di BEI pada akhir Desember 2009 adalah Rp 9.450 dengan nilai 

kapitalisasi pasar saham Telkom pada akhir tahun 2009 mencapai Rp190,51 trilliun atau 

9,43% dari kapitalisasi pasar BEI. 

Sasaran strategis perusahaan adalah meningkatkan infrastruktur, memperluas 

teknologi Next Generation Network (NGN) dan melakukan  sinergi di seluruh jajaran 



 

 

TELKOM Group, sehingga pelanggan baik ritel terlebih korporasi dapat menikmati 

kualitas, kecepatan, kehandalan dan layanan pelanggan yang lebih baik. 

Pada tanggal yang sama, baik induk maupun anak perusahaan telah 

dikonsolidasikan dalam satu laporan keuangan Telkom tahun buku 2009. Adapun 

kesembilan anak perusahaan tersebut adalah PT Telekomunikasi Indonesia International 

(TII,sebelumnya PT AriaWest international -AWI, 100% dimiliki Telkom), PT Mitratel 

(Mitratel, 100% dimiliki Telkom), PT Pramindo Ikat Nusantara (Pramindo, 100% 

dimiliki Telkom), PT Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL, 65% dimiliki Telkom), 

PT Multimedia Nusantara (Metra, 100% dimiliki Telkom), PT Infomedia Nusantara 

(Infomedia, 100% dimiliki Telkom, melalui 49% kepemilikan Metra), PT Indonusa 

Telemedia (Indonusa, 100% dimiliki Telkom, melalui 1,25% kepemilikan Metra), PT 

Graha Sarana Duta (GSD, 99,99% dimiliki Telkom), dan PT Napsindo Primatel 

Internasional (Napsindo, 60% dimiliki Telkom). Selain itu untuk lebih memfokuskan 

bisnis, Metra juga telah memiliki anak perusahaan lain diataranya adalah Sigma dan 

Finnet.  

Baru-baru ini Telkom mengganti logo perusahan mereka, penggantian tidak 

hanya sekedar mengganti begitu saja akan tetapi mempunyai arti. Corporate Identity 

(logo) Telkom Indonesia yang baru diciptakan berdasarkan strategi brand yang baru, 

yang didasari 5 Brand Values yang membentuk Brand Positioning. Brand Values 

merupakan nilai-nilai dasar brand yang wajib diamalkan dalam kehidupan insan 

Telkom Indonesia sehari-harinya. Brand Positioning “Life Confident” dibentuk 

berdasarkan 5 Brand Value tersebut dan merupakan pernyataan tentang posisi unik 

Telkom Indonesia sebagai brand. 5 brand itu sendiri terdiri dari : 

1. Expertise yaitu keahlian yang dicapai dari pengetahuan yang dalam dan 

pengalaman yang teruji. 



 

 

2. Empowering yaitu memberdayakan stakeholders dalam menanggapi aspirasi 

mereka. 

3. Assured yaitu keyakinan dalam tindakan kita, nilai-nilai, dan jaringan yang 

meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. 

4. Progressive yaitu progresif dan terdepan dalam teknologi, pemikiran, produk, 

dan customer service. 

5. Heart yaitu Melayani dengan hati kebutuhan dalam segala hal yang kita lakukan 

untuk kebutuhan stakeholders. 

Brand Positioning “Life Confident” adalah keahlian dan dedikasi Telkom pada 

kemajuan akan memberikan keyakinan bagi semua stakeholder untuk mendukung 

kehidupan mereka di mana pun mereka berada. 

 Visi Telkom adalah menjadi perusahaan Infocomm terkemuka di kawasan 

regional. Sedangkan misi Telkom sendiri adalah menyediakan layanan Infocomm 

terpadu dan lengkap dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif. Selain itu misi 

Telkom yang lain adalah menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. 

Telkom juga memiliki tujuan khusus untuk menciptakan posisi unggul dengan 

memperokokoh bisnis legacy dan meningkatkan bisnis new wave untuk memperoleh 

60% dari pendapatan industri pada tahun 2015. Untuk mencapai tujuannya tersebut 

Telkom mempunya 10 inisiatif strategis antara lain : 

1. Mengoptimalkan layanan jaringan telepon tidak bergerak kabel / fixed wireline 

(FWL). 

2. Memperkuat & mengembangkan bisnis jaringan tidak bergerak nirkabel / fixed 

wireless access (FWA) dan mengelola portofolio nirkabel. 

3. Melakukan investasi pada jaringan pita lebar (broadband). 

4. Mengintegrasikan solusi enterprise dan berinvestasi di bisnis wholesale. 



 

 

5. Mengintegrasikan Next Generation Network (NGN). 

6. Mengembangkan layanan teknologi informasi. 

7. Mengembangkan bisnis media dan edutainment. 

8. Merampingkan portofolio anak perusahaan. 

9. Menyelaraskan struktur bisnis dan pengelolaan portofolio. 

10. Melakukan transformasi budaya perusahaan. 

 

Awal mula berdirinya Telkom pada tahun 1884, pada masa itu pemerintah 

kolonial Belanda mendirikan perusahaan swasta untuk menyediakan layanan pos dan 

telegraf domestik dan kemudian layanan telegraf internasional. Layanan telepon 

diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1882. Sampai dengan 1906, layanan telepon 

disediakan oleh perusahaan swasta yang memiliki lisensi dari pemerintah untuk jangka 

waktu 25 tahun. Pada tahun 1906, pemerintah kolonial Belanda membentuk lembaga 

pemerintah untuk mengendalikan seluruh layanan pos dan telekomunikasi di Indonesia. 

Pada tahun 1961, sebagian besar dari layanan ini dialihkan kepada perusahaan milik 

negara. Pemerintah memisahkan layanan pos dan telekomunikasi pada tahun 1965 ke 

dalam dua perusahaan milik negara, yaitu PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi. 

Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi dipecah menjadi dua perusahaan milik 

negara, yaitu Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) sebagai penyedia layanan 

telekomunikasi domestik dan internasional serta PT Industri Telekomunikasi Indonesia 

(PT INTI) sebagai perusahaan pembuat perangkat telekomunikasi. Pada tahun 1980, 

bisnis telekomunikasi internasional dialihkan kepada PT Indonesian Satellite 

Corporation (Indosat). 

Pada tahun 1991, status Perumtel berubah menjadi perseroan terbatas milik 

negara dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, 



 

 

yang lebih dikenal dengan nama Telkom. Sebelum tahun 1995, operasi bisnis Telkom 

dibagi ke dalam duabelas wilayah operasi, yang dikenal sebagai Witel. Setiap witel 

memiliki struktur manajemen yang bertanggung jawab atas seluruh aspek bisnis di 

wilayahnya masing-masing, mulai dari penyedia layanan telepon hingga manajemen 

dan keamanan properti. 

Pada tahun 1995, duabelas Witel Telkom diubah menjadi tujuh divisi regional 

(Divisi I Sumatera; Divisi II Jakarta; Divisi III Jawa Barat; Divisi IV Jawa Tengah dan 

DI Yogyakarta; Divisi V Jawa Timur; Divisi VI Kalimantan; dan Divisi VII Indonesia 

bagian Timur) serta satu Divisi Network. Telkom melakukan kesepakatan Kerja Sama 

Operasi (KSO) dengan mengalihkan hak untuk mengoperasikan lima dari tujuh divisi 

regional (Divisi Regional I, III, IV, VI dan VII) kepada konsorsium swasta. Dengan 

kesepakatan tersebut, maka mitra KSO akan mengelola dan mengoperasikan divisi 

regional untuk periode waktu tertentu, melaksanakan pembangunan sambungan telepon 

tidak bergerak kabel dalam jumlah yang telah ditetapkan dan pada akhir periode 

kesepakatan, mengalihkan fasilitas telekomunikasi yang telah dibangun kepada Telkom 

dengan kompensasi yang besarnya telah disepakati. Pendapatan dari KSO akan dibagi 

antara Telkom dan mitra KSO. 

 Akibat krisis ekonomi Indonesia, yang dimulai pada pertengahan tahun 1997, 

beberapa mitra KSO mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada 

Telkom yang kemudian menimbulkan sengketa. Telkom mengadakan perjanjian untuk 

mengakuisisi mitra-mitra KSO di regional I, III, dan VI, dan menyesuaikan isi 

kesepakatan KSO dengan mitra-mitranya di regional IV dan VII untuk memperoleh hak 

pengendalian atas keputusan-keputusan keuangan dan operasional di regional yang 

bersangkutan. 



 

 

Pada tanggal 14 Nopember 1995, Pemerintah melakukan penjualan saham 

Telkom melalui penawaran saham perdana (Initial Public Offering). Saham Telkom 

tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (keduanya telah melebur 

menjadi Bursa Efek Indonesia pada Desember 2007), dan saham Telkom dalam bentuk 

ADS tercatat di NYSE dan LSE. Selain itu saham TELKOM juga terdaftar di bursa efek 

Tokyo dalam bentuk Public Offering Without Listing. Telkom saat ini merupakan salah 

satu perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia, dengan nilai kapitalisasi 

mencapai sekitar Rp 204.624 miliar per 31 Desember 2007. Pemerintah memiliki hak 

51,82% dari keseluruhan saham TELKOM yang dikeluarkan dan beredar. Pemerintah 

juga memegang saham Dwiwarna TELKOM, yang memiliki hak suara khusus dan hak 

veto atas hal-hal tertentu.  

Pada tahun 1999, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Telekomunikasi 

No. 36 (Undang-Undang Telekomunikasi) yang berlaku efektif pada bulan September 

2000. Undang-undang tersebut merupakan pedoman yang mengatur reformasi industri 

telekomunikasi, termasuk liberalisasi industri, memfasilitasi masuknya pemain baru dan 

menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Sebelum undangundang tersebut 

dikeluarkan, Telkom dan Indosat merupakan pemilik bersama dari sebagian besar 

perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Reformasi yang dilakukan Pemerintah 

kemudian menghapus kepemilikan bersama tersebut untuk mendorong terciptanya iklim 

usaha yang kompetitif. Hasilnya, pada tahun 2001, Telkom mengakuisisi 35,0% saham 

Indosat di Telkomsel yang menjadikan total saham Telkom di Telkomsel menjadi 

sebesar 77,7%, sementara Indosat mengambil alih 22,5% saham Telkom di Satelindo 

dan 37,7% saham Telkom di Lintasarta. Pada tahun 2002, Telkom menjual 12,7% 

sahamnya di Telkomsel kepada Singapore Telecom Mobile Pte Ltd (SingTel Mobile), 

sehingga kepemilikan saham Telkom di Telkomsel berkurang menjadi 65,0%. 



 

 

 Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, pada tanggal 1 Agustus 2001, 

Pemerintah mengakhiri hak eksklusif Telkom sebagai satu-satunya penyelenggara 

layanan telepon tidak bergerak kabel di Indonesia dan Indosat sebagai satu-satunya 

penyelenggara layanan sambungan langsung internasional (SLI). Hak eksklusif Telkom 

sebagai penyedia layanan sambungan lokal dan layanan sambungan langsung jarak jauh 

berakhir masing-masing pada bulan Agustus 2002 dan Agustus 2003. Pada tanggal 7 

Juni 2004, Telkom meluncurkan layanan SLI. 

 

4.2 Bisnis Proses 

Pada section 404 dijelaskan bahwa perusahaan harus mengggunakan sebuah 

framework dalam membuat internal control. Framework itu sendiri ada bermacam-

macam akan tetapi framework yang direkomendasikan oleh SEC yang tertuang di dalam 

SEC-rules yaitu COSO Framework. COSO framework dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framework ini berbentuk kubus yang terbagi mencajadi 3 dimensi utama : 

Gambar 4.1 COSO Framework  



 

 

a. Dimensi I menggambarkan tujuan pengendalian internal yang dirancang untuk 

mencapai tujuan organisasi yang meliputi Efektifitas  dan efisiensi operasi, 

pelaporan keuangan yang andal, dan kepatuhan terhadap peraturan dan 

perundangan. 

b. Dimensi II menggambarkan tingkatkatan pengendalian yaitu pada tingkat entitas 

dan tingkat transaksi. 

c. Dimensi III adalah 5 komponen pengendalian internal yang merupakan kerangka 

kerja yang dapat dijadikan kriteria dalam membangun dan mengevaluasi 

pengedalian internal. Kelima faktor tersebut antara lain : 

1) Lingkungan pengendalian (Control Environment). 

2) Penilaian resiko (Risk Assessment). 

3) Pemantauan (Monitoring). 

4) Informasi dan komunikasi (Information and Communication). 

5) Aktivitas pengendalian (Control Activities). 

 

Dari ketiga Dimensi yang telah digambarkan dan dijabarkan diatas, dimensi 

yang berhubungan langsung dengan penelitian kali ini adalah dimensi III, yaitu lima 

komponen pengendalian internal. Kelima faktor tersebut dapat dilihat pembagiannya 

menurut tingkat kontrolnya, dari tabel berikut dapat dilihat perbedaannya. 

 

 

              Tabel 4.1 Pembagian menurut level 

Komponen  

Entity Level 

Control 

Transaction / Process 

Level 

Control Environment   XXXXXXX X 



 

 

Risk Assessment      XXXXXX XX 

Monitoring           XXXX XXXX 

Information and 

Communication 

             XXX XXXXXXX 

Control Activities                   X  XXXXXXXXXX 

 

Dari tabel pembagian tersebut bisa diketahui bahwa aktivitas pengendalian 

berada pada level transaksi sehingga bersinggungan langsung dengan transaksi-

transaksi yang terjadi oleh karena itu resiko yang ditimbulkan dapat mempengaruhi 

laporan keuangan. Berdasarkan COSO for small business aktivitas pengendalian 

(Control Activities). mempunyai beberapa poin yang harus dipenuhi agar menjadi 

efektif, poin tersebut antara lain adalah : 

a. Integration with Risk Assessment adalah Pengendalian internal yang berkaitan 

dengan teknologi informasi (pengendalian aplikasi, general computer operation, 

end user computing) telah dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran 

pelaporan keuangan. Pada poin ini terdapat beberapa atribut yang harus dipenuhi 

antara lain:  

 

 

1) Mitigates Risks 

Aktivitas pengendalian dilakukan untuk memitigasi risiko yang 

berdampak potensial pada pencapaian sasaran pelaporan keuangan. 

2) Considers All Significant Points of Entry into the Company’s General 

Ledger 



 

 

Aktivitas pengendalian yang bertujuan untuk memitigasi risiko pelaporan 

keuangan telah mempertimbangkan keseluruhan proses pencatatan 

akuntansi termasuk jurnal akrual, penyesuaian, dan jurnal penutup. 

3) Considers Information Technology 

Aktivitas pengendalian yang bertujuan untuk memitigasi risiko pelaporan 

keuangan telah mempertimbangkan risiko penggunaan/ pemanfaatan 

teknologi informasi. 

b. Selection and Development of Control Activities merupakan Rancangan 

pengendalian internal dipilih dan dikembangkan dengan telah 

mempertimbangkan akun dan proses signifikan, sistem informasi, pemisahan 

fungsi serta tingkat risiko untuk mendukung pencapaian pelaporan keuangan 

1) Considers Ranges of Activities 

Rancangan pengendalian internal yang digunakan telah 

mempertimbangkan aspek penetapan wewenang dan otorisasi, verivikasi 

dan rekonsiliasi, pengamanan asset, dan segregation of duties. 

2) Includes Preventive and Detective Controls 

Rancangan pengendalian internal telah mempertimbangkan control untuk 

bersifat mencegah (preventif) dan mendeteksi (detektif), baik manual 

maupun otomatis dalam rangka memitigasi risiko yang mungkin timbul 

dalam pelaporan keuangan. 

3) Segregates Duties 

Rancangan pengendalian internal telah mempertimbangkan aspek 

mengenai pemisahan fungsi atau tugas atau wewenang yang tercermin 

dalam struktur organisasi, fungsi otorisasi, dan sebagainya.   

4) Considers Cost vs. Benefit 



 

 

Rancangan pengendalian internal telah mempertimbangkan aspek biaya 

(cost) dan manfaat (benefit) yang diharapkan. 

 

c. Policies and Procedures adalah Kebijakan dan prosedur yang terkait dengan 

proses pelaporan keuangan telah ditetapkan dan dikomunikasikan oleh 

manajemen untuk menjadi pedoman bagi seluruh unit yang terkait yaitu: 

1) Integrates into Business Processes  

Kebijakan dan prosedur yang ada telah dituangkan dalam bentuk 

rancangan pengendalian internal yang berupa bisnis proses yang 

merupakan gambaran dari aktivitas rutin para pegawai. 

 

2) Establishes Responsibility and Accountability 

Rancangan pengendalian internal telah mengatur peran dan tanggung 

jawab unit untuk setiap proses dan risikonya. 

3) Occurs on a Timely Basis 

Rancangan pengendalian dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan. 

4) Thoughtfully Implements 

Rancangan pengendalian yang telah ditetapkan, dilaksanakan dengan 

sungguh-sungguh dan konsisten secara terus-menerus. 

5) Investigates Exceptions 

Penyimpangan atau ketidaksesuaian yang terjadi antara rancangan 

pengendalian internal dengan pelaksanaan atau operasional yang telah 

diidentifikasi akan diinvestigasi dan dilakukan tindakan yang sesuai. 

6) Periodically Reassesses 



 

 

Rancangan pengendalian internal secara periodik dilakukan review guna 

menjamin validitas dan keabsahan kebijakan dan prosedurnya. 

d. Information Technology Pengendalian internal yang berkaitan dengan teknologi 

informasi (pengendalian aplikasi, general computer operation,  end user 

computing) telah dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran pelaporan 

keuangan yaitu : 

 

 

1) Includes Application Controls 

Teknologi informasi yang digunakan mencakup application controls 

yang signifikan dan dilengkapi dengan deskripsinya, dan dirancang 

untuk menjamin kelengkapan dan keakuratan proses informasi yang 

mendukung pelaporan keuangan. 

2) Considers General Computer Operations 

Teknologi informasi yang digunakan mencakup general computer 

operations yang mencakup pengembangan program, perubahan program, 

backup dan recovery, dan manajemen atas pihak ketiga untuk 

mendukung proses pelaporan keuangan. 

3) Includes End-User Computing 

Teknologi informasi yang berkaitan dengan end user computing 

mencakup pengendalian data, pengembangan oleh user yang 

terdokumentasi, aman, dilakukan back-up dan direview secara periodik. 

 

Bisnis proses (bispro) itu sendiri terletak pada poin Selection and Development 

of Control Activities hal ini dikarenakan bahwa rancangan pengendalian internal sangat 



 

 

dibutuhkan oleh sebuah perusahaan dalam melakukan usahanya. Kebijakan dan 

prosedur membantu dan menjamin pengarahan manajemen agar terlaksana dengan baik. 

Atas dasar ini maka Bispro dibutuhkan oleh Telkom dalam menjalankan usahanya. 

Bispro yang terdapat pada Telkom secara garis besar adalah sebagai berikut : 

a. Bispro pendapatan : 

1) Pendapatan POTS 

2) Pendapatan Flexi 

3) Pendapatan Non POTS 

4) Pendapatan Telkom 007 

5) Pendapatan Telkom Global 01017 

6) Pendapatan Pendapatan ITSL 

7) Pendapatan Speedy 

b. Bispro beban 

c. Bispro Pengadaan dan Aset Tetap 

d. Persediaan 

e. Perpajakan 

f. Pebendaharaan 

g. Investasi divestasi 

h. Pelaporan Keuangan 

 

Pada Telkom implementasi pengendalian internal diatur pada 

KR.01/PW000/Pro-IIC/2007 yang menyatakan bahwa implementasi pengendalian atas 

pelaporan keuangan tingkat transaksional adalah sebagai berikut: 

 

 



 

 

a. Setiap unit kerja dan personilnya melakukan 

1) Identifikasi dan menjalankan proses bisnis dan titik kontrol yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

2) Dokumentasi dari pelaksanaan kontrol atau pengendalian sesuai 

deskripsi titik kontrol pada proses bisnis. 

3) Control self assessment (CSA) terhadap titik kontrol yang menjadi 

tanggung jawabnya dan menyampaikan hasilnya kepada unit kerja yang 

bertanggung jawab terhadap pengelolaan SOX di unit bisnis masing-

masing sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini secara triwulan paling 

lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

b. Unit pengelola SOX masing-masing unit bisnis melaporkan hasilnya secara 

triwulanan (setiap tanggal bisnis 15 bulan berikutnya) kepada direktorat yang 

membawahi unit bisnis, unit internal audit dengan tembusan unit pengelola 

SOX. 

 

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui kefektifan dari internal kontrol 

dalam Telkom terutama pada aktiva tetap. Pada Telkom aktiva tetap merupakan siklus 

yang sangat vital, hal ini dikarenakan aset Telkom sangatlah besar mulai dari kabel, 

menara, sampe satelit yang ada di angkasa. Apabila hal ini tidak dikelola dengan baik 

maka akan menjadi terjadi kerugian yang sangat besar. Agat aktiva tetap dapat dikelola 

dengan baik maka Telkom harus menetapkan internal kontrol yang tepat agar tidak 

terjadi peyimpangan-penyimpangan. Dari data yang di dapat dilapangan dapat diketahui 

bahwa  

 

Tabel 4.2 Defiency Tiap Tahun  

Tahun 2006 2007 2008 2009 

Deficiency MW MW SD SD 



 

 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui secara 4 tahun beruturut-turut bahwa siklus 

aktiva tetap tidak efektif. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan Telkom itu sendiri 

yaitu Zero Significant Deficiency, sehingga tujuan ini belum terpenuhi hingga saat ini.  

Tidak semua siklus dalam aktiva tetap tidak efektif, hanya terdapat beberapa 

siklus saja yang tidak efektif antara lain : 

a. Inventarisasi atau pencatatan hal ini terdapat pada siklus : 

1) Pengadaan barang dan jasa  

2) Penerimaan barang dan jasa dari pengadaan barang dan jasa  

b. Pengakuan dan Pencatatan ADK dan asset tetap  

c. Penurunan nilai asset tetap dan asset tidak beruwujud  

 

4.3 Analisis Bisnis Proses 

Bispro dapat dikatakann efektif atau tidak efektif harus memenuhi dua syarat yaitu  

a. Efektif pada desain 

Design atau perancangan dinyatakan efektif apabila: 

1) Implementasi rancangan dapat dijalankan di operasional. 

2) Hasil rancangan dapat memenuhi tujuan pengendalian. 

3) Hasil rancangan dapat menunjukan adanya resiko dan kontrol atau 

pengendalian untuk memitigasi resiko kemungkinan salah saji dalam 

laporan keuangan. 

4) Hasil rancangan audit mencegah atau mendeteksi kesalahan atau 

kecurangan yang dapat menyebabkan salah saji materiil di dalam laporan 

keuangan. 



 

 

Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas design atau perancangan 

adalah dengan menggunakan pengujian yang dinamakan walkthrough. 

b. Efektif pada Operasional 

Efektivitas implementasi ditujukan untuk memastikan pengendalian telah 

dilaksanakan sesuai rancangan dan personil yang melaksanakan pengendalian 

memiliki kompetensi dan otoritas untuk menjalankan secara efektif. Pengujian 

yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas para pelaksanaan menggunakan 

test of control (TOC). Langkah-langkah untuk melakukan TOC adalah 

1) Menanyakan kepada pelaku kontrol 

2) Menguji dokumen atau bukti 

3) Melakukan obervasi atas jalannya proses 

4) Melakukan pengujian ulang hasil pengendalian yang dicapai. 

 

 

 

4.3.1 Inventarisasi atau pencatatan 

Ketidakefektifan terjadi pada siklus ini, akan tetapi ketidakefektifan itu sendiri 

hanya pada tingkat operasional saja, sedangkan pada tingkat desain itu sudah efektif. 

Dapat dikatakan bahwa pada saat ada auditor yang melakukan tes efektifitas desain 

dengan menggunakan walkthrough yang dilakukan sebelum pembentukan bisnis proses 

itu sendiri sudah memenuhi syarat yang ada. Masalah terjadi ketika bispro itu sendiri 

dijalankan, pada saat dilakukan TOC maka ditemukan hal-hal yg tidak semestinya yang 

menyebakan bispro tidak efektif pada segi operasionalnya. Ketidakefektifan itu sendiri 

terjadi pada : 

1. C.01.01-C15  



 

 

Siklus Bisnis   : Pengadaan dan Aset Tetap 

Sub Siklus bisnis  : Pengadaan barang dan atau Jasa 

Proses Bisnis  : Pengadaan barang dan atau Jasa 

Sub Proses Bisnis : Pengadaan barang dan atau Jasa 

Lokasi    : Fixed Wireless Network (FWN) 

 

Kontrol yang ada pada C15 adalah kontrol yang dilakukan untuk 

mereview kontrak atau KHS dibandingkan dengan dokumen-dokumen 

pengadaan dan menandatanganinya. Resiko yang bisa terjadi bagian ini adalah 

pengadaan barang dan atau jasa tidak sesuai dengan kebutuhan atau tanpa 

otorisasi yang memadai. Ini hanya dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan 

kewenangannya dan mitra.  

 

Atribut kontrol C15 adalah :  

a. Kontrak atau KHS telah sesuai dengan dokumen pengadaan 

b. Kontrak atau KHS ditandatangani oleh Pejabat Sesuai Kewenangan dan 

Mitra 

Pada bagian ini tidak bisa dikatakan efektif karena atribut kontrolnya 

tidak dijalankan semua atau ada salah satu yang tidak dijalankan. Sedangkan 

syarat efektif adalah semuat atribut telah dipenuhi.  

Pada bagian ini ditemukan defisensi, bahwa pada saat  dilakukan 

perbandingan antara kontrak dengan pihak yang melakukan pengadaan dokumen 

ditemukan bahwa tanggal 31 Desember 2009 telah terjadi kontrak akan tetapi 

tidak ada Purchase Order (PO) yang dicatat dalam SAP untuk kontrak no. 

KTEL.863/HK.810/DFW-D10/2009 tanggal 24 Juli 2009 dengan PT Agra 



 

 

Sinergi Selaras sebesar Rp 3,6 miliar, yang telah dimulai dan selesai pada Nov 

2009. Hal ini berarti terjadi resiko pengendalian defisiensi yaitu tidak ada PO 

untuk kontrak yang akan dilakukan. Seharusnya setiap terjadi kontrak maka PO 

dibuat juga pada saat yang sama. Pada bagian deficiency ini yang bertanggung 

jawab adalah  Senior Manager of kantor divisi FWN. Sehingga apabila terjadi 

kesalahan bagian inilah yang harus dimintai keterangan kenapa hal ini bisa 

terjadi. Dapat disimpulkan bahwa  pengendalian tidak dilakukan sesuai 

rancangan dan personil yang melaksanakan tidak melakukannya dengan efektif 

sehingga terjadi deficiency pada operating effectiveness.  

 

2. C.01.03-C9  

Siklus Bisnis   : Pengadaan dan Aset Tetap 

Sub Siklus bisnis  : Pengadaan barang dan atau Jasa 

Proses Bisnis : Penerimaan barang dan jasa dari pengadaan barang  

  dan jasa 

Sub Proses Bisnis : Amandemen Kontrak Pengadaan Barang dan atau 

  Jasa 

Lokasi    : Fixed Wireless Network (FWN) 

 

Kontrol yang ada pada C9 adalah pejabat fungsional logistik atau pejabat 

fungsional legal (jika ada) dan mitra adalah mereview amandemen kontrak atau 

KHS hasil diskusi serta memberi paraf sebagai tanda persetujuan dibandingkan 

dengan berita acara hasil rekonsiliasi serta dokumen-dokumen pendukung 

lainnya. Resiko yang bisa terjadi pada bagian ini adalah draft amandemen 



 

 

kontrak pengadaan tidak lengkap atau tidak akurat serta tidak sesuai dengan 

hasil rekonsiliasi yang disepakati. Atribut kontrol C9 adalah : 

a. Draft Amandemen Kontrak Pengadaan lengkap, akurat dan   sesuai dengan 

BA Hasil Rekonsiliasi yang disepakati dan dokumen pendukung lainnya. 

b. Draft Amandemen Kontrak diparaf oleh Pejabat Fungsional Logistik, pejabat 

Fungsional Legal (jika ada) dan Mitra. 

  

Pada bagian ini ditemukan ketidakefektifan, pada saat dilakukan review 

ternyata tidak ada perubahan PO yang dicatat dalam SAP untuk amandemen 

kontrak no.K.TEL.1219/HK.810/DFW-D10/2009 - Pek Tambah Renov Ruang 

MSC / BSC di STO Talang Kelapa Palembang tanggal 7 Nov 2009 sebesar Rp 

4,2 miliar). Yang telah dimulai dan diselesaikan pada November 2009. Hal ini 

menunjukkan pada tidak ada PO amandemen  untuk kontrak amandemen. 

Bagian yang bertanggung jawab atas kejadian ini adalah manager logistik. 

Karena manager logistik tidak melakukan tugasnya secara efektif maka terjadi 

deficiency pada operating effectiveness. 

 

Selain Hal-hal yang terjadi diatas deficiency  dapat terjadi karena 

beberapa hal yang ada diluar transaksi-transaksi itu sendiri antara lain: 

1. Kurang koordinasi antara bagian-bagian yang terkait sehingga terjadi 

kesalahan dalam melakukan bisnis proses. 

2. Kurangnya pemahaman terhadap bispro itu sendiri, sehingga PO tidak 

dicatat dalam SAP dalam jangka waktu yang ditentukan, biasanya SAP 

mempunyai waktu 1 hari, apabila hari ini telah selesai maka SAP hari  ini 

tidak dapat dirubah, dan baru bisa masuk pada SAP pada hari berikutnya.  



 

 

3. Tidak ada key performance indicator sehingga apabila ada karyawan yang 

tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan mengikuti alur bisnis yang 

ditentukan tidak ada sanksi yang tegas seperti potong gaji. 

4. Data-data yang ada kurang lengkap. Hal ini terjadi beberapa hal, seperti pada 

saat terjadi transaksi, transaksi tersebut tidak dicatat. Kemudian hal yang 

lainnya adalah pada data dicatat bahwa asset tersebut ada akan tetapi pada 

saat dilakukan pemeriksaan di lapangan asset tersebut tidak tampak 

wujudnya. Hal ini dapat disebabkan karena pada saat terjadi pemindahan 

dari satu tempat ke tempat lain tetapi tidak dicatat secara baik dan akhirnya 

penelusuran akan susah dilakukan karena asset Telkom sangat banyak dan 

tersebar di seluruh Indonesia.  

  

4.3.2 Pengakuan dan Pencatatan ADK dan asset tetap  

 Deficiency juga terjadi pada siklus ini, akan tetapi deficiency itu sendiri hanya 

pada tingkat operasional saja, sedangkan pada tingkat desain itu sudah efektif. Dapat 

dikatakan demikian karena pada saat ada auditor yang melakukan tes efektifitas desain 

dengan menggunakan walkthrough yang dilakukan sebelum pembentukan bisnis proses 

itu sendiri sudah memenuhi syarat yang ada. Masalah terjadi ketika bispro itu sendiri 

dijalankan, pada saat dilakukan TOC maka ditemukan hal-hal yg tidak semestinya yang 

menyebakan bispro tidak efektif atau terjadi deficiency pada segi operasionalnya. 

Ketidakefektifan itu sendiri terjadi pada siklus yang ada dibawah ini : 

 

 

 

1. C.02.02-C1 



 

 

Siklus Bisnis   : Pengadaan dan Aset Tetap 

Sub Siklus bisnis  : Aset Tetap 

Proses Bisnis  : Pengakuan dan Pencatatan ADK dan Aset Tetap 

Sub Proses Bisnis : Pengakuan dan Pencatatan Aset Tetap dari 

  Pengadaan Barang dan atau Jasa  

Lokasi    : Fixed Wireless Network (FWN) 

 

Contol yang ada pada C1 ini adalah Asisten Manager Asset Management 

atau Manager Asset Management atau Senior Officer Asset Management untuk 

melakukan  memverikasi kelengkapan dan keakuratan hasil pembuatan kartu 

asset tetap baru dan alokasi nilai asset ke masing-masing kartu (yang meliputi: 

periode input dibandingkan dengan periode berita acara serah terima (BAST) 

asset; klasifikasi asset, jumlah dan lokasi asset, dll) dibandingkan dengan 

dokumen BAST dan dokumen-dokumen pendukung lainnya diantranya PO dan 

Kontrak (apabila diperlukan). Apabila terdapat perbedaan waktu, agar dipastikan 

bahwa perbedaannya tidak melebihi periode tiga bulanan pelaporan keuangan 

sejak serat terima dilakukan (BAST).  

Resiko yang dapat terjadi pada bagian ini adalah pencatatan asset tetap 

baru dan akun terkait tidak lengkap dan atau tidak akurat serta tidak tetap waktu 

dikarenakan pembuatan Kartu Aset Tetap baru tidak akurat dan atau tidak 

lengkap dan atau tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi dan dokumen 

pendukung lainnya serta dilakukan pada periode yang tidak semestinya. Atribut 

kontrol C1 adalah 

a. Kartu Aktiva Tetap sesuai dengan BAST dan dokumen pendukung lainnya. 



 

 

b. Kartu Aktiva Tetap dibuat akurat, lengkap dan tepat waktu, tidak melebihi 

periode 3 bulanan laporan keuangan sejak BAST di terbitkan 

  

Bagian ini mempunyai deficiency karena telah terjadi salah 

klasifikasi antra lain : 

a. Aset kartu no. 102601001330 sebesar US $ 1,115,929.15 & 

21188783155 Rp - Berdasarkan ISAT No: Tel 2234/LG320/DFW-

A1043000/2009, ini kartu aktiva terdiri dari 2 komponen aset yaitu NSS 

dan BSS, dan diklasifikasikan sebagai aset kelas Central Telephone 

Mobile - STM (dengan masa umur 15 tahun) di SAP - Modul AM, 

sedangkan, komponen BSS sebesar US $ 25.820 & Rp 362.782.648 

harus diklasifikasikan dalam aset kelas RBS (dengan umur 10 tahun). 

Deficiency yang terjadi disini adalah penyusutan tidak akurat serta 

akumulasi depresiasi yang disebabkan oleh salah klasifikasi sehingga 

menyebabkan kesalahan dalam menentukan umur asset yang ditentukan 

oleh kebijakan perusahaan dan kesalahan tanggal kapitalisasi. Bagian 

yang bertanggung jawab atas kejadian ini adalah AMU Manager. 

Sedangkan deficiency yang terjadi terletak pada operating effectiveness 

b. Jaringan (proyek MSOAN – Multi Service Optical Access Jaringan). 

Seharusnya diklasifikasikan sebagai asset serat optic (masa manfaat 25 

tahun) dan tembaga (masa manfaat 12 tahun) akan tetapi dicatat menjadi 

satu bagian asset yaitu serat optic atau tembaga. Ketidakefektifan yang 

terjadi pada bagian ini adalah penyusutan yang tidak akurat serta 

akumulasi depresiasi yang tidak tepat karena kesalahan klasifikasi asset 

tetap. Bagian yang bertanggung jawab atas kejadian ketidakefektifan ini 



 

 

adalah Manager AMU. Sedangkan deficiency yang terjadi terletak pada 

operating effectiveness. 

 

2. C.02.02.C2 

Siklus Bisnis   : Pengadaan dan Aset Tetap 

Sub Siklus bisnis  : Aset Tetap 

Proses Bisnis  : Pengakuan dan Pencatatan ADK dan Aset Tetap 

Sub Proses Bisnis : Pengakuan dan Pencatatan Aset Tetap dari 

 Pengadaan Barang dan atau Jasa 

Lokasi    : Infratel 

 

 

 Kontrol yang ada pada C2 ini adalah Manager General Support/Senior 

Mananger General Support atau AVP Asset Value and Performance untuk 

mereview kelengkapan dan keakuratan hasil penyelesaian Aset Tetap sesuai 

periode transaksi (yang meliputi: periode settlement dibandingkan dengan 

periode BAST atau serah terima fisik asset; klasifiaksi asset, jumlah dan lokasi 

asset, dan lain-lain) dibandingkan dengan BAST dan dokumen pendukung 

lainnya serta kebijakan akuntansi. 

 Resiko yang dapat terjadi pada bagian ini adalah pencatatan asset tetap 

baru dan akun terkait tidak lengkap dan atau tidak akurat serta tidak tetap waktu 

dikarenakan settlement Kartu Aset Tetap baru tidak akurat dan atau tidak 

lengkap dan atau tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi dan dokumen 

pendukung lainnya serta dilakukan pada periode yang tidak semestinya. Atribut 

kontrol C2 adalah: 



 

 

a. Hasil Settlement Aktiva tetap lengkap dan akurat, sesuai dengan BAST 

dan dokumen pendukung lainnya serta kebijakan akuntansi. 

b. Settlement Aktiva Tetap tidak melebihi periode tiga bulanan laporan 

keuangan sejak tanggal BAST. 

Bagian ini memiliki deficiency karena terjadi ketidakakuratan dalam 

memindahkan Aktiva Tetap dalam Konstruksi (ADK) ke dalam aktiva tetap, 

yang seharusnya sudah selesai dikerjakan pada September 2009 tidak 

dimasukkan ke dalam laporan bulanan pada September 2009. Rinciannya adalah 

: 

a. Kartu aset  103313002649 - Ekspand kap.Ring DKI Backbone SS  1 

Bandung sebesar Rp 492.566.972; 

b. Kartu aset 103313002650 - Ekspand kap.Ring DKI Backbone SS  1 

Bandung sebesar Rp 174.953.521;  

c. Kartu aset 103313002648 -Ekspand kap.Ring DKI Backbone SS 1 

Semanggi 2 sebesar Rp 87.476.756;  

d. Kartu aset 103313002651 - Ekspand kap.Ring DKI Backbone SS  1 

Semarang sebesar Rp 87.476.756; 

e. Kartu aset 103313002653 - Ekspand kap.Ring DKI Backbone SS  1 Solo 

sebesar Rp 87.476.756;  

f. Kartu aset 103313002655 - kap.Ring Ekspand DKI Backbone SS 1 

Kebalen sebesar Rp 87.476.756. 

Deficiency yang terjadi disini adalah ketidakakuratan dalam melakukan 

pencatatan ADK kedalam asset tetap. Bagian yang bertanggung jawab adalah 

Senior Manager of General Support yang ada di kantor divisi. Sedangkan 

deficiency yang terjadi terletak pada operating effectiveness. 



 

 

 

3. C.02.02-C2 

Siklus Bisnis   : Pengadaan dan Aset Tetap 

Sub Siklus bisnis  : Aset Tetap 

Proses Bisnis  : Pengakuan dan Pencatatan ADK dan Aset Tetap 

Sub Proses Bisnis : Pengakuan dan Pencatatan Aset Tetap dari 

  Pengadaan Barang dan atau Jasa 

Lokasi    : Divre 7 (Indonesia bagian timur) 

 

 Kontrol yang ada pada C2 ini adalah Manager General Support/Senior 

Mananger General Support/AVP Asset Value and Performance untuk mereview 

kelengkapan dan keakuratan hasil settlement Aset Tetap sesuai periode transaksi 

(yang meliputi: periode settlement dibandingkan dengan periode BAST atau 

serah terima fisik asset; klasifiaksi asset, jumlah dan lokasi asset, dan lain-lain) 

dibandingkan dengan BAST dan dokumen pendukung lainnya serta kebijakan 

akuntansi. 

 Resiko yang dapat terjadi pada bagian ini adalah pencatatan asset tetap 

baru dan akun terkait tidak lengkap dan atau tidak akurat serta tidak tetap waktu 

dikarenakan settlement Kartu Aset Tetap baru tidak akurat dan atau tidak 

lengkap dan atau tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi dan dokumen 

pendukung lainnya serta dilakukan pada periode yang tidak semestinya. Atribut 

kontrol C2 adalah: 

a. Hasil Settlement Aktiva tetap lengkap dan akurat, sesuai dengan BAST 

dan dokumen pendukung lainnya serta kebijakan akuntansi. 



 

 

b. Settlement Aktiva Tetap tidak melebihi periode tiga bulanan laporan 

keuangan sejak tanggal BAST. 

Selain deficiency kesalahan memasukan ADK kedalam aktiva tetap 

terdapat hal lain yaitu pada 31 Desember 2008 bahwa terdapat 2 kartu asset yang 

tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung (kontrak), dalam penusuran 

ditemukan bahwa 2 kartu asset tersebut telah tertukar dengan 2 kartu asset yang 

lain. 

Deficiency yang terjadi disini adalah ketidakakuratan dalam melakukan 

pencatatan ADK kedalam aset tetap sehingga aset dapat tertukar satu sama lain. 

Bagian yang bertanggung jawab adalah Senior Manager of General Support 

yang ada di kantor divisi. Sedangkan deficiency yang terjadi terletak pada 

operating effectiveness. 

 

Selain Hal-hal yang terjadi diatas deficiency  dapat terjadi karena 

beberapa hal yang ada diluar transaksi-transaksi itu sendiri antara lain: 

1. Ketidak akuratan terjadi karena kurangnya waktu sosialisasi bisnis proses 

yang baru karena seringnya terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat 

dan terus menerus misalnya kebijakan dan jabatan. Hal ini dapat terjadi 

karena setiap ada kebijakan yang baru atau ada perubahan jabatan maka 

bisnis proses harus mengikutinya. Bisnis proses yang sudah dirubah ini harus 

langsung dipatuhi oleh semua unit yang ada sehingga waktu sosialisasi 

sangat sedikit, sedangkan bisnis proses yang berubah tidak hanya 1 bagian 

saja. 

2. Kurangnya pemahaman akuntansi sehingga terjadi kesalahan klasifikasi. 



 

 

3. Kurangnya pemahaman atas penggunaan software dalam memasukkan data 

ke computer. 

4. Kurang cermatnya pegawai sehingga terjadi kesalahan yang seharusnya tidak 

boleh terjadi misalnya saja seperti salah memasukkan data. 

5. Kurang tepatnya waktu pembuatan dokumen sehingga asset tidak tepat 

dalam pencatatannya misalnya saja seharusnya dokumen selesai dalam 

waktu 1 hari, akan tetapi karena hal-hal tertentu seperti tidak adanya bagian 

yang melakukan otorasisasi di tempat sehingga menambah waktu pembuatan 

dokumen. 

6. Luasnya asset yang harus diidentifikasi sehingga memakan waktu dalam 

indentifikasi sehingga dokumen yang ada tidak real-time. 

 

4.3.3 Penurunan nilai asset tetap dan asset tidak beruwujud 

 Bisnis proses penurunan nilai asset tetap dan asset tidak berwujud juga memiliki 

deficiency, akan tetapi deficiency itu sendiri hanya pada tingkat operasional saja, 

sedangkan pada tingkat desain itu sudah efektif. Dapat dikatakan demikian karena pada 

saat ada auditor yang melakukan tes efektifitas desain dengan menggunakan 

walkthrough yang dilakukan sebelum pembentukan bisnis proses itu sendiri sudah 

memenuhi syarat yang ada. Masalah terjadi ketika bispro itu sendiri dijalankan, pada 

saat dilakukan TOC maka ditemukan hal-hal yg tidak semestinya yang menyebakan 

bispro tidak efektif atau terjadi deficiency pada segi operasionalnya. Ketidakefektifan 

itu sendiri terjadi pada siklus yang ada dibawah ini: 

 

C.02.08-C4  

Siklus Bisnis   : Pengadaan dan Aset Tetap 



 

 

Sub Siklus bisnis  : Aset Tetap 

Proses Bisnis  : Penurunan Nilai Aset Tetap dan Aset Tidak Beruwjud  

Sub Proses Bisnis : Penurunan Nilai Aset Tetap dan Aset Tidak Beruwjud 

Lokasi    : Corporate 

 

 Kontrol yang ada pada C4 adalah VP Management Accounting mereview 

ketidakakuratan data-data dan atau asumsi yang digunakan untuk melakukan 

perhitungan penurunan nilai asset tetap dan asset tidak berwujud setelah direview oleh 

AVP Strategic Budgeting. 

 Resiko yang dapat terjadi pada bagian ini adalah data-data atau asumsi yang 

digunakan untuk perhitungan penuruan asset tetap dan asset tidak berwujud tidak 

akurat. Atribut kontrol C4 adalah : 

a. Data dari Asset Management dan ND Permintaan data dan asumsi akurat 

b. Nota Dinas diapprove oleh VP Management Accounting 

 Deficiency terjadi karena pengendalian untuk meyakinkan akurasi impairment 

assessment di Anak Perusahaan PT Sigma Citra Caraka  belum efektif dilakukan: 

1. Recoverable value dibandingkan dengan harga perolehan (Februari 2009), 

seharusnya dibandingkan dengan nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2009. 

2. Perhitungan dilakukan atas 3 CGU (Banking, Sera and ASP), hal ini tidak 

konsisten keyakinan manajemen untuk menggunakan 1 CGU level (Sigma), 

yang dianggap merupakan segmen operasi terkecil yang di review oleh 

manajemen secara periodic. 

3. Impairment assesment untuk Sigma baru diselesaikan di awal Maret 2010. 

Deficiency yang terjadi adalah ketidakakuratan dalam melakukan perhitungan 

penururan nilai aktiva dan tidak tepatnya waktu penyelesaian. Bagian yang 



 

 

bertanggung jawab adalah VP Management Accounting. Sedangkan deficiency 

yang terjadi terletak pada operating effectiveness. 

 

Selain Hal-hal yang terjadi diatas deficiency dapat terjadi karena beberapa 

hal yang ada diluar transaksi-transaksi itu sendiri antara lain: 

1. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Telkom dan Pemerintah yang selalu 

berubah dan waktu perubahannya yang cenderung cepat sehingga menjadi 

sedikit susah untuk mengikutinya karena biasanya terdapat perbedaan-perbedaan 

dalam kebijakan tidak sama antara Telkom dan pemerintah sehingga 

membutuhkan penyesuaian. Misalnya saja pada saat ada kebijakan pemerintah 

bahwa tower 900hz tidak boleh digunakan, akan tetapi PT Telkom masih 

mempunyai tower tersebut dan  umurnya baru 3 tahun sedangkan masa pakainya 

seharusnya  10 tahun. 

2. Terjadi bencana alam, apabila hal ini terjadi maka akan mempengaruhi 

penurunan nilai asset tetap dan asset tidak beruwujud. Karena hal ini berjalan 

begitu cepat dan tidak terduga dan memakan waktu yang lama maka pegawai 

yang dilapangan dituntut untuk menyelesaikannya dengan cepat akan tetapi 

waktu pembuatan dokumen tidak bisa sesingkat itu sehingga kadang-kadang 

dokumen yang dibuat tidak bisa lengkap dan terkadang malah tidak dibuat 

karena dikejar waktu. 

 

4.4 Evaluasi yang dilakukan Telkom 

Langkah-langkah yang diambil oleh Telkom dalam menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi  terutama dalam menghilangkan SD pada siklus aktiva 

tetap adalah sebagai berikut: 



 

 

1. PT Telkom membuat tim yang bersifat independent yang akan melakukan 

tugasnya sampai SD tidak ada lagi pada aktiva tetap. Tim ini terdiri dari 

beberapa bagian antara lain : 

a. Bagian keuangan terutama bagian akuntansi yang berperan dalam 

pembuatan kebijakan akuntansi pada Telkom 

b. Bagian Asset Management Unit sebagai bagian yang bersinggungan 

langsung dan bertanggung jawab secara langsung dengan siklus aktiva 

tetap. 

c. Bagian Bussines of Efektiveness atau pada bagian yang mengatur bisnis 

proses itu sendiri. 

d. Bagian Internal Audit sebagai bagian yang melakukan audit terhadap 

siklus aktiva tetap itu sendiri ikut mengawasi jalannya siklus akiva tetap 

yang nantinya akan di audit. 

2.  Setelah dilakukan dilakukan pembentukan tim maka tim akan melakukan 

tugasnya. Tugas yang dilakukan pertama kali adalah memetakan perbedaan 

yang terjadi antara yang seharusnya dengan yang terjadi di lapangan. 

Misalnya saja antara lain: 

a. Pada bagian organisasi, panjangnya birokrasi sehingga menghambat 

ketepatan dalam melaksanakan bisnis proses 

b. Pada bagian prosedur, panjangnya birokrasi juga dapat menghambat 

kinerja sehingga tidak efektif. 

c. Adanya missing control (ada resiko tapi tidak ada yang mengatasinya) 

atau unproper control  (ada kontrolnya tetapi tidak bisa menutupi atau 

mengantisipasi resiko yang ada).  



 

 

3. Setelah memetakan perbedaan-perbedaan yang ada maka tim akan 

melakukan pembenahan dengan cara mengeluarkan prosedur yang baru. 

Apabila prosedur yang baru telah dikeluarkan kemudian tim yang sudah 

terbentuk itu bertugas untuk mensosialisasikan dan melakukan pelaporan 

apabila dilapangan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dangan bisnis proses 

yang ada. Tim kemudian mensosialisasikan prosedur tersebut kepada bagian-

bagian yang memerlukan. Cara-cara yang digunakan tim untuk melakukan 

sosialisasi antara lain adalah: 

a. Melakukan presentasi bisnis proses di unit-unit yang membutuhkan.  

b. Memberikan pengarahan secara langsung dilapangan dengan metode 

tanya jawab. 

c. Menyebarkan bisnis proses terhadap unit-unit yang membutuhkan secara 

menyeluruh, tidak hanya kepada para pimpinannya saja akan tetapi juga 

kepada bawahannya yang terjun langsung ke lapangan sesuai dengan 

bagian yang dikerjakannya. 

4. Apabila ada ketidakpahaman  mengenai prosedur maka para user dapat 

menanyakannya terhadap tim dengan cara teleconferencs atau melalui millis 

yang telah disediakan oleh tim. Dengan adanya cara ini maka tidak ada 

alasan lagi bagi user untuk tidak menyampaikan ketidakpahamnya, apabila 

tidak segera ditangani akan mendatangkan kerugian bagi Telkom. 

5. Setelah ada keluhan atau pertanyaan dari user, tim akan memberikan bantuan 

atau feedback atas laporan dari para user dengan sejelas-jelasnya dan 

selengkap-lengkapnya. Hal ini bertujuan agar user dapat benar-benar paham 

dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Apabila masih belum paham 

juga atas jawaban yang diberikan tim, user berhak memanggil tim untuk 



 

 

mendatangi user tersebut dan menjelaskannya secara langsung sehingga 

semua menjadi jelas. 

6. Apabila user tidak mengerti mengisi format yang ada di dalam bisnis proses 

makan tim akan memberitahu, apabila user tidak bisa membuatnya sendiri, 

maka tim akan membantu membuatkannya. Sehingga dengan dilakukannya 

hal ini tidak ada lagi kesalahan dalam pemahaman bisnis proses dan pada 

saat menjalankan bisnis proses itu sendiri. 

4.5 Usulan Perbaikan 

Usulan perbaikan yang bisa dilakukan Telkom berdasarkan masalah-masalah yang 

dihadapi terutama pada level operasional pada aktiva tetap adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan ketidakefektifan yang berada pada level operasional maka 

bagian BEF seharusnya lebih giat lagi dalam mensosialisasikan bispro 

kepada unit-unit yang akan menjalankannya dengan insentif. Sehingga 

bispro tersebut dapat benar-benar dipahami oleh unit-unit bisnis yang 

menjalankannya. Misalnya saja dengan mengadakan presenstasi mengenai 

bispro dari mulai cara membaca bispro, memberitahu alur bispro, dan 

dokumen apa saja yang harus dipenuhi didalam bispro, sehingga unit-unit 

dapat memahaminya secara jelas. 

2. Menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan agar cocok 

dengan kondisi yang ada dilapangan dan selalu diperbaharui kebijakan 

tersebut agar sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan sehingga bispro 

yang dikeluarkan pun dapat sesuai dengan kondisi yang ada. Hal ini 

bertujuan agar bisnis proses yang dilakukan dapat mengikuti situasi yang 

berada dilapangan sehingga hasil yang diperoleh lebih tepat. Misalnya saja 

penyesuaian struktur organisasasi. Apabila ada bagian organisasi yang 



 

 

sekiranya tidak tepat atau tidak pas dengan keaadan yang terjadi, harus 

segera dirubah mengikuti keadaan yang terjadi di lapangan. 

3. Memberi pembekalan khusus bagi karyawan yang langsung berhubungan 

dengan bispro dan menginput data sesuai dengan yang tertera pada bispro 

dengan menggunakan software tertentu. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi 

kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh ketidaktauan penggunaan 

software oleh karyawan tersebut. Misalnya saja para pegawai yang 

berhubungan langsung dengan pencatatan aktiva tetap. Karyawan tersebut 

harus mengetahui bisnis proses yang dia jalankan secara detail, mulai dari 

alur, dokumen yang diperlukan, hingga ke dalam proses pemasukan data ke 

dalam Komputer. 

4. Membuat otomatisasi sistem bisnis proses dan dapat dilakukan secara online. 

Hal ini agar memudahkan para karyawan untuk melihat bisnis proses yang 

diperlukan tanpa harus mendownloadnya (via website) dan dengan sekali 

klik dapat mengetahui alur apa saja yang akan dilewati nantinya. Selain itu 

penggunaan otomatisasi ini dapat memberitahukan dokumen mana saja yang 

diperlukan dalam suatu bisni proses. Hal ini dapat mencegah kesalahan 

dalam menyampaikan dan pengisian data. 

5. Membuat key performance untuk setiap karyawan yang ada sebagai indicator 

apakah karyawan tersebut menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. 

Apabila ada kesalahan pada desain sehingga menyebabkan deficiency maka 

yang mendapat sangsi adalah BEF, tetapi apabila terjadi kesalahan pada sisi 

operasional maka yang mendapat sangsi adalah bagian yang menjalankan 

bisnis proses itu sendiri. Di dalam key performace hendaknya dicantumkan 

petunjuk pelaksaan yang sesuai dengan standar yang berlaku misalnya 



 

 

petunjuk pengklasifikasian aktiva tetap, petunjuk bagaimana pencatatan 

dilakukan, dan lain-lain. Hal ini diharapkan bahwa tidak ada lagi alasan 

melakukan kesalahan karena ketidaktauan dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan karena tidak adanya petunjuk yang sesuai standar yang ada. Selain 

itu juga memberlakukan sangsi yang tegas bagi yang melakukan kesalahan 

dan melanggar aturan yang ada didalam bisnis proses misalnya dengan 

memotong tunjangan insentif yang didapat, dengan demikian para karyawan 

akan terpacu dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bisnis proses yang 

ada sehingga deficiency tidak akan terjadi lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Tidak semua ketidakefektifan dilaporkan pada laporan manajemen tahunan 

hanya sebatas material weakness saja, sedangkan significant deficiency dan 

control deficiency tidak dilaporkan dalam laporan tahunan. 

2. Terdapat tiga bisnis proses yang tidak efektif  pada bagian aktiva tetap yang ada 

pada Telkom  yaitu:  

a. Inventarisasi atau pencatatan hal ini terdapat pada siklus : 

1) Pengadaan barang dan jasa  

2) Penerimaan barang dan jasa dari pengadaan barang dan jasa 

b. Pengakuan dan Pencatatan ADK dan asset tetap  

c. Penuruan nilai asset tetap dan asset tidak beruwujud  

3. Ketidakfektifan yang terjadi pada bisnis proses aktiva tetap bukan terjadi pada 

sisi desain bisnis proses tersebut akan tetapi terjadi pada segi operasionalnya. 

Disini menandakan bahwa orang-orang yang berada dilapangan yang 

bersinggungan langsung dengan bisnis proses tidak menjalankan dengan baik 

sehingga control atas risk-nya tidak berjalan secara efektif. Hal ini dapat terjadi 

karena beberapa hal berikut : 

a. Kurangnya pemahaman terhadap bisnis proses dan software yang 

digunakan dalam menginput data. 

b. Kurangnya koordinasi antara bagian-bagian yang terkait dalam bisnis 

proses sehingga terjadi kesalahan 



 

 

c. Tidak ada key performance indicator sehingga apabila ada karyawan 

yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan mengikuti alur bisnis 

yang ditentukan tidak ada sanksi yang tegas seperti potong gaji 

d. Kurang cermatnya pegawai dalam memasukkan data sehingga terjadi 

kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. 

4. Hal-hal yang telah dilakukan oleh Telkom dalam upaya menghilangkan 

significant deficiency adalah sebagai berikut : 

a. PT Telkom membuat tim yang bersifat independent yang terdiri dari 

beberapa bagian antara lain: 

1) Bagian keuangan terutama bagian akuntansi  

2) Bagian Asset Management Unit  

3) Bagian Bussines Of Efektiveness  

4) Bagian Internal Audit. 

b. Apabila prosedur yang baru telah dikeluarkan kemudian membuat 

sebuah tim untuk mensosialisasikan dan melakukan perubahan apabila 

terjadi sesuatu dilapangan. 

c. Tim yang telah dibentuk kemudian mensosialisasikan prosedur tersebut 

d. Apabila ada ketidakpahaman  mengenai prosedur maka para user dapat 

menanyakannya terhadap tim dengan cara teleconferences atau melalui 

millis. 

e. Kemudian tim akan memberikan bantuan atau feedback atas laporan dari 

para user. 

f. Apabila user tidak mengerti mengenai bispro yg ada maka tim akan 

menjelaskan. Apabila user tidak mengerti mengisi format yang ada alam 



 

 

bispro makan tim akan memberitahu, apabila user tidak bisa 

membuatnya sendiri, maka tim akan membantu membuatkannya. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Adapun keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan adalah penelitian yang 

dilakukan hanya pada Telkom saja, sedangkan selain Telkom perusahaan lain yang 

terdaftar dalam NYSE dan mengadopsi SOX adalah Indosat. Oleh sebab itu jika 

memungkinkan untuk penelitian selanjutnya maka dapat dibandingakan penggunaan 

SOX di kedua perusahaan tersebut dan dibandingkan. 

 

5.3 Saran 

Adapun saran penulis adalah sebagai berikut: 

6. Berdasarkan ketidakefektifan yang berada pada level operasional maka penulis 

menyarankan bahwa bagian BEF seharusnya lebih giat lagi dalam 

mensosialisasikan bispro kepada unit-unit yang membutuhkan dengan intensif. 

7. Menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan agar dapat cocok 

dengan kondisi yang ada dilapangan dan selalu diperbaharui sesuai kebutuhan 

yang ada di lapangan sehingga bispro yang dikeluarkan pun dapat sesuai dengan 

kondisi yang ada. 

8. Memberi pembekalan khusus bagi karyawan yang langsung berhubungan 

dengan bispro dan menginput data sesuai dengan yang tertera pada bispro 

dengan menggunakan software tertentu. 

9. Membuat otomatisasi sistem bisnis proses dan dapat dilakukan secara online. 

Hal ini agar memudahkan para karyawan untuk melihat bisnis proses yang 

diperlukan tanpa harus mendownloadnya (via website). 



 

 

10. Membuat key performance untuk setiap karyawan yang ada sebagai indikator 

apakah karyawan tersebut menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Selain 

itu juga memberlakukan sangsi yang tegas bagi yang melakukan kesalahan dan 

melanggar aturan yang ada didalam bisnis proses. 

11. Kepada peneliti yang berminat melanjutkan penelitian ini dianjurkan untuk 

melihat aplikasi SOX section 404 tidak hanya pada bisnis proses aktiva tetap 

saja tetapi bisa kepada bisnis proses lain yang dibuat dan di desain berdasarkan 

SOX section 404. Dengan hal ini diharapkan dapat melihat tingkat efektifitas 

Telkom  dari sisi yang berbeda. 
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