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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Sebelum penelitian ini, telah terdapat beberapa penelitian yang mengulas tentang 

koneksi politik, kinerja perusahaan, dan kepemilikan publik. Berikut terdapat 

beberapa penelitian tentang hal-hal tersebut yang menjadi referensi peneliti, antara 

lain :  

1. Chermian Eforis (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Eforis (2017) ini mengambil topik tentang “Pengaruh 

Kepemilikan Negara dan Kepemilikan Publik Terhadap Kinerja Keuangan BUMN 

(Studi Pada Perusahaan BUMN yang Go Public Pada 2012-2015)”. Sampel yang 

digunakan terdiri dari 19 perusahaan BUMN go public yang Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2012-2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive 

sampling. Hasil penelitian Eforis (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan publik 

berpengaruh positif signifikan terhadap ROE. 

Persamaan penelitian Eforis (2017) dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah teknik analisis yang digunakan oleh peneliti Eforis (2017) dan  peneliti sama 

yakni menggunakan Regresi Linear Berganda. 
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Perbedaan penelitian Eforis (2017) dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

a. Alat ukur yang digunakan berbeda, peneliti menggunakan ROA, sedangkan 

pada penelitian Eforis (2017) menggunakan ROE. 

b. Pada penelitian Eforis (2017) menggunakan kepemilikan publik sebagai 

variabel bebas, sedangkan peneliti menggunakan kepemilikan publik sebagai 

variabel moderasi. 

 

2.  Abubakr Saeed, Yacine Belghitar, dan Ephraim Clark (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Saeed, Belghitar, dan Clark (2016) ini mengambil 

topik tentang “Do Political Connections Affect Firm Performance? Evidence from a 

Developing Country”. Sampel yang digunakan adalah 2209 perusahaan yang 

terdaftar di Pakistan pada periode 2002-2010. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda.  

Hasil dari penelitian Saeed, Belghitar, dan Clark (2016) adalah koneksi politik 

berpengaruh negatif pada kinerja perusahaan. Dampak negatif dari hubungan politik 

ini lebih terasa selama rezim otokratis. 

Persamaan penelitian Saeed, Belghitar, dan Clark (2016) dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah : 
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a. Variabel bebas dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan 

penelitian Saeed, Belghitar, dan Clark (2016) memiliki variabel bebas yang 

sama yaitu koneksi politik.  

b. Variabel terikat dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan 

penelitian Saeed, Belghitar, dan Clark (2016) dan peneliti sama yaitu kinerja 

perusahaan. 

c. Teknik analisis yang digunakan peneliti dengan penelitian Saeed, Belghitar, 

dan Clark (2016) sama yaitu Regresi Linear Berganda. 

Perbedaan penelitian Saeed, Belghitar, dan Clark (2016) dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah peneliti menggunakan kepemilikan publik sebagai variabel 

moderasi, sedangkan dalam penelitian Saeed, Belghitar, dan Clark (2016) tidak 

menggunakan kepemilikan publik sebagai variabel moderasi. 

 

3.Tri Wulandari, Raharja (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Raharja (2013) ini mengambil topik 

tentang “Analisis Pengaruh Political Connection dan Struktur Kepemilikan Terhadap 

Kinerja Perusahaan”. Sampel yang digunakan adalah perusahaan non keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 – 2011 yang berjumlah 57 perusahaan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive random sampling. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda.  
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Hasil penelitian Wulandari dan Raharja (2013) menunjukkan bahwa variabel political 

connection berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Variabel 

kepemilikan publik berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Persamaan penelitian Wulandari dan Raharja (2013) dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah : 

a. Peneliti menggunakan variabel bebas yang sama dengan peneliti Wulandari 

dan Raharja (2013) yaitu koneksi politik. 

b. Peneliti menggunakan variabel terikat yang sama dengan peneliti Wulandari 

dan Raharja (2013) yaitu kinerja perusahaan. 

c. Peneliti menggunakan teknik analisis yang sama seperti yang dilakukan oleh 

peneliti Wulandari dan Raharja (2013) yaitu Regresi Linear Berganda. 

Perbedaan penelitian Wulandari dan Raharja (2013) dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah penggunaan variabel moderasi. Peneliti menggunakan variabel 

kepemilikan publik sebagai variabel moderasi, sedangkan Wulandari dan Raharja 

(2013) menggunakan kepemilikan saham publik sebagai salah satu variabel bebas. 

 

4.Zhong-Qin Su, Hung-Gay Fung (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Su dan Fung (2013) ini mengambil topik 

tentang “Political Connections and Firm Performance in Chinese Companies”. 

Sampel yang digunakan adalah 4029 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Shanghai dan Bursa Efek Shenzhendari tahun 2004-2008. Teknik analisis yang 
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digunakan adalah Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian Su dan Fung (2013) 

menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Persamaan penelitian Su dan Fung (2013) dan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah : 

a. Variabel bebas yang digunakan sama, yaitu koneksi politik. 

b. Variabel terikat yang digunakan dalam kedua penelitian sama yaitu kinerja 

perusahaan. 

c. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti Su dan Fung (2013) dan peneliti 

sama yakni menggunakan Regresi Linear Berganda. 

Perbedaan penelitian Su dan Fung (2013) dan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah penggunaan variabel kepemilikan publik sebagai variabel 

moderasi oleh peneliti, sedangkan penelitian Su dan Fung (2013) tidak 

menggunakan kepemilikan publik sebagai variabel moderasi. 
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Tabel 2.1 Pemetaan Jurnal 

PEMETAAN JURNAL 

  

Keterangan Chermian Eforis(2017) Abubakr Saeed, Yacine 

Belghitar, and Ephraim 

Clark (2016) 

Tri Wulandari, 

Raharja (2013) 

Zhong-Qin  Su, Hung-

Gay Fung (2013) 

Judul Pengaruh Kepemilikan Negara 

dan Kepemilikan Publik 

Terhadap Kinerja Keuangan 

BUMN (Studi Pada 

Perusahaan BUMN yang Go 

Public Pada 2012-2015) 

Do Political Connections 

Affect Firm 

Performance? Evidence 

from a Developing 

Country 

Analisis Pengaruh 

Political Connection dan 

Struktur Kepemilikan 

Terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Political Connections and 

Firm Performance in 

Chinese Companies” 

Tujuan Penelitian Menguji pengaruh 

kepemilikan negara dan 

kepemilikan publik terhadap 

ROE 

Menganalisis pengaruh 

koneksi politik terhadap 

kinerja perusahaan 

Menganalisis pengaruh 

political connection, 

kepemilikan 

institusional, dan  

kepemilikan publik 

terhadap kinerja 

perusahaa 

Menguji hubungan koneksi 

politik dan kinerja 

perusahaan 

Variabel Dependen Kinerja Keuangan Kinerja perusahaan Kinerja perusahaan Kinerja perusahaan 

Variabel Independen Kepemilikan negara dan 

kepemilikan publik 

Political connection Political connection dan 

struktur kepemilikan 

Political connection 

Sampel Perusahaan BUMN go public 

yang terdaftar dalam Bursa 

Efek Indonesia 

Perusahaan yang 

terdaftar di Pakistan 

Perusahaan non 

keuangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 

Perusahaan Cina  yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Shanghai dan Bursa Efek 

Shenzhendari 

Periode 2012-2015 2002-2010 2009 – 2011 2004-2008 

Teknik Analisis Regresi Linear Berganda Regresi Linear Berganda Regresi linear berganda Regresi Linear Berganda 

Data 
Sekunder Sekunder Sekunder Sekunder 

Metode Pengumpulan 

Data 
Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi 
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Tabel 2.1 Pemetaan Jurnal 
Sumber : Chermian Eforis (2017), Abubakr Saeed, Yacine Belghitar, and Ephraim Clark (2016), Tri Wulandari, Raharja (2013), Zhong-Qin Su, 

Hung-Gay Fung (2013). 

 

 

 

 

 

Hasil - Kepemilikan negara 

berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap ROE 

- Kepemilikan publik 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap ROE 

Koneksi politik 

berpengaruh negatif 

terhadap kinerja 

perusahaan 

- Koneksi politik 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

kinerja perusahaan 

- Kepemilikan 

institusional 

berpengaruh positif 

tidak signifikan 

terhadap kinerja 

perusahaan 

- Kepemilikan publik 

berpengaruh negatif 

tidak signifikan 

terhadap kinerja 

perusahaan 

Koneksi politik 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

perusahaan 
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2.2 Landasan Teori 

Dalam landasan teori ini akan dijelaskan bermacam-macam teori yang 

diharapkan sebagai pegangan dasar peneliti untuk mengadakan analisis dan evaluasi 

dalam pemecahan masalah. 

 

2.2.1 Kinerja Perusahaan 

 Menurut Jumingan (2006:239), kinerja keuangan adalah gambaran kondisi 

keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek 

penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator 

kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. 

  Menurut Harmono (2009:108), dalam mengukur kinerja perusahaan dapat 

menggunakan analisis rasio keuangan seperti berikut : 

1. Rasio likuiditas 

  Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

(hutang) jangka pendek. 

a) Current Ratio =  …(1) 

Current Ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutang 

jangka pendek dengan aktiva lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar 

dengan hutang lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 
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b) Quick Ratio=  …(2) 

Quick Ratio mengukur kemampuan untuk membayar hutang lancar dengan 

aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Semakin besar quick 

ratio, maka semakin baik karena rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva 

lancar yang paling likuid dalam menutupi hutang lancar. 

 

c) Cash Ratio =   …(3) 

Cash Ratio mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar 

hutang. Semakin besar cash ratio, maka semakin baik kondisi keuangan jangka 

pendek. 

 

d) NWC to TA=  …(4) 

Perbedaan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar disebut modal kerja 

netto. Modal kerja netto menunjukkan secara kasar cadangan kas dari 

perusahaan. 

 

2. Rasio Leverage 

Rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai dengan hutang. 
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a) Debt To Asset =  …(5) 

Debt To Asset Ratio menunjukkan sejuah mana hutang dapat ditutupi oleh 

aktiva. Semakin kecil rasionya, maka semakin aman (solvable). 

 

b) Long Term Debt to Equity =  …(6) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan hutang jangka panjang dengan cara membandingkan 

antar hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh 

perusahaan. 

 

c) Debt To Equity  =  …(7) 

Maksud dari rasio utang dengan modal sendiri ini adalah keseimbangan antara 

hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini 

menandakan bahwa modal sendiri lebih kecil dibandingan dengan hutangnya. 

 

3. Rasio Aktivitas 

  Rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam 

menggunakan aktivitas yang dimilikinya. 
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a) Inventory Turnover =  …(8) 

Rasio ini mengukur secara rata-rata piutang yang telah terkumpul dalam satu 

tahun. Rasio ini juga berguna untuk mengukur kualitas piutang dan efisiensi 

perusahaan dalam mengumpulkan piutang dan kebijakan kredit yang 

dikeluarkannya. Rasio ini berkaitan dengan modal kerja karena rasio ini akan 

menunjukkan seberapa cepat piutang perusahaan berputar lalu kemudian 

menjadi kas. 

 

b) A/R Turnover=   …(9) 

Rasio ini mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual 

persediaan yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi perputaran persediaan 

menandakan adanya efektivitas manajemen persediaan dan begitu sebaliknya. 

 

c) TATO  =                                                                                    …(10) 

Rasio ini menunjukkan efektivitas perusahaan dalam penggunaan total aktiva. 

Semakin tinggi perputaran total aktiva maka menunjukkan adanya manajemen 

yang baik. 
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 d) Cash Turnover =                                                           …(11) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan untuk membayar 

tagihan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Apabila rasio ini 

tinggi artinya menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar 

tagihannya. Apabila rasio ini rendah artinya kas yang tertanam pada aktiva 

yang sulit dicairkan dalam waktu singkat sehingga perusahaan harus bekerja 

keras dengan kas yang lebih sedikit. 

 

5. Rasio Profitabilitas 

 Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari  

keuntungan. Setiap perusahaan mengharapkan tingkat profitabilitas yang tinggi 

untuk kelangsungan operasionalnya. Semakin tinggi rasio profitabilitas maka 

semakin efisien dalam memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh laba. 

a) Net Profit Margin =  …(12) 

Rasio ini mengukur margin laba bersih setelah bunga dan pajak atas penjualan 

neto pada satu periode tertentu. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan 

tertentu semakin baik pula. 
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 b) ROA= …(13) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan 

dengan jumlah aset yang digunakan. Semakin besar rasio ROA, maka semakin 

baik kemampuan perusahaan mendapatkan laba dari jumlah aset yang dimiliki. 

 

c)  ROE =  …(14) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari 

investasi pemegang saham. Rasio ini penting bagi pemegang saham untuk 

mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan 

oleh pihak manajemen. 

   Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja perusahaan dilakukan 

dengan menggunakan salah satu rasio profitabilitas yakni ROA. 

 

2.2.2 Resources-based View  

  Teori resources-based view (RBV) adalah teori dalam manajemen strategis 

yang menjabarkan mengapa dalam industri yang sama ada perusahaan yang sukses 

dan tidak sukses. Tujuan dari teori RBV adalah mencapai competitive advantage, 

ketika perusahaan memiliki keunggulan yang tidak dimiliki perusahaan lain. Jauch 

dan Glueck (1989) menyatakan bahwa suatu perusahaan dikatakan memiliiki 

keunggulan bersaing jika memenuhi ciri-ciri antara lain 1) Kompetensi khusus, 
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misalnya memiliki produk dengan mutu lebih baik, saluran distribusi lebih lancar, 

penyerahan produk lebih cepat, memiliki merek produk lebih terkenal. 2) 

Menciptakan persaingan tidak sempurna. 3) Keberlanjutan, artinya keunggulan 

bersaing harus bisa berlanjut dan tidak terputus-putus. 4) Cocok dengan lingkungan 

eksternal. 5) Laba yang diperoleh lebih tinggi daripada rata-rata perusahaan lain.  

Firm resources terdiri dari dua macam, yaitu tangible resources yang terdiri dari 

sumber daya berwujud dan umumnya masuk dalam pembukuan perusahaan, seperti 

pabrik, tanah, kendaraan, bahan baku, serta mesin. Intangible resources terdiri dari 

sumber daya yang tidak berwujud dan sedikit sulit untuk masuk dalam pembukuan 

perusahaan, antara lain seperti keahlian karyawan, budaya perusahaan, struktur 

organisasi, presepsi seluruh angota organisasi dan proses yang terjadi dalam 

organisasi. 

 

2.2.3 Koneksi Politik 

 Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam 

masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam 

negara. (website resmi Wikipedia Indonesia, diakses pada 19 April 2018). Political 

connection dapat dipandang sebagai sebuah situasi dimana setidaknya satu dari top 

officer sebuah perusahaan, pemegang saham besar perusahaan, atau kerabat mereka 

adalah pemegang jabatan politik tinggi atau seorang politikus yang menonjol (Faccio, 

2006). Perusahaan yang terhubung secara politik ditemukan menikmati beberapa 

keuntungan diantaranya akses mudah untuk pembiayaan peminjaman bank, 
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keringanan pajak, kekuatan pasar dan menerima kontrak pemerintah (Wijantini, 

2007). 

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa modal sosial berkontribusi positif 

terhadap kinerja keuangan (Khwaja dan Mian, 2005) di negara-negara berkembang. 

Sheng, Zhou, dan Li (2011) mengkategorikan modal sosial menjadi dua, yakni ikatan 

bisnis dan ikatan politis. Ikatan bisnis adalah koneksi sosial yang dimiliki perusahaan 

dan berlangsung secara informal dengan organisasi bisnis, misalnya dengan pembeli, 

supplier, pesaing, dan pelaku bisnis lainnya.Li, Zhou, dan Shao (2009) menyatakan 

bahwa ikatan politis adalah koneksi sosial yang dimiliki perusahaan dan berlangsung 

secara informal dengan pejabat pemerintah di beberapa tingkatan, baik di tingkat 

pusat dan daerah, maupun pejabat pada instansi yang mengatur usaha (misalnya pajak 

dan perizinan). Sukoco dan Ibrahim (2012) mengatakan bahwa di Indonesia, koneksi 

politik masih menjadi jalur yang diambil perusahaan meningkatkan kinerja 

perusahaan hal ini karena peranan pemerintah Indonesia sebagai negara berkembang 

sangat besar dalam perekonomian. Pengeluaran pemerintah berupa berbagai proyek 

infrastruktur, perizinan usaha, perlakuan khusus terkait pajak, dan lainnya masih 

dipegang oleh pemerintah melalui pejabat yang ditunjuk. Penelitian Fisman (2001) 

dan Dieleman dan Sachs (2008) mengungkapkan bahwa kedekatan ikatan politis 

dengan rezim Soeharto merupakan faktor terpenting kesuksesan sebuah perusahaan 

karena akses yang lebih luas teradap sumber daya-sumber daya yang dikuasai negara. 

  Pengukuran perusahaan yang disebut terkoneksi politik adalah yang 

memenuhi definisi koneksi politik sebagai berikut: 
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 1. Direksi atau anggota dewan komisaris memangku jabatan sebagai anggota MPR 

periode 2014-2019, atau 

2. Direksi atau anggota dewan komisaris memangku jabatan sebagai anggota 

kabinet dan menteri pada pemerintahan Bapak JokoWidodo periode 2014-2019, 

atau   

 3. Para pemegang saham minimal 5% memangku jabatan sebagai anggota 

MPR/menteri, atau 

4. Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. 

 Telah disebutkan dalam UUD 1945 Bab II pasal 2 ayat 1 bahwa Majelis 

Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota 

Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih 

lanjut dengan undang-undang. Artinya dalam penelitian ini pengukuran koneksi 

politik yang dilihat dari jabatan MPR berarti sudah meliputi DPR dan DPD. 

 Menteri yang dimaksud adalah seorang pejabat negara yang membantu urusan 

tertentu dalam pemeritahan. Hal tersebut telah disebutkan dalam UU Nomor 39 Bab I 

Pasal 1 tahun 2008 bahwa menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin 

kementerian. 

Namun sesuai berdasarkan UU Nomor 17  tahun 2014 mengatur bahwa baik 

angggota DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota dilarang merangkap  

jabatan sebagai: 

a. Pejabat negara lainnya; 
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b. Hakim pada badan peradilan; 

c. Pegawai negeri sipil; 

d. Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

e. Pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain 

yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. 

2.2.4 Kepemilikan Publik 

  Struktur kepemilikan akan mempengaruhi perilaku dan performansi 

perusahaan (Navissi dan Naiker, 2006). Kepemilikan saham perusahaan oleh publik 

menandakan bahwa adanya transparansi dimana masyarakat dapat melihat dan 

memiliki hak untuk mengontrol kinerja perusahaan melalui laporan keuangan. 

Sehingga, jika publik ikut memiliki saham perusahaan, maka dengan kontrol ketat 

masyarakat, perusahaan akan lebih termotivasi meningkatkan kinerjanya karena 

nantinya akan dipantau masyarakat sebagai bentuk transparansi. Selain itu, 

kepemilikan publik juga menandakan bahwa perusahaan tidak dikelola ataupun 

dikuasai oleh kalangan tertentu saja. 

  ...(15) 

Sumber :Chermian Eforis (2017) 

 

2.2.5 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Kinerja Perusahaan 

 Menurut hasil penelitian Su dan Fung (2013) menyatakan bahwa koneksi 

politik berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 
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Sheng, Zhou, dan Li (2011) mengatakan bahwa ikatan politis membantu 

perusahaan mendapatkan sumber daya-sumber daya yang terkait dengan peraturan. 

Pertama, arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan akan sangat menentukan 

keberlangsungan hidup sebuah perusahaan di negara yang sedang berkembang, 

sehingga ikatan politis akan menjadikan perusahaan memiliki akses kepada 

pengambil kebijakan (Hillman, Zardkoohi, dan Bierman, 1999) guna mendapatkan 

kebijaksanaan yang menguntungkan bagi perusahaan. Kedua, pemerintahan Indonesia 

mengontrol banyak sumber daya strategis, baik yang terkait dengan government 

expenditures (misalnya: pembangunan infrastruktur), subsidi, pajak, maupun 

perizinan bagi industri tambang dan industri strategis lainnya (Fisman, 2001), 

sehingga kedekatan hubungan akan mempermjudah penguasaan sumber daya-sumber 

daya strategis yang dapat menunjang kinerja perusahaan. Ketiga, ikatan politis 

dengan pemerintahan yang sedang mejabat juga memberikan legitimasi bahwa 

kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan akan menerima dukungan pemerintah 

lebih dari yang lain dengan perlakuan yang khusus pula (Sheng, Zhou, dan Li, 2011). 

Wijantini (2007) menyatakan bahwa perusahaan yang terhubung secara politik 

ditemukan menikmati beberapa keuntungan diantaranya yaitu akses mudah untuk 

pembiayaan peminjaman bank, keringanan pajak, kekuatan pasar, dan menerima 

kontrak pemerintah. Adanya akses kemudahan memperoleh pinjaman yang tinggi 

akan membuat beban hutang perusahaan juga semakin tinggi. Soebiantoro (2007) 

menjelaskan bahwa jumlah hutang yang semakin meningkat menyebabkan terjadinya 

financial distress. Sehingga menurut hasil penelitian Wulandaridan Raharja (2013) 
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koneksi politik berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan terhadap kinerja 

perusahaan (ROA) dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. 

Hal itu didukung oleh Saeed, Belghitar, dan Clark (2016) bahwa koneksi politik juga 

berpengaruh negatif pada kinerja perusahaan di Pakistan terutama selama rezim 

otokratis. 

Dari uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diambil adalah : 

H1 : Koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan 

 

2.2.6 Moderasi Kepemilikan Publik dalam Pengaruh Koneksi Politik terhadap 

Kinerja Perusahaan 

  Purba (2004) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara 

kepemilikan saham publik dengan kinerja perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Jika 

proporsi saham publik lebih dari 40%, maka kinerja perusahaan akan meningkat. 

Memperbesar kepemilikan saham oleh publik bisa mendorong pihak manajemen 

perusahaan untuk lebih transparan dan lebih meningkatkan kinerja perusahaan. Hal itu 

juga didukung penelitian lain yaitu Gitundu, et al (2016) bahwa kepemilikan individu 

mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA), hal ini 

membuktikan bahwa perusahaan sangat mengharapkan adanya investasi yang memadai 

dari investor individual (publik) sehingga bisa menambah modalnya dalam menunjang 

kinerja perusahaannya mengingat bahwa kepemilikan publik merupakan sumber 

pendanaan eksternal perusahaan yang diperoleh dari pernyataan saham oleh 

masyarakat. 
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 Jika koneksi politik berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, maka 

kepemilikan publik akan memperkuat pengaruh tersebut karena perusahaan terdorong 

untuk meningkatkan kinerjanya dengan adanya pengawasan publik yang ketat. Jika 

koneksi politik berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, pengaruh itu akan 

bisa dikurangi dengan kepemilikan publik. Kepemilikan publik akan memperlemah 

pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan monitoring masyarakat mampu 

memotivasi perusahaan untuk memperbaiki kinerjanya yang buruk.  

 Dengan demikian, kepemilikan publik dikatakan bisa memoderasi pengaruh 

koneksi politik terhadap kinerja perusahaan. 

 Dari uraian di atas maka hipotesis yang dapat diambil adalah : 

H2 : Kepemilikan publik memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Berhubung peneliti tergabung dalam kolaborasi riset, terdapat 2 kerangka 

pemikiran. Dalam kerangka besar terdapat berbagai variabel antara lain koneksi 

politik, kepemilikan keluarga, komisaris dari keluarga, good corporate governance, 

hutang perusahaan, kinerja keuangan, kinerja pasar, biasaya pendanaan, kepemilikan 

publik, dan komisaris independen. Berikut merupakan kerangka besar  kolaborasi 

koneksi politik : 
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Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran Kolaborasi 

Berikut merupakan kerangka peneliti mengenai pengaruh koneksi politik 

terhadap kinerja perusahaan dengan kepemilikan publik sebagai variabel moderasi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2. Kerangka Pemikiran Peneliti 

Kinerja Perusahaan 
Koneksi Politik 

(+/-) 

Kepemilikan Publik 

Variabel Kontrol : 

Size 

Leverage 
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2.4.  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan kerangka yang telah dibentuk di atas, berikut 

adalah hipotesis yang dapat diajukan: 

H1 : Koneksi Politik berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan 

H2 : Kepemilikan publik memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap kinerja 

perusahaan.


