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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai kebijakan anti korupsi dengan 

tujuan untuk mengetahui pengaruh dari independensi dewan komisari, 

kompetensi komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan blockholder, kepemilikan pemerintah, dan tata kelola perusahaan 

terhadap kebijakan anti korupsi. Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu : 

1. Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kebijakan anti 

korupsi. Dewan komisaris yang independen akan meningkatkan 

pengawasan terhadap pihak manajemen dan mendorong pihak manajemen 

untuk membuat kebijakan anti korupsi yang lengkap. 

2. Kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap kebijakan anti 

korupsi. Dengan adanya komite audit yang berkompeten maka 

pengendalian internal perusahaan berlangsung dengan baik dan komite 

audit yang berkompeten juga akan memastikan laporan keuangan 

perusahaan akan berkualitas tinggi dan baik karena terdapat kebijakan anti 

kroupsi di dalamnya. 

3. Kepemilikan institusional ditolak karena para investor institusional yang 

terdiri dari perusahaan asuransi, reksadana, perusahaan investasi yang 

memiliki kepemilikan saham besar di suatu perusahaan hanya berfokus 
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pada kepentingan untuk memperoleh profit dalam bentuk deviden guna 

memutarkan uang nasabahnya, sehingga mereka tidak memperdulikan 

pengawasan dan pemantauan tata kelola termasuk kebijakan anti korupsi 

perusahaan.  

4. Kepemilikan manajerial ditolak karena dilihat dari hasil pengolahan data 

proporsi kepemilikan manajerial terlalu rendah (mean hanya 1,72%) artinya 

investor manajerial tidak memiliki hak suara besar dan hak suaranya tidak 

cukup kuat untuk mempengaruhi kebijakan anti korupsi. 

5. Kepemilikan blockholder ditolak karena dengan adanya kepemilikan 

blockholder maka kepemilikan akan lebih terkonsentrasi sehingga bisa 

memunculkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan 

minoritas Selain itu investor blockholder hanya berfokus pada kegiatan 

investasinya saja dan menghiraukan pengawasan terhadap pengelolaan 

perusahaan sehingga kurang adanya dorongan untuk menerapkan kebijakan 

anti korupsi perusahaan. 

6. Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap kebijakan anti 

korupsi. Pemerintah berusaha menjaga akuntabilitasnya dan berusaha 

bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk dalam hal pencegahan 

tindak korupsi, sehingga pemerintah akan melakukan pengawasan dan 

pemantauan dengan memastikan penyediaan pengungkapan kebijakan anti 

korupsi yang lebih transparan kepada pemegang saham dan masyarakat 

luas. 
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7. Tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan anti korupsi. 

Tata kelola perusahaan merupakan peraturan yang mengatur hubungan 

antara setiap orang dalam perusahaan agar kinerja perusahaan efektif dan 

efisien serta juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah tindak 

korupsi di suatu perusahaan, sehingga dengan adanya tata kelola semakin 

mewajibkan perusahaan untuk melakukan transparansi dan keterbukaan 

dengan cara melakukan pengungkapan kebijakan anti korupsi. 

5.2 Saran 

Berikut saran yang dapat diberikan : 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

 Penelitian ini hanya membandingkan satu sektor saja sehingga 

jumlah sampel terhitung sedikit. Penelitian selanjutya dapat 

menambahkan sektor lainnya sebagai sampel penelitian. 

 Peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat topik yang sama 

mengenai kebijakan anti korupsi diharapkan dapat menambah 

variabel yang berbeda seperti variabel komite tata kelola yang 

terintegrasi. Komite tata kelola yang terintegrasi merupakan komite 

yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu mengawasi 

penerapan tata kelola perusahaan. Dengan penambahan variabel 

tersebut akan menambah pengetahuan dan wawasan bagi para 

pembaca lainnya. 
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2. Bagi perusahaan 

Perusahaan seharusnya mencari dewan komisaris yang independen yang 

bisa didapatkan dengan mencari dewan komisaris yang berasal dari luar 

perusahaaan. Perusahaan juga seharusnya mencari komite audit yang 

berkompeten yaitu dengan cara mencari komite audit yang memiliki 

pengetahuan atau pengalaman di bidang keuangan / akuntansi / audit. 

Perusahaan juga harus meningkatkan tata kelola perusahaannya dengan 

cara mematuhi dan memenuhi lima prinsip GCG. 

3. Bagi negara 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 yang 

menyatakan bahwa perusahaan di Indonesia wajib memiliki minimal 30% 

dewan komisaris independen dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris 

yang ada dalam perusahaan tersebut seharusnya diganti atau dilakukan 

pembaharuan oleh pemerintah dengan menaikkan persentase minimal 

dewan komisaris independen di tiap perusahaan karena terbukti pada hasil 

penelitian bahwa perusahaan memiliki rata-rata  independensi dewan 

komisaris sebesar 53,66% diatas 30% artinya perusahaan sebenarnya 

mampu untuk lebih meningkatkan persentase independensi dewan 

komisarisnya. Pemerintah juga harus meningkatkan nilai minimal komite 

audit yang berkompeten pada tiap perusahaan lebih dari 1 anggota pada  

POJK Nomor 55/POJK.04/2015 karena dari hasil rata-rata kompetensi 
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komite audit sebesar 61,56% menunjukkan bahwa perusahaan sebenarnya 

memiliki kemampuan lebih dalam memenuhi standar peraturan yang 

berlaku. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah nilai dari Adjusted R-squared 

0,101862 artinya variabel independen mampu menjelaskan variabel 

kebijakan anti korupsi sebesar 10,2% saja. 

2. Penelitian ini hanya membandingkan satu sektor saja sehingga jumlah 

sampel terhitung sedikit.  

(Otoritas Jasa Keuangan, 2015b), (Republik Indonesia, 1999), (Otoritas Jasa 

Keuangan, 2014), (Otoritas Jasa Keuangan, 2017), (Wing Wahyu Winarno, 

n.d.)(Otoritas Jasa Keuangan, 2015a) 
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