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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor 

finansial dan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 hingga 

2018. Perusahaan yang dipilih menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 

perusahaan yang laporan keuangannya terpublikasi dan memiliki data – data 

lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sampel awal dalam penelitian 

ini berjumlah 534 sampel, namun laporan keuangan yang terpublikasi hanya 

456 buah saja, maka sampel akhir penelitian ini berjumlah 456 sampel yang 

telah terlampir pada lampiran 3. 

 

4.2 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk memberikan 

gambaran deskripsi data penelitian yang meliputi jumlah sampel, nilai rata – 

rata atau mean, nilai minimum, nilai maksimum, dan juga standar deviasi 

seluruh variabel yang ada dalam penelitian ini. Data atau jumlah sampel akhir 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 456 sampel. Berikut merupakan 

tabel statistik deskriptif dan diikuti penjelasannya : 

Table 2. Statistik Deskriptif 
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Variabel N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Kebijakan Anti Korupsi 456 0,00 0,86 0,3976 0,20502 

Independensi Dewan 

Komisaris 
456 0,03 1,00 0,5366 0,13457 

Kompetensi Komite Audit  0,00 1,00 0,6156 0,29868 

Kepemilikan Institusional 456 0,00 0,97 0,6641 0,23580 

Kepemilikan Manajerial 456 0,00 0,47 0,0172 0,06514 

Kepemilikan Blockholder 456 0,19 0,97 0,7270 0,16253 

Kepemilikan Pemerintah 456 0,00 0,80 0,0531 0,17809 

Tata Kelola Perusahaan 456 0,00 0,68 0,0752 0,18129 

Sumber : Lampiran 5 – Statistik Deskriptif 

Pada tabel 2 variabel dependen kebijakan anti korupsi (KAK) memiliki 

nilai minimum sebesar 0,00 (BBYB 2013, AGRS 2013, INPC 2013), nilai 

maksimum sebesar  0,86 (HDFA 2018, ABDA 2018, BKSW 2018), dan standar 

deviasi sebesar 0,20502. Dari hasil tersebut terlihat masih terdapat perusahaan 

sektor finansial yang tidak memiliki kebijakan anti korupsi perusahaan pada 

laporan keuangannya. Namun, bila dilihat dari nilai maksimumnya sudah 

terdapat perusahaan sektor finansial yang memiliki kebijakan anti korupsi 

dengan nilai maksimal lengkapnya kebijakan anti korupsi dalam perusahaan 

sebesar 86% (memenuhi maksimal 6 dari 7 tema mengenai kebijakan anti 

korupsi). Hasil rata – rata kebijakan anti korupsi sebesar 0,3976 artinya rata - 

rata perusahaan yang memiliki kebijakan anti korupsi hanya sebesar 39,76%. 
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Grafik 1. Mean Kebijakan Anti Korupsi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lampiran 5 – Statistik Deskriptif 

Pengungkapan kebijakan anti korupsi di Indonesia masih bersifat 

sukarela dan tidak diwajibkan. Namun, apabila melihat pada grafik 1, terlihat 

perusahaan sektor finansial dari tahun ke tahun terdapat peningkatan kebijakan 

anti korupsi, artinya perusahaan sudah cukup memiliki kesadaran untuk 

memiliki kebijakan anti korupsi. Sehingga, agar seluruh perusahaan sektor 

finansial dapat memiliki nilai kebijakan anti korupsi yang lengkap dan optimal 

sebaiknya pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur / mewajibkan 

perusahaan untuk dapat mengungkapkan kebijakan anti korupsinya pada 

laporan keuangan perusahaan untuk memotong mata rantai korupsi dan 
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Grafik 2. Mean Independensi Dewan Komisaris 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lampiran 5 – Statistik Deskriptif 

Pada tabel 2 variabel independensi dewan komisaris (IDKS) ini diukur 

dengan membandingkan jumlah dewan komisaris yang berasal dari luar 

perusahaan dengan total dewan komisaris. Variabel ini memiliki nilai minimum 

sebesar  0,03 (ABDA 2014)  , nilai maksimum sebesar 1,00 (BABP 2013, 

NOBU 2017, NOBU 2018), standar deviasi sebesar 0,13457 dan rata  – rata 

atau mean sebesar  0,5366. Ini artinya dalam laporan keuangan tahun 2013-

2018 pada setiap perusahaan sektor finansial yang diteliti sudah terdapat 

minimal 1 dewan komisaris independen yang bekerja pada perusahaan tersebut, 

sedangkan apabila melihat nilai makmimum yakni 1.00 artinya terdapat 
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perusahaan yang seluruh dewan komisaris yang menjabat merupakan dewan 

komisaris yang independen.  

Pada grafik 2 bila ditarik rata – rata keseluruhan selama 6 tahun, jumlah 

dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau bisa disebut jumlah 

komisaris independen adalah sebesar 0,5366 atau 53,66%. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dari total rata – rata keseluruhan dewan komisaris 

independen maupun dari rata – rata dewan komisaris independen per tahunnya, 

perusahaan telah mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

57/POJK.04/2017 yang menyebutkan bahwa perusahaan di Indonesia wajib 

memiliki minimal 30% dewan komisaris independen dari jumlah seluruh 

anggota dewan komisaris yang ada dalam perusahaan tersebut. 

Grafik 3. Mean Kompetensi Komite Audit 
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Sumber : Lampiran 5 – Statistik Deskriptif 

Variabel kompetensi komite audit (KKA) diukur dengan 

membandingkan rasio komposisi antara jumlah komite audit yang memiliki 

kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan dengan jumlah keseluruhan 

komite audit di perusahaan yang bersangkutan. Dari tabel 2 standar deviasinya 

sebesar 0,29868, nilai minimumnya 0,00 (MTFN 2013, BBHI 2013, LPGI 

2014) sedangkan nilai maksimumnya 1,00 (BBCA 2015, BTPN 2016, BBMD 

2017) hal ini artinya, dalam laporan keuangan sektor finansial tahun 2013-2018 

terlihat bahwa masih terdapat perusahaan yang tidak memiliki komite audit 

yang berkompeten sama sekali, namun juga terdapat perusahaan yang 

keseluruhan komite auditnya merupakan komite audit yang berkompeten. Bila 

ditarik garis kesimpulan rata – rata mean selama tahun 2013 hingga 2018 adalah 

sebesar 61,56% sehingga dapat disimpulkan bahwa mean kompetensi komite 

audit tinggi atau telah berada di atas rata – rata dari POJK Nomor 

55/POJK.04/2015 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan minimal wajib 

memiliki 1 anggota komite audit yang berkompeten. Jadi sebagian besar 

perusahaan sektor finansial telah memenuhi standar peraturan yang berlaku.  

Dari grafik 3 terlihat terdapat peningkatan yang sangat pesat di tahun 

2015, hal ini dikarenakan terdapat beberapa perusahaan yang tidak memiliki 

komite audit di tahun sebelumnya (2014), namun pada tahun 2015 perusahaan 

memiliki kesadaran bahwa perlu adanya komite audit yang berkompeten untuk 
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memastikan laporan keuangan berkualitas tinggi dan dapat membantu 

meminimalisir korupsi dengan mendorong perusahaan melengkapi kebijakan 

anti korupsi. Perusahaan yang belum memiliki komite audit yang berkompeten 

di tahun 2014 namun mulai memiliki komite audit yang berkompeten di tahun 

2015 antara lain : BMRI, BDMN, ASMI, NISP, BSIM, dan beberapa 

perusahaan lainnya. Terdapat juga perusahaan yang mengalami peningkatan 

persentase komite audit yang berkompeten yakni BBCA dan SMMA. 

Grafik 4. Mean Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Pemerintah 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lampiran 5 – Statistik Deskriptif 
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institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,00 (ARTO 2013-2018),  nilai 

maksimum sebesar 0,97 (BNGA 2015, BNII 2017), dan standar deviasi sebesar 

0,23590. Hal ini artinya dalam laporan keuangan yang telah diteliti dapat 

terlihat bahwa terdapat perusahaan sektor finansial yang kepemilikan sahamnya 

sama sekali tidak dimiliki oleh sebuah institusi, namun terdapat juga 

perusahaan sektor finansial yang 97% saham beredarnya dimiliki oleh institusi. 

Nilai rata – rata atau mean secara keseluruhan dari keenam tahun tersebut 

adalah sebesar  0,6641 hal ini membuktikan bahwa pada perusahaan yang 

diteliti, sebesar 66,41% dari total saham beredar dimiliki oleh pihak 

institusional atau suatu lembaga (perusahaan asuransi, investasi, bank, dan 

lainnya). Mean kepemilikan institusional sudah cukup tinggi artinya 

perusahaan memiliki konsen yang cukup tinggi pula terhadap kepemilikan 

institusional. 

Variabel struktur kepemilikan manajerial (SKM) diukur dengan melihat 

jumlah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen seperti dewan 

direksi dan dewan komisaris perusahaan tersebut dibandingkan dengan jumlah 

saham yang beredar. Dalam tabel 2 variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 

0,00 (BBCA 2013, BDMN 2016, BBTN 2013), nilai maksimum sebesar  0,47 

(ASRM 2015-2018), dan standar deviasi sebesar 0,06514 . Bila dilihat dari nilai 

minimumnya, artinya pada laporan keuangan sektor finansial yang diteliti 

masih terdapat perusahaan yang sama sekali tidak memiliki kepemilikan saham 
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manajerial. Sedangkan bila dilihat dari nilai maksimumnya, perusahaan yang 

memiliki kepemilikan manajerial di dalamnya hanya 47% dari total 

keseluruhan saham beredar saja yang dimiliki oleh pihak manajerial 

perusahaan. Nilai rata – rata variabel ini yaitu sebesar  0,0172 artinya dari 

seluruh perusahaan yang diteliti pihak manajemen perusahaan yang turut 

memiliki saham beredar perusahaan yakni sebesar 1,72%.  

Variabel kepemilikan pemerintah (SKP) diukur dengan 

membandingkan jumlah atau proporsi saham yang dimiliki oleh pemerintah di 

dalam suatu perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. Dalam tabel 2 

variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 0,00 (CASA 2016, BBMD 2017, 

AGRO 2013), nilai maksimum sebesar 0,80 (BJTM 2018), dan standar deviasi 

sebesar 0,17809. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat perusahaan 

sektor finansial yang tidak terdapat kepemilikan saham oleh pemerintah, namun 

juga terdapat perusahaan sektor finansial yang mempunyai kepemilikan saham 

pemerintah di dalamnya dengan porsi maksimum sebesar 80%. Sedangkan nilai 

rata – ratanya yakni sebesar 0,0531 yang artinya jumlah saham beredar yang 

dimiliki pemerintah adalah sebesar 5,31% sehingga dapat terlihat bahwa masih 

sedikit perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah.  

Grafik 4 menunjukkan perbandingan mean antara kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan pemerintah. Dari ketiga 

jenis kepemilikan, terlihat bahwa pada perusahaan sektor finansial 
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kepemilikannya kebanyakan dimiliki oleh investor institusional. Artinya 

kepemilikan institusional yang memiliki rata-rata 0,6641 lebih berkuasa dan 

memiliki pengaruh dibandingkan dengan kepemilikan manajerial yang rata-

ratanya sangatlah rendah sebesar 0,0172 dan kepemilikan pemerintah yang 

rata-ratanya hanya 0,051. 

Grafik 5. Mean Kepemilikan Blockholder 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lampiran 5 – Statistik Deskriptif 

Variabel struktur kepemilikan blockholder (SKB) diukur dengan 
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dengan keseluruhan jumlah saham yang beredar. Dalam tabel 2 kepemilikan 

blockholder memiliki nilai minimum sebesar 0,19 (PADI 2018)  dan nilai 

maksimum sebesar 0,97(BNGA 2013, BNII 2017), serta standar deviasi sebesar 

0,16253.  

Pada grafik 5 rata – rata atau mean dari variabel ini adalah sebesar 0,74 

artinya dari seluruh perusahaan sektor finansial yang diteliti rata-rata jumlah 

saham beredar yang dimiliki oleh pihak blockholder adalah sebesar 74%. 

Sisanya sebesar 26% merupakan saham yang dimiliki pihak lain dengan 

persentase kepemilikan di bawah 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dalam perusahaan sektor finansial  kepemilikan saham yang berada di atas 5% 

lebih besar atau lebih dominan dibandingkan proporsi kepemilikan saham di 

bawah 5%.  

Grafik 6. Mean Tata Kelola Perusahaan 
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Sumber : Lampiran 5 – Statistik Deskriptif 

Variabel tata kelola perusahaan (TKP) diukur dengan menggunakan 

kriteria skoring ESG  yang berasal dari Bloomberg dengan mengambil 

informasi mengenai Governance yang memiliki kategori seperti : management, 

shareholder, dan CSR strategy. Pada tabel 2 variabel ini memiliki nilai 

minimum sebesar 0,00 (MAYA 2013, BTPS 2017, NISP 2015)  dan nilai 

maksimum sebesar 0,68 (BBRI 2017, BNGA 2017), serta standar deviasinya 

sebesar 0,18129 . Sehingga terlihat bahwa terdapat perusahaan sektor finansial 

yang tidak memiliki tata kelola perusahaan yang mengatur seluruh kegiatan 

perusahaan, dan juga terdapat perusahaan yang sudah memiliki tata kelola 

perusahaan di dalamnya namun hanya memiliki nilai maksimum sebesar 68%.  

Nilai rata – rata atau mean keseluruhan sebesar 0,0752 hal ini berarti 

bahwa hanya 7,52% perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang 

baik, sehingga masih terdapat banyak sekali perusahaan yang belum memiliki 

tata kelola perusahaan yang baik. Dalam grafik 6 juga terlihat bahwa 

perbandingan mean variabel tata kelola perusahaan masih cenderung rendah 

dan seringkali mengalami kenaikan maupun penurunan, hal ini berarti bahwa 

memang benar perusahaan sektor finansial belum berfokus untuk memiliki tata 

kelola perusahaan yang baik dan perlu berfokus dan sadar terhadap kebijakan 

anti korupsi sehingga akan berusaha meningkatkan tata kelola perusahaan agar 

menjadi lebih baik. 
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4.3 Pengujian Hipotesis 

Pada bagian ini menjelaskan mengenai pengujian asumsi klasik, uji model 

fit, uji koefisien determinasi, dan terakhir uji hipotesis. 

4.3.1 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi tidak bias dan layak dapat diketahui 

dengan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik pada 

penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. 

4.3.1.1 Uji Normalitas 

Untuk mengetahui apakah data dalam penelitian ini 

berdistribusi normal atau tidak maka dilakukalah uji normalitas. 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan Jarque-Bera 

dengan melihat nilai probabilitasnya. Nilai probabilitas atau p-

value harus lebih besar dari tingkat error yang digunakan yakni 

0,05. Berikut adalah hasil dari uji normalitas : 

Table 3. Hasil Uji Normalitas 
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Skewness   0.002475
Kurtosis   2.899902

Jarque-Bera  0.190836
Probability  0.908993

 

Sumber : Lampiran 6 – Uji Asumsi Klasik 

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 

0,190836 dengan probabilitas atau p-value sebesar 0,908993 dimana 

nilai 0,908993 > 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa data dalam 

penelitian ini berdistribusi normal. 

4.3.1.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat 

hubungan antara variabel bebas atau tidak. Uji ini dilakukan dengan 

melihat nilai Centered Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai 

VIF kurang dari 10 maka variabel dapat dikatakan bebas dari masalah 

multikolinearitas. Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas : 

Table 4. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variable 
Coefficient 

Variance 

Uncentered 

VIF 

Centered 

VIF 
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C  0.004394  51.63584  NA 

Independensi Dewan Komisaris  0.005242  18.79868  1.088830 

Kompetensi Komite Audit  0.001016  5.573759  1.059155 

Kepemilikan Institusional  0.007797  45.50311  5.099411 

Kepemilikan Manajerial  0.040746  2.158137  2.016883 

Kepemilikan Blockholder  0.009956  64.96016  3.089462 

Kepemilikan Pemerintah  0.005284  2.137955  1.963115 

Tata Kelola Perusahaan  0.003169  1.434942  1.224008 

Sumber : Lampiran 6 – Uji Asumsi Klasik 

Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai centered VIF dari 

independensi dewan komisaris sebesar 1,088830, nilai centered VIF 

dari kompetensi komite audit sebesar 1,059155, nilai centered VIF dari 

kepemilikan institusional sebesar 5,099411, nilai Centered VIF dari 

kepemilikan manajerial adalah sebesar 2,016883, nilai Centered VIF 

kepemilikan blockholder yakni 3,089462, nilai centered VIF dari 

kepemilikan pemerintah adalah sebesar 1,963115, dan nilai centered 

VIF dari variabel tata kelola perusahaan yaitu sebesar 1,224008. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independensi 

dewan komisaris, kompetensi komite audit, kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan blockholder, kepemilikan 

pemerintah, dan tata kelola perusahaan tidak memiliki masalah 

multikolinearitas dikarenakan seluruh variabel memiliki nilai centered 

VIF < 10. 
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4.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Mengetahui apakah dalam sebuah model terjadi ketidaksamaan 

atau untuk menguji apakah data dalam penelitian terdapat masalah 

heteroskedastisitas atau tidak, maka dilakukanlah uji 

heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan menggunakan uji Glejser dengan 

melihat nilai Probabilitas F pada F-Statistic. Apabila nilai Probabilitas 

F pada F-Statistic > 0,05 maka data dapat dikatakan bebas dari masalah 

heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas : 

Table 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

F-statistic 1.994146     Prob. F(7,448) 0.0544 

Obs*R-squared 13.77896     Prob. Chi-Square(7) 0.0553 

Scaled explained SS 13.81738     Prob. Chi-Square(7) 0.0545 

  Sumber : Lampiran 6 – Uji Asumsi Klasik 

Dari Tabel 5 diketahui bahwa nilai Probabilitas F pada F-

Statistic sebesar 0,0544 > 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

data terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

4.3.1.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat 

korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan periode t 

sebelumnya. Uji ini dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson. 



91 
 

Apabila nilai Durbin Watson 1,54 – 2,46 maka data dikatakan tidak 

terjadi korelasi atau tidak terdapat masalah autokorelasi. Hasil uji 

autokorelasi penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Table 6. Hasil Uji Autokorelasi 

Dependent Variable: KAK   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.252618 0.066106 3.821400 0.0002 

Independensi Dewan Komisaris 0.124906 0.072404 1.725119 0.0852 

Kompetensi Komite Audit 0.066038 0.031858 2.072909 0.0388 

Kepemilikan Institusional 0.119853 0.086167 1.390931 0.1649 

Kepemilikan Manajerial -0.185867 0.199157 -0.933267 0.3512 

Kepemilikan Blockholder -0.087846 0.096909 -0.906475 0.3652 

Kepemilikan Pemerintah 0.221822 0.072783 3.047722 0.0024 

Tata Kelola Perusahaan 0.171226 0.056300 3.041321 0.0025 

S     
     R-squared 0.097196     Mean dependent var 0.397249 

Adjusted R-squared 0.083090     S.D. dependent var 0.205792 

S.E. of regression 0.197057     Akaike info criterion -0.393261 

Sum squared resid 17.39646     Schwarz criterion -0.320937 

Log likelihood 97.66359     Hannan-Quinncriter. -0.364771 

F-statistic 6.890287     Durbin-Watson stat 1.522480 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Sumber : Lampiran 6 – Uji Asumsi Klasik 
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Table 7. Hasil Uji Autokorelasi Setelah Pengobatan 

Dependent Variable: Kebijakan Anti Korupsi   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.256916 0.066290 3.875636 0.0001 

Independensi Dewan Komisaris 0.126025 0.072399 1.740693 0.0824 

Kompetensi Komite Audit 0.065322 0.031873 2.049431 0.0410 

Kepemilikan Institusional 0.132813 0.088301 1.504095 0.1333 

Kepemilikan Manajerial -0.163914 0.201857 -0.812030 0.4172 

Kepemilikan Blockholder -0.106702 0.099781 -1.069361 0.2855 

Kepemilikan Pemerintah 0.224552 0.072693 3.089040 0.0021 

Tata Kelola Perusahaan 0.171154 0.056292 3.040475 0.0025 

     
     R-squared 0.097762     Mean dependent var 0.397249 

Adjusted R-squared 0.083664     S.D. dependent var 0.205792 

S.E. of regression 0.196995     Akaike info criterion -0.393888 

Sum squared resid 17.38557     Schwarz criterion -0.321563 

Log likelihood 97.80641     Hannan-Quinn criter. -0.365398 

F-statistic 6.934707     Durbin-Watson stat 1.653288 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Sumber : Lampiran 6 – Uji Asumsi Klasik 

Data terbebas dari autokorelasi apabila nilai Durbin Watson 

masuk ke dalam range 1,54 – 2,46. Namun, pada awal pengolahan uji 

autokorelasi yang dapat dilihat dari tabel 6 didapatkan nilai Durbin 

Watson sebesar 1,522480. Oleh karena itu berdasarkan referensi dari 
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(Ariyoso, 2020) dan (Shalabh, n.d.) dalam pengobatan autokorelasi 

akan dilakukan cut off / cut point yakni memindahkan posisi urutan data 

seperti yang terlampir dalam lampiran 4. Setelah dilakukan pengobatan, 

dari tabel 7 dapat terlihat bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,653288. 

Nilai Durbin Watson masih masuk ke dalam range 1,54 – 2,46 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari masalah autokorelasi. 

4.3.2 Pengujian Model Fit 

Table 8. Hasil Uji F (Goodness of Fit Model / Uji Kelayakan Model) 

Dependent Variable: Kebijakan Anti Korupsi   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.256916 0.066290 3.875636 0.0001 

Independensi Dewan Komisaris 0.126025 0.072399 1.740693 0.0824 

Kompetensi Komite Audit 0.065322 0.031873 2.049431 0.0410 

Kepemilikan Institusional 0.132813 0.088301 1.504095 0.1333 

Kepemilikan Manajerial -0.163914 0.201857 -0.812030 0.4172 

Kepemilikan Blockholder -0.106702 0.099781 -1.069361 0.2855 

Kepemilikan Pemerintah 0.224552 0.072693 3.089040 0.0021 

Tata Kelola Perusahaan 0.171154 0.056292 3.040475 0.0025 

     
     R-squared 0.097762     Mean dependent var 0.397249 

Adjusted R-squared 0.083664     S.D. dependent var 0.205792 

S.E. of regression 0.196995     Akaike info criterion -0.393888 

Sum squared resid 17.38557     Schwarz criterion -0.321563 
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Log likelihood 97.80641     Hannan-Quinn criter. -0.365398 

F-statistic 6.934707     Durbin-Watson stat 1.653288 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Sumber : Lampiran 7 – Uji Hipotesis 

Goodness of Fit Model  (Uji Kelayakan Model) atau yang biasa 

disebut dengan Uji F digunakan untuk menilai apakah model regresi 

yang digunakan merupakan model yang layak atau tidak. Model regresi 

dapat dikatakan layak apabila model dapat menjelaskan pengaruh 

seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil 

tabel 8 diperoleh nilai Probabilitas (F-statistic) adalah sebesar 0,000000 

lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0,00 < 0,05). 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan 

signifikan dan model yang dihipotesiskan fit. 

4.3.3 Pengujian Koefisien Determinasi 

Table 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Dependent Variable: Kebijakan Anti Korupsi   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.256916 0.066290 3.875636 0.0001 

Independensi Dewan Komisaris 0.126025 0.072399 1.740693 0.0824 

Kompetensi Komite Audit 0.065322 0.031873 2.049431 0.0410 

Kepemilikan Institusional 0.132813 0.088301 1.504095 0.1333 
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Kepemilikan Manajerial -0.163914 0.201857 -0.812030 0.4172 

Kepemilikan Blockholder -0.106702 0.099781 -1.069361 0.2855 

Kepemilikan Pemerintah 0.224552 0.072693 3.089040 0.0021 

Tata Kelola Perusahaan 0.171154 0.056292 3.040475 0.0025 

     
     R-squared 0.097762     Mean dependent var 0.397249 

Adjusted R-squared 0.083664     S.D. dependent var 0.205792 

S.E. of regression 0.196995     Akaike info criterion -0.393888 

Sum squared resid 17.38557     Schwarz criterion -0.321563 

Log likelihood 97.80641     Hannan-Quinn criter. -0.365398 

F-statistic 6.934707     Durbin-Watson stat 1.653288 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Sumber : Lampiran 7 – Uji Hipotesis 

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh variabel independen dapat menjelaskan variabel 

dependen. Apabila nilai adjusted R-squared 0 maka kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangatlah 

terbatas, sedangkan apabila nilai adjusted R-squared 1 maka variabel 

indpenden dapat menjelaskan variabel dependen dengan baik. Dari tabel 

9 dapat terlihat bahwa nilai Adjusted R-squared 0,083664 artinya 

variabel independen mampu menjelaskan variabel kebijakan anti 

korupsi sebesar 8,4% sedangkan sisanya 91,6% dijelaskan oleh variabel 

atau faktor lain di luar model. 
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4.3.4 Pengujian Hipotesis 

Table 10. Hasil Uji Hipotesis 

Dependent Variable: Kebijakan Anti Korupsi   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.256916 0.066290 3.875636 0.0001 

Independensi Dewan Komisaris 0.126025 0.072399 1.740693 0.0824 

Kompetensi Komite Audit 0.065322 0.031873 2.049431 0.0410 

Kepemilikan Institusional 0.132813 0.088301 1.504095 0.1333 

Kepemilikan Manajerial -0.163914 0.201857 -0.812030 0.4172 

Kepemilikan Blockholder -0.106702 0.099781 -1.069361 0.2855 

Kepemilikan Pemerintah 0.224552 0.072693 3.089040 0.0021 

Tata Kelola Perusahaan 0.171154 0.056292 3.040475 0.0025 

     
     R-squared 0.097762     Mean dependent var 0.397249 

Adjusted R-squared 0.083664     S.D. dependent var 0.205792 

S.E. of regression 0.196995     Akaike info criterion -0.393888 

Sum squared resid 17.38557     Schwarz criterion -0.321563 

Log likelihood 97.80641     Hannan-Quinn criter. -0.365398 

F-statistic 6.934707     Durbin-Watson stat 1.653288 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Sumber : Lampiran 7 – Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t. Uji t 

ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing – 

masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam tabel 
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10 uji t dapat dilihat melalui t-statistic. Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah hipotesis berarah. Uji-t ini dilakukan dengan cara 

membandingkan t hitung dengan t tabel = 1,645. Agar Ha diterima maka 

t hitung harus lebih besar dari t tabel. 

4.3.4.1 Hipotesis Pertama  

Pada pengujian regresi linear berganda diperoleh nilai t-statistic 

sebesar 1,740693. Nilai t hitung pada variabel independensi dewan 

komisaris lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel (1,740693 > 

1,645). Dari hasil uji diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel 

independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap variabel 

kebijakan anti korupsi artinya hipotesis pertama pada penelitian ini 

diterima. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semakin besar proporsi 

dewan komisaris yang independen, maka semakin baik pula kebijakan 

anti korupsi perusahaan. 

Dewan komisaris independen memiliki dua tugas utama yakni : 

bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap keputusan pihak 

manajemen serta memberikan nasihat kepada direksi. Dalam 

melakukan tugas pengawasan, dewan komisaris independen hanya akan 

berfokus untuk memastikan perusahaan dikelola dengan baik dan 

berusaha membuat lingkungan bisnis yang bersih dan transparan. Hal 

tersebut dapat tercapai dengan melakukan pengawasan (monitoring) 
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terhadap pihak manajemen agar tidak mengambil kesempatan untuk 

kepentingan pribadi, serta mendorong pihak manajemen untuk 

membuat kebijakan anti korupsi secara lengkap yang diungkapkan 

dalam laporan keuangan perusahaan. Dewan komisaris independen juga 

bertugas untuk dapat memberikan nasihat kepada direksi menerapkan 

prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang dapat diterapkan 

pada pengungkapan kebijakan anti korupsi perusahaan.  

Dengan kebijakan anti korupsi yang ada, dapat membuat direksi 

maupun karyawan untuk turut berkomitmen untuk tidak melakukan 

tindak korupsi. Dan kebijakan anti korupsi yang diungkapkan dalam 

laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada para 

pemegang saham dan pemangku kepentingan yang menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut sadar dan ikut turut serta melakukan perlawanan 

terhadap tindak korupsi, sehingga perusahaan pun akan mendapatkan 

feedback berupa citra yang baik di mata para pemegang saham, 

pemangku kepentingan, serta masyarakat luas. Dengan penelitian ini 

maka menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris dapat 

mendorong perusahaan untuk melengkapi kebijakan anti korupsi, 

sehingga diharapkan perusahaan sektor finansial tetap mempertahankan 

proporsi dewan komisaris independen yang telah berada di atas rata – 

rata peraturan yang berlaku.. 
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Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian oleh (Tirtasari & 

Hartomo, 2019) yang mengatakan bahwa semakin banyaknya proporsi atau 

jumlah komisaris independen maka perusahaan akan cenderung terdorong 

untuk mengungkapkan kebijakan anti korupsinya. Selaras dengan 

(Hermanto & Hartomo, 2019) dan (Healy & Serafeim, 2012) yang 

menyatakan bahwa dengan semakin tingginya persentase independensi 

dewan komisaris berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

peningkatan upaya anti korupsi yang akan diungkapkan melalui kebijakan 

anti korupsi. 

4.3.4.2 Hipotesis Kedua 

Pada pengujian regresi linear berganda diperoleh nilai t-statistic 

sebesar 2,049431. Nilai t hitung pada variabel kompetensi komite audit 

lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel (2,049431 > 1,645). Dari hasil 

uji diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kompetensi komite audit 

berpengaruh positif terhadap variabel kebijakan anti korupsi artinya 

hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa semakin besar proporsi komite audit yang kompeten, maka semakin 

baik pula kebijakan anti korupsi perusahaan. 

Komite audit bertugas untuk membantu memastikan pelaporan laporan 

keuangan perusahaan memiliki kualitas tinggi. Salah satu cara untuk 

meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah dengan menambahkan dan 
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melengkapi kebijakan anti korupsi di dalam laporan keuangan sehingga 

perusahaan bisa mendapatkan persepsi yang baik karena telah melakukan 

tindakan anti korupsi. Selain itu, seorang komite audit memiliki tugas 

meminimalisir terjadinya tindakan fraud di perusahaan. Oleh karena itu 

anggota komite audit harus memiliki kompetensi baik di bidang keuangan, 

akuntansi, maupun audit, serta mampu menganalisa laporan keuangan 

dengan baik dan benar. 

Dengan kompetensi yang dimiliki di bidang akuntansi, keuangan, dan 

auditing, maka komite audit dapat meminimalisir adanya kesalahan 

pengukuran akuntansi sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan 

fraud dan tindakan illegal lain. Dengan kompetensi yang dimiliki, seorang 

komite audit mampu mendorong pihak manajemen perusahaan untuk 

membuat kebijakan anti korupsi yang baik dan lengkap serta melakukan 

pengungkapan kebijakan anti korupsi dalam laporan keuangan perusahaan 

dengan tepat sehingga akan tercipta transparansi perusahaan yang dapat 

mengurangi perilaku korupsi di perusahaan. Perusahaan diharapkan 

mampu mempertahankan rata-rata proporsi komite audit yang 

berkompeten sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Hasil penelitian ini selaras dengan (Allegrini & Greco, 2011) yang 

berpendapat bahwa dengan adanya komite audit maka dapat mendorong 

pengungkapan sukarela kebijakan anti korupsi perusahaan. Penelitian 
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tersebut selaras dengan (Ho & Wong, 2001) yang mengatakan bahwa 

perusahaan dengan komite audit juga akan memiliki tingkat pengungkapan 

sukarela yang tinggi pula. Kemudian penelitian lain oleh (Bedard & 

Gendron, 2010) dalam (Musallam, 2018) menyatakan bahwa komite audit 

yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan, akuntansi, dan audit 

akan berusaha menjaga kualitas pelaporan keuangan dengan 

mengungkapkan kebijakan anti korupsi serta mendorong perusahaan untuk 

meningkatkan transparansi pelaporan keuangan perusahaan.  

4.3.4.3 Hipotesis Ketiga 

Pada pengujian regresi linear berganda diperoleh nilai t-statistic 

sebesar 1,504095. Nilai t hitung pada variabel kepemilikan institusional 

lebih kecil dibandingkan dengan nilai t tabel (1,504095 < 1,645). Dari hasil 

uji dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis ketiga pada penelitian ini 

ditolak. 

Dalam penelitian ini hasil persentase saham beredar yang dimiliki 

oleh investor institusional tidak mempengaruhi kebijakan anti korupsi 

perusahaan. Apabila melihat dari nilai rata – rata sebesar 0,6641 

menunjukkan bahwa pada perusahaan sektor finansial yang diteliti, sebesar 

66,41% dari total saham beredar telah dimiliki oleh pihak institusional. 

Saham beredar yang dimiliki oleh investor institusional terhitung cukup 

banyak, sehingga investor institusional yang telah menanamkan uang dalam 
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bentuk saham kepada perusahaan tentunya hanya akan berfokus pada 

kepentingan investasinya saja. Ditambah investor institusional dalam 

penelitian ini terdiri dari berbagai perusahaan seperti : perusahaan asuransi, 

reksadana, perusahaan investasi yang berusaha untuk memutarkan uang 

nasabahnya, sehingga mereka akan lebih berfokus untuk mendapatkan profit 

dalam bentuk dividen. Para investor institusional yang hanya mementingkan 

untuk memperoleh profit, tidak akan memperdulikan bagaimana 

pengawasan dan pemantauan tata kelola perusahaan salah satunya seperti 

kebijakan anti korupsi yang dimiliki perusahaan.  

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Tirtasari 

& Hartomo, 2019) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh pihak institusional tidak mempengaruhi pengungkapan 

kebijakan anti korupsi perusahaan. Dan hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan (El-gazzar, 2014) yang mengatakan bahwa dengan adanya 

kepemilikan institusional maka akan memicu adanya pengungkapan 

kebijakan anti korupsi secara sukarela oleh pihak manajer. Kemudian hasil 

penelitian ini juga tidak sesuai dengan (Bushee & Noe, 2000) dan (Barako, 

2007) yang menemukan adanya hubungan positif yang signifikan antara 

kepemilikan institusional dan pengungkapan pada praktik tata kelola 

perusahaan. 
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4.3.4.4      Hipotesis Keempat 

Pada pengujian regresi linear berganda diperoleh nilai t-statistic sebesar -

0,812030. Nilai t hitung pada variabel kepemilikan manajerial lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai t tabel (-0,812030 < 1,645). Dari hasil uji dapat 

ditarik kesimpulan bahwa hipotesis keempat pada penelitian ini ditolak. 

Dalam penelitian ini proporsi kepemilikan manajerial terlalu rendah. 

Dapat terlihat bahwa mean atau nilai rata – rata variabel kepemilikan 

manajerial yaitu sebesar  0,0172 artinya dari seluruh perusahaan yang diteliti 

pihak manajemen perusahaan yang turut memiliki saham beredar perusahaan 

hanya sebesar 1,72%. Hal ini artinya investor manajerial tidak memiliki hak 

suara yang besar sehingga tidak dapat mempengaruhi kebijakan anti korupsi. 

Didukung oleh (Hermanto & Hartomo, 2019) yang mengatakan bahwa 

persentase kepemilikan manajerial yang berada di bawah 10% menunjukkan 

dewan komisaris maupun direksi dianggap sebagai pemilik perusahaan, 

namun karena persentasenya yang kecil maka tidak dapat mempengaruhi 

keputusan perusahaan tersebut.  

Didukung lagi oleh hasil perbandingan mean antara kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan pemerintah pada 

grafik 4 yang menunjukkan perusahaan sektor finansial sahamnya 

kebanyakan dimiliki oleh kepemilikan institusional artinya investor 

institusional lebih berkuasa dibandingkan dengan investor manajerial karena 
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persentase kepemilikan sahamnya sangatlah kecil. Sesuai dengan sifat 

saham “one share one vote” semakin terlihat bahwa kepemilikan manajerial 

tidak memiliki suara yang besar dibandingkan kepemilikan institusional. 

Sehingga proporsi yang terlalu rendah ini tidak dapat mempengaruhi 

kebijakan anti korupsi.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari (Juhmani, 2013) 

yang menemukan tidak adanya korelasi antara kepemilikan manajerial 

dengan pengungkapan perusahaan seperti kebijakan anti korupsi 

perusahaan. Kemudian didukung juga oleh hasil penelitian dari (Huafang & 

Jianguo, 1986) yang menyatakan bahwa tidak adanya relasi antara 

kepemilikan manajerial dengan pengungkapan perusahaan. Serta penelitian 

terdahulu dari (Jiang & Habib, 2010) yang mengatakan bahwa dengan 

kepemilikan manajerial yang rendah maka pengungkapan perusahaan seperti 

kebijakan anti korupsinya juga akan rendah. 

4.3.4.5     Hipotesis Kelima 

Pada pengujian regresi linear berganda diperoleh nilai t-statistic sebesar -

1,069361. Nilai t hitung pada variabel kepemilikan blockholder lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai t tabel (-1,069361 < 1,645). Dari hasil uji diatas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis kelima pada penelitian ini ditolak. 

Kepemilikan blockholder merupakan pemegang saham substansial  

yang dimiliki oleh pihak internal perusahaan seperti direksi / anggota 
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keluarga / karyawan dalam perusahaan tersebut maupun pihak ketiga yang 

mempunyai pengaruh dalam perusahaan tersebut baik kreditur maupun 

debitur seperti bank / pegadaian / perusahaan lain yang memiliki jumlah 

saham 5% atau lebih dari keseluruhan jumlah saham yang beredar. 

Kepemilikan saham yang hanya dikendalikan oleh sekelompok kecil orang 

maka kepemilikan akan semakin terkonsentrasi dan dengan besarnya jumlah 

saham yang dimiliki oleh para blockholders maka akan semakin besar pula 

hak yang dimiliki oleh blockholders.  

Melihat dari nilai rata – rata sebesar 0,7270 artinya dari seluruh 

perusahaan sektor finansial yang diteliti rata-rata jumlah saham beredar yang 

dimiliki oleh pihak blockholder adalah sebesar 72,70% berarti kepemilikan 

saham terkonsentrasi. Kepemilikan saham terkonsentrasi terjadi apabila 

sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok 

sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang dominan 

dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Kepemilikan saham yang 

terkonsentrasi sangat tinggi ini dapat memicu adanya konflik keagenan 

antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. 

Pemegang saham mayoritas cenderung akan untuk meningkatkan 

keuntungan pribadinya dengan menggunakan kewenangannya yang besar, 

hal ini tentunya akan merugikan pemegang saham minoritas. Selain itu, 

investor blockholder ingin mendapatkan keuntungan oleh karena itu ia akan 
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berfokus pada kegiatan investasinya saja dan menghiraukan pengawasan 

terhadap pengelolaan perusahaan. Sehingga menimbulkan kurangnya 

dorongan  untuk menerapkan kebijakan anti korupsi perusahaan. 

Penelitian ini selaras dengan penelitian dari (Hermanto & Hartomo, 

2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan blockholder berpengaruh 

negatif terhadap pengungkapan anti korupsi perusahaan. Ditambah dengan 

hasil penelitian dari (Juhmani, 2013) yang berpendapat bahwa terdapat 

asosiasi negatif antara kepemilikan blockholder dengan pengungkapan 

sukarela kebijakan anti korupsi perusahaan. Kemudian didukung juga oleh 

hasil penelitian dari (Eng & Mak, 2003) yang menyatakan bahwa tingkat 

pengungkapan kebijakan anti korupsi perusahaan tidak berhubungan secara 

signifikan dengan kepemilikan blockholder. 

4.3.4.6 Hipotesis Keenam 

Pada pengujian regresi linear berganda diperoleh nilai t-statistic 

sebesar 3,089040. Nilai t hitung pada variabel kepemilikan pemerintah lebih 

besar dibandingkan dengan nilai t tabel (3,089040 > 1,645). Dari hasil uji 

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kepemilikan pemerintah 

berpengaruh positif terhadap variabel kebijakan anti korupsi artinya 

hipotesis keenam pada penelitian ini diterima. Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa semakin besar proporsi kepemilikan pemerintah maka semakin baik 

pula kebijakan anti korupsi perusahaan. 
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Konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hermanto & 

Hartomo, 2019) dan (Eng & Mak, 2003) yang menyatakan bahwa struktur 

kepemilikan pemerintah dalam suatu perusahaan memiliki pengaruh positif 

terhadap pengungkapan sukarela kebijakan anti korupsi perusahaan. Dan 

juga penelitian oleh (Jiang & Habib, 2010) yang berpendapat bahwa 

perusahaan yang memiliki kepemilikan pemerintah dapat meningkatkan 

pengungkapan laporan keuangan perusahaan dan berusaha untuk 

melengkapi kebijakan anti korupsi di perusahaannya pula. 

Semakin besar saham beredar yang dimiliki pemerintah berarti 

semakin besar pula kendali pemerintah di perusahaan tersebut. Dengan 

kendali yang besar tersebut pemerintah akan memberikan pengawasan dan 

pemantauan yang lebih terhadap tata kelola perusahaan agar menjadi lebih 

baik dengan cara memastikan penyediaan dan pengungkapan informasi 

yang lebih transparan kepada pemegang saham dan masyarakat luas. Salah 

satu informasi yang harus tersedia dan diungkapkan adalah informasi 

mengenai kebijakan anti korupsi perusahaan. Dikarenakan perlu adanya 

pengungkapan kebijakan anti korupsi, maka pemerintah akan mendorong 

perusahaan untuk membuat kebijakan anti korupsi yang lengkap dan baik 

supaya dapat mengungkapkan informasi yang baik pula.  

Perusahaan yang telah melakukan penyajian dan pengungkapan 

informasi secara transparan mengenai kebijakan anti korupsi akan 
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dipandang sebagai sebuah perusahaan yang berusaha untuk dapat 

meminimalisir terjadinya tindak korupsi di perusahaan tersebut. Selain 

telah memenuhi tanggung jawab sosial, menjaga akuntabilitas, dan dapat 

mencapai harapan masyarakat, baik perusahaan maupun pihak pemerintah 

akan mendapatkan citra yang baik di mata para pemegang saham dan di 

mata masyarakat karena perusahaan telah berkomunikasi dengan 

masyarakat luas dengan melakukan pengungkapan kebijakan anti korupsi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar persentase kepemilikan 

pemerintah dalam perusahaan maka akan semakin baik pula kebijakan anti 

korupsi pada perusahaan tersebut. 

4.3.4.7 Hipotesis Ketujuh 

Pada pengujian regresi linear berganda diperoleh nilai t-statistic 

sebesar 3,040475. Nilai t hitung pada variabel tata kelola perusahaan lebih 

besar dibandingkan dengan nilai t tabel (3,040475 > 1,645). Dari hasil uji 

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel tata kelola perusahaan 

berpengaruh positif terhadap variabel kebijakan anti korupsi hipotesis 

ketujuh pada penelitian ini diterima. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

semakin besar persentase tata kelola perusahaan maka semakin baik pula 

kebijakan anti korupsi perusahaan. 

Tata kelola perusahaan diartikan sebagai sebuah peraturan yang 

mengatur hubungan antara pengelola perusahaan, pemegang saham, 
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karyawan, kreditor, pemerintah, dan seluruh pemegang kepentingan 

eksternal dan internal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. 

Tata kelola perusahaan dapat digunakan sebagai alat anti korupsi yang 

efektif, efisien, dan dapat menjamin keberlanjutan hidup perusahaan.  

Terdapat lima prinsip tata kelola perusahaan menurut OECD, yakni 

: perlindungan hak – hak pemegang saham, hak mendapatkan perlakuan adil, 

peranan stakeholder atau pihak yang berkepentingan, transparansi dan 

keterbukaan, dan peranan dewan komisaris dan direksi. Dalam prinsip 

tersebut terlihat bahwa tata kelola perusahaan mengandung regulasi yang 

kuat yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan transparansi dan 

keterbukaan dengan cara melakukan pengungkapan. Salah satu hal yang 

wajib diungkapkan adalah kebijakan anti korupsi perusahaan. Untuk 

mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik maka perusahaan tentunya 

akan berusaha untuk melengkapi kebijakan anti korupsi perusahaan.  

Dengan adanya transparansi dan keterbukaan yang terkait dengan 

kebijakan anti korupsi perusahaan, maka tidak akan terjadi tindak korupsi di 

perusahaan tersebut. Hak para pemegang saham juga dapat terlindungi dan 

para pemegang saham bisa mendapatkan keuntungan sesuai dengan 

porsinya. Dengan terpenuhinya hak pemegang saham serta para pemegang 

saham mendapatkan perlakuan yang adil, maka akan tercipta kerjasama yang 

baik antara perusahaan dengan para pemegang saham. Jadi, dapat 
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disimpulkan bahwa dimana terdapat tata kelola perusahaan dan perusahaan 

berusaha untuk mengimplementasikan tata kelola perusahaan dengan baik, 

maka akan berpengaruh terhadap kebijakan anti korupsinya. Hasil penelitian 

ini selaras dengan (Sullivan et al., 2013) yang menyatakan bahwa tata kelola 

perusahaan dapat membantu mendorong terciptanya akuntabilitas dan 

mendorong adanya pengungkapan sehingga dapat digunakan sebagai alat 

untuk memitigasi risiko korupsi. 

4.4 Pembahasan 

Hasil dari keseluruhan penelitian ini didapatkan empat buah 

hipotesis yang diterima yakni : hipotesis pertama pengaruh independensi 

dewan komisaris terhadap kebijakan anti korupsi, hipotesis kedua pengaruh 

kompetensi komite audit terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan, 

hipotesis keenam pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap kebijakan anti 

korupsi, hipotesis ketujuh pengaruh tata kelola perusahaan terhadap 

kebijakan anti korupsi. Kemudian didapatkan tiga buah hipotesis yang 

ditolak yakni : hipotesis ketiga pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

kebijakan anti korupsi, hipotesis keempat pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap kebijakan anti korupsi, hipotesis kelima kepemilikan blockholder 

terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa dari hasil penelitian ini terlihat apa saja faktor – faktor yang 

mempengaruhi perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi. 
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Penelitian ini juga 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. Dapat dilihat 

dari nilai mean variabel kebijakan anti korupsi yang hanya sebesar 40% saja, 

hal ini menandakan bahwa pengungkapan kebijakan anti korupsi di 

Indonesia terutama di sektor finansial masih bersifat sukarela dan tidak 

diwajibkan. Sehingga, pengungkapan kebijakan anti korupsi juga 

diharapkan tidak hanya dilakukan secara sukarela saja namun dapat 

diungkapkan pada laporan keuangan perusahaan secara wajib di seluruh 

perusahaan di Indonesia untuk memotong mata rantai korupsi dan mencegah 

tindak korupsi (Hartomo, 2019). Karena dengan berkurangnya tingkat 

korupsi di Indonesia maka juga dapat memicu adanya kesuksesan ekonomi 

Indonesia. 

Dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus dan hasil penelitian maupun 

survei yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia pada perusahaan swasta 

sudah sangat gawat, terutama korupsi di sektor finansial  yang menjadi 

industri kedua dari sepuluh industri yang banyak mengalami kerugian 

sebesar 15,9% akibat adanya korupsi, maka penelitian ini dapat membantu 

untuk mengetahui faktor - faktor seperti yang telah dijelaskan di atas yang 

dapat mempengaruhi perusahaan sektor finansial memiliki kebijakan anti 
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korupsi sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak korupsi. Setelah 

mengetahui faktor – faktor tersebut perusahaan swasta sektor finansial yang 

menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dapat mengoptimalkan 

kinerjanya, dapat memperbesar skala usahanya, memiliki kebijakan anti 

korupsi sehingga sistem perusahaan akan menjadi lebih efektif, efisien, dan 

transparan. Dengan adanya pencegahan tindak korupsi dan peningkatan 

kinerja, perusahaan sektor finansial dapat menjaga stabilitas keuangan dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga mampu bersaing 

dengan negara – negara lainnya. Para akuntan yang memiliki fungsi kontrol 

perusahaan pun juga akan menjadi lebih sadar terhadap fraud dan korupsi 

sehingga dapat lebih memastikan perusahaan untuk memiliki kebijakan anti 

korupsi guna meminimalisir terjadinya tindak korupsi dan diungkapkan 

dalam laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap para 

pemegang saham, sehingga baik para pemegang saham, masyarakat luas, 

dan pengguna laporan keuangan dapat melihat kinerja baik perusahaan dan 

dapat mempermudah untuk membuat suatu keputusan. 

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat yakni dapat lebih 

memahami peran tata kelola perusahaan dalam mencapai kelengkapan 

kebijakan anti korupsi di suatu perusahaan. Dengan memahami peran tata 

kelola perusahaan maka perusahaan juga dapat memperbaiki kebijakan anti 

korupsi yang dimiliki sebagai bentuk pencegahan tindak korupsi di 

perusahaan. Penelitian ini juga mendukung Surat Edaran Otoritas Jasa 
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Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 sehingga dapat membantu 

perusahaan, pemerintah, dan juga OJK untuk meminimalisir perilaku 

korupsi di Indonesia. 
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