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BAB V 

PENUTUP  

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan anti-korupsi perusahaan. Adanya kesamaan atau keselarasan 

tujuan dimana manajer dan pemegang saham ingin sama-sama untung, 

maka akan mendorong semakin tingginya transparansi termasuk dalam 

pengungkapan anti-korupsi. 

2. Struktur kepemilikan blockholder berpengaruh negatif terhadap 

pengungkapan anti-korupsi perusahaan.  Struktur kepemilikan blockholder 

cenderung untuk mengarah kepada kepemilikan terpusat sehingga  pihak 

lain tidak berani untuk menentang kepentingan atau keinginan pihak 

blockholder, hal ini akan meningkatkan kemungkinan terjadinya fraud yang 

semakin tinggi dan pihak manajemen tidak berani untuk mengungkapkan 

korupsi yang terjadi, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

struktur kepemilikan blockholder berpengaruh negatif terhadap 

pengungkapan anti-korupsi perusahaan. Hasil penelitian ini sependapat 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Eng & Mak (2003). 
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3. Struktur kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan anti-korupsi perusahaan. Perusahaan yang dimiliki oleh 

pemerintah dalam beroperasi akan selaras dan bertindak sesuai prosedur 

atau peraturan yang berkaitan dengan penegakan korupsi, sehingga proses 

monitoring yang semakin baik dari pihak pemerintah. Hasil penelitian ini 

didukung penelitian yang dilakukan oleh Eng & Mak (2003), dan Huafang 

dan Jianguo (2007). 

4. Diversifikasi anak perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan anti-

korupsi perusahaan. Masalah yang timbul akibat perusahaan tersebut 

terdiversifikasi yaitu asimetri informasi antara perusahaan induk dengan 

anak perusahaannya, dengan adanya kemungkinan asimetri informasi yang 

terjadi maka perusahaan akan semakin melakukan pengungkapan mengenai 

informasi yang ada di perusahaan guna untuk menghilangkan asimetri 

informasi. Argumen lain adalah perusahaan yang semakin terdiversifikasi 

dalam arti memiliki anak perusahaan yang segmen bisnisnya berbeda maka 

akan semakin kompleks/rumit operasionalisasi bisnisnya, sehingga semakin 

rawan terjadi korupsi. Dengan adanya sifat oportunis manajer yang 

mementingkan kepentingan pribadinya manajer akan menggunakan 

kesempatan ini untuk menutupi keburukan yang ada di perusahaan hal 

tersebut dapat berupa korupsi, karena akan sulit bagi orang luar untuk 

mendeteksi korupsi yang terjadi di perusahaan. Hasil penelitian ini 

didukung penelitian yang dilakukan oleh (Healy & Serafeim, 2013). 
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5. Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

anti-korupsi perusahaan. Independensi dewan komisaris yang semakin 

tinggi dalam arti proporsi  dewan komisaris dari luar perusahaan banyak 

maka akan meningkatkan proses monitoring atau pengawasan yang lebih 

baik dan membatasi kesempatan manajerial untuk bertindak seenaknya. 

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Eng & Mak 

(2003), Joseph et al (2016), dan Said (2000). 

6. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti-

korupsi perusahaan. Semakin banyak ukuran dewan komisaris akan 

meningkatkan monitoring yang semakin efektif dan menimbulkan tekanan 

manajemen sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan terhadap informasi yang ada dalam perusahaan. Hasil 

penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2006), 

Maharesti (2018), dan Said (2000). 

7. Setelah dilakukan tes sensitivitas dengan melakukan regresi logistik 

ditemukan hasil bahwa hipotesis yang konsisten adalah hipotesis 

independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pegungkapan 

anti-korupsi perusahaan dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif 

terhadap pegungkapan anti-korupsi perusahaan diterima, sementara 

hipotesis lainnya ditolak. Dengan demikian hasil pengujian sebelumnya 

belum konklusif atau meyakinkan sehingga kesimpulan harus diambil 

dengan hati-hati. 
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5.2. Saran 

Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya dengan topik serupa, jika ingin menggunakan 

variabel kepemilikan blockholder dapat merubah metode perhitungan 

dengan menjumlahkan jumlah orang atau blok yang termasuk dalam 

kategori blockholder 

2. Perusahaan atau para emiten, sebaiknya meningkatkan pengungkapan 

anti-korupsi sebagai peran serta untuk memberantas korupsi. 

 

  


