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ABSTRACT 

Political connections are difficult or expensive resources for companies. Politics is a 

determining factor for companies to get profits. This research is the effect of political 

connections on financial performance and corporate funding decisions. The sample in this 

study are companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2014-2017. The results of 

the study explain that political connections have a negative effect on financial but not 

significant, what mean that companies with political connections performance lower than 

companies do not political connections. In addition, political connections have negative effect 

on financing decisions, which means that politically connected companies tend to have lower 

debt compared to companies that are not politically connected but not significant. Overall, 

this study explains that politically connected companies do not use political ties so that they 

cannot improve company performance and the cost of debt is very hight if the company is 

politcally connected. 

Keywords : Political Connections, Financial Performance, Financing Decision. 

 

PENDAHULUAN  

Pengelolaan suatu bisnis, 

keberhasilan sebuah perusahaan yang 

diraih tidak terlepas dari lingkungan 

perusahaan itu sendiri. Menurut Pearce II 

& Robinson (2016, p. 92) lingkungan 

perusahaan yang dapat mempengaruhi 

kinerja perusahaan salah satunya yakni 

lingkungan jauh yang didalamnya 

mencakup 5 aspek yaitu, aspek politik, 

aspek ekonomi, aspek sosial, aspek 

teknologi, dan aspek ekologi. Dari sini 

dapat diketahui bahwa aspek lingkungan 

politik merupakan salah satu penyebab 

kesuksesan perusahaan dalam 

mengembangkan bisnisnya. Manfaat dari 

politik itu sendiri adalah untuk menentukan 

kebijakan publik yang dapat menunjang 

efektivitas dan efisisensi dalam dunia 

bisnis, dan begitupun dengan dunia bisnis 

yang dapat menunjang kegiatan politik 

suatu negara, dari sini dapat diambil 

kesimpulan sementara bahwasannya bisnis 

dan politik sangatlah berkaitan. Dari 

rumusan yang telah dipaparkan terkait 

timbal balik hubungan politik dengan 

perusahaan muncullah istilah perusahaan 

yang terkoneksi politik (Habibah, 2018). 
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Menurut Faccio, M., Dame, N., 

Caprio, L., Fisman, R., Mcconnel, J., 

Mitton, T., Stolin, D (2006) perusahaan 

dikatakan terkoneksi politik apabila salah 

satu dari pemegang saham terbesar 

perusahaan merupakan anggota parlemen, 

seorang menteri atau seorang kepala negara 

atau juga seseorang yang memiliki 

hubungan erat dengan politisi yaitu siapa 

pun baik secara langsung atau tidak 

langsung mengendalikan 10% suara. Lebih 

lanjut, keterkaitan bisnis dan politik yaitu 

dimana politik sendiri adalah proses 

menentukan kebijakan-kebijakan yang ada 

dalam suatu negara. Sedangkan bisnis 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan 

dan keuntungan itu tidak mungkin 

didapatkan jika bisnis tersebut didirikan di 

wilayah atau di negara yang kebijakannya 

tidak mendukung keberadaan bisnis 

tersebut. Oleh karena itu bisnis dan politik 

sangatlh berkaitan. 

Koneksi politik adalah sumber daya 

yang sulit atau mahal bagi perusahaan lain 

untuk mendapatkan kepemilikan adalah 

sumber keunggulan kompetitif (Sutopo, B., 

Trinugroho, I., dan Damayanti,S,M., 2017). 

Politik merupakan faktor penentu yang 

penting dari profitabilitas perusahaan 

(Agrawal & Knober, 2001). Politik juga 

dapat membantu perusapaan dengan 

pengetahuan tentang prosedur dan 

memprediksi tindakan yang akan dilakukan 

pemerintah. Faccio (2006) menjelaskan 

bahwa untuk memperoleh kinerja financial 

yang baik maka perusahaan melakukan 

political connection dikarenakan politik 

merupakan salah satu penentu utama dari 

lingkungan kelembagaan suatu negara. 

Penelitian terdahulu yang terkait 

dengan koneksi politik didapatkan hasil 

yang perlu diperhitungkan kembali 

penelitihannya, karena terdapat hasil yang 

berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh 

Boubakri,N., J.Cosset, and W.Saffar. 

(2012) menunjukkan hasil bahwa koneksi 

politik berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja operasi perusahaan dan kinerja 

pembiayaan perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sutopo et al., (2017) bahwa 

koneksi politik terhadap kinerja bank 

berpengaruh positif signifikan, sedangkan 

koneksi politik terhadap biaya pendanaan 

bank berpengaruh negatif tidak signisikan. 

Perbedaan hasil penelitian terdahulu 

dan pentingnya koneksi politik bagi 

kelangsungan hidup perusahaan, maka 

penulis tertarik untuk meneliti tentang 

pengaruh koneksi politik terhadap kinerja 

keuangan dan keputusan pembiayaan 

perusahaan. 

KERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS PENELITIAN  

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap 

Kinerja Keuangan 

Keunggulan yang didapatkan oleh 

perusahaan yang memiliki koneksi politik 

yaitu perusahaan yang akan mudah dalam 

mendapatkan proyek pemerintah karena 

adanya politisi yang ada didalam susunan 

direksi perusahaan, selain itu kemudahan 

dalam mendapatkan akses pembiayaan 

hutang yang bisa dimanfaatkan oleh 

perusahaan yang memiliki koneksi politik 

akan membantu perusahaan yang 

mengalami tekanan dalam keuangannya 

untuk bisa bertahan dan bisa terus bersaing 

dalam industrinya. 

Faccio (2010) menemukan bahwa 

terlepas dari keuntungan yang mereka 

peroleh, perusahaan yang terhubung secara 

politis menunjukkan kinerja akuntansi yang 

lebih buruk daripada perusahaan yang tidak 

terhubung. Di perancis, perusahaan yang 

terhubung secara politis menunjukkan laba 

yang lebih rendah karena tagihan upah 

yang lebih tinggi. Namun demikian Sutopo 

et al., (2017) menjelaskan bahwa koneksi 

politik akan meningkatkan kinerja bank 

dan dengan adanya koneksi politik 

mendapatkan biaya pendanaan yang lebih 

rendah. 

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap 

Keputusan Pembiayaan 
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Koneksi politik adalah sumber daya 

yang sulit atau mahal bagi perusahaan lain 

untuk mendapatkannya. Koneksi politik 

lebih bermanfaat bagi perusahaan dimana 

politik merupakan penentu penting dari 

profitabilitas. Dengan adanya perusahaan 

terkoneksi dengan politik maka perusahaan 

diuntungkan dengan mendapatkannya 

akses pembiayaan terutama pinjaman bank, 

selain itu bank mendapatkan bunga 

deposito yang lebih rendah. Tetapi dengan 

terkoneksinya perusahaan dengan politik 

menyebabkan adanya peningkatan biaya 

hutang. 

Perusahaan terkoneksi politik 

termudahkan dalam pembiayaan karena 

memiliki akses yang lebih mudah ke utang 

jangka panjang. Manfaat dari utang jangka 

panjang yaitu mengurangi pajak, biaya 

modal rendah, biaya bunga terbatas, tidak 

mengubah pengendalian dan lebih 

fleksibel. Dengan adanya utang jangka 

panjang perusahaan mampu mengatur atau 

mengontrol pembiayaan dari segi utang. 

Oberholzer-gee (2003) meneliti 

strategi pembiayaan perusahaan yang 

terhubung secara politis di Indonesia 

selama masa kepresidenan Suharto dan 

menemukan bahwa karena perusahaan 

yang terhubung secara politi memiliki 

akses yang lebih mudah terhadap pinjaman, 

mereka lebih kecil kemungkinannya untuk 

diperdagangkan secara publik di luar 

negeri. 

Mara Faccio et al., (2006) 

mengungkapkan bahwa perusahaan yang 

terhubung secara politik engan kesulitan 

keuangan lebih mungkin untuk 

diselamatkan dibandingkan dengan 

perusahaan tidak terhubung. Mereka 

menyimpulkan bahwa faktor pemberi 

pinjaman dalam keputusan pemberian 

pinjaman mereka kemungkinan bahwa 

peminjam akan diselamatkan ketika 

mereka menghadapi kesulitan keuangan 

dan karena itu lebih berhutang dari 

perusahaan yang tidak terhubung secara 

politis.  

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

koneksi politik terhadap kinerja keuangan 

dan keputusan pembiayaan perusahaan 

dengan kerangka pemikiran sebagai berikut 

: 
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Berdasarkan uraian diatas maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut 

: 

H1 : Koneksi politik berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan. 

H2 : Koneksi politik berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembiayaan.  

METODE PENELITIAN  

Rancangan Penelitian  

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini 

merupakan penelitian murni. Karena dalam 

penelitian ini hanya mengkasi hubungan 

antara teori yang ada, apakah teori tersebut 

saling berkaitan dan saling mempengaruhi 

atau tidak. Pada penelitian ini kumpulan 

data menggunakan data sekunder, karena 

data yang digunakan adalah data 

perusahaan. Berdasarkan metode 

penelitian, penelitian ini menggunakan 

penelitian historis dan penelitian kausal, 

karena data yang digunakan adalah laporan 

kinerja operasi maupun kinerja keuangan 

dan bertujuan untuk menguji pengaruh 

kinerja keuangan dan keputusan 

pembiayaan perusahaan yang terkoneksi. 

Selanjutnya berdasarkan dimensi waktu, 

penelitian ini menggunakan dimensi panel 

karena objek yang digunakan adalah 

perusahaan terkoneksi politik yang 

terdaftar di BEI periode 2014-2017.  

Identifikasi Variabel 

Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini terdapat 3 variabel yaitu 

variabel dependen, independen, dan 

variabel kontrol. Adapun identifikasi 

variabelnya adalah sebagai berikut: 

Variabel Dependen = Kinerja Keuangan 

(ROA) dan Keputusan Pembiayaan (DER) 

Variabel Independen = Koneksi Politik 

Variabel Kontrol = Ukuran Perusahaan 

(Size) dan Leverage 

Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah 

perusahaan publik yang terdaftar di BEI. 

Sampel yang digunakan adalah perusahaan 

yang terkoneksi politik pada periode 2014-

2017 yang termasuk dalam kriteria, 

sedangkan teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah metode Judgment 

(Purposive) Sampling agar mendapatkan 

hasil yang representatif. Kriteria sampel 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut 

(1) Perusahaan non keuangan. (2) 

Perusahaan yang menerbitkan laporan 

keuangan dalam mata uang Rupiah. (3) 

Perusahaan yang terkoneksi politik, dengan 

kriteria sebagai berikut (a) Direksi atau 

anggota dewan komisaris memangku 

jabatan sebagai anggota MPR periode 

2014-2019, atau (b) Direksi atau anggota 

dewan komisaris memangku jabatan 

sebagai angota kabinet dan menteri pada 

pemerintahan Bapak Joko Widodo periode 

2014-2019, atau (c) Para pemegang saham 

minimal ≥5% memangku jabatan sebagai 

anggota MPR/menteri, atau (d) Perusahaan 

yang dimiliki pemerintah atau perusahaan 

BUMN. (4) Perusahaan yang tidak 

terkoneksi politik, dengan kriteria sebagai 

berikut (a) Direksi atau anggota dewan 

komisaris tidak memangku jabatan sebagai 

anggota MPR periode 2014-2019, atau (b) 

Direksi atau anggota dewan komisaris tidak 

memangku jabatan sebagai anggota kabinet 

dan menteri pada pemerintahan Bapak Joko 

Widodo periode 2014-2019, atau (c) Para 

pemegang saham minimal ≥5% tidak 

memangku jabatan sebagai anggota 

MPR/menteri, atau (d) Perusahaan yang 

bergerak di industri yang sama dengan 

perusahaan terkoneksi politik dan memiliki 

total aset yang mendekati perusahaan 

terkoneksi politik.  

Teknik Analisis Data   
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Teknik analisa data yang digunakan 

adalah teknik analisi regresi linier berganda 

dan alat uji stratistik menggunakan spss.  

Regresi Linier Berganda 

Model regresi linier berganda 

digunakan untuk menguji pengaruh dari 

koneksi politik terhadap kinerja keuangan 

dan keputusan pembiayaan perusahaan 

dengan persamaan model sebagai berikut: 

Y1 = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e  
Y2 = α + β1X1 + β2X2 + e 

Keterangan:  

Y1  = Kinerja Keuangan 

Y2  = Keputusan Pembiayaan 

α  = Konstanta 

β1  = Koefisien Koneksi Politik 

β2  = Koefisien Ukuran Perusahaan 

β3 = Koefisien Leverage 

X1  = Koneksi Politik 

X2  = Ukuran Perusahaan 

X3  = Leverage 

e  = error  

HASIL ANALISIS DAN 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh koneksi politik terhadap 

kinerja keuangan dan keputusan 

pembiayaan perusahaan. Adapun sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini 

terdapat 36 sampel perusahaan, 18 

perusahaan terkoneksi politik dan 18 

perusahaan yang tidak terkoneksi politik. 

Berikut adalah penjelasan mengenai hasil 

pengujian dan penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan. 

Uji deskriptif 

Analisis deskriptif didalamnya 

menjelaskan mengenai variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

Berikut adalah penjelasan dari hasil 

deskriptif dari masing-masing variabel 

pada penelitian ini: 

Kinerja Keuangan (ROA)  

Dalam penelitian ini kinerja 

keuangan diukur dengan menggunakan 

rasio profitabilitas yaitu return on asset 

(ROA). Seperti yang dijelaskan pada bab 

sebelumnya bahwa ROA digunakan untuk 

mengukur kekuatan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan atau laba pada 

aset tertentu. Berikut adalah hasil analisis 

deskriptif ROA dari perusahaan yang 

terkoneksi politik dan perusahaan yang 

tidak terkoneksi politik: 

Tabel 1 

Deskriptif Variabel Kinerja Keuangan 
ROA TERKONEKSI (%) TIDAK TERKONEKSI (%) 

Minimum -18.04 -4.93 

Maksimum 20.68 20.43 

Rata-Rata 4.1147 5.6065 

Std Deviasi 6.76532 5.85921 

 Sumber : Data Diolah 

Berdasarkan tabel 1 bahwa ROA 

terendah pada perusahaan terkoneksi 

politik berada di angka -18.04% yang 

dimiliki oleh PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk pada tahun 2017. Hal ini 

disebabkan karena adanya pembengkakan 

total pengeluaran, kenaikkan biaya bahan 

bakar, pengeluaran biaya exra ordinary 

yang terdiri dari pembayaran pengampunan 

pajak (tax amnesty) dan denda legal di 

pengadilan Australia sehingga 

mengakibatkan penurunan laba pada PT 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Website 

Resmi Detik Finance, diakses pada 07 

Januari 2019).  

Pada perusahaan tidak terkoneksi 

politik berada di angka -4.93% yang 

dimiliki oleh PT Bakrieland Development 

Tbk pada tahun 2015. Hal ini disebabkan 
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karena PT Bakrieland Development Tbk 

mengalami terbelit utang besar, utang yang 

harus dituntaskan adalah obligasi konversi 

atau equity linked bonds dan adanya beban 

keuangan yang tinggi sehingga entitas anak 

ELYT mengalami akumulasi kerugian 

bersih dan defisiensi modal (Website 

Resmi Kontan, diakses pada 07 Januari 

2019).  

Pada total maksimum ROA, 

perusahaan yang terkoneksi politik berada 

diangka 20.68% yang dimiliki oleh PT 

Bukit Asam (Persero) Tbk pada tahun 

2017. Hal ini disebabkan karena PTBA 

mempunyai kemampuan manajemen 

perusahaan dalam merumuskan strategi 

diantaranya dengan peningkatan produksi, 

optimasi harga jual, serta efisiensi biaya. 

Selain itu PTBA juga melakukan penetrasi 

pasar untuk menjual batu bara low to 

medium calorie ditengah membaiknya 

harga batu bara. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan memiliki kemampuan 

yang baik dalam mengelola aktiva yang 

dimiliki sehingga bisa menghasilkan laba 

(Website Resmi Inews, diakses pada 07 

Januari 2019).  

Pada perusahaan tidak terkoneksi 

berada diangka 20.43% yang dimiliki oleh 

PT Golden Energy Mines Tbk pada tahun 

2017. Hal ini disebabkan karena adanya 

peningkatan penjualan bersih sehingga 

mampu membuat GEMS mengalami 

kenaikan pada ROA (Website Resmi 

Market Bisnis, diakses  pada 07 Januari 

2019). 

Rata-rata ROA perusahaan yang 

terkoneksi politik sebesar 4.1147 dan 

perusahaan yang tidak terkoneksi politik 

sebesar 5.6065. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan terkoneksi politik dalam 

mengelola efektifitas dan efisiensi aktiva 

lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak terkoneksi politik. 

Nilai standart deviasi perusahaan 

terkoneksi politik lebih tinggi 

dibandingkan perusahaan tidak terkoneksi 

yang berarti bahwa variasi perusahaan 

terkoneksi lebih banyak sehingga 

menyebabkan perusahaan tersebut lebih 

beresiko. 

Keputusan Pembiayaan (DER) 

Dalam penelitian ini keputusan 

pembiayaan perusahaan diukur 

menggunakan debt to equity ratio (DER). 

Rasio ini menunjukkan perbandingan 

antara pembiayaan dan pendanaan melalui 

hutang dengan pendanaan melalui ekuitas. 

Jika rasio ini semakin tinggi maka hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan 

perusahaan dalam membayar hutang 

kurang baik, berikut adalah hasil analisis 

deskriptif DER dari perusahaan terkoneksi 

politik dan perusahaan tidak terkoneksi 

politik:  

Tabel 2 

Deskriptif Variabel Keputusan Pembiayaan 
DER TERKONEKSI (X) TIDAK TERKONEKSI (X) 

Minimum 0.08 0.07 

Maksimum 5.11 13.54 

Rata-Rata 1.5210 1.6844 

Std Deviasi 1.05293 2.68467 

 Sumber : Data Diolah 

Berdasarkan tabel 2 bahwa DER 

terendah pada perusahaan terkoneksi 

politik berada diangka 0.08 yang dimiliki 

oleh PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 

pada tahun 2014. Pada perusahaan tidak 

terkoneksi politik berada diangka 0.07 

yang dimiliki oleh PT Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul Tbk pada tahun 

2014.  

Pada total maksimum perusahaan 

terkoneksi politik berada diangka 5.11 

yang dimiliki oleh PT Pembangunan 

Perumahan (Persero) Tbk pada tahun 2014. 
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Hal ini disebabkan karena PT PP 

melakukan akuisisi terhadap PT PP 

Dirganeka, akuisisi perusahaan peralatan 

berat, membuka divisi operasi baru (DVO 

4), serta mendirikan pabrik pracetak baru di 

Sadang Jawa Barat (Website Resmi 

Indonesia Investment, diakses pada 07 

Januari 2019). 

Pada perusahaan yang tidak 

terkoneksi politik berada diangka 13.54 

yang dimiliki oleh PT Tower Bersama 

Infrastructure Tbk ada tahun 2016. Hal ini 

disebabkan karena TBIG menyewakan 

menara dari PT Telekomunikasi Seluler, 

menyewakan tower kepada PT Indosat 

Tbk, menyewakan kepada PT XL Axiata 

Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia, 

sehingga TBIG mendapatkan pendapatan 

pendanaan yang cukup besar pada tahun 

2016 (Website Resmi Kontan, diakses pada 

07 Januari 2019) .  

Rata-rata DER perusahaan yang 

terkoneksi politik sebesar 1.5210 dan 

perusahaan yang tidak terkoneksi politik 

sebesar 1.6844. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan terkoneksi politik 

menggunakan DER 1.5210 sedangkan 

perusahaan tidak terkoneksi politik 1.6844 

sehingga perusahaan terkoneksi politik 

mampu membayar hutang dengan total 

equtitas yang dimiliki dengan baik. Nilai 

standar deviasi perusahaan tidak terkoneksi 

politik lebih besar dari perusahaan 

terkoneksi yang berarti bahwa variasi 

perusahaan tidak terkoneksi lebih banyak 

sehingga menyebabkan perusahaan tersebut 

lebih beresiko. 

Ukuran Perusahaan (SIZE) 

Ukuran perusahaan adalah suatu 

skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara 

antara lain dengan total aktiva, log size, 

nilai pasar saham, dan lain-lain. Berikut 

adalah hasil dari analisis deskriptif dari 

ukuran perusahaan (size): 

Tabel 3 

Deskriptif Variabel Ukuran Perusahaan 

SIZE TERKONEKSI TIDAK TERKONEKSI 

Minimal Rp 1.248.343.000.000 Rp 1.140.160.000.000 

Maksimal Rp 198.484.000.000.000 Rp 63.706.488.000.000 

Rata-Rata Rp 32.104.191.501.681 Rp 15.856.076.527.778 

Std. Deviasi Rp 40.352.543.474.165 Rp 14.189.630.739.128,60 

Sumber : Data Diolah 

Berdasarkan tabel 3 bahwa size 

terendah pada perusahaan terkoneksi 

politik berada di Rp 1.248.343.000.000 

yang dimiliki oleh PT Indofarma (Persero) 

Tbk pada tahun 2014. Pada perusahaan 

tidak terkoneksi politik berada di 

Rp1.140.160.000.000 yang dimiliki PT 

Sigmagold Inti Perkasa pada tahun 2016. 

Pada total maksimum perusahaan 

terkoneksi politik berada di 

Rp198.484.000.000.000 yang dimiliki PT 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

pada tahun 2017. Pada perusahaan tidak 

terkoneksi politik berada di 

Rp63.706.488.000.000 yang dimiliki PT 

XL Axiata Tbk pada tahun 2014. 

Rata-rata size perusahaan yang 

terkoneksi politik sebesar 

Rp32.104.191.501.681 dan perusahaan 

tidak terkoneksi politik sebesar 

Rp15.856.076.527.778. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan yang 

terkoneksi politik mempunyai nilai 

perusahaan yang baik. Nilai standar deviasi 

perusahaan terkoneksi politik Rp 

40.352.543.474.165 lebih tinggi 

dibandingkan nilai standar deviasi 

perusahaan tidak terkoneksi politik Rp 

14189630739128,6 yang berarti bahwa 

perusahaan terkoneksi memiliki variasi 

yang banyak sehingga perusahaan tersebut 

beresiko. 



 

8 

 

Leverage  

Leverage merupakan pengukur 

besarnya aktiva yang dibiayai dengan 

hutang. Hutang yang digunakan untuk 

membiayai aktiva berasal dari kreditor. 

Berikut adalah hasil analisis deskriptif 

variabel leverage:  

 

Tabel 4 

Deskriptif Variabel Leverage 

LEVERAGE TERKONEKSI (X) TIDAK TERKONEKSI (X) 

Minimal 0.07 0.07 

Maksimal 0.84 0,93 

Rata-Rata 0.5449 0.4543 

Std. Deviasi 0.16311 0.23216 

Sumber : Data Diolah 

Berdasarkan tabel 4 nilai terendah 

leverage berada diangka 0.07 yang dimiliki 

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk pada 

tahun 2014. Pada perusahaan tidak 

terkoneksi politik berada diangka 0.07 

yang dimiliki PT Industri Jamu dan 

Farmasi Sido  Muncul Tbk pada tahun 

2014. Nilai maksimum perusahaan 

terkoneksi politik berada diangka 0.84 

yang dimiliki PT Pembangunan Perumahan 

(Persero) Tbk pada tahun 2014 . Pada 

perusahaan tidak terkoneksi politik berada 

diangka 0.93 yang dimiliki PT Tower 

Bersama Infrastructure Tbk Pada tahun 

2016. 

Rata-rata leverage perusahaan 

terkoneksi politik berada diangka 0.5449 

dan perusahaan tidak terkoneksi politik 

berada diangka 0.4543. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan terkoneksi 

politik lebih banyak memiliki jumlah 

modal pinjaman dari kreditur untuk 

menghasilkan keuntungan dibandingkan 

dengan perusahaan yang tidak terkoneksi 

politik. Nilai standar deviasi perusahaan 

terkoneksi politik lebih kecil sebesar 

0.16311 dibanding dengan perusahaan 

tidak terkoneksi politik sebesar 0.23216. 

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap 

Kinerja Keuangan (ROA) 

Tabel 5 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
t hitung t tabel Sig. f  hitung R Square 

(Constant) -27.50 -2.28 

1.96 

0.02 

16.19 0.26 
K_Pol -0.54 -0.57 0.57 

Size 1.35 3.28 0.00 

Leverage -16.48 -5.69 0.00 

 Sumber : Data Diolah 

Koneksi politik adalah sumber daya 

yang sulit atau mahal bagi perusahaan lain 

untuk mendapatkannya. Keunggulan yang 

didapatkan oleh perusahaan yang memiliki 

koneksi politik yaitu perusahaan yang akan 

mudah dalam mendapatkan proyek 

pemerintah karena adanya politisi yang ada 

didalam susunan dewan direksi perusahaan, 

selain itu kemudahan mendapatkan akses 

pembiayaan hutang yang bisa 

dimanfaatkan oleh perusahaan yang 

memiliki koneksi politik akan membantu 

perusahaan yang mengalami tekanan dalam 

keungan untuk bisa bertahan dan bisa terus 

bersaing dalam industrinya. 
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Berdasarkan hasil uji t dari variabel 

kinerja keuangan yang dihitung dengan 

meggunakan ROA, diperoleh t hitung dari 

koneksi politik -0.463 kurang dari t tabel 

1.960 yang berada di daerah penerimaan 

H0 artinya variabel koneksi politik 

berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. 

Artinya bahwa tidak ada perbedaaan 

antara perusahaan yang terkoneksi politik 

dengan perusahaaan yang tidak terkoneksi 

politik untuk mempengaruhi suatu kinerja 

keuangan perusahaan. Hal ini bisa 

diakibatkan karena perusahaan tidak 

memanfaatkan adanya koneksi politik 

untuk mendongkrak kinerja perusahaan. 

Selain itu adanya peraturan yang ketat 

sehingga perusahaan tidak bisa 

menggunakan ikatan politik tersebut. 

Kinerja perusahaan tidak dipengaruhi 

dengan koneksi politik tetapi dipengaruhi 

dengan manajemen perusahaan itu sendiri. 

Apabila perusahaan mampu memanfaatkan 

adanya koneksi politik maka perusahaan 

akan mendapatkan kemudahan pada setiap 

aktivitas perusahaan yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

Dari hasil regresi menunjukkan 

koefisien pengaruh koneksi politik 

terhadap kinerja keuangan negatif namun 

tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa 

perusahaan yang terkoneksi politik 

mempunyai ROA yang lebih rendah 

dibandingkan dengan perusahaan yang 

tidak terkoneksi politik. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian 

Faccio (2010) yang menyatakan bahwa 

terlepas dari keuntungan yang mereka 

peroleh, perusahaan yang terhubung secara 

politis menunjukkan kinerja akuntansi yang 

lebih buruk daripada perusahaan yang tidak 

terhubung. Hal ini disebabkan 

kemungkinan dengan adanya koneksi 

politik akan menghasilkan laba yang lebih 

rendah karena adanya tagihan upah yang 

lebih tinggi. Wulandari (2013) menyatakan 

bahwa perusahaan terkoneksi politik 

memiliki kinerja yang lebih rendah 

dibandingkan dengan perusahaan yang 

tidak terkoneksi politik. 

Hasil pengaruh koneksi politik yang 

tidak signifikan menandakan bahwa 

manajemen perusahaan tidak bisa 

memanfaatkan adanya koneksi politik 

tersebut sehingga manajemen perusahaan 

tidak bisa mengelola agar mendapatkan 

profitabilitas dan perusahaan sadar akan 

resiko yang akan dihadapi jika 

memanfaatkan adanya koneksi politik. 

Dalam penelitian ini kinerja 

keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh 

koneksi politik melainkan ada variabel 

kontrol yaitu size dan leverage. Hasil dari 

penelitian ini menjelaskan bahwa size dan 

leverage berpengaruh signifikan yang 

berarti bahwa perusahaan mampu menarik 

investor untuk menanamkan modalnya 

pada perusahaan dan perusahan mampu 

mengukur proporsi dana yang bersumber 

dari utang untuk membiayai aktiva 

perusahaan sehingga berdampak terhadap 

peningkatan kinerja keuangan perusahaan. 

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap 

Keputusan Pembiayaan (DER) 

Tabel  6 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
t hitung t tabel Sig. f  hitung 

R 

Square 

(Constant) -9.67 -2.30 

1.96 

0.02 

3.79 0.05 K_Pol -0.31 -0.93 0.35 

Size 0.38 2.70 0.00 

  Sumber : Data Diolah 
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Keuntungan yang didapatkan dengan 

adanya perusahaan terkoneksi politik maka 

perusahaan diuntungkan dengan 

mendapatkannya akses pembiayaan 

terutama pinjaman bank, selain itu bank 

mendapatkan bunga deposito yang lebih 

rendah. Tetapi dengan terkoneksinya 

perusahaan dengan politik mampu 

menyebabkan adanya peningkatan biaya 

utang. 

Berdasarkan hasil uji t dari keputusan 

pembiayaan yang diukur dengan DER 

diperoleh t hitung dari koneksi politik -

0.935 dan t tabel 1.960 dengan signifikansi 

0.351 yang lebih besar dari 0.05 berada di 

daerah penerimaan H0 yang artinya 

variabel koneksi politik berpengaruh tidak 

signifikan terhadap keputusan pembiayaan 

perusahaan. 

Hasil regresi menunjukkan 

perusahaan yang terkoneksi politik 

cenderung mempunyai utang lebih rendah 

dibandingkan dengan perusahaan tidak 

terkoneksi politik namun tidak signifikan. 

Artinya bahwa keputusan pembiayaan 

suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh 

adanya koneksi politik. Dengan adanya 

koneksi politik perusahaan tidak bisa 

memanfaatkan hal tersebut sehingga 

perusahaan tidak dapat mendanai kegiatan 

operasinya secara optimal. Selain itu 

adanya peraturan yang harus diterapkan 

oleh perusahaan yang terkoneksi politik 

bisa menjadi alasan untuk perusahaan tidak 

memakai kesempatan itu karena akan 

menimbulkan beban bagi perusahaan. 

Selain itu alasan perusahaan tidak 

memanfatkan koneksi politik untuk 

memperoleh hutang karena manajemen 

perusahaan menyadari bahwa adanya 

dampak dari penggunaan hutang yang lebih 

besar. 

Hasil ini sejalan dengan Sutopo et al., 

(2017) dalam penelitiannya yang 

menyatakan bahwa koneksi politik akan 

meningkatkan kinerja bank dan dengan 

adanya koneksi politik mendapatkan biaya 

pendanaan yang lebih rendah. 

Variabel koneksi politik berpengaruh 

tidak signifikan terhadap keputusan 

pembiayaan perusahaan karena adanya 

biaya utang yang sangat tingi untuk 

memenuhi kebutuhan operasional 

perusahaan. Selain koneksi politik terdapat 

variabel kontrol yaitu size yang bertujuan 

untuk mengontrol pengunaan hutang 

perusahaan sehingga perusahaan lain 

tertarik untuk menanamkan modal atau 

pinjaman kepada perusahaan. 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh koneksi politik terhadap 

kinerja keuangan dan keputusan 

pembiayaan perusahaan. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut: (1) Koneksi politik berpengaruh 

tidak signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. (2) Koneksi politik 

berpengaruh tidak signifikan terhadap 

keputusan pembiayaan perusahaan. 

Peneliti ini memiliki beberapa 

keterbatasan yaitu, (1) Kriteria koneksi 

politik dalam sampel penelitian ini hanya 

diidentifikasi dari jabatan dewan 

direksi/komisaris/pemegang saham terbesar 

perusahaan yang menjabat sebagai anggota 

MPR/Menteri tanpa memperhatikan 

hubungan langsung seperti pertemanan dan 

keluarga dikarenakan validasi data yang 

sulit. (2) Nilai Koefisien determinasi R2 

dari model terhadap kinerja keuangan 

perusahaan hanya sebesar 25.8%. (3) Nilai 

Koefisien determinasi R2 dari model 

keputusan pembiayaan perusahaan sebesar 

5.1%. 

Berdasarkan pada hasil dan ketentuan 

yang ada dalam penelitian ini maka saran 

yang dapat diberikan kepada peneliti 

selanjutnya yaitu menambah kriteria 
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perusahaan terkoneksi politik dan 

menambah variabel lain yang belum 

dimasukkan kemodel yang juga 

mempengaruhi kinerja dan pembiayaan. 

Bagi perusahaan disarankan untuk 

meningkatkan kinerja keuangan tidak 

hanya mengandalkan adanya koneksi 

politik tetapi lebih bagaimana mengelola 

perusahaan secara baik dan profesional 

sehingga bisa meningkatkan kinerja 

perusahaan. 
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