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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fraud merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan maupun hukum yang 

ada dan terjadi dikarenakan adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara 

menggelapkan, mencuri, melakukan kecurangan terhadap pelaporan keuangan, 

menipu, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme dengan maksud untuk memperoleh 

keuntungan pribadi, golongan, maupun kelompok (Pusdiklatwas BPKP, 2009).  

Berdasarkan Survey Fraud Indonesia 2016, fraud dibagi menjadi 3 jenis yakni 

korupsi, kecurangan laporan keuangan, dan penyalahgunaan aktiva / kekayaan 

negara dan perusahaan. Hasil survei tersebut menyebutkan bahwa bentuk fraud 

yang paling banyak ditemukan dan paling merugikan di Indonesia adalah korupsi 

dengan persentase sebesar 77% (ACFE, 2017). Korupsi menurut Association 

Certified Fraud Examiners (2016) dalam (Trisia & Irianto, 2018) memiliki 

pengertian sebagai tindakan kecurangan yang melibatkan kerja sama atau 

bersekongkol dengan pihak lain yang meliputi tindakan penyuapan, gratifikasi, 

penerimaan secara illegal, pertentangan atau perbedaan kepentingan, dan 

pemerasan dalam ekonomi. Korupsi merupakan permasalahan yang sedang marak 

terjadi. Berbagai skandal terkait korupsi telah meningkat secara signifikan dari 

masa ke masa. Di Indonesia sendiri korupsi merupakan suatu bentuk tindak pidana 
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yang berhubungan dengan keuangan negara di sektor pemerintahan (publik) dan 

sektor swasta (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019). Menurut Corruption 

Perception Index pada tahun 2019 Indonesia berada di posisi ke 85 dengan skor 40 

dari 180 negara lain yang dibandingkan yang dapat dilihat dari website 

Transparency International. Dengan rentang skor 0 – 100 yang mengindikasikan 

bahwa semakin tinggi skor Corruption Perception Index suatu negara berarti 

semakin rendah tingkat korupsi di negara tersebut. Oleh karena itu dengan skor 

yang terbilang rendah dan kedudukan yang masih jauh hal ini artinya adalah bahwa 

Indonesia masih memiliki tingkat permasalahan kasus korupsi yang tinggi 

(Transparency International, 2020). 

Kasus korupsi yang terjadi di perusahaan tentunya perlu diteliti hal ini karena 

korupsi paling tinggi terjadi pada perusahaan swasta. Indonesia Transparency In 

Corporate Reporting (TRAC) yang dilakukan oleh Transparency International 

Indonesia (TII) telah menilai  laporan tahunan, laporan keuangan, laporan 

keberlanjutan, dan dokumen publik seperti pedoman perilaku periode 2014 – 2015 

dari 100 perusahaan (BUMN dan perusahaan terbuka). Penilaian ini guna menilai 

standar transparansi laporan keuangan perusahaan termasuk program korupsi, 

struktur organisasi, dan laporan antar negara.  Penelitian menunjukkan bahwa skor 

TRAC perusahaan di Indonesia adalah 3,5 dengan rentang skor 0 -10. Dengan skor 

3,5 menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia sangat kurang transparan dalam 

mengungkapkan program anti korupsi, struktur kepemilikan perusahaan, dan 
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menyampaikan laporan keuangan antar negara dengan transparan. Dilihat dari data 

TII, transparansi program anti korupsi memiliki rata – rata skor 38%, hal ini 

membuktikan hanya sebagian kecil saja perusahaan yang memiliki kebijakan anti 

korupsi. Dari 100 perusahaan terdapat 71 perusahaan yang tidak memiliki program 

anti korupsi, ada 60 perusahaan yang tidak memiliki kebijakan mengenai kontribusi 

politik yang berhubungan dengan kewajiban pengungkapan, terdapat 74 

perusahaan tidak memiliki pelatihan untuk menghindari korupsi bagi karyawan dan 

direksi, kemudian terdapat 73 perusahaan yang tidak memiliki peraturan yang 

melarang praktik pemberian uang untuk memperlancar usaha (uang pelicin) 

(Transparency International, 2020). 

Berdasarkan data statistik KPK dari tahun 2004 – 2019 sektor swasta 

menduduki peringkat pertama dengan total jumlah tindak pidana sebesar 287 dari 

1125 (KPK, 2019). Artinya kasus korupsi terkait jabatan swasta lebih besar 

dibandingkan dengan jabatan lain seperti anggota DPR dan DPRD, walikota / 

bupati, kepala lembaga / kementrian, dan jabatan lainnya. Banyak oknum seperti 

staf, direksi, pimpinan perusahaan, bahkan hingga pemilik perusahaan yang 

menggunakan dana internal perusahaannya yang digunakan untuk memenuhi 

kepuasan / kepentingan pribadinya dengan melakukan korupsi. Hal ini semakin 

membuktikan bahwa masalah korupsi yang terjadi di perusahaan sudah sangat 

gawat. Korupsi merupakan masalah utama yang dapat mempengaruhi kemampuan 

perusahaan untuk bersaing. Korupsi dapat menyebabkan meningkatnya biaya 
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operasional dan memberikan dampak negatif pada penjualan sehingga dapat 

mempengaruhi laba suatu perusahaan. Selain memberikan dampak negatif pada 

kegiatan operasi perusahaan, korupsi juga dapat memberikan dampak buruk pada 

citra perusahaan. Perusahaan yang telah terbukti melakukan korupsi akan 

kehilangan reputasinya di masyarakat sehingga perusahaan tersebut dapat 

kehilangan kepercayaan konsumennya. Selain kehilangan kepercayaan dari para 

konsumen, perusahaan juga dapat kehilangan kepercayaan dari para pemegang 

saham sehingga bisa mengakibatkan hilangnya sumber dana investasi dari luar.  

Sektor keuangan merupakan sektor yang sangat sering berkaitan dengan 

korupsi. Survei oleh ACFE 2016 menunjukkan bahwa industri kedua dari sepuluh 

industri yang diteliti dan yang paling banyak dirugikan oleh adanya fraud adalah 

industri keuangan dan perbankan yang memiliki persentase kerugian sebesar 15,9% 

(ACFE, 2017). Hasil data lainnya yang didapatkan dari website (Beritagar.id, 2017) 

menunjukkan bahwa nilai kerugian negara paling besar yang diakibatkan oleh 

sektor keuangan mencapai Rp 34.905.750.000.000 jauh lebih tinggi dibandingkan 

dengan sektor lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi di sektor 

keuangan memberikan dampak kerugian yang besar bagi sektor keuangan itu 

sendiri maupun bagi negara Indonesia. Kerugian yang cukup besar yang dialami 

ini diakibatkan oleh kurangnya tata kelola perusahaan yang baik dan mudahnya 

seseorang untuk melakukan fraud di sektor ini sehingga diperlukan adanya sebuah 

peraturan terkait kebijakan anti korupsi yang dapat mengatur dan mengikat 
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komitmen setiap organ – organ perusahaan agar tidak turut melakukan tindak 

korupsi. Sektor keuangan terdiri dari sub sektor bank, sub sektor lembaga 

pembiayaan, sub sektor perusahaan efek, sub sektor asuransi, dan sub sektor 

lainnya.  Berikut merupakan beberapa contoh kasus yang terjadi pada sektor 

keuangan, yakni pada sub sektor perbankan berdasarkan penelitian fraud 

perbankan Indonesia : studi eksplorasi menunjukkan bahwa masih banyaknya 

jumlah bank yang tersangkut kasus fraud dikarenakan alasan finansial, rendahnya 

pengawasan baik internal maupun eksternal, dan sistem perbankan yang tidak 

efektif. Kemudian salah satu kasus sub sektor lembaga pembiayaan yang terkenal 

karena tersandung kasus kecurangan adalah PT Sunprima Nusantara Pembiayaan 

atau biasa disebut dengan SNP Finance yang melakukan fraud dikarenakan  

menyampaikan laporan keuangan yang fiktif. Sedangkan pada sub sektor asuransi 

akhir – akhir ini tersiar kabar bahwa adanya kasus korupsi yang dilakukan di 

perusahaan asuransi Jiwasraya,Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, hingga 

PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).  

Sektor keuangan sendiri adalah salah satu tulang punggung perekonomian di 

Indonesia dalam membangun ekonomi nasional sehingga apabila peran sektor 

keuangan bisa dioptimalkan dengan baik maka dapat memperbesar skala industri 

jasa keuangan dan menciptakan sistem keuangan yang lebih efektif, efisien, dan 

transparan, serta dapat menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga pertumbuhan 
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perekonomian di Indonesia pun akan semakin membaik dan membuat Indonesia 

dapat bersaing dengan negara – negara lain. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penting bagi perusahaan untuk memiliki 

kebijakan anti korupsi dalam organisasinya untuk mencegah atau meminimalisir 

adanya tindak korupsi dalam perusahaan. Terdapat teori yang mendasari yakni 

theory of the firm oleh (Jensen & Meckling, 1976) yang mendefinisikan hubungan 

keagenan adalah kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan orang 

lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan yang melibatkan pendelegasian 

wewenang kepada agen. Theory of the firm membahas mengenai hubungan 

keagenan dimana di dalam perusahaan akan muncul masalah agensi ketika 

kepemilikan suatu perusahaan terpisah dari kepengurusan (Hamdani, 2016). 

Karena adanya pemisahan kekuasaan ini pihak manajemen sebagai agen seringkali 

tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik para prinsipal yakni 

pemangku kepentingan dan pemegang saham karena adanya perbedaan 

kepentingan. Untuk mengurangi adanya perbedaan kepentingan antara agen dan 

principal, maka diperlukan adanya Good Corporate Governance (GCG) yang 

dapat mengendalikan internal perusahaan untuk mengelola resiko yang signifikan 

dengan mendorong terbentuknya manajemen perusahaan yang bersih dan 

transparan guna untuk melindungi para pemangku kepentingan dan pemegang 

saham. Penerapan GCG dalam perusahaan akan berhasil apabila didukung oleh 

adanya organ perusahaan dan struktur kepemilikan. Organ perusahaan dan struktur 
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kepemilikan berfungsi untuk memonitoring kinerja dan proses pengelolaan 

perusahaan demi mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, unsur internal GCG 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah independensi dewan komisaris dan 

kompetensi komite audit, serta struktur kepemilikan dalam penelitian ini adalah 

kepemilikan institusional,  kepemilikan manajerial, kepemilikan blockholder, 

kepemilikan pemerintah, dan tentunya perlu ada tata kelola perusahaan. Sehingga 

selain dapat mendorong perusahaan untuk mengeluarkan kebijakan anti korupsi, 

dengan adanya organ perusahaan, struktur kepemilikan, serta tata kelola 

perusahaan, dapat menjadi monitor agar para agen dapat bekerja sesuai dengan 

fungsi dan tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan, dan berhak dalam 

pengambilan keputusan untuk kepentingan pemilik, maka diharapkan dapat 

meminimalkan perbedaan kepentingan antara principal dan agen. Menurut (Komite 

Nasional Kebijakan Governance, 2006) GCG juga memiliki lima asas yaitu : 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dengan 

adanya asas GCG tersebut diharapkan perusahaan dapat memenuhi komitmennya, 

salah satunya adalah upaya anti korupsi dengan menerbitkan kebijakan anti korupsi 

di perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku 

kepentingan dan pemegang saham. Tata kelola perusahaan bisa digunakan sebagai 

alat anti korupsi yang sangat efektif, efisien, dan dapat menjamin kehidupan 

berkelanjutan perusahaan (Sullivan et al., 2013). Oleh karena penjelasan di atas, 

maka independensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan blockholder, kepemilikan 
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pemerintah, dan tata kelola perusahaan akan menjadi ketujuh faktor yang akan 

diambil dan digunakan pada penelitian ini sebagai variabel independen yang 

mempengaruhi variabel dependen yakni kebijakan anti korupsi perusahaan. 

Penelitian ini juga penting dalam dunia akuntansi khususnya untuk para 

akuntan, sebab yang melakukan fungsi kontrol dalam sebuah perusahaan adalah 

seorang akuntan dengan memastikan perusahaan membuat laporan 

pertanggungjawaban keuangan dan kinerja yang tepat. Dengan pelaporan keuangan 

dan kinerja perusahaan maka akan memudahkan para pengguna laporan keuangan 

perusahaan tersebut untuk membuat suatu keputusan, dan informasi dalam laporan 

keuangan tersebut dapat digunakan untuk proses audit yang dapat digunakan 

sebagai strategi untuk mencegah adanya korupsi di perusahaan. 

Beberapa bukti empiris yang meneliti fenomena mengenai kebijakan anti 

korupsi pada perusahaan telah mengidentifikasikan faktor – faktor yang 

mempengaruhi kebijakan anti korupsi. Penelitian terdahulu oleh (Tirtasari & 

Hartomo, 2019) meneliti pengaruh GCG dan karakteristik perusahaan terhadap 

kecenderungan mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Penelitian tersebut 

mendapati bahwa ketiga variabel dalam penelitian ini yang terdiri dari : 

independensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, dan kepemilikan 

institusional, yang memiliki pengaruh positif adalah independensi dewan 

komisaris, sedangkan dua variabel lainnya yakni : kompetensi komite audit dan 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kecenderungan 
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mengungkapkan kebijakan anti korupsi. Penelitian oleh (Hermanto & Hartomo, 

2019) yang berjudul “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” menemukan hasil 

bahwa struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan pemerintah, dan 

independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti 

korupsi di perusahaan, sedangkan struktur kepemilikan blockholder berpengaruh 

negatif. Penelitian lain mengenai pengungkapan kebijakan anti korupsi oleh 

(Masud et al., 2019) mengemukakan bahwa pengungkapan korupsi dianggap 

sebagai mekanisme dan kebijakan yang efektif untuk mengendalikan korupsi 

dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pengungkapan kebijakan anti 

korupsi dipengaruhi oleh proporsi dewan komisaris eksternal perusahaan dan 

kualitas manajemen perusahaan. (Issa & Alleyne, 2018) menunjukkan bahwa  

perusahaan di Qatar dan UEA yang melakukan pengungkapan kebijakan anti 

korupsi dapat menghadirkan citra yang bertanggung jawab secara social serta 

meningkatkan legitimasi dan kredibilitas dengan para pemangku kepentingan.  

(Joseph et al., 2016) menunjukkan bahwa meskipun sudah ada beberapa 

perusahaan di Indonesia yang melakukan pengungkapan kebijakan anti korupsi 

tetapi masih terdapat banyak sekali perusahaan yang tidak melakukan 

pengungkapan kebijakan anti korupsi di Indonesia hal ini menandakan bahwa 

pengungkapan kebijakan anti korupsi di Indonesia masih bersifat sukarela dan tidak 
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diwajibkan. Pentingnya kebijakan anti korupsi pada perusahaan serta masih 

terbatasnya penelitian empiris mengenai hubungan tata kelola perusahaan dengan 

kebijakan anti korupsi pada sektor finansial di Indonesia membuat peneliti ingin 

melakukan penelitian kembali dan melakukan modifikasi dari jurnal (Zhang, 2016) 

dan (Dissanayake et al., 2010) dengan menambahkan variabel baru yakni tata 

kelola perusahaan yang belum pernah diteliti sebelumnya. Tata kelola perusahaan 

yang baik diharapkan mampu mendorong perusahaan untuk memiliki kebijakan 

anti korupsi sebagai upaya pencegahan tindak korupsi di perusahaan. Tata kelola 

perusahaan menjelaskan pengaruh perkembangan unsur Governance dalam ESG 

terhadap bisnis perusahaan dimana semakin tinggi skornya maka semakin baik tata 

kelola perusahaan. Sehingga, penelitian ini menggunakan variabel independen 

yang meliputi independensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan blockholder, 

kepemilikan pemerintah, dan tata kelola  dimana ketujuh variabel ini merupakan 

bagian dari Good Corporate Governance. Peneliti ingin mengetahui apakah tujuh 

faktor diatas dapat mendorong perusahaan sektor finansial untuk mengeluarkan dan 

menerbitkan kebijakan anti korupsinya sebagai upaya pencegahan korupsi di 

perusahaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap para pemegang 

saham dan pemangku kepentingan perusahaan. Sehingga berdasarkan latar 

belakang di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kebijakan Anti Korupsi Di 

Indonesia Sektor Finansial”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa hal / faktor yang 

mempengaruhi perusahaan untuk memiliki kebijakan anti korupsi, sehingga 

perumusan masalah yang akan diteliti dalam riset ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah variabel independensi dewan komisaris berpengaruh positif 

terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan? 

2. Apakah variabel kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap 

kebijakan anti korupsi perusahaan? 

3. Apakah variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 

kebijakan anti korupsi perusahaan? 

4. Apakah variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

kebijakan anti korupsi perusahaan? 

5. Apakah variabel kepemilikan blockholder berpengaruh positif terhadap 

kebijakan anti korupsi perusahaan? 

6. Apakah variabel kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap 

kebijakan anti korupsi perusahaan? 

7. Apakah variabel kepemilikan tata kelola perusahaan berpengaruh positif 

terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah variabel independensi dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan. 

2. Untuk mengetahui apakah variabel kompetensi komite audit 

berpengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan. 

3. Untuk mengetahui apakah variabel kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan. 

4. Untuk mengetahui apakah variabel kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan. 

5. Untuk mengetahui apakah variabel kepemilikan blockholder 

berpengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan. 

6. Untuk mengetahui apakah variabel kepemilikan pemerintah 

berpengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan. 

7. Untuk mengetahui apakah variabel tata kelola perusahaan 

berpengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa independensi 

dewan komisaris, kompetensi komite audit, kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan blockholder, kepemilikan 

pemerintah, dan tata kelola perusahaan berguna untuk dapat mendorong 

perusahaan agar kebijakan anti korupsi di sebuah perusahaan menjadi 

semakin lengkap dan baik. Sehingga hasil pada penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi teoritis untuk lebih memahami peran tata kelola 

perusahaan dalam mencapai kelengkapan kebijakan anti korupsi di 

suatu perusahaan. Penelitian ini memiliki kontribusi teori yakni 

menerapkan theory of firm untuk fenomena ini. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memperbaiki kebijakan anti korupsi di 

perusahaan dan  memiliki kontribusi yang besar terhadap praktik 

pencegahan tindak korupsi di perusahaan melalui tata kelola perusahaan 

sebagai mekanisme internal yang efektif. Sehingga perusahaan dapat 

mencapai good corporate governance yang efektif dengan 

meningkatkan independensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

blockholder, kepemilikan pemerintah, dan tata kelola perusahaan. 

Ketujuh hal tersebut dapat menjadi pendorong bagi manajemen 
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perusahaan untuk menerbitkan kebijakan anti korupsi yang 

diungkapkan dalam laporan keuangan. 

3. Manfaat Kebijakan 

Penelitian ini memperlihatkan bahwa perusahaan diharapkan 

mampu membuat kebijakan anti korupsi secara lengkap kemudian 

diungkapkan pada laporan keuangan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada para pemegang sham dan guna mendukung 

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 

sehingga dapat membantu perusahaan, pemerintah, dan juga OJK untuk 

meminimalisir perilaku korupsi di Indonesia. 
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1.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korupsi merupakan tindakan kecurangan yang 

melibatkan kerja sama atau bersekongkol dengan 

pihak lain yang meliputi tindakan penyuapan, 

gratifikasi, penerimaan secara illegal, 

pertentangan atau perbedaan kepentingan, dan 

pemerasan dalam ekonomi 

Permasalahan mengenai korupsi sedang marak 

terjadi dan menjadi masalah utama yang perlu 

diatasi. 

Berdasarkan website Transparency International, 

Corruption Perception Index di Indonesia 

menduduki tingkat ke 85 / 180 negara dengan skor 

sebesar 40 

Berdasarkan data statistik KPK sektor swasta 

menduduki peringkat pertama dengan total jumlah 

tindak pidana 287 dari 1125. 

Survei ACFE 2016 menunjukkan bahwa industri 

kedua dari sepuluh industri yang paling banyak 

dirugikan oleh fraud adalah industri keuangan dan 

perbankan. Didukung oleh www.beritagar.id 

bahwa kerugian sector keuangan mencapai 

34,9triliun jauh lebih tinggi disbanding sektor lain. 

 

Perlu adanya kebijakan anti korupsi dalam 

perusahaan 

Theory of The Firm oleh (Jensen & 

Meckling, 1976) membahas mengenai 

hubungan keagenan antara principal 

dan agen yang akan menimbulkan 

masalah agensi karena perbedaan 

kepentingan. Untuk mengurangi 

masalah keagenan diperlukan GCG 

yang harus didukung oleh organ 

perusahaan (independensi dewan 

komisaris dan kompetensi komite 

audit) dan struktur kepemilikan 

(struktur kepemilikan institutisional, 

struktur kepemilikan manajerial, 

struktur kepemilikan blockholder, 

struktur kepemilikan pemerintah), 

serta perlu adanya tata kelola 

perusahaan. 

Independensi Dewan Komisaris 

Kompetensi Komite Audit 

Struktur Kepemilikan Institusional 

Struktur Kepemilikan Manajerial 

Struktur Kepemilikan Blockholder 

Struktur Kepemilikan Pemerintah 

Tata Kelola Perusahaan 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 



16 
 

1.5 Sistematika Penulisan 

                Sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan pembahasan riset dalam 

penelitian ini. Sistematika penulisan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut 

: 

  BAB 1 : PENDAHULUAN 

                       Berisikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan  manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian. 

  BAB 2 : LANDASAN TEORI 

        Bab 2 mencakup beberapa sub bab yakni : landasan teori, pengembangan 

dan perumusan hipotesis, kerangka pikir penelitian, serta definisi dan 

pengukuran variabel penelitian. 

      BAB 3 : METODE PENELITIAN 

                        Bab 3 berisikan populasi dan sampel yang dijadikan responden 

penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data / uji hipotesis 

yang digunakan untuk penelitian. 

 BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab penting ini berisikan hasil uji dan pembahasan secara 

keseluruhan 

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 
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              Berisikan kesimpulan dari penelitian, saran, dan keterbatasan penelitian. 
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