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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Sebelum penelitian ini, telah terdapat beberapa penelitian yang mengulas 

mengenai koneksi politik, bank loan, dan kinerja keuangan. Berikut terdapat 

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

lain: 

1.  Wei-Che Tsai, Wei-Yuan Wang, Po-Hsin Ho, dan Chih-Yung Lin (2016) 

Penelitian yang dilakukan olehWei-Che Tsai, Wei-Yuan Wang, Po-Hsin Ho, dan 

Chih-Yung Lin (2016) ini mengambil topik tentang “Bank Loan Supply in the 

Financial Crisis: Evidence from the Role of Political Connection”. Dengan variabel 

penelitian perusahaan yang terkoneksi politik akan mendapatkan privilege dalam 

melakukan pinjaman bank dengan suku bunga yang rendah. 

 Suku bunga yang rendah diperoleh pra krisis keuangan sedangkan pasca krisis 

keuangan suku bunga kembali normal dan memberi nilai tambah pada perusahaan 

juga membantu mereka memperoleh dana talangan dan menggunakan teknik analisis 

data linier berganda. Hasil dari penelitian Wei-Che Tsai, Wei-Yuan Wang, Po-Hsin 

Ho, dan Chih-Yung Lin (2016) perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik akan 

mendapatkan privilege/ hak istimewa dalam melakukan pinjaman bank dan dengan 

suku bunga yang rendah walaupun, perusahaan dalam masa krisis keuangan akan 

mendapatkan hak istimewa dalam melakukan pinjaman bank kembali. Persamaan 
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penelitian Wei-Che Tsai, Wei-Yuan Wang, Po-Hsin Ho, dan Chih-Yung Lin (2016) 

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah : 

A. Peneliti menggunakan variabel bank loan sebagai variabel dependen dan 

variabel independen yaitu koneksi politik. Sedangkan Wei-Che Tsai, Wei-Yuan 

Wang, Po-Hsin Ho, dan Chih-Yung Lin (2016) juga menggunakan variabel bank 

loan sebagai variabel dependen dan variabel independen yaitu koneksi politik. 

B. Peneliti menggunakan teknik analisis data regresi linier bergandadan Wei-Che 

Tsai, Wei-Yuan Wang, Po-Hsin Ho, dan Chih-Yung Lin (2016) menggunakan 

teknik analisis data regreasi linier berganda juga. 

Perbedaan penelitian Wei-Che Tsai, Wei-Yuan Wang, Po-Hsin Ho, dan Chih-Yung 

Lin (2016) dengan penelitian yang akan dilakukan adalah : 

A. Peneliti menggunakan variabel independen koneksi politik dan variabel 

dependen bank loan yang mempengaruhi kinerja keuangan. Sedangkan Wei-Che 

Tsai, Wei-Yuan Wang, Po-Hsin Ho, dan Chih-Yung Lin (2016)menggunakan 

variabel independen koneksi politik dan variabel dependen yaitu bank loan pasca 

krisis keuangan. 

B. Peneliti menggunakan perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) sedangkan Wei-Che Tsai, Wei-Yuan Wang, Po-Hsin Ho, 

dan Chih-Yung Lin (2016) menggunakan perusahaan-perusahaan yang 

terkoneksi politik di Taiwan. 
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C. Peneliti menggunakan teknik analisis data statistik spss dan metode jalur analisis 

path sedangkan Wei-Che Tsai, Wei-Yuan Wang, Po-Hsin Ho, dan Chih-Yung 

Lin (2016) tidak menggunakan. 

2 Yin-Hua Yeh, Pei-Gi Shu, dan Shean-Bii Chiu  (2013) 

Penelitian yang dilakukan olehYin-Hua Yeh, Pei-Gi Shu, dan Shean-Bii Chiu 

(2013) ini mengambil topik tentang “Political connections, corporate governance and 

preferential bank loan”. Dengan variabel penelitian perusahaan yang terkoneksi 

politik akan mendapatkan pinjaman jangka panjang tanpa agunan dari bank yang 

dikendalikan pemerintah dan juga mendapatkan perlakuan yang paling istimewa 

akibat perusahaan yang terkoneksi politik.  

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari 

penelitian Yin-Hua Yeh, Pei-Gi Shu, dan Shean-Bii Chiu (2013) yaitu Bahwa 

perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik mendapatkan akses kemudahan 

dalam pinjaman bank dan posisi partai yang berkuasa mempengaruhi jenis-jenis 

pinjaman bank preferensial danbagaimana tata kelola perusahaan terkait dengan 

pinjaman bank preferensial. 

Persamaan penelitian Yin-Hua Yeh, Pei-Gi Shu, dan Shean-Bii Chiu (2013) dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah : 

A. Peneliti menggunakan variabel independen dan variabel dependen yaitu koneksi 

politik dan bank loan dan Yin-Hua Yeh, Pei-Gi Shu, dan Shean-Bii Chiu (2013) 

juga menggunakan variabel independen dan variabel dependen yaitu koneksi 

politik dan bank loan. 
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B. Peneliti menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda dan Yin-Hua 

Yeh, Pei-Gi Shu, dan Shean-Bii Chiu (2013) menggunakan teknik analisis data 

regreasi linier berganda juga. 

Perbedaan penelitian Yin-Hua Yeh, Pei-Gi Shu, dan Shean-Bii Chiu (2013) dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah : 

A. Peneliti menggunakan variabel koneksi politik berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan dengan bank loan sebagai variabel mediasi sedangkan Yin-Hua Yeh, 

Pei-Gi Shu, dan Shean-Bii Chiu (2013) menggunakan variabel koneksi politik 

berpengaruh terhadap GCG (Good Corporate Governance) dengan bank loan. 

B. Peneliti menggunakan perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) sedangkan Yin-Hua Yeh, Pei-Gi Shu, dan Shean-Bii Chiu 

(2013) menggunakan perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik di Taiwan. 

C. Peneliti menggunakan teknik analisis data statistik spss dan metode jalur analisis 

path sedangkan Yin-Hua Yeh, Pei-Gi Shu, dan Shean-Bii Chiu (2013)tidak 

menggunakan. 

3 Jinyu Yang, Jun Lian dan Xing Liu ( 2012 ) 

Penelitian yang dilakukan oleh Jinyu Yang, Jun Lian dan Xing Liu (2012) ini 

mengambil topik tentang “Political Connection, Bank Loans, and Firm Value”. 

Dengan variabel penelitian Perusahaan yang terhubung secara politik mencegah 

manfaatnya dilanggar dan mendapatkan subsidi pemerintah, prioritas pembiayaan 

dan pemotongan pajak juga. 
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Teknik analisis data linier berganda dan hasil dari penelitian Jinyu Yang, Jun 

Lian dan Xing Liu (2012) Perusahaan yang terhubung secara politik dapat 

memperoleh manfaat daribanyak aspek, seperti pinjaman bank dan pengembalian 

uang pajak, bahkan pinjaman bank mempengaruhi nilai perusahaan dengan 

menyediakan dana murah untuk pribadi perusahaan sehingga mereka dapat 

memahami berbagai peluang investasi. Itu juga kemungkinan bahwa pinjaman bank 

mempengaruhi nilai perusahaan melalui tarif pajak yang lebih rendah dan terhindar 

daririsiko kebangkrutan.  

Kemungkinan lain adalah bahwa pinjaman bank mempengaruhi nilai perusahaan 

melalui fungsi transfer sinyal dari hutang. Persamaan penelitian Jinyu Yang, Jun 

Lian dan Xing Liu (2012) dengan penelitian yang akan dilakukan adalah : 

A. Peneliti menggunakan variabel independen yaitu koneksi politik dan Jinyu 

Yang, Jun Lian dan Xing Liu (2012) juga menggunakan variabel independen 

yaitu koneksi politik.  

B. Peneliti menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda dan Jinyu 

Yang, Jun Lian dan Xing Liu (2012) menggunakan teknik analisis data regreasi 

linier berganda juga. 

Perbedaan penelitian Jinyu Yang, Jun Lian dan Xing Liu (2012) dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah : 

A. Peneliti menggunakan variabel bank loan berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan sedangkan Jinyu Yang, Jun Lian dan Xing Liu (2012) menggunakan 

variabel bank loan berpengaruh terhadap  firm value. 
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B. Peneliti mencari data perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan Jinyu Yang, Jun Lian dan 

Xing Liu (2012) menggunakan perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik 

di China.  

C. Peneliti menggunakan teknik analisis data statistik spss dan metode jalur analisis 

path sedangkan Jinyu Yang, Jun Lian dan Xing Liu (2012) tidak menggunakan. 
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Tabel 2.1 

Tabel Penelitian Terdahulu 

 

 

Keterangan 

Wei-Che Tsai, Wei-Yuan 

Wang, Po-Hsin Ho, dan 

Chih-Yung Lin 

( 2016 ) 

Yin-Hua Yeh, Pei-Gi Shu, 

dan Shean-Bii Chiu  

( 2013 ) 

Jinyu Yang, Jun Lian dan 

Xing Liu 

( 2012 ) 

 

Topik 

Penelitian 

Bank Loan Supply in the 

Financial Crisis: 

Evidence from 

the Role of Political 

Connection 

Political connections, 

corporate governance and 

preferential 

bank loan 

Political Connection, 

Bank Loans, and Firm 

Value 

 

Tujuan 

Penelitian 

 

 

Untuk mengetahui 

koneksi politik terhadap 

bank loan pasca krisis 

keuangan. 

Untuk mengetahui pengaruh 

koneksi politik terhadap 

GCG dan bank loan. 

Untuk mengetahui 

pengaruh koneksi politik 

terhadap bank loan yang 

akan berdampak juga 

pada firm value. 

 

Variabel 

Independen 

 

 

Koneksi Politik 

 

 

 

Koneksi Politik 

 

 

 

Koneksi Politik 

 

Variabel 

Dependen 

 

 

 

Bank Loan 

 

Bank Loandan GCG ( Good 

Corporate Governance ) 

 

 

Debt dan Firm Value 

Teknik 

Analisis 

Data 

 

Linier Berganda 

 

Linier Berganda 

 

Linier Berganda 

 

 

Hasil 

Penelitian 

Koneksi politik 

berpengaruh terhadap 

bank loan sehingga 

dalam penelitian ini 

perusahaan-perusahaan 

yang terkoneksi politik 

dapat melakukan 

pinjaman bank sebelum 

krisis keuangan dengan 

suku Bunga yang rendah 

akan tetapi setelah krisis 

keuangan perusahaan 

tersebut dapat melakukan 

pinjaman bank dengan 

suku bunga normal. 

Koneksi politik berpengaruh 

positif terhadap bank 

loansehingga perusahaan-

perusahaan yang terkoneksi 

politik dapat melakukan 

pinjaman bank dengan 

mudah dan suku bunga yang 

rendah berbeda jika  

dibandingkan perusahaan-

perusahaan yang tidak 

terkoneksi politik tidak 

mudah dalam melakukan 

pinjaman bank dan 

mendapatkan suku bunga 

yang rendah. 

Koneksi politik 

berpengaruh signifikan 

terhadap bank loan 

sehingga perusahaan-

perusahaan yang 

terkoneksi politik dapat 

melakukan pinjaman 

bank dengan mudah dan 

dengan suku bunga yang 

rendah. Juga dengan 

perusahaan-perusahaan 

yang terkoneksi politik 

dengan bank loan 

mampu membawa firm 

value perusahaan lebih 

baik. 

 

Sumber : Wei-Che Tsai, Wei-Yuan Wang, Po-Hsin Ho, dan Chih-Yung Lin (2016), Yin-Hua Yeh, 

Pei-Gi Shu, dan Shean-Bii Chiu (2013), Jinyu Yang, Jun Lian dan Xing Liu (2012). 
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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 Keuangan 

 Menurut Mulyadi (2007) pengertian dari kinerja keuangan adalah penentuan 

secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan 

sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan Munawir 

(2004) tujuan dari kinerja keuangan sendiri adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas perusahaan dimana, perusahaan harus 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas perusahaan dimana, perusahaan harus 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya. 

3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan dimana, untuk mengukur 

kinerja laba perusahaan yang didapatkan dari sumber daya yang dimiliki.  

4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas perusahaan dimana, perusahaan dapat 

mampu membayar pokok hutang dan beban bunga pada waktunya sehingga 

perusahaan dapat mempertahankan usahanya supaya tetap stabil. 

Secara teori terdapat jenis-jenis dari kinerja keuangan yang diukur dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas, 

rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Berikut jenis-jenis dari kinerja keuangan 

berdasarkan teori rasio-rasio keuangan antara lain : 
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1. Rasio Likuiditas : Kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban  

jangka  pendek. 

2. Rasio Solvabilitas  : Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka panjangnya. 

3. Rasio Aktivitas     : Kemampuan perusahaan dalam mengelola aset yang   

dimiliki secara efektif dan efisien dalam jangka panjang dan jangka pendek. 

4. Rasio Profitabilitas : Kinerja laba yang diperoleh oleh perusahaan dari sumber 

daya yang dimiliki. 

Untuk mengukur rasio likuiditas dengan menggunakan ukuran antara lain current 

ratio, quick ratio, dan cash ratio. Berikut adalah teori dari current ratio, quick ratio, 

dan cash ratio antara lain : 

1. Menurut Kasmir (2016) Current Ratio adalah merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya yaitu 

berupa hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. 

2. Quick Ratio adalah merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang 

paling liquid. 

3. Cash Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya uang kas 

yang tersedia untuk melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan dengan 

ditunjukkan tersedianya dana kas atau setara kas.  

Kemudian, untuk mengukur rasio solvabilitas dengan menggunakan ukuran antara 

lain Debt Total Asset Ratio (DTA) dan  Time Interest Earned Ratio (TIE). Berikut 
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adalah teori dari Debt Total Asset Ratio (DTA) dan Time Interest Earned Ratio (TIE) 

antara lain : 

1. Menurut Syamsuddin (2006) Debt Total Asset Ratio (DTA) adalah digunakan 

untuk mengukur seberapa jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. 

2. Secara teori Time Interest Earned Ratio (TIE) adalah merupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi beban bunga 

di masa depan.  

Selanjutnya untuk mengukur rasio aktivitas dengan menggunakan ukuran antara lain 

Rasio perputaran piutang, Rasio perputaran persediaan dalam jangka pendek dan 

juga dalam jangka panjang ukuran yang mengukur rasio aktivitas yaitu Rasio 

perputaran aset tetap dan Rasio perputaran aset. Berikut teori dari Rasio piutang, 

Rasio persediaan dalam jangka pendek dan juga dalam jangka panjang ukuran dalam 

rasio aktivitas yaitu Rasio perputaran aset tetap dan Rasio perputaran aset. 

1. Rasio perputaran piutang adalah merupakan rasio untuk mengukur perbandingan 

total penjualan kredit terhadap piutang rata-rata. 

2. Rasio perputaran persediaan adalah merupakan rasio untuk mengukur tingkat 

efisiensi pemakaian persediaan barang dagang perusahaan. 

3. Rasio perputaran aset tetap adalah merupakan rasio untuk mengukur perbandingan 

antara penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan. 

4. Rasio perputaran aset adalah merupakan rasio perbandingan antara penjualan 

dengan total aktiva suatu perusahaan yang menjelaskan tentang kecepatan 

perputaran total aktiva dalam suatu periode tertentu. 
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Kemudian, untuk mengukur rasio profitabilitas dengan ukuran Gross Profit Margin 

(GPM), Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin (NPM), Return On Asset 

(ROA), Return On Equity (ROE). Berikut adalah teori dari Gross Profit Margin 

(GPM), Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin (NPM ), Return On 

Asset (ROA), Return On Equity (ROE) antara lain :  

1. Gross Profit Margin (GPM) adalah merupakan rasio untuk mengukur kinerja laba 

kotor yang diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang telah dicapai pada 

periode sama. 

2. Operating Profit Margin (OPM) adalah merupakan rasio untuk mengukur 

prosentase dari setiap penjualan yang tersisa setelah semua biaya dan beban lain 

seperti bunga, pajak, dan dividen saham preferen. 

3. Net Profit Margin (NPM) adalah rasio untuk mengukur profitabilitas perusahaan 

dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan.  

4. Return On Asset (ROA) adalah merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian 

diproyeksikan di masa yang akan datang. 

5. Return On Equity (ROE) adalah merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di suatu 

perusahaan. 

Pada penelitian ini, peneliti mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan 

Return On Asset (ROA) untuk mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap kinerja 

keuangan dengan bank loan sebagai variabel medasi sesuai pada judul penelitian. 

Berikut adalah formula dalam perhitungan uji variabel kinerja keuangan : 
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                        ..........1 

2.2.2  Koneksi Politik 

 Khwaja and Mian (2005) mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang 

terkoneksi politik di dunia mendapatkan intervensi dari pemerintah untuk 

mendapatkan pinjaman bank dengan suku bunga yang rendah. Menurut Faccio, 

Johnson, and Militon (2003) perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik selain 

mendapatkan benefit dari intervensi pemerintah, perusahaan-perusahaan yang 

terkoneksi politik juga mengalami leverage ratio yang tinggi dan membuat kinerja 

perusahaan menjadi buruk. 

 Koneksi politik juga memiliki banyak benefit antara lain mendapatkan subsidi 

pemerintah dan preferensi pajak juga industri perbankan sebagai sasaran politis 

untuk para politisi menjadikan industri perbankan yang terkoneksi politik sebagai 

sumber pendanaan untuk tujuan kepentingan partai. Begitupun perusahaan-

perusahaan BUMN/Swasta yang terkoneksi politik mampu melakukan pinjaman 

bank secara mudah dengan suku bunga yang rendah. Untuk mengetahui perusahaan-

perusahaan yang terkoneksi politik dapat di check nama-nama komisaris/direksi 

perusahaan-perusahaan baik BUMN/Swasta apakah juga menjabat sebagai anggota 

MPR bahkan Menteri di lingkungan pemerintahan. Kemudian, koneksi politik dalam 

penelitian ini mengukurnya dengan variabel dummy. 

            

  

 

 

 
ROA (Return On Asset) = Laba bersih x 100 % 

           Total Aset 
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2.2.3 Bank Loan 

Bank loan merupakan sumber pendanaan yang diperoleh perusahaan dari 

hutang maupun modal sendiri. Banyak perusahaan-perusahaan yang memperoleh 

sumber pendanaan dari hutang melalui bank. Dengan sumber pendanaan hutang dari 

bank maka perusahaan harus mengelola hutang tersebut dengan baik jika tidak, maka 

akan berdampak buruk bagi kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. Menurut 

Claessends, S., Feijen, E. And Laeven, L.(2008) mengungkapkan bahwa perusahaan-

perusahaan yang terkoneksi politik banyak mendapatkan benefit antara lain 

mendapatkan pinjaman bank dengan mudah, dikenakan pajak secara khusus, subsidi 

pemerintah, suku bunga rendah, persetujuan lahan. 

Yang mana akan dikembangkan perusahaan untuk ekspansi juga menjadi 

prioritas perusahaan dibawah pengendalian pemerintah langsung. Itulah mengapa 

perusahaan-perusahaan BUMN menjadi prioritas dan mendapatkan privilege/hak 

istimewa dari pemerintah karena terkoneksi politik dengan pemerintah. Pinjaman 

bank digunakan sebagai sumber pendanaan bagi para politisi yang tergabung di 

partai politik pendukung pemerintah untuk mendanai kepentingan partai politik dan 

sumber pendanaan bagi perusahaan-perusahaan swasta/BUMN yang terkoneksi 

politik. Uji variabel bank loan diukur dengan melihat pada liabilitas jangka pendek 

yang terdapat di setiap laporan posisi keuangan perusahaan baik perusahaan yang 

terkoneksi politik maupun perusahaan yang tidak terkoneksi politik di Bursa Efek 

Indonesia (BEI).  
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2.2.4 Pengaruh koneksi politik terhadap kinerja keuangan  

 Koneksi politik sangat berkorelasi terhadap kinerja keuangan dengan 

ditunjukkan oleh pengaruh perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik dapat 

melakukan pinjaman bank dengan mudah dengan suku bunga yang rendah pra krisis 

keuangan. Namun, perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik tersebut dapat 

melakukan pinjaman bank kembali dengan suku bunga normal pasca krisis 

keuangan. 

Menurut Chava, livdan dan Purnanandam (2009) melakukan penelitian 

bahwa jika perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik akan memiliki risiko 

hutang yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan yang tidak terkoneksi 

politik. Hal itu dapat menganggu kewajiban jangka panjang jika perusahaan tersebut 

terkoneksi politik dimana, tingkat bunga pinjaman yang tinggi harus dihadapi oleh 

perusahaan tsb dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Tingkat 

bunga pinjaman yang tinggi akan berpengaruh buruk terhadap kinerja keuangan 

perusahaan karena sumber pendanaan perusahaan juga diperoleh dari hutang bank. 

Selain itu terdapat penelitian dari Song,Y., Yang, J & Yang, Q (2016) pengaruh 

perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik akan berpengaruh terhadap gaji 

karyawan dimana, gaji karyawan merupakan beban operasional perusahaan dalam 

laporan keuangan. 

 Penelitian yang dilakukan juga oleh Faccio, Masulis, dan McConnell (2006) 

mengungkapkan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik akan lebih mudah untuk 

mendapatkan pinjaman hutang bank tetapi akan berisiko tinggi terhadap kinerja 

keuangan apabila hutang tidak dikelola dengan baik.Pada penelitian ini, terdapat dua 
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hasil penelitian yaitu koneksi politik berpengaruh positif dan berpengaruh negatif 

terhadap kinerja keuangan. Dimana jika koneksi politik berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan karena, perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik akan 

mendapatkan sumber pinjaman bank dengan mudah dan mendapatkan suku bunga 

yang rendah ketika perusahaan membutuhkan pinjaman bank tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan dan sebagai suntikan dana bagi perusahaan. 

Kemudian pengaruh negatif koneksi politik terhadap kinerja keuangan ketika 

perusahaan tidak dapat mengelola hutang yang didapatkan dari bank tersebut dengan 

baik sehingga akan mempengaruhi leverage ratio pada perusahaan dan berdampak 

pada kinerja perusahaan. Dan pengaruh koneksi politik terhadap kinerja keuangan 

merumuskan sebuah hipotesis penelitian yaitu: 

H1 : Koneksi politik berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

2.2.5 Pengaruh koneksi politik terhadap bank loan 

Politik sangat kental terjadi di Indonesia, ditunjukkan dengan banyak nya 

partai politik yang berdiri dan beranggotakan banyak sekali kader partai di setiap 

provinsi.Instansi-instansi baik BUMN maupun swasta tidak luput dari unsur politis 

karena intervensi politik dari partai politik pendukung pemerintah untuk melakukan 

intervensi khususnya industri perbankan BUMN. Yang bertujuan sebagai sumber 

pendanaan bagi politisi pendukung pemerintah untuk mendanai kepentingan partai 

politik, dan  perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik mendapatkan pinjaman 

bank dengan mudah dan mendapatkan suku bunga yang rendah. Menurut Khwaja 

and Mian (2005) meneliti bahwa perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik di 

Pakistan memperoleh pinjaman bank dua kali lebih besar dengan suku bunga yang 
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rendah dibandingkan perusahaan-perusahaan yang tidak terkoneksi politik. 

Perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik baik perusahaan swasta/ BUMN 

dapat diketahui dengan cara mengetahui nama direksi apakah menjadi bagian dari 

anggota MPR bahkan Menteri yang merupakan salah satu kader dari partai politik 

pendukung pemerintah. 

Sapienza (2004) telah melakukan penelitian dan mengungkapkan bahwa suku 

bunga yang dimiliki oleh bank-bank BUMN di Italia dibebankan terhadap 

pemerintah. Dan juga menurut Charumilind, C., Kali, R., Wiwattanakantang, 

Y.,(2006) mengungkapkan bahwa sebagian penelitian juga menunjukkan sebagian 

besar jumlah bank loan bank-bank BUMN dikendalikan oleh Pemerintah. Partai 

oposisi pemerintah tidak mendapatkan pinjaman bank secara mudah dan khusus 

untuk mendapatkan suku bunga yang rendah karena partai oposisi berada di luar 

pemerintahan dan tidak mendukung pemerintah yang sedang berkuasa.Dan terdapat 

juga peneliti Adhikari, A., Derashid, C.And Zhang, H. (2006) yang mengungkapkan 

bahwa perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik dengan pemerintah di 

Malaysia membayar tarif pajak efektif lebih rendah dibandingkan perusahaan-

perusahaan yang tidak terkoneksi politik. 

H2 : Koneksi politik berpengaruh positif terhadap bank loan 

2.2.6 Pengaruh bank loan terhadap kinerja keuangan  

Perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik mendapatkan pinjaman bank 

dengan mudah dan mendapatkan suku bunga yang rendah sebagai sumber pendanaan 

yang didapatkan dari hutang melalui bank.Bahkan perusahaan-perusahaan yang 

memperoleh sumber pendanaan dari modal sendiri. Menurut Petersen (2009) 
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mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik akan 

melakukan pinjaman hutang bank kembali walaupun suku bunga pinjaman normal 

sebagai sumber pendanaan perusahaan melalui hutang untuk memenuhi likuiditas 

perusahaan. Bahkan terdapat penelitian yang dilakukan oleh Bai, C., Lu, J. And Tao, 

Z. (2005) perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik yang memperoleh hutang 

bank yang tinggi, bank akan lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman hutang 

bank terhadap perusahaan tersebut.  

Perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik akan pinjaman hutang bank, 

walaupun suku bunga kembali dengan normal sebelum krisis keuangan dan juga 

perusahaan-perusahaan yang memperoleh sumber pendanaan dari hutang bank harus 

mampu mengelola hutang dengan baik sehingga tidak berpengaruh terhadap leverage 

ratio dan membuat kinerja keuangan perusahaan menjadi baik. Sebaliknya, jika 

perusahaan tidak dapat mengelola hutang yang diperoleh dengan baik maka akan 

berpengaruh terhadap kinerja hutang itu sendiri yang ditunjukkan dengan leverage 

ratio menjadi buruk pada perusahaan. Oleh sebab itu, bank loandalam penelitian ini 

menunjukkan pengaruh yang positif dan negatif  terhadap kinerja keuangan  

H3: Bank loan berpengaruh terhadap kinerja keuangan  

2.2.7 Pengaruh koneksi politik terhadap kinerja keuangan dengan bank loan 

sebagai variabel mediasi 

Dengan adanya perusahaan-perusahaan yang terkoneksi politik semakin 

memudahkan perusahaan mendapatkan pinjaman bank dengan suku bunga yang 

rendah pra krisis keuangan. Sedangkan pasca krisis keuangan perusahaan akan 

mendapatkan suku bunga yang normal dalam melakukan pinjaman bank berikutnya, 
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dengan melakukan pinjaman bank secara masif maka perusahaan akan berhadapan 

dengan tingkat bunga pinjaman yang tinggi yang akan menyebabkan risiko gagal 

bayar dan merupakan kewajiban jangka panjang perusahaan yang harus dipenuhi. 

Tingkat bunga pinjaman yang tinggi akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan menjadi buruk, pengelolaan keuangan perusahaan juga tidak akuntable 

yang ditunjukkan dengan laporan keuangan perusahaan yang tidak efektif dan 

efisien. Dalam penelitian inilah uji variabel bank loan dan kinerja keuangan yang 

dipengaruhi oleh pengaruh koneksi politik. 

H4: Koneksi politik berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan bank loan 

sebagai variabel mediasi 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Berikut merupakan kerangka besar dari penelitian kolaborasi dan kerangka 

pemikiran mengenai analisis pengaruh koneksi politik terhadap kinerja keuangan 

dengan bank loan sebagai variabel mediasi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPEMILIKAN 

KELUARGA 

KOMISARIS 

DARIKELUARGA 

KONEKSI 

POLITIK 
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                                             H2(+)                                                                                     H3 (+/-) 

  

 

  

 

                    Sumber : diolah         

2.4. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibentuk di atas, berikut adalah 

hipotesis yang dapat diajukan: 

H1 : Koneksi politik berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

H2 : Koneksi politik berpengaruh positif terhadap bank loan 

H3 : Bank loan berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

H4  : Koneksi politik berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan bank loan 

sebagai variabel mediasi.

Koneksi 

Politik 

Bank 

Loan 

Kinerja 

Keuangan 

Variabel Kontrol 

 Size 

 Leverage 


