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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Korupsi merupakan masalah dan tantangan serius yang ada baik di sebuah 

organisasi bisnis, maupun di suatu negara. Korupsi dapat menyebabkan rusaknya 

perkembangan ekonomi, dan menghilangkan akuntabilitas. Korupsi juga 

merugikan bagi masyarakat kecil, karena korupsi tersebut telah terjadi pada sektor 

penting seperti sektor kesehatan, dan edukasi. Undang–Undang Nomor 31 tahun 

1999 mendefinisikan korupsi sebagai “setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang adapadanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara” (Perwakilan, Republik, & Umum, 1999). Korupsi sendiri 

memiliki berbagai macam bentuk salah satunya adalah suap.  

Indonesia Corruption Watch menyatakan ada lebih dari Rp3 triliun total 

kerugian negara sepanjang tahun 2016. Jumlah denda perkara korupsi yang terjadi 

mencapai Rp60,66 miliar, jumlah uang pengganti Rp720,269 miliar, suap sejumlah 

Rp2,605 miliar, USD 212.000, dan SGD 128.700 (Tempo.co, 2017). Indonesia 

Corruption Watch menyebutkan nilai kerugian negara yang timbul akibat kasus 

korupsi dari tahun 2016 ke 2017 meningkat secara signifikan. Sepanjang 2017 

terdapat 576 kasus korupsi dengan kerugian mencapai Rp6,5 triliun dan suap 

sebesar Rp211 miliar (Saputri, 2018).  
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Dalam seminar yang diadakan oleh Universitas Katolik Soegijapranata pada 

tanggal 12 September  2018, Bapak Alexander Marwata selaku wakil ketua KPK 

mengatakan bahwa organisasi bisnis kerap kali melakukan penyuapan pada oknum 

yang tidak jujur agar organisasi bisnis tersebut dapat menang tender, diperlancar 

dalam perijinan, maupun hal–hal lain yang melanggar hukum yang merugikan 

negara, maraknya kasus penyuapan tersebut menyebabkan pemerintah mengajak 

para pelaku bisnis atau organisasi bisnis untuk membantu memerangi korupsi.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi 

tindakan korupsi adalah dengan melakukan pengungkapan anti-korupsi. 

Pengungkapan anti–korupsi merupakan bagian dari sistem anti-korupsi, dimana 

sistem anti–korupsi digunakan untuk mencegah dan mengatasi tindak korupsi yang 

ada di perusahaan. Pengungkapan anti-korupsi membantu menyediakan 

akuntabilitas dengan meningkatkan kepekaan publik dan mengajak organisasi 

bisnis lain untuk mengadopsi prinsip anti korupsi, selain itu pengungkapan anti-

korupsi ini ditujukan untuk memastikan bahwa manajer menjaga akuntabilitasnya 

terhadap publik (Patten, 2015). Pengungkapan anti-korupsi merupakan aspek 

penting yang menunjukan komitmen perusahaan untuk mencegah, memonitor, dan 

memberantas korupsi (Healy & Serafeim, 2013). 

Fenomena yang didapat dari penelitian–penelitian sebelumnya adalah 

karakteristik perusahaan memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan anti–

korupsi yang ada di perusahaan, salah satunya adalah struktur kepemilikan. Struktur 

kepemilikan merupakan kepemilikan saham dari sebuah perusahaan dimana 

kepemilikan terdiri dari tiga bagian yaitu struktur kepemilikan manajerial, struktur 
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kepemilikan blockholder, dan struktur kepemilikan pemerintah. Ditemukan bahwa 

struktur kepemilikan saham mempengaruhi tingkat pengungkapan anti-korupsi 

yang dilakukan oleh perusahaan (Eng & Mak, 2003). 

Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan anti-korupsi adalah 

diversifikasi anak perusahaan. Diversifikasi adalah perusahaan yang tidak berfokus 

hanya pada satu lini bisnis namun perusahaan memiliki beberapa lini bisnis. 

Pengungkapan pada perusahaan yang terdiversifikasi memberikan aturan yang 

lebih kuat untuk mengevaluasi konsekuensi ekonomi dari perbedaan kualitas 

pengungkapan karena adanya asimetri informasi yang terjadi pada perusahaan yang 

terdiversifikasi (Bens & Monahan, 2004). 

Dewan komisaris memiliki tugas untuk mengawasi kebijakan direksi dalam 

melakukan kegiatan yang ada dalam perusahaan serta memberi nasihat kepada 

direksi. Struktur dewan berpengaruh dalam pengungkapan anti-korupsi. Struktur 

dewan komisaris merupakan independensi dewan komisaris yang ada di sebuah 

perusahaan, dewan komisaris dapat berasal dari dalam atau luar perusahaan. Dewan 

komisaris yang berasal dari luar perusahaan adalah dewan komisaris independen 

yang memiliki tugas untuk mengawasi keputusan manajemen perusahaan tersebut 

(Eng & Mak, 2003). Ukuran dewan komisaris juga mempengaruhi pengungkapan 

yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya jumlah dewan komisaris yang 

besar maka akan mempermudah dalam melakukan pengawasan dan dengan adanya 

tekanan manajemen akan semakin besar tekanan bagi perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan (Sembiring, 2006). 
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Berdasarkan pada penelitian terdahulu tersebut, maka pada penelitian ini 

akan menggabungkan berbagai variabel independen yang ada dari penelitian 

terdahulu yaitu struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan blockholder, 

struktur kepemilikan pemerintah, diversifikasi anak perusahaan, independensi 

dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris dalam mempengaruhi luas 

pengungkapan anti-korupsi. 

Berdasarkan faktor – faktor tersebut peneliti mengambil judul 

“PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN MANAJERIAL, STRUKTUR 

KEPEMILIKAN BLOCKHOLDER, STRUKTUR KEPEMILIKAN 

PEMERINTAH, DIVERSIFIKASI ANAK PERUSAHAAN, 

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS, DAN UKURAN DEWAN 

KOMISARIS TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN ANTI-KORUPSI DI 

PERUSAHAAN”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, berikut adalah prumusan 

masalah yang dirumuskan oleh peneliti dalam penelitian ini: 

1. Apakah struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

luas pengungkapan anti-korupsi perusahaan? 

2. Apakah struktur kepemilikan blockholder berpengaruh positif terhadap 

luas pengungkapan anti-korupsi perusahaan? 

3. Apakah struktur kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap 

luas pengungkapan anti-korupsi perusahaan? 
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4. Apakah diversifikasi anak perusahaan berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan anti-korupsi perusahaan? 

5. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

luas pengungkapan anti-korupsi perusahaan? 

6. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan anti-korupsi perusahaan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh positif struktur kepemilikan manajerial 

terhadap luas pengungkapan anti-korupsi perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh positif struktur kepemilikan blockholder 

terhadap luas pengungkapan anti-korupsi perusahaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh positif struktur kepemilikan pemerintah 

terhadap luas pengungkapan anti-korupsi perusahaan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh diversifikasi anak perusahaan terhadap luas 

pengungkapan anti-korupsi perusahaan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh positif independensi dewan komisaris terhadap 

luas pengungkapan anti-korupsi perusahaan 

6. Untuk mengetahui pengaruh positif ukuran dewan komisaris terhadap luas 

pengungkapan anti-korupsi perusahaan. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini menambah literatur mengenai pengungkapan anti-korupsi, 

dan diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti lain. 

2. Manfaat Kebijakan 

Penelitian ini membantu pihak berwenang dan pembuat kebijakan untuk 

memperkuat mekanisme mereka dalam melawan korupsi. 

3. Manfaat Praktik 

Memberikan bagaimana gambaran mengenai pengungkapan anti-korupsi 

sehingga dapat membantu dalam menentukan pengendalian anti-korupsi 

yang tepat dan efektif. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Pemerintah mengajak perusahaan untuk melawan kegiatan korupsi demi 

meningkatkan perekonomian negara, salah satu cara yang dapat di tempuh adalah 

dengan mengajak perusahaan untuk melakukan pengungkapan korupsi. Tentu saja 

dalam melakukan pengungkapan tersebut ada prinsip–prinsip dan standar yang 

mengatur agar perusahaan mengungkapkan praktek anti-korupsinya dengan baik 

dan benar. Komitmen perusahaan terhadap pemberantasan korupsi akan terlihat 

dari pengungkapan anti-korupsi yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk menilai 

komitmen perusahaan dalam melakukan pengungkapan anti–korupsi, 
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pengungkapan akan dinilai dengan mempertimbangkan index yang dikembangkan 

oleh (Dissanayake, 2012). 

Peneliti ingin mengetahui apakah pengungkapan anti-korupsi dipengaruhi 

oleh faktor–faktor struktur kepemilikan, diversifikasi anak perusahaan, 

independensi dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris. Struktur kepemilikan 

saham merupakan komposisi kepemilikan saham yang ada di perusahan dimana 

komposisi tersebut terdiri dari tiga komposisi yaitu struktur kepemilikan 

manajerial, struktur kepemilikan blockholder, struktur kepemilikan pemerintah. 

Dengan semakin sedikitnya kepemilikan manajerial dan semakin banyaknya 

struktur kepemilikan pemerintah akan mengakibatkan pengungkapan semakin 

tinggi. 

Faktor lainnya adalah diversifikasi anak perusahaan. Diversifikasi 

merupakan perusahaan yang tidak berfokus pada satu segmen bisnis saja, namun 

perusahaan tersebut berfokus pada beberapa segmen bisnis. Biasanya perusahaan 

yang terdiversifikasi mengakibatkan kompleksnya kegiatan bisnis perusahaan 

sehingga memungkinkan untuk terjadi kecurangan seperti korupsi, dengan adanya 

sifat oportunis manajer maka kesempatan tersebut akan digunakan oleh manajer 

untuk menutupi keburukan yang ada di perusahaan. Argumen lain biasanya 

perusahan terdiversifikasi mengungkapkan lebih banyak pengungkapan untuk 

menghindari asimetri informasi. 

Faktor lainnya yang ingin diteliti adalah independensi dewan komisaris dan 

ukuran dewan komisaris. Independensi dewan komisaris merupakan seberapa 

banyak dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan seberapa banyak 
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dewan komisaris dari dalam perusahaan. Jumlah dewan komisaris dari luar dan 

dalam perusahaan dapat mempengaruhi pengungkapan yang dilakukan oleh 

perusahaan. Biasanya perusahaan dengan independensi dewan komisaris luar lebih 

banyak melakukan pengungkapan yang lebih rendah. Dengan adanya ukuran dewan 

komisaris yang besar maka akan menekan perusahaan untuk lebih melakukan 

pegungkapkan informasi perusahaan pada publik. 
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