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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil pengolahan yang telah dilakukan dalam penelitian ini 

dapat dilakukan penarikan kesimpulan bahwa : 

1. Tidak terdapat pengaruh dewan komisaris independen terhadap 

kebijakan anti korupsi di dalam perusahaan. 

2. Terdapat pengaruh positif antara Komite audit terhadap kebijakan 

anti korupsi. Dengan adanya anggota komite audit berkompetensi 

dibidang akuntansi yang dimiliki perusahaan dapat memberikan 

pengawasan dan hasil audit yang tepat sesuai dengan prinsip 

akuntansi. Selain itu anggota komite audit yang memiliki 

kompetensi dibidang akuntansi sudah mengerti kemungkinan apa 

saja yang dapat menyebabkan terjadnya  fraud atau korupsi di 

perusahaan seperti yang diajarkan ketika mereka studi. Penelitian 

ini didukung oleh penelitian sebelumnya milik (Allegrini & Greco, 

2011) dan (Hartomo & Silvia, 2019). 

3. Terdapat pengaruh positif antara kepemilikan institusional terhadap 

kebijakan anti korupsi di dalam perusahaan. Dengan adanya 

kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat meningkatkan 
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pengawasan yang lebih baik dan mendorong penerapan kebijakan 

anti korupsi perusahaan. Karena pada umumnya kepemilikan 

institusional terdiri dari lembaga seperti bank, asuransi, perusahaan 

investasi yang memnutakan modal mereka dengan menanamkan 

saham di perusahaan lain bertujuan untuk memperoleh laba yang 

maksimal dari hasil investasi mereka. Penelitian ini didukung oleh 

penelitian sebelumya milik (Bird & Karolyi, 2016). 

4. Terdapat pengaruh positif antara kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap kebijakan anti korupsi di dalam perusahaan. 

Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajerial dalam 

perusahaan dapat membuat persamaan tujuan dengan para 

pemegang saham lainnya dalam meperoleh laba investasi mereka 

secara maksimal. Sehingga para manajerial perusahaan akan 

meningkatkan pengungakapan menjadi lebih transparan terhadap 

jalannya pengelolaan perusahaan yang dapat mendorong penerapan 

kebijakan anti korupsi dalam perusahaan sebagai upaya 

pencegahan terjadinya kerugian akibat dari korupsi. Hipotesis ini 

didukung oleh hasil penelitian sebelumnya milik (Warfield et al., 

1995) dan (Juhmani, 2013). 

5. Tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan blockholder terhadap 

kebijakan anti korupsi di dalam perusahaan. Penelitian ini 



 
 

93 
 

didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Eng 

& Mak, 2003). 

6. Terdapat pengaruh positif antara kepemilikan saham yang dimiliki 

pemerintah penerapan kebijakan anti korupsi perusahaan pada 

sektor ini. Artinya kepemilikan saham yang besar oleh pemerintah 

dan menyebabkan pemerintah memilika hak suara terhadap 

perusahaan dapat meningkatkan penerapan kebijakan anti korupsi 

di dalam perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. 

Hasil pada penelitian ini mendukung atau sejalan dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh (Alhazaimeh et al., 2014) dan (Eng & 

Mak, 2003) mengenai kepemilikan saham oleh pemerintah di 

dalam perusahaan dapat berpengaruh signifikan pada penerapan 

kebijakan anti korupsi perusahaan. 

7. Tidak terdapat pengaruh anatra nilai tata kelola perusahaan 

terhadap kebijakan anti korupsi di dalam perusahaan. 

5.2. Saran  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini, peneliti dapat 

memberikan saran penelitian sebagai berikut : 

1. Dari hasil penelitian penulis dapat memberikan saran bagi 

perusahaan untuk meningkatkan jumlah anggota komite audit 
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dalam perusahaan, perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah 

dapat memberikan pengawasan lebih, dan meningkatkan kualitas 

tata kelola yang baik di dalam perusahaan dengan menerapkan lima 

asas GCG. Karena faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh 

terhadap proporsi kelengkapan kebijakan anti korupsi perusahaan.  

2. Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran bagi 

negara untuk meningkatkan aturan jumlah minimal komite audit 

berkompetensi di bidang akuntansi dan keuangan yang sebelumnya 

diatur dalam POJK Nomor 55/POJK.04/2015 yang dikatakan 

minimal 1 anggota komite audit berkompetensi dibidang akuntansi. 

3. Saran bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa 

sebaiknya dapat menambahkan variabel yang mendukung 

penerapan kebijakan anti korupsi perusahaan. Sebagai contoh 

Penelitian selanjutnya dengan topik serupa dapat menambahkan 

variabel baru yang berhubungan dengan penerapan kebijakan anti 

korupsi perusahaan, seperti variabel komite tata kelola. Dengan 

adanya komite tata kelola akan medorong dan memberikan 

pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan agar 

berjalan dengan baik dan mendorong perusahaan lebih terbuka 

serta transparan sehingga semakin banyak aspek-aspek penting 

yang berhubungan dengan kebijakan anti korupsi dapat diterapkan. 
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Variabel ini dapat dikembangkan serta diterapkan pada sektor 

perusahaan dan periode yang berbeda. 

5.3. Keterbatasan Riset 

Di dalam penelitian ini peneliti tentunya memiliki berbagai macam 

keterbatasan riset yang dijumpai, antara lain : 

1. Ketika melakukan pengumpulan data banyak hambatan dalam 

menemukan sumber data berupa laporan keuangan yang tidak 

dapat diakses secara terbuka sehingga mengurangi sampel. 

2. Dari hasil R-Square perusahaan menunjukan variabel 

independen dalam penelitian ini hanya dapat berpengaruh 14% 

terhadap variabel dependen penelitian ini dan tergolong masih 

rendah pengaruhnya. 

3. Karena penelitian ini masih tergolong penelitian yang masih 

sedikit dilakukan, maka peneliti kesulitan dalam mencari bukti 

empiris penelitian.   


