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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian yang dilakukan ini berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya 

yang mengambil topik mengenai pengaruh koneksi politik terhadap kinerja 

keuangan dan keputusan pembiayaan perusahaan. 

1. Sutopo, B.,Trinugroho, I., dan Damayanti,S,M,. (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Sutopo, B.,Trinugroho, I., dan 

Damayanti,S,M,. tentang koneksi politik terhadap kinerja bank dan biaya 

pendanaan bank. Dalam artikel ini, mereka menginvestigasi dampak dari bank-

bank yang terhubung secara politis kinerja dan biaya pendanaan bank. Peneliti 

berfokus pada manfaat dari bank yang terhubung secara politis, lebih spesifik 

pada biaya pendanaan dan pada kinerja. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis multivariat yaitu model regresi. Sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling, meneliti 89 bank di Indonesia yang diurai menjadi bank 

swasta yang terhubung dengan politik dan bank asing. Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa koneksi politik meningkatkan kinerja bank dan dengan 

adanya koneksi politik akan mendapatkan biaya pendanaan yang lebih rendah. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu : 

a) Variabel independen yang digunakan adalah koneksi politik. 

2.1. Penelitian Terdahulu 
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b) Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi. 

c) Metode penentuan sampel yang digunakan, yaitu purposive sampling. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah : 

a) Jenis sampel penelitian sekarang menggunakan perusahaan yang terkoneksi 

politik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian 

terdahulu mencakup sampel dari 89 bank di Indonesia. 

b) Variabel dependen yang digunakan penelitian sekarang yaitu kinerja 

keuangan dan keputusan pembiayaan perusahaan, sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan kinerja bank dan biaya pendanaan bank. 

c) Periode perusahaan yang menjadi obyek penelitian sekarang yaitu periode 

2014-2017, sedangkan penelitian terdahulu pada periode 2001-2008.  

2. Boubakri,N.,J.C.Cosset,andW.Saffar. (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Boubakri,N.,J.C.Cosset,andW.Saffar.  

tentang dampak koneksi politik terhadap kinerja operasi dan keputusan 

pembiayaan perusahaan. Dalam artikel ini, mereka menguji kembali konsekuensi 

koneksi politik dalam kerangka kerja baru, dengan melakukan studi peristiwa di 

seluruh dunia untuk menganalisis bagaimana koneksi politik perusahaan publik 

mempengaruhi kinerja akuntansi dan keputusan pembiayaan. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis univariat dan analisis regresi. Sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling, meneliti 234 perusahaan yang terhubung 

secara politik dari tahun 1989-2003. Hasil dari penilitian ini adalah koneksi politik 
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dapat meningkatkan kinerja dan koneksi politik memperoleh akses yang lebih 

mudah untuk mendapatkan kredit.   

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu: 

a) Variabel dependen yang digunakan adalah keputusan pembiayaan. 

b) Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi. 

c) Metode penentuan sampel yang digunakan, yaitu purposive sampling. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah 

a) Jenis sampel penelitian sekarang menggunakan perusahaan yang terkoneksi 

politik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian 

terdahulu mencakup sampel dari 234 perusahaan yang terhubung secara 

politik yang berkantor pusat di 12 negara berkembang dan 11 negara 

berkembang.  

b) Periode perusahaan yang menjadi objek penelitian sekarang yaitu periode 

2014-2017, sedangkan penelitian terdahulu pada periode 1989-2003. 

3. Faccio, M. (2010) 

Penilitian yang dilakukan oleh Faccio, M. bertujuan untuk mengetahui 

tentang perusahaan terkoneksi politik dan tidak terkoneksi. Peneliti menganalisis 

dari segi leverage, tax, market share, productivity, ROA, dan market to boox pada 

perusahaan terkoneksi maupun tidak terkoneksi. Teknik analisa data yang 

digunakan adalah analisis univariat dan analisis regresi. hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap leverage, 
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market share, ROA sedangkan berpengaruh negatif terhadap tax, productivity dan 

market to boox. Hasil penelitian ini adalah perusahaan yang terhubung menikmati 

akses yang lebih besar terhadap pembiayaan hutang dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak terkoneksi. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu: 

a) Variabel independen yang digunakan adalah koneksi politik. 

b) Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi. 

c) Metode penentuan sampel yang digunakan, yaitu purposive sampling. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah 

a) Jenis sampel penelitian sekarang menggunakan perusahaan yang terkoneksi 

politik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan perusahaan yang memiliki hubungan politik di 47 

negara. 

b) Variabel dependen yang digunakan penelitian sekarang yaitu kinerja 

keuangan dan keputusan pembiayaan perusahaan, sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan leverage, tax, market share, productivity, ROA, dan 

market to boox. 

c) Periode perusahaan yang menjadi objek penelitian sekarang yaitu periode 

2014-2017, sedangkan penelitian terdahulu selama 3 tahun pada saat 

perusahaan itu mulai terkoneksi politik. 
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1 

TABEL 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU 

Keterangan Bambang Sutopo, Irwan 

Trinugroho dan Sylviana 

Maya Damayanti 2017 

Narjess Boubakri, Jean-

Claude Cosset, dan Walid 

Saffar 2012 

Faccio, M 2010  

Variabel 

independen 

Political Connection Political Connections Political Connections Political Connections 

Variabel dependen Kinerja bank dan biaya 

pendanaan bank 

Kinerja operasi dan keputusan 

pembiayaan perusahaan 

Leverage, Tax, Market 

Share, Productivity, ROA, 

dan Market To Boox  

Kinerja Keuangan dan 

Keputusan Pembiayaan 

Perusahaan 

Sampel 89 bank di Indoneisa 

selama periode 2001-2008. 

Sampel dari 234 perusahaan 

yang terhubung secara politik 

pada tahun 1989-2003 

Menganalisis hubungan 

politik di 47 negara. 

Menganalisis perusahaan 

yang terkoneksi politik yang 

terdaftar pada Bursa Efek 

Indonsia selama periode 

2014-2017.  

Hasil  Koneksi politik 

meningkatkan kinerja bank 

dan dengan adanya 

koneksi politik 

mendapatkan biaya 

pendanaan yang lebih 

rendah. 

Koneksi politik dapat 

meningkatkan kinerja dan 

koneksi politik memperoleh 

akses yang lebih mudah untuk 

mendapatkan kredit. 

Perusahaan yang terhubung 

menikmati akses yang lebih 

besar terhadap pembiayaan 

hutang dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak 

terkoneksi.  

 

Sumber : Irwan T et al., (2017), Narjess Boubakri et al., (2012), Faccio, M (2010) 
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2.2 Landasan Teori  

Landasan teori yaitu teori dasar yang digunakan sebagai peneliti, sehingga 

dapat digunakan sebagai landasan teori mengenai koneksi politik dan beberapa 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seperti kinerja keuangan dan keputusan 

pembiayaan perusahaan. 

1.1.1. Kinerja Keuangan 

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 Dwiermayanti (2009) “Kinerja keuangan perusahaan adalah suatu 

gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-

alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan 

keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode 

tertentu”. Dengan kata kinerja keuangan perusahaan disebut juga suatu penentuan 

yang mengukur mengenai baik buruknya perusahaan dalam prestasi kerja dapat 

dilihat dari kondisi keuangannya pada periode tertentu. Kondisi keuangan 

dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan. 

Kinerja keungan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan 

penilaian kinerja. Pengukuran kinerja (performing measurement) adalah 

kualifikasi dan efisiensi serta efektifitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis 

selama periode akuntansi. Menurut Srimindarti (2006:34) penilaian kinerja 
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keuangan adalah penentuan efektifitas operasional, organisasi, dan karyawan 

berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara 

periodik. 

Pengukuran kinerja digunakan untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan 

operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja 

keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, 

menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan memberi solusi terhadap keuangan 

perusahaan pada suatu periode tertentu. 

Tujuan diukurnya kinerja keuangan perusahaan adalah mengetahui tingkat 

likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan stabilitas. Likuiditas menunjukkan 

kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus 

segera diselesaikan pada saat ditagih. Solvabilitas menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Rentabilitas 

atau yang sering disebut kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan 

kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang serta membayar beban 

bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya. 

Teknik analisis kinerja keuangan yaitu analisis perbandingan keuangan 

merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua 

periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) 
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maupun dalam persentase (relatif). Analisis Trend (tendensi posisi), merupakan 

teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah 

menunjukkan kenaikan atau penurunan. Analisis Common Size, merupakan teknik 

analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva 

terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun hutang. Asalisis sumber dan 

penggunaan modal kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya 

sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang 

dibandingkan. Analisis sumber dan penggunaan kas, merupakan teknik analisis 

untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu 

periode waktu tertentu. Analisis rasio keuangan, merupakan teknik analisis 

keuangan untuk mengetahui hubungan diantara pos tertentu dalam neraca maupun 

laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan. Analisis 

perubahan laba kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan 

sebab-sebab terjadinya perubahan laba. Sedangkan analisis break event, 

merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai 

agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 

Peneliti mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan rasio rentabilitas 

atau profitabilitas yang dapat diukur dengan ROA (Return On Asset). Return On 

Asset merupakan rasio keuangan perusahaan yang terkait dengan potensi 

keuntungan mengukur kekuatan perusahaan membuahkan keuntungan atau juga 

laba pada aset tertentu. ROA dapat dirumuskan sebagai berikut: 

. . . . . . . . (1) 
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1.1.2. Keputusan Pembiayaan 

Keputusan pembiayaan/pendanaan dapat pula diartikan sebagai keputusan 

yang menyangkut struktur keuangan perusahaan (financial structure). Struktur 

keuangan perusahaan merupakan komposisi dari keputusan pembiayaan yang 

meliputi hutang jangka pendek, hutang jangka panjang dan modal sendiri. Setiap 

perusahaan akan mengharapkan adanya struktur modal optimal, yaitu struktur 

modal yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan (value of the firm) dan 

meminimalkan biaya modal (cost of capital). 

Terdapat beberapa teori yang berkenaan dengan struktur modal, yaitu 

tradeoff theory dan pecking order theory. Model tradeoff theory menggambarkan 

bahwa struktur modal yang optimal dapat ditentukan dengan menyeimbangkan 

manfaat dari penggunaan utang (taxshield benefit of leverage) dengan biaya yang 

dikeluarkan dari penggunaan hutang. Majluf (1984) mengenalkan pecking order 

theory yang menggambarkan sebuah hirarki dalam pecarian dana perusahaan 

dimana perusahaan lebih memilik menggunakan internal equity untuk membayar 

dividen dan mengimplementasikannya sebagai peluang pertumbuhan. 

Murtini (2008) menyatakan keputusan pembiayaan perusahaan merupakan 

cara bagaimana perusahaan dapat mendanai kegiatan operasinya secara optimal, 

dan juga bagaimana perusahaan mengkomposisikan sumber dana optimal yang 

harus dipertahankan. 

Keputusan pembiayaan perusahaan menyangkut keputusan tentang bentuk 

dan komposisi pendanaan yang akan dipergunakan oleh perusahaan. Secara 
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umum, dana dapat diperoleh dari luar perusahaan (external financing) maupun 

dari dalam perusahaan (internal financing). Keputusan tentang external financing 

sering disebut sebagai keputusan pendanaan, sedangkan internal financing 

menyangkut kebijakan dividen.  

Menurut Myers dalam Kartika (2009) perusahaan lebih menyukai 

penggunaan pendanaan dari modal internal, yaitu dana yang berasal dari aliran kas 

laba ditahan. Urutan penggunaan sumber pendanaan menurut pecking order 

theory adalah internal fund (dana internal), dept (hutang), dan equity (modal 

sendiri) (Kaaro, 2003 dalam Kartika, 2009). 

Keputusan pembiayaan dalam penelitian ini dapat dihitung melalui Dept to 

Equity Ratio (DER). Rasio ini menunjukkan perbandingan antara pembiayaan dan 

pendanaan melalui hutang dengan pendanaan melalui ekuitas. 

DER dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

. . . . . . . . . . . .(2) 

1.1.3. Koneksi Politik  

Menurut Gomez dan Jomo (1997), perusahaan yang mempunyai koneksi 

politik merupakan perusahaan kolongmerat yang mempunyai hubungan dekat 

dengan pemerintah. Perusahaan yang mempunyai hubungan dengan pemerintah 

dapat diartikan sebagai perusahaan milik pemerintah, yaitu perusahaan yang 

berbentuk BUMN atau BUMD. Kolongmerat (pemilik) yang mempunyai 
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hubungan dekat dengan pemerintah adalah kolongmerat atau pemilik perusahaan 

merupakan tokoh politik terkemuka. Tokoh politik tersebut merupakan anggota 

dewan dipemerintahan pusat atau yang merupakan anggota partai politik. Dengan 

kata lain koneksi politik merupakan tingkatan kedekatan hubungan perusahaan 

dengan pemerintah. 

Perusahaan terkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara 

tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan 

dengan adanya politisi atau pemerintah. Koneksi politik dipercayai sebagai 

sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan (Oberholzer-gee, 2003). 

Dalam menilai adanya koneksi politik dalam perusahaan, terdapat beberapa 

kriteria yang digunakan. Diantaranya bahwa koneksi politik digambarkan sebagai 

situasi dimana salah satu dewan direksi/dewan komisaris merupakan anggota 

DPR,DPD,MPR atau Menteri dalam kabinet kerja Presiden Joko Widodo periode 

2014/2019. Namun sesuai UU No. 17/2014 bahwa anggota DPR, DPRD provinsi, 

maupun DPRD kabupaten/kota dilarang merangkap jabatan sebagai:  

1. Pejabat negara lainnya. 

2. Hakim pada badan peradilan. 

3. Pegawai negeri sipil, anggota Ttentara Nasional Indonesia/Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan 

usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari 

APBN/APBD, maka kriteria yang digunakan dalam penelitian ini mengacu 

pada perusahaan swasta yang dimiliki oleh anggota DPR. 
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Faccio et al., (2006) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki 

koneksi secara politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang terbesar 

(seseorang yang setidaknya mengendalikan 10% dari total saham dengan hak 

suara) atau salah satu pemimpin perusahaan (CEO, Presiden, Wakil Presiden, 

Ketua atau Sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang 

berkaitan erat degan politikus atas atau partai politik. 

Tujuan dari perusahaan menginginkan adanya ikatan koneksi politik yaitu 

untuk mendapatkan kemudahan pada setiap aktivitas perusahaan, yang pada 

akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Saat ini pengaruh 

dari koneksi politik terhadap kinerja mulai banyak dilakukan peneliti dan 

menghasilkan temuan yang beragam. Bukti menunjukkan bahwasannya 

perusahaan yang terkoneksi politik memiliki kinerja yang lebih rendah 

dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik (Wulandari, 2013). 

(Wijiyantini, 2007) menyatakan bahwasannya perusahaan yang mengalami 

tekanan keuangan akan mudah dalam mendapatkan pendanaan apabila perusahaan 

memiliki koneksi politik (Habibah, 2018). Keuntungan lain yang didapatkan oleh 

perusahaan yang terkoneksi politik adalah akses yang lebih mudah untuk 

pembiayaan yang lebih kuat.  

1.1.4. 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 dewan direksi perusahaan, selain 
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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. 

1.1.5. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Keputusan Pembiayaan  

Koneksi politik adalah sumberdaya 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 mampu menyebabkan adanya peningkatan biaya utang. 

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 
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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-

perusahaan yang terhubung secara politis di Indonesia selama masa kepresidenan 

Suharto dan menemukan bahwa karena perusahaan-perusahaan yang terhubung 

secara politis 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-perusahaan 

yang terhubung secara politis dengan kesulitan keuangan lebih mungkin untuk 

diselamatkan dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang tidak berhubungan. 

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.  Claessens & Leaven (2004) 

menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang berlokasi di daerah-daerah yang 

tertekan di Italia dikenakan suku bunga yang lebih rendah. Tetapi kebijakan ini 

dipengaruhi oleh hasil pemilihan dan tergantung pada afiliasi politik para direktur 

bank. 

1.2. Kerangka Pemikiran  

Berhubung peneliti tergabung dalam kolaborasi riset, terdapat 2 kerangka 

pemikiran. Dalam kerangka besar terdapat berbagai variabel antara lain koneksi 



21 

 

 

 

politik, kepemilikan keluarga, komisaris dari keluarga, good corporate 

governance, hutang perusahaan, kinerja keuangan, kinerja pasar, biaya  

pendanaan, kepemilikan publik, dan komisaris independen. Berikut merupakan 

kerangka besar  kolaborasi koneksi politik : 

 

GAMBAR 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN KOLABORASI 

 

Berikut merupakan kerangka peneliti mengenai pengaruh koneksi politik 

terhadap kinerja keuangan dan keputusan pembiayaan perusahaan : 
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GAMBAR 2.2 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

1.3. Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian ada beberapa hipotesis sebagai acuan awal dari penelitian 

dan teori terdahulu: 

H1 :   Koneksi Politik berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Keuangan. 

H2 : Koneksi Politik berpengaruh Signifikan terhadap Keputusan Pembiayaan. 

 

KINERJA KEUANGAN 

KONEKSI POLITIK 

KEPUTUSAN PEMBIAYAAN 

Variabel Kontrol 

1. Size 

2. Leverage 

(+/-) 

(+/-) 


