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BAB IV 

Hasil dan Pembahasan 

4.1.Gambaran Sampel 

Penelitian ini menggunakan sampel dari laporan keungan Sektor 

Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang berjumlah 426 sampel. Data 

sampel didapat dari laporan keuangan perusahaan tahun 2013-2018 yang 

dapat diakses. Setelah mengalami pengurangan karena tidak memenuhi 

kriteria penelitian, sampel yang digunakan untuk  diolah sebanyak 307 

sampel terdapat pada lampiran 3. Kriteria sampel yang digunakan antara 

lain: 

1. Perusahaan sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018.  

2. Laporan keuangan Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan 

Transportasi yang yang terpublikasikan tahun 2013 – 2018. 
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Tabel 4.1 Sampel 

Kriteria 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ∑ 

Perusahaan sektor Infrastruktur, 

Utilitas, dan Transportasi yang 

terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2018. 

71 71 71 71 71 71 426 

Laporan keuangan Perusahaan 

Sektor Infrastruktur, Utilitas dan 

Transportasi yang yang tidak 

dipublikasikan tahun 2013 – 2018. 

(37) (30) (26) (18) (7) (1) (119) 

Total Sampel 34 41 45 53 64 70 307 

Sumber : Lampiran 3 

4.2.Statistik Deskriptif 

Bagian ini akan membahas hasil dari statistik deskriptif yang telah 

diolah dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data normal 

berjumlah 307 yang telah dilakukan pengolahan. 

Tabel 4.2. 

Descriptive Statistiks 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Independensi Dewan Komisaris 307 .00 1.00 .4080 .14147 

Kompetensi  Komite Audit 307 .00 1.00 .6928 .26550 

Kepemilikan Institusional 307 .00 .99 .6792 .23275 

Kepemilikan Manajerial 307 .00 .66 .0410 .10617 

Kepemilikan Blockholder 307 .21 .99 .7243 .15180 

Kepemilikan Pemerintah 307 .00 .80 .0674 .19563 

Tata Kelola Perusahaan 307 .00 .57 .0617 .17098 

Kebijakan Anti Korupsi 307 .00 .86 .3189 .19038 

Valid N (listwise) 307     

Sumber : Lampiran 5 
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Dari Tabel 4.2 dapat dilihat mean atau rata-rata sebesar 0,32 atau 32% 

dengan nilai standard deviasi 19%, minimum 0% (TAMU 2016) dan maksimum 

86% (GIAA 2018). Dari hasil pengujian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa 

penerapan kebijakan anti korupsi masih tergolong rendah dengan mean atau rata-

rata keseluruhan sebesar 32%, meskipun nilai maksimum sebesar 86% itu hanya 

sebagian kecil perusahaan saja. Sedikitnya proporsi kelengkapan kebijakan anti 

korupsi oleh perusahaan disebabkan karena pengungkapan tersebut masih 

tergolong sukarela dan belum ada peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk 

menerapkan kebijakan anti korupsi dalam perusahaan. 
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Gambar 4.1. 

 

Dapat dilihat juga pada grafik 4.1 rata-rata per tahun yaitu pada 

2013 = 24% terus menaik hingga tahun 2018 = 39%. Dalam variabel 

kebijakan anti korupsi, Whistleblower adalah kategori yang paling 

banyak diungkapkan perusahaan.  

Dalam hasil pengujian deskriptif pada penelitian ini variabel 

independen dewan komisaris telah menunjukan bahwa rata-rata 

keseluruhan perusahaan telah memiliki dewan komisaris independen 

sebesar 41% (0,4080) yang artinya telah memenuhi syarat dari Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 yang 

mengatakan perusahaan harus memiliki dewan komisaris independen 

minimum 30% dari jumlah dewan komisaris perusahaan.  hasil ini juga 
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menunjukan nilai standard deviasi sebesar 14%, nilai minimum 0% 

(CMPP 2013) dan maksimum 100% (SAFE 2015). 

Dari hasil deskriptif tersebut menunjukan bahwa variabel 

kompetensi komite audit telah memenuhi syarat POJK Nomor 

55/POJK.04/2015 Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite 

Audit dari jumlah anggota komite audit dalam setiap perusahaan minimal 

1 anggota dengan kemampuan atau latar belakang di bidang akuntansi. 

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil rata-rata keseluluruhan 

perusahaan memiliki 69% anggota komite audit yang berkompeten 

dibidang akuntansi dengan nilai standard deviasi sebesar 27%, nilai 

minimum 0% (LEAD 2013) dan nilai maksimum 100% (JSMR 2016).  
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Gambar 4.2.  

 

 

Grafik 4.2 merupakan hasil rata-rata keseluruhan kepemilikan 

saham pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi dari tahun 

2013-2018.   Hasil grafik tersebut menunjukan bahwa kepemilikan 

saham terbesar pada sektor ini dimiliki oleh kepemilikan institusional. 

Kepemilikan Institusional yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

suatu lembaga keuangan, asuransi, dana pensiun, reksa dana dan 

sebagainya dengan rata-rata 68%, nilai standard deviasi 23%, minimum 

0% (PPRE 2017) dan maksimum 99% (CMPP 2017). Sedangkan 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajerial perusahaan hanya 

memiliki rata-rata 4%, nilai standard deviasi 15%, minimum 0% (TLKM 
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2017) dan maksimum 66% (SDMU 2015). Sementara yang tergolong 

paling rendah dibandingkan kepemilikan lainnya. Kepemilikan 

pemerintah juga tergolong rendah dengan rata-rata 7%, nilai standard 

deviasi 20%, minimum 0% (FREN 2013) dan maksimum 80% (IPCC 

2016). kepemilikan saham dibandingkan dengan saham yang dimiliki 

oleh kepemilikan institusional. 

Hasil pengolahan data deskriptif ini menunjukan bahwa 

kepemilikan saham yang dimiliki blockholder dalam sektor infrastruktur, 

utilitas, dan transportasi memiliki rata-rata keseluruhan 72% 

kepemilikan, nilai standard deviasi 15% dengan nilai minimum 21% 

(ISAT 2016) dan maksimum 99% (CMPP 2017) yang artinya sebagian 

besar saham perusahaan dimiliki oleh suatu pihak dengan besar 5% 

kepemilikan atau lebih dan sisanya sebesar 28% kepemilikan saham 

lainnya dengan kepemilikan kurang dari 5%. Jadi hasil ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kepemilikan saham sektor infrastruktur, utilitas, dan 

transportasi didominasi oleh kepemilikan saham 5% atau lebih 

kepemilikannya. 
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Gambar 4.3. 

 

Hasil deskriptif ini menunjukan bahwa rata-rata keseluruhan nilai 

tata kelola perusahaan pada Sektor Infrastruktur, Utilitas dan 

Transportasi tahun 2013-2018 hanya 6% kelengkapannya dengan nilai 

standard deviasi 17%, minimum 0% (TOWR 2013) dan maksimum 57% 

(PGAS 2018) . Hasil rata-rata tata kelola  ini masih sangat tergolong 

rendah dan dibuktikan dengan nilai rata-rata pada grafik 4.3 bahwa nilai 

rata-rata tata kelola perusahaan dari tahun 2013-2018 terus menurun. 

Sehingga hasil ini menunjukan bahwa perusahan-perusahaan pada sektor 

ini masih belum memenuhi syarat 5 asas GCG bahkan penerapannya 

terus menurun dari tahun ke tahun sebagai salah satu kemungkinan 

penyebab kasus korupsi yang terus bertambah pada sektor ini. 
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4.3. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Dalam pengujian asumsi klasik ini melakukan beberapa pengujian 

antara lain dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, 

dan yang paling akir dengan uji heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil 

pengolahan dalam penelitian ini : 

4.3.1. Uji Normalitas 

Dalam pengujian normalitas penelitian ini menggunakan uji 

histogram yang dengan hasil seperti berikut : 

Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber : Lampiran 5 

Dari hasil yang ditunjukan pengujian normalitas dalam 

penelitian ini dengan Uji Histogram menunjukan bahwa nilai 
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probabilitas sebesar 0,053291 yang artinya lebih besar dari nilai α = 

0,05 sehingga data dalam penelitian ini dapat dikatakan terdistribusi 

secara normal. 

4.3.2. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk memeriksa apakah 

terdapat hubungan korelasi dari setiap variabel independen dalam 

penelitian ini atau tidak. Uji Multikolinearitas ini dapat dilihat dari 

hasil nilai VIF (Variance in Factor) dan nilai Tolerance nya. Jika 

nilai yang dihasilkan dari VIF  < 10 maka data dari penelitian ini 

tidak terdapat Multikolinearitas. 

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Variance Inflation Factors  

Date: 09/04/20   Time: 23:15  

Sample: 1 307   

Included observations: 307  
    

    

 Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    

    

C  0.004480  44.58082  NA 

IDK  0.005461  10.17109  1.065824 

KKA  0.001554  8.492887  1.080785 

KI  0.007656  39.24707  4.121044 

KM  0.017239  2.217090  1.926926 

KB  0.008265  45.03772  1.889926 

KP  0.009336  3.959996  3.537774 

TKP  0.005507  1.809063  1.599962 
    

    

 Sumber : Lampiran 5 
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Dari hasil pengujian dapat dilihat dari tabel diatas yang 

menunjukan bahwa nilai VIF  setiap variabel independen < 10 maka 

dapat disimpulkan bahwa data ini tidak terjadi Multikolinearitas. 

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Subbab ini  menguji heteroskedastisitas pada penelitian ini 

menggunakan alat uji Glejser. Jika hasil dari uji glejser probabilitas f 

diatas 0,05 maka variabel terbebas dari heteroskedastisitas. Berikut 

adalah hasil pengujiannya : 
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Tabel 4.5. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: ABS_RES   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/04/20   Time: 23:19   

Sample: 2013 2018   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 52   

Total panel (unbalanced) observations: 307  
     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistik Prob.   
     

     

C 0.110099 0.039658 2.776231 0.0058 

IDK 0.083808 0.043785 1.914062 0.0566 

KKA 0.045306 0.023359 1.939528 0.0534 

KI 0.046778 0.051842 0.902326 0.3676 

KM 0.006609 0.077793 0.084953 0.9324 

KB -0.097293 0.053866 -1.806213 0.0719 

KP 0.068833 0.057249 1.202334 0.2302 

TKP -0.072543 0.043968 -1.649922 0.1000 
     

     

R-squared 0.043390     Mean dependent var 0.137492 

Adjusted R-squared 0.020994     S.D. dependent var 0.105179 

S.E. of regression 0.104069     Akaike info criterion -1.661809 

Sum squared resid 3.238287     Schwarz criterion -1.564692 

Log likelihood 263.0877     Hannan-Quinn criter. -1.622973 

F-statistik 1.937427     Durbin-Watson stat 1.115334 

Prob(F-statistik) 0.063512    
     

     

Sumber : Lampiran 5 

Dari hasil pengujian pada tabel 4.5 menunjukan bahwa tidak 

terdapat heteroskedastisitas di dalam penelitian ini, karena nilai F 

probabilitasnya 0,063512 berada diatas nilai 0,05 yang artinya data 

ini terbebas dari heteroskedastisitas. 
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4.3.4. Uji Autokorelasi 

Dalam pengujian autokorelasi, penelitian ini menggunakan uji 

Durbin-Watson sebagai alat bantu analisisnya. Berikut adalah hasil 

dari pengujian autokorelasi dalam penelitian ini : 

Tabel 4.6. Hasil Autokorelasi 

 

Dependent Variable: KAK   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/04/20   Time: 23:13   

Sample: 2013 2018   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 52   

Total panel (unbalanced) observations: 307  
     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistik Prob.   
     

     

C 0.259582 0.066933 3.878243 0.0001 

IDK 0.040186 0.073900 0.543795 0.5870 

KKA 0.101040 0.039425 2.562817 0.0109 

KI 0.291475 0.087497 3.331259 0.0010 

KM 0.299195 0.131296 2.278784 0.0234 

KB -0.378201 0.090913 -4.160029 0.0000 

KP 0.485110 0.096623 5.020626 0.0000 

TKP 0.053654 0.074207 0.723028 0.4702 
     

     

R-squared 0.169179     Mean dependent var 0.318288 

Adjusted R-squared 0.149729     S.D. dependent var 0.190483 

S.E. of regression 0.175645     Akaike info criterion -0.614994 

Sum squared resid 9.224467     Schwarz criterion -0.517877 

Log likelihood 102.4016     Hannan-Quinn criter. -0.576158 

F-statistik 8.697879     Durbin-Watson stat 1.630603 

Prob(F-statistik) 0.000000    
     

     

Sumber : Lampiran 5 

Dari hasil pengujian akhir pada tabel 4.6.  menghasilkan nilai 

Durbin-Watson 1,630603 yang artinya telah memenuhi syarat, karena 
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nilai tersebut berada diantara 1,5 (du) dan (4-du) 2,5. Sehingga data 

ini dapat disimpulkan telah terbebas dari adanya autokorelasi.  

4.3.5. Hasil Uji Model F 

Dari hasil Tabel 4.6. menunjukan bahwa nilai sig. F sebesar 

0,000000 < 0,05 yang artinya model fit, sehingga dapat digunakan untuk 

memprediksi atau mempengaruhi variabel dependen penelitian ini.  

4.3.6. Hasil Uji Koefisien Determinasi R
2
 

Hasil pengujian tabel 4.6. menunjukan juga nilai Adjusted R-

squared sebesar 0,149729 yang artinya 15% variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini.  

4.4. Hasil Pengujian Hipotesis 

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dan telah terpenuhi, 

maka berikutnya adalah melakukan pengujian hipotesis yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen dalam penelitian ini. 

Hasil dari pengujian hipotesis ini dapat dilihat dari nilai t-statistik variabel 

independen pada tabel 4.6. dan dibandingan dengan nilai T tabel sebesar 

1,645. Jika nilai t-statistik > 1,645 maka hipotesis dapat diterima. 

4.4.1. Hipotesis Pertama  

Dari hasil pengolahan pada tabel 4.6, menunjukan bahwa nilai 

t-statistik variabel independensi dewan komisaris sebesar 0.543795 < 
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1,645 yang artinya ditolak. Sehingga semakin besar rasio dewan 

komisaris yang independen tidak berpengaruh terhadap semakin 

lengkap proporsi kebijakan anti korupsi di dalam perusahaan.  

Alasan ditolaknya hipotesis ini karena jumlah rata-rata anggota 

dewan komisaris yang independen karena nilai mean atau rata-rata 

yang relative kecil yaitu 0.4080 yang dapat dilihat dari statistik 

deskriptif sehingga menyebabkan monitoring perusahaan tidak stabil. 

Dengan berkurangnya jumlah dewan komisaris independen di dalam 

perusahaan akan menyebabkan keputusan yang dibuat para dewan 

komisaris independen menjadi kalah dengan keputusan yang dibuat 

oleh anggota lain yang memiliki peran kuat di dalam perusahaan. 

Selain itu jumlah anggota dewan komisaris independen di 

dalam perusahaan masih tergolong cukup rendah karena berada 

dibawah 50%  dari total keseluruhan dewan komisaris di dalam 

perusahaan. Sehingga menyebabkan kurangnya kuasa suara dewan 

komisaris independen terhadap pengambilan keputusan di dalam 

perusahaan pada  sektor ini. Hasil penelitian ini bertolak belakang 

dengan hasil penelitian (Eng & Mak, 2003) dan (Joseph et al., 2016). 
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4.4.2. Hipotesis Kedua 

Dari hasil pengelolaan tabel 4.6, menunjukan nilai t-statistik 

pada variabel kompetensi komite audit sebesar 2,562817 > 1,645 

yang artinya hipotesis ini diterima jadi terdapat pengaruh positif 

antara komite audit berkompeten berpengaruh terhadap kebijakan 

anti korupsi  di dalam perusahaan. Jadi semakin besar rasio komite 

audit berkompeten, maka semakin lengkap proporsi kebijakan anti 

korupsi  di dalam perusahaan. 

  Tugas komite audit pada dasarnya menurut  (KNKG, 2006) 

adalah (1) sebagai pengawas laporan keuangan telah dibentuk secara 

wajar dan sesuai dengan aturan atau prinsip akuntansi, (2) mengawasi 

pengendalian internal dalam perusahaan telah berjalan dengan baik, 

(3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan audit internal 

maupun eksternal perusahaan telah dilakukan sesuai dengan prosedur 

audit yang tepat, (4) memastikan manajemen perusahaan telah 

menindak lanjuti hasil temuan audit terhadap perusahaan. Dengan 

adanya aturan tugas tersebut menunjukan bahwa diperlukan adanya 

komite audit yang berkompeten dalam bidang akuntansi sehingga 

dapat mengerti aturan dan prinsip akuntansi yang benar.  

Dikarenakan hasil rata-rata dari tahun 2013-2018 secara 

keseluruhan perusahaan memiliki komite audit yang berkompeten 
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sebanyak 69% di dalam perusahaan meskipun rata-rata pertahunnya 

mengalami fluktuasi. Hasil rata-rata tersebut menunjukan bahwa 

lebih dari 50% anggota komite audit yang memiliki latar belakang 

akuntansi atau keuangan di dalam perusahaan, hal ini juga sudah 

mememnuhi syarat POJK Nomor 55/POJK.04/2015 yang 

mewajibkan minimal 1 anggota komite audit berlatar belakang 

akuntansi dan keuangan. Dengan begitu, semakin banyak anggota 

komite audit yang dapat melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur dan aturan akuntansi yang tepat sehingga dapat 

menghasilkan kualitas audit yang baik untuk mecegah terjadinya 

korupsi di dalam perusahaan. Sehingga hasil dari hipotesis ini dapat 

digunakan sebagai hasil dari manfaat penelitian mengenai mencegah 

terjadinya masalah keagenan dan dapat digunakan sebagai saran 

perusahaan untuk lebih meningkatkan jumlah anggota komite audit 

berkompetensi di bidang akuntansi dan keuangan sebagai upaya 

mencegah terjadinya korupsi di perusahaaan. Seperti yang dikatakan 

oleh (Hartomo & Silvia, 2019) kualitas audit yang baik akan 

mempengaruhi tingkat penerapan kebijakan anti korupsi perusahaan. 

Selain itu hasil dari hipotesis ini didukung juga dengan penelitian 

milik (Allegrini & Greco, 2011) yang mengatakan komite audit dapat 



 
 

80 
 

meningkatkan monitoring perusahaan yang baik sehingga mampu 

mendorong penerapan kebijakan anti korupsi di perusahaan.  

4.4.3. Hipotesis Ketiga 

Dari hasil pengolahan tabel 4.6 , menunjukan nilai t-statistik 

variabel kepemilikan institusi sebesar 3,331259 > 1,645 yang artinya 

hipotesis ini diterima. Jadi terdapat pengaruh positif antara 

kepemilikan institusional terhadap kebijakan anti korupsi di dalam 

perusahaan. Artinya semakin besar rasio kepemilikan institusional, 

maka semakin lengkap proporsi kebijakan anti korupsi di dalam 

perusahaan. 

Dengan adanya kepemilikan oleh institusional dapat mencegah 

adanya masalah keagenan terhadap manajemen dengan para 

pemegang saham perusahaan seperti yang dikatakan oleh (Jensen & 

Meckling, 1976) dala penelitian milik (Murwaningsari, 2009).  

Menurut (Gumilang A, 2015) bahwa kepemilikan institusional adalah 

struktur kepemilikan saham yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh 

suatu lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan 

investasi dan lembaga lainnya. Dengan dimilikinya saham 

perusahaan oleh institusional maka akan mendorong pengawasan 

yang lebih terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh 

manajerial perusahaan dan mendorong para manajerial perusahaan 
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untuk menerapkan kebijakan anti korupsi perusahaan untuk 

mencegah terjadinya kerugian yang disebabkan dari adanya korupsi. 

Karena pada umumnya lembaga-lembaga seperti asuransi, bank, dan 

perusahaan investasi mereka menanamkan saham mereka bertujuan 

untuk memutarkan modal mereka sehingga dapat memperoleh laba 

yang maksimal dari perusahaan lain.  

Penelitian ini didukung juga dengan perkataan (El-gazzar, 

1998) dalam penelitian (Eng & Mak, 2003) bahwa kepemilikan 

institusional yang besar akan meningkatkan pengungkapan kebijakan 

anti korupsi yang lebih tinggi. Selain itu hipotesis ini juga didukung 

dengan penelitian milik (Bird & Karolyi, 2016) bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh tehadap penerapan kebijakan anti korupsi 

perusahaan. 

4.4.4. Hipotesis Keempat 

Dari hasil pengolahan tabel 4.6, menunjukan nilai t-statistik 

variabel kepemilikan manajerial sebesar 2,278784 > 1,645 yang 

artinya hipotesis ini diterima jadi terdapat pengaruh positif antara 

kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan anti korupsi 

di dalam perusahaan.  Jadi semakin besar rasio kepemilikan 

manajerial, maka semakin lengkap proporsi kebijakan anti korupsi di 

dalam perusahaan. 
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Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh CEO dan komisari di dalam perusahaan (Eng & Mak, 

2003). Seperti yang tertulis juga pada (Murwaningsari, 2009) 

Downes dan Goodman (1999) mengatakan bahwa kepemilikan 

manajerial adalah para pemegang saham yang berasal dari 

manajemen yang aktif dalam  pengambilan keputusan pada suatu 

perusahaan tersebut. Dengan adanya kepemilikan manajerial dapat 

mencegah adanya masalah agensi karena adanya  perbedaan 

kepentingan terhadap investor lain. Karena dengan adanya 

kepemilikan manajerial para manajemen perusahaan akan lebih 

berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam menjalakan tugasnya 

demi memperoleh keuntungan bersama. Seperti yang dikatakan oleh 

(Wahyudi & Pawestri, 2006) bahwa dengan adanya kepemilikan 

manajerial maka akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan 

pemegang saham lainnya, karena para manajerial akan menanggung 

langsung dampak kerugian secara langsung sebagai konsekuensi 

pengambilan keputusan yang salah. Oleh karena itu dengan adanya 

kepemilikan manajerial akan mendorong para manajemen perusahaan 

untuk mendukung penerapan kebijakan anti korupsi perusahaan demi 

memperoleh keuntungan bersama yang maksimal.  
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Penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh (Juhmani, 2013) dan (Warfield et al., 1995) 

menunjukan bahwa dengan adanya kepemilikan manajerial dapat 

mendorong tingkat pengungkapan informasi perusahaan lebih tinggi 

secara sukarela di dalam laporan keuangan perusahaan. Maka dengan 

adanya kesamaan tujuan antara manajemen dengan pemegang saham 

lainnya demi memperoleh keuntungan yang maksimal dapat 

mendorong pengungkapan yang lebih transparan termasuk dalam 

penerapan kebijakan anti korupsi perusahaan. Dengan begitu, 

kepemilikan manajerial dapat berpengaruh terhadap kebijakan anti 

korupsi perusahaan. 

4.4.5. Hipotesis Kelima 

Hasil pengujian hipotesis dari tabel 4.6. dalam penelitian ini 

menunjukan t-statistik variabel kepemilikan blockholder sebesar -

4,160029 < 1,645 yang artinya hipotesis ini ditolak. Jadi tidak 

terdapat pengaruh antara kepemilikan blockholder terhadap kebijakan 

anti korupsi di dalam perusahaan.  

Alasan ditolaknya hipotesis ini karena kepemilikan saham 

blockholder juga cenderung terpusat karena nilai mean atau rata-rata 

relative rendah dilihat dari statistik deskriptif sehingga jika 

kepemilikan saham terpusat akan mengakibatkan timbul aturan atau 
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keputusan yang dibuat oleh perusahaan terpusat juga dari yang 

berkuasa atau memiliki saham dominan. Kepemilikan saham 

dominan yaitu kepemilikan saham yang besar yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok dibandingkan dengan kepemilikan saham 

lain. Karena kepemilikan saham yang dimiliki blockholder dari rata-

rata tahun 2013-2018 diatas 70% kepemilikan, artinya rata-rata 

kepemilikan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi dimiliki 

oleh pihak yang berkepemilikian 5% atau lebih. Maka para 

blockholder sudah dapat berperan penting terhadap pengambilan 

keputusan dalam perusahaan. Jika keputusan atau pengawasan tidak 

dilakukan dengan baik maka akan berdampak buruk pada jalannya 

pengelolaan perusahaan. Jika para blockholder hanya kepemilikan 

sahamnya untuk berinvestasi saja, mereka akan cenderung hanya 

mengutamakan keuntungan dari kenaikan saham yang dimilikinya 

saja tanpa melakukan pengawasan dalam pengelolaan perusahaan. 

Sehingga menyebabkan kurangnya dorongan yang kuat untuk 

menerapkan kebijakan anti korupsi perusahaan. 

Selain itu dengan tingginya kepemilikan saham, para 

blockholder dapat mempengaruhi keputusan perusahaan. Namun 

keputusan tersebut jika hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri 

akan menghambat pula para manajerial untuk menerapkan kebijakan 
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anti korupsi dalam perusahaan. Sehingga para manajerial akan lebih 

memilih untuk diam dan mengikuti perintah para blockholder yang 

kemungkinan dapat menimbulkan masalah keagenan dan fraud di 

dalam perusahaan.  

Sehingga dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang 

dimiliki tersebut maka dapat menghambat penerapan kebijakan anti 

korupsi dalam perusahaan yang mengakibatkan hipotesis kelima ini 

ditolak. Penolakan hipotesis kelima ini didukung dengan penelitian 

milik (Eng & Mak, 2003) yang mengatakan bahwa kepemilikan 

blockholder dalam perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

pengungkapan informasi sukarela seperti kebijakan anti korupsi 

perusahaan. 

4.4.6. Hipotesis Keenam 

Hasil pengujian hipotesis dari tabel 4.6. dalam penelitian  ini 

menunjukan nilai t-statistik untuk variabel kepemilikan pemerintah 

sebesar 5,020626 > 1,645 yang artinya hipotesis ini diterima. Jadi 

terdapat pengaruh positif antara kepemilikan pemerintah terhadap 

kebijakan anti korupsi di dalam perusahaan. Artinya semakin besar 

rasio kepemilikan pemerintah, maka semakin lengkap proporsi 

kebijakan anti korupsi di dalam perusahaan. 
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Dengan adanya kepemilikan oleh pemerintah akan 

memberikan pengawasan yang lebih terhadap perusahaan demi 

keuntungan bagi negara. Biasanya perusahaan yang terdapat 

kepemilikan pemerintah adalah perusahaan milik negara. Sehingga 

perusahaan tersebut tidak mengutamakan keuntungan bagi para 

pemegang sahamnya, namun mereka akan lebih mengutamakan 

keuntungan bagi negara saja. Maka mereka akan mengupayakan 

penerapan kebijakan anti korupsi di dalam perusahaan demi 

kelancaran program-program kerja pemerintah dan profit untuk 

pembiayaan negara. 

Selain itu pemerintah tentunya lebih paham mengenai hukum 

korupsi yang tepat dalam penerapan di dalam pengelolaan 

perusahaan tersebut. Sehingga dengan kepemilikan saham oleh 

pemerintah lebih mudah bagi pemerintah untuk melakukan 

pengawasan yang lebih ketat dan menerapkan kebijakan anti korupsi 

di perusahaan tersebut. Maka hipotesis ini sejalan dengan penelitian 

milik (Alhazaimeh et al., 2014) dan (Eng & Mak, 2003) yang 

mengatakan bahwa kepemilikan  pemerintah berpengaruh positif 

terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan. 
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4.4.7. Hipotesis Ketujuh 

Hasil pengujian dari tabel 4.6. dalam penelitian ini 

menunjukan nilai t-statistik variabel tata kelola perusahaan sebesar 

0,723028 < 1,645 yang artinya hipotesis ini ditolak. Sehingga nilai 

tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan anti 

korupsi di dalam perusahaan.  

Alasan ditolaknya hipotesis ini karena nilai mean atau rata-rata 

yang rendah dilihat dari statistik deskriptif sehingga kurangnya 

penerapan 5 asas GCG dalam tata kelola perusahaan yang 

menyebabkan nilai tata kelola perusahaan pada sektor ini menjadi 

rendah dengan rata-rata keseluruhan 6% yang tergolong sangat 

rendah. Selain itu dibuktikan dengan pengerakan rata-rata dari tahun 

2013-2018 pada grafik 4.3 menunjukan bahwa rata-rata setiap 

tahunnya terus menurun nilainya. Dikatakan juga oleh (Hamdani, 

2016) bahwa tata kelola yang baik memiliki prinsip transparansi yang 

berarti keterbukaan dalam suatu proses pengambilan keputusan serta 

terbuka dalam mengungkapkan informasi material yang relevan 

terkait perusahaan tersebut. Sehingga tata kelola yang baik tidak 

terlepas dari adanya kebijakan anti korupsi untuk mengungkapkan 

informasi-informasi terkait perusahaan secara transparansi. Namun 

dalam penelitian ini menunjukan bahwa nilai tata kelola perusahaan 
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masih tergolong sangat rendah sehingga menyebabkan penerapan 

kebijakan anti korupsi menjadi terhambat. 

Sehingga dari hasil rata-rata nilai tata kelola perusahaan dari 

tahun 2013-2018 yang masih tergolong sangat rendah menjadi 

penyebab hipotesis ini ditolak. Penelitian ini bertolak belakang 

dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Besari, 2009), 

(Law, 2011) dan (Krishnamurthy, Rangaswamy, & Prabhakaran, 

2012). 

4.5. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan karena masih banyaknya korupsi yang 

terjadi di Indonesia terutama pada sektor swasta. Dari data ICW 2019 Di 

perusahaan swasta sektor infrastruktur terdapat kasus korupsi yang terus 

meningkat dari tahun 2016 – 2018 menurut (Jayani, 2019). Selain itu 

(Gabrillin, 2019) menuliskan pada artikel online kompas.com mengatakan 

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 pada 2018. 

 Selain itu dalam (Transparency International Indonesia, 2017) 

Wahyudi selaku (Manajer Program Tata Kelola Ekonomi TII). Wahyudi 

juga mengatakan bahwa skor Transparency in Corporate Reporting 
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perusahaan di Indonesia 3,5/10, ini menunjukan bahwa perusahaan di 

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). 

Dengan adanya pernyataan diatas peneliti tertarik untuk meneliti 

apakah kebijakan anti korupsi sudah dijalankan dengan baik pada sektor 

insfrastruktur, utilitas, dan transportasi, serta untuk mengetahui faktor apa 

saja yang mempengaruhi kebijakan anti korupsi di dalam perusahaan 

sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi di Perusahaan. Faktor-faktor 

tersebut menjadi variabel independen dalam penelitian ini. Variabel 

independen yang digunakan antara lain independensi dewan komisari, 

kompetensi komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan blockholder, kepemilikan pemerintah, dan tata 
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kelola perusahaan. Dan kebijakan anti korupsi adalah variabel dependen 

dalam penelitian.  

Dari hasil riset ini menunjukan bahwa di dalam perusahaan 

bersektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi memang terbukti masih 

rendah dalam kebijakan anti korupsinya. Dibuktikan dengan hasil uji 

dekriptif pada penelitian ini variabel KAK menunjukan bahwa hanya 

terdapat rata-rata keseluruhan 2013-2018 memiliki kelengkapapan 

kebijakan anti korupsi dengan nilai 36% yang telah diterapkan oleh 

seluruh perusahaan dari sektor ini. Tetapi kelengkapan kategori 

perusahaan terus semakin membaik dari tahun ke tahun seperti yang 

ditunjukan grafik 4.1.  

Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel kompetensi 

komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan pemerintah perusahaan sebagai variabel independen yang 

berpengaruh positif dan dapat digunakan sebagai pendorong penerapan  

kebijakan anti korupsi sebagai upaya pencegahan adanya korupsi di 

perusahaan. Sedangkan, variabel independen lain seperti independensi 

dewan komisaris, kepemilikan blockholder, tata kelola perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap penerpan kebijakan anti korupsi pada sektor ini.  

  


