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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Korupsi merupakan salah satu pelanggaran yang  sering dilakukan dengan 

melanggar aturan maupun hukum yang berlaku sejalan dengan adanya proses 

patologi pengadaan barang atau jasa yaitu mark up harga, perbuatan curang, 

pemberian suap, penggelapan, pengadaan fiktif, pemberian komisi, pemerasan, 

penyalahgunaan wewenang, bisnis orang dalam, nepotisme dan pemalsuan 

(Ardisasmita, 2006). Definisi dari korupsi sendiri adalah sebuah kegiatan yang 

menyalahgunakan dana yang awalnya untuk kepentingan bersama kemudian 

dijadikan untuk dana kepentingan pribadi (Treisman, 2000). Seperti yang 

dikatakan dalam jurnal (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016) “Menurut 

Transparency International, korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang 

dipercayakan untuk kepentingan pribadi (the abuse of entrusted power for private 

gain)”. 

Korupsi yang sering terjadi di Indonesia, selain mereka yang bertugas di 

bidang pemerintahan, juga melibatkan pengusaha atau orang-orang yang bergerak 

di bidang swasta (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016).  Seperti yang dikatakan 

dalam Corruption Perception Index 2019 yang diambil dari website 

(Transparency International, 2019), Organisation Transparency International 
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tersebut mengatakan Indonesia mendapat rank 85/180 dan skor sebesar 40/100. 

Dengan rentang skor 0-100 menunjukan bahwa semakin besar skor Corruption 

Perception Index maka semakin rendah tingkat korupsi mereka. Jika Indonesia 

menduduki skor 40/100 maka Indonesia tergolong memiliki tingkat korupsi yang 

cukup tinggi dikarenakan masih jauh dari maksimal dengan jarak skor.  

Kasus Korupsi di perusahaan tentu saja masih perlu dilakukan penelitian 

karena korupsi tertinggi di Indonesia dilakukan oleh perusahaan swasta. 

Berdasarkan data statistik yang berasal dari web resmi (Komisi Pemberantas 

Korupsi, 2019) dari tahun 2004-2019 menunjukan bahwa perusahaan swasta 

memiliki peringkat pertama yaitu dengan 297 kasus dalam permasalahan korupsi 

di Indonesia, yang kedua disusul dengan Anggota DPR dan DPRD sebanyak 257 

kasus. Artinya korupsi di sektor swasta memiliki kasus korupsi tertinggi 

dibandingkan dengan sektor lain di Indonesia.  

Dalam web (Transparency International Indonesia, 2017) dikatakan bahwa 

penguatan anti korupsi perusahaan perlu dilakukan di perusahaan swasta di 

Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan standar tinggi dalam kepatuhan anti 

korupsi, tujuan ini adalah upaya pemerintah bertujuan untuk memberantas 

masalah korupsi di sektor swasta ujar wahyudi selaku Manajer program tata kelola 

ekonomi TII). Wahyudi juga mengatakan bahwa skor Transparency in Corporate 

Reporting perusahaan di Indonesia 3,5/10, ini menunjukan bahwa perusahaan di 
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Indonesia kurang adanya transparansi dan berpotensi tidak menjalankan program 

anti korupsi. Transparansi program anti korupsi memiliki skor rata-rata 38% yang 

artinya hanya sebagian kecil perusahaan di Indonesia yang mempunyai kebijakan 

anti korupsi. Perusahaan di Indonesia terdapat 60 perusahaan tidak memiliki 

kebijakan anti korupsi tentang kontribusi politik, 71 perusahaan tidak melakukan 

program anti korupsi kepada individu yang bukan karyawan namun bertindak 

selayaknya karyawan seperti agen dan penasehat, 67 perusahaan tidak 

menjalankan kebijakan anti korupsi kepada penyedia barang dan jasa, dan 74 

perusahaan tidak memberikan pelatihan anti korupsi bagi karyawan dan direksi 

mereka (Transparency International Indonesia, 2017). Di Indonesia masih 

tergolong rendah yang menerapkan kebijakan anti korupsi pada perusahaan 

dikarenakan masih dalam tahap sukarela dan belum ada undang-undang yang 

mengikat atau mengharuskan setiap perusahaan menerapkan kebijakan tersebut. 

Korupsi yang terdapat di dalam perusahaan dapat membuat kerugian yang 

cukup fatal. Hal ini dikarenakan dapat mempengaruhi laba dan biaya operasional 

suatu perusahaan. Jika korupsi terjadi dalam proses operasional perusahaan akan 

meningkatkan pengeluaran biaya operasional sehingga akan mengurangi laba 

perusahaan. Selain itu korupsi yang berlebihan dapat menciptakan pandangan 

buruk perusahaan dimata masyarakat. Perusahaan yang telah terbukti adanya 

korupsi akan mendapat citra buruk oleh konsumen mereka. Selain kehilangan citra 

terhadap konsumen, perusahaan juga akan mendapat citra yang buruk terhadap 
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para investor atau pemegang saham mereka sehingga dapat menghambat aliran 

dana investasi yang masuk ke dalam perusahaan dari luar.   

Sekarang ini dalam kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia terus 

mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur negara yang menyebabkan sektor 

Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi terus berkembang. Namun di dalam web 

databoks.katadata.co.id terdapat artikel yang ditulis oleh (Jayani, 2019), dikatakan 

berdasarkan data ICW 2019 bahwa korupsi pada sektor Infrastruktur di Indonesia 

terus mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018 dan telah banyak merugikan 

negara.  Selain itu kasus korupsi pada tahun 2018 yang ditunjukan dalam 

Kompas.com dan di tulis oleh (Gabrillin, 2019) dikatakan juga bahwa sektor 

Transportasi dalam bidang Infrastruktur termasuk dalam 5 sektor yang paling 

banyak terjadi korupsi. Sektor Transportasi menduduki peringkat ke 4 dengan 23 

kasus korupsi di Indonesia.  

Maka dari itu setiap perusahaan pada sektor Infrastruktur, Utilitas, dan 

Transportasi seharusnya memiliki kebijakan yang tegas untuk meminimalisir 

korupsi yang kini kian marak terjadi dengan menetapkan kebijakan anti korupsi 

dalam perusahaan agar terhindar dari adanya kebocoran dana yang 

disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk 

memerangi korupsi di perusahaan salah satu caranya dengan membentuk tata 

kelola perusahaan yang baik atau GCG (Good Corporate Governance) di dalam 
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perusahaan tersebut. Good Corporate Governance adalah peraturan yang 

mengatur pengurus atau pengelola perusahaan, pemegang saham, para kreditur, 

pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan dari internal maupun 

eksternal yang memiliki hak dalam perusahaan. GCG juga dapat diartikan juga 

sebagai alat pengatur dan pengendali perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh 

Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK jurnal peluncuran 

prinsip baru GCG G20/OECD, (Oecd, 2015) “Tata kelola perusahaan memiliki 

peranan yang sangat penting untuk mengawasi para pelaku di sektor jasa 

keuangan, terutama pada pasar modal, untuk melaksanakan kegiatan usaha 

mereka berdasarkan prinsip-prinsip kewajaran, transparansi, akuntabilitas, 

tanggung jawab dan kemandirian untuk mendapatkan kepercayaan dari investor 

atau pemangku kepentingan lainnya”. Dengan adanya pernyataan tersebut 

mendorong juga bahwa kebijakan anti korupsi perlu diterapkan dalam Tata Kelola 

Perusahaan / GCG. Dengan adanya kebijakan anti korupsi di dalam tata kelola 

perusahaan maka para pemangku kepentingan internal mendapat pengawasan 

lebih dalam menjalankan tugasnya dan perusahaan dapat pula memberikan timbal 

balik yang positif pada seluruh stakeholder-nya. Faktor-faktor yang menyebabkan 

perlunya kebijakan anti korupsi yaitu terkait adanya masalah keagenan yang 

timbul karena adanya perbedaan kepentingan seperti dalam penelitian (Jensen & 

Meckling, 1976). Masalah keagenan yaitu adanya perbedaan kepentingan yang 

dimiliki oleh manajemen (agent) dengan kepentingan yang dimiliki oleh 
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pemegang saham (principal). Dalam kebijakan anti korupsi memiliki faktor-faktor 

variabel yang dapat mendukung kebijakan tersebut antara lain adanya 

Independensi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan 

Blockholder, Kepemilikan Pemerintah, Kemampuan Komite Audit, Kepemilikan 

Manajerial dan Tata Kelola Perusahaan. Dengan didukung adanya variabel 

tersebut sebagai kebijakan anti korupsi dapat digunakan untuk meningkatkan 

dalam pengawasan terhadap korupsi dan mendorong manajemen untuk 

menjalankan kebijakan anti korupsi di perusahaan. Faktor – faktor tersebut 

berhubungan erat dengan masalah kaagenan karena dalam penelitian (Hamdani, 

2016) dikatakan komponen Corporate Governance digunakan sebagai alat 

pengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan beserta pemegang kepentingan baik internal maupun 

eksternal sehingga tercipta keuntungan bagi semua pihak. Maka dengan adanya 

kebijakan anti korupsi di Tata Kelola Yang Baik atau Good Corporate 

Governance dapat mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan di dalam 

perusahaan sehingga mampu untuk memisahkan kepentingan agen selaku manajer 

perusahaan atau pengelola perusahaan dengan prinsipal sebagai pemilik saham 

atau perusahaan, karena mereka memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. 

Selain sebagai pencegah masalah keagenan, kebijakan anti korupsi juga 

diperlukan untuk mendukung adanya  Legitimasi perusahaan seperti yang 

dikatakan oleh (Tirtasari & Hartomo, 2019) bahwa adanya kontrak sosial 
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perusahaan dengan lingkungan sekitar perusahaan yang menuntut perusahaan 

mengharuskan untuk mengungkapkan kegiatan perusahaan secara sukarela. 

Legitimasi merupakan hal yang sangat berarti bagi perusahaan karena legitimasi 

dari masyarakat adalah faktor yang menentukan perkembangan dan proses 

keberlangsungan hidup perusahaan itu sendiri.  

Penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh (Tirtasari & Hartomo, 2019) dan (Hartomo & Silvia, 2019) 

dengan menguji variabel yang digunakan sebagai faktor perusahaan perlu adanya 

kebijakan anti korupsi. Variabel yang diuji antara lain Independensi Dewan 

Komisaris, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Blockholder, Kepemilikan 

Pemerintah, Kemampuan Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Tata Kelola 

Perusahaan terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan yang nantinya akan diukur 

dengan index pada penelitian sebelumnya oleh (Dissanayake, 2012) yang telah 

dimodifikasi oleh (Joseph et al., 2016). Menggunakan index (Dissanayake, 2012) 

karena index ini telah dikembangkan secara komprehensif dengan cukup detail 

oleh beberapa pedoman organisasi pemerintah internasional seperti United 

Nations, World Bank, Transparancy International, World Economic Forum 

mengenai gerakan anti korupsi (Joseph et al., 2016).  

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka penelitian ini 

penting dalam dunia akuntansi untuk membantu pemberantasan korupsi kususnya 
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bagi para akuntan. Pada umunya para akuntan bertugas untuk memberikan 

keyakinan atas informasi keuangan secara independen atas penyajian informasi 

dalam laporan keuangan secara wajar (Arifin, 2005). Sehingga peran akuntan 

dapat meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dengan menyajikan informasi 

yang transparan dan independen yang nantinya akan membantu para investor 

dalam menggunakan laporan keuangan sebagai media pertimbangan akan 

keputusan investasi mereka dan dapat meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. 

Maka penulis sebagai calon sarjana akuntansi tertarik untuk melakukan penelitian 

pada Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi untuk mencegah adanya 

korupsi pada sektor ini yang sedang terus berkembang, sehingga terbentuk lah 

judul penelitian sebagai berikut : 

“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Adanya  Kebijakan Anti Korupsi di Indonesia Sektor Infrastruktur, Utilitas, 

dan Transportasi”. 

1.2.Perumusan Masalah  

Dengan adanya latar belakang permasalahan diatas maka dapat 

munculah rumusan masalah sebagai berikut  sebagai faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi: 

1. Apakah Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap 
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kebijakan anti korupsi perusahaan ? 

2. Apakah Kompetensi Komite Audit berpengaruh positif terhadap 

kebijakan anti korupsi perusahaan ?  

3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap 

kebijakan anti korupsi perusahaan ? 

4. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap 

kebijakan anti korupsi perusahaan ? 

5. Apakah Kepemilikan Blockholder mempengaruh positif terhada 

kebijakan anti korupsi perusahaan ? 

6. Apakah Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif terhadap 

kebijakan anti korupsi perusahaan ? 

7. Apakah Tata Kelola Perusahaan berpengaruh positif terhadap 

kebijakan anti korupsi perusahaan ? 

1.3.Tujuan  

Tujuan Penelitian : 

1. Untuk mengetahui apakah Independensi Dewan Komisaris 

berpengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan ? 

2. Untuk mengetahui apakah Kompetensi Komite Audit berpengaruh 
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positif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan ?  

3. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh 

positif terhadap  kebijakan anti korupsi perusahaan ? 

4. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh 

positif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan ? 

5. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Blockholder berpengaruh 

positif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan ? 

6. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Pemerintah berpengaruh 

positif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan ? 

7. Untuk mengetahui apakah Tata Kelola Perusahaan berpengaruh 

positif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan ? 

1.4.Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan teori 

yang sudah ada ke fenomena baru dengan menunjukan bahwa faktor-

faktor anti korupsi yang meliputi independensi komisaris, kompetensi 

komite audit, struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan 

manajerial, struktur kepemilikan blockholder, struktur kepemilikan 

pemerintah, serta tata kelola perusahaan dapat digunakan sebagai 

pelengkap kebijakan anti korupsi perusahaan agar menjadi lebih baik 
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sebagai upaya pencegahan adanya perbedaan kepentingan seperti pada 

theory of the firm.  Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan teori dan  menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan adanya kebijakan anti 

korupsi pada perusahaan di Indonesia. Dengan adanya tata kelola 

perusahaan yang baik maka dapat menciptakan tingkat transparansi dan 

independensi menjadi lebih baik dengan adanya dorongan untuk 

membentuk dan menerapkan kebijakan anti korupsi di dalam perusahaan. 

Dengan ini, akan mencegah adanya korupsi yang dilakukan oleh direksi 

maupun karyawan dalam perusahaan tersebut. Penelitian ini didukung 

dengan menggunakan theory of the firm.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi 

perusahaan untuk menentukan faktor apa saja yang perlu 

ditampilkan terhadap kebijakan anti korupsi di dalam tata kelola 

perusahaan untuk mencapai upaya Good Corporate Governance. 

Faktor – faktor tersebut antara lain yaitu Independensi Dewan 

Komisaris, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Blockholder, 

Kepemilikan Pemerintah, Kemampuan Komite Audit, Kepemilikan 

Manajerial dan Tata Kelola Perusahaan. Ketujuh faktor tersebut 
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yakni dapat menjadi alat pendorong perusahaan dalam 

mengungkapkan kebijakan anti korupsi di laporan keuangan 

tahunan mereka.  

b. Bagi Kebijakan Undang-Undang 

Hasil riset ini dapat menunjukan bahwa perusahaan yang 

memenuhi faktor-faktor kebijakan anti korupsi dapat mendukung 

kontribusi kebijakan UU pasal 20 nomor 31 tahun 1999 dan UU 

nomor 20 tahun 2001 mengenai perusahaan di Indonesia 

diwajibkan untuk bertanggung jawab dalam pemberantasan tindak 

pidana korupsi.  
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1.5.Kerangka Pikir 

 

  

 

TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA 

MASIH TERGOLONG CUKUP 
TINGGI 

PELAKU KORUPSI BANYAK 

TERJADI DI PERUSAHAAN SEKTOR 

SWASTA DI INDONESIA 

SEKTOR INFRASTRUKTUR, 

UTILITAS, DAN TRANSPORTASI 

TERMASUK 5 SEKTOR KORUPSI 

TERBESAR TAHUN 2018 

(KOMPAS.2018) 

PERLU ADANYA KEBIJAKAN ANTI 

KORUPSI DALAM PERUSAHAAN 

 

 

KORUPSI MASIH MENJADI MASALAH 

UTAMA YANG PERLU DIATASI 

KORUPSI ADALAH KEGIATAN MELANGGAR HUKUM 

BERHUBUNGAN DENGAN PENYUAPAN, PENGGELAPAN,  

PEMBERIAN KOMISI DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG  

 

 

Teori Pendukung : 

Theory of The Firm 

Faktor yang mempengaruhi adanya kebijakan anti korupsi : 

Independensi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, 

Kepemilikan Blockholder, Kepemilikan Pemerintah, 

Kemampuan Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan 

Tata Kelola 

 


