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LATAR BELAKANG

Banyaknya perusahaan dengan kapitalisasi

asset besar yang dikendalikan keluarga dan

mereka terjun langsung ke dunia politik

secara langsung atau tidak langsung melalui

banyaknya jajaran direksi dan dewan

komisaris yang merupakan pejabat Negara

dan pemerintahan yang aktif maupun non

aktif memicu terjadinya kolusi, korupsi dan

nepotisme.



LATAR BELAKANG

Para pengusaha dan pimpinan perusahaan di

negara berkembang seperti Indonesia dengan

tingkat korupsi yang masih tinggi, sangat percaya

bahwa koneksi politik menyediakan pelumas untuk

mencapai tujuan perusahaan, sehingga mereka

melakukan upaya-upaya signifikan untuk

menumbuhkan koneksi politik dalam rangka

mencapai pertumbuhan perusahaan. Kondisi ini

akhirnya berkontribusi terhadap buruknya tata

kelola perusahaan dalam keterbukaan dan

pengungkapan informasi. Hal ini menjadikan

peringkat Good Corporate Governanve di Indonesia

menjadi rendah.



LATAR BELAKANG

Koneksi politik memunculkan masalah tata kelola perusahaan dalam keterbukaan dan

pengungkapan informasi. Tingginya transparansi laporan keuangan akan memperlihatkan

bermacam-macam penyediaan subsidi dan perlakuaan spesial lainnya yang menimbulkan

pertanyaan legalitas yang bersifat mementingkan diri sendiri sehingga dapat mengancam

kemapanan yang selama ini disediakan oleh politisi ataupun birokrat.



LATAR BELAKANG

Adanya fenomena para pejabat Negara dan pemerintahan baik aktif maupun non aktif yang merangkap sebagai

pemilik atau pimpinan perusahaan, atau duduk sebagai komisaris independen, atau bahkan sebagai komisaris

utama merangkap komisaris independen di perusahaan, ditengarai menjadi jembatan bagi perusahaan untuk

memperoleh benefit koneksi politik diantaranya berbagai kemudahan, seperti kemudahan akses pendanaan,

akses memperoleh kontrak pengadaan pemerintah, memperoleh subsidi yang besar dan keringanan tarif pajak,

akses terhadap perizinan perdagangan, jaminan keamanan atas investasi perusahaan serta kemudahan-

kemudahan lainnya. Mereka mengabaikan good corporate governance dimana dewan komisaris sebagai fungsi

monitoring bagi manajemen dijadikan sebagai ajang mencari rente politik,
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KONEKSI POLITIK

Wati et al. (2019) mendefinisikan koneksi politik adalah jika salah satu dari pemilik 

perusahaan merupakan pemegang saham dengan minimal kepemilikan 10%, dan atau 

pimpinan perusahaan seperti dewan direksi maupun dewan komisaris (two tier system) 

sebagai anggota atau mantan anggota parlemen (DPR RI, DPD RI), sebagai seorang 

pejabat atau mantan pejabat negara meliputi lembaga eksekutif (kementrian negara, 

Departemen, Lembaga Pemerintah non Departemen, dan organisasi pemerintah pusat

lainnya), lembaga legislatif dan lembaga yudikatif,  pimpinan partai politik serta pihak-pihak

yang memiliki hubungan dekat dengan petinggi Negara. Dimasukkannya mantan pejabat

tinggi negara karena dianggap masih memiliki kekuasaan untuk berhubungan dengan 

pemerintah.



MANFAAT KONEKSI POLITIK
Perusahaan dengan koneksi politik memiliki tingkat

keuntungan yang lebih tinggi dan pangsa pasar yang

lebih tinggi. Wati et al. (2016) memberikan bukti

empiris perusahaan-perusahaan konglomerasi yang

dikendalikan keluarga terkoneksi politik dan

perusahaan negara mengalami kenaikan signifikan nilai

kapitalisasi pasar paska pemilu baik di tahun 2009

maupun di tahun 2014.

Fenomena kenaikan harga saham ini didukung oleh

hasil penelitian Wati et al, (2017) yang menunjukkan

bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan

terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan

bahwa nilai perusahaan terkoneksi politik lebih tinggi

dibandingkan perusahaan tidak terkoneksi politik.

Peningkatan kinerja dan nilai perusahaan akibat adanya

koneksi politik juga didokumentasikan oleh Fan et al.,

2004; Faccio, 2006; Goldman et al.; 2006; Boubakri et

al., 2008; Cooper et al., 2010; Wong, 2010; Do et al.,

2013;Ang et al., 2013;Wati et al., 2019.



MANFAAT KONEKSI POLITIK

Keberadaan koneksi politik juga 

memberikan berbagai 

perlakuan istimewa dan akses 

kemudahan dalam perusahaan, 

seperti akses kemudahan 

pendanaan, akses kemudahan 

mendapat kontrak pengadaan 

pemerintah, memperoleh 

keistimewaan pajak dan subsidi, 

mengetahui kebijakan public 

lebih awal, kemudahan izin 

perdagangan, kemudahan akses 

terhadap IPO perusahaan



BIAYA KONEKSI POLITIK

Ibarat dua sisi mata pisau, disamping memiliki dampak positif, koneksi politik juga memiliki dampak negatif bagi perusahaan. 

Koneksi politik dapat menyebabkan tingginya leverage yang diikuti oleh overinvestment (Wu et al., 2012; Faccio, 2010), 

penurunan harga saham dan return saham (Fisman, 2001; Fan  et al., 2004), rendahnya kualitas pelaporan keuangan (Chaney et 

al., 2011; You and Du,2012; Yen, 2013; Al-dhamari & Ku Ismail, 2015;  Habib et al., 2018; Salleh & Bin, 2019; Wati et al., 2020a), 

dan tingginya tax avoidance (Meidina & Wati, 2020). Koneksi politik memunculkan masalah tata kelola perusahaan dalam

keterbukaan dan pengungkapan informasiTingginya transparansi laporan keuangan akan memperlihatkan bermacam-macam

penyediaan subsidi dan perlakuan spesial lainnya yang menimbulkan pertanyaan legalitas yang bersifat mementingkan diri

sendiri sehingga dapat mengancam kemapanan yang selama ini disediakan oleh politisi ataupun birokrat. 



CONCEPTUAL FRAMEWORK



CONCEPTUAL FRAMEWORK



METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang listing di BEI dari tahun 2005–2018. Metode

penentuan sampel dengan menggunakan purposive sampling. Sampel dibagi menjadi 3 yaitu perusahaan yang

melakukan diversifikasi tidak terkait (conglomerate), diversifikasi terkait (related) dan perusahaan single.

Dalam pembahasan ini sampel fokus kepada perusahaan yang menggunakan strategi diversifikasi tidak

terkait, karena memiliki market kapitalisasi yang besar dan perusahaan terafiliasi pada banyak anak

perusahaan.

Perbandingan kualitas laporan keuangan dilakukan pada seluruh perusahaan yang listing di BEI dengan

memisahkan sector usaha dari jumlah populasi perusahaan yang listing di pasar modal (BEI) Tahun 2009

awal sebanyak 364 perusahaan, yang memenuhi kriteria sampel purposive ada sebanyak 317 perusahaan

(3170 sampel data panel).



OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN
Variables Description

Dependent:

Discretion Accrual

Independent:

Political Connection

Board of Commissioners Effectiveness Variables:

Independence Board

Board Size

Board Meeting

Board Education

Board Experience

Audit Committee Effectiveness  Variables:

Audit Size

Audit Meeting

Audit Education

Audit Experience

Audit quality

Control Variables:

Firm Size

Profitability

Leverage

Firm Age

Modified Jones Model:

TAit = NIit – CFOit

TACt/At-1 = = β1 (1/At-1) + β2 ((ΔREVt)/At-1) + β3 (PPE/At-1) + e

NDAt = β1 (1/At-1) + β2 ((ΔREVt - ΔRECt)/At-1) + β3 (PPE/At-1)

DAt = TAt/At-1 - NDAt

DummyVariable:

1 = political connected

0 = non political connected

The ratio of Independence commissioners board to the amount of BoC

The amount of commissioners board

The amount of commissioners board Meeting

The proportion of commissioners education

The proportion of commissioners experience

The amount of audit committee

The amount of audit committee meeting

The proportion of audit committee education

The proportion of audit committee experience

Dummy variable:

1 = If the big 4 of accounting public; 0 = otherwise

Log of total assets

The ratio of net profit to total assets

The ratio of debt to total equity

Number of years since incorporation



KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI BEI

SEKTOR

POPULASI

SAMPEL MEAN MIN MAX ST. DEV

Pertanian
12

11 -0.38683 -20.44606 10.39217 3.62242

Pertambangan
27

24 0.44853 -55.38785 58.47802 7.07578

Industri Dasar & Kimia
49

47 0.37162 -22.68059 51.49673 4.40392

Aneka Industri
36

34 -0.31508 -51.48824 90.57410 8.42007

Industri Barang Konsumsi
30

30 -0.08185 -39.30219 22.33654 3.76329

Property, Real Estate & Kontruksi

37

38 -0.03422 -65.43997 99.73505 11.35459

Infrastruktur, Utilitas & 

Transportasi

29

25 -0.11435 -22.66215 7.86603 2.08013

Finansial
63

56 0.89945 -89.80825 95.26415 14.19107

Perdagangan, Jasa & Investasi
81

52 -0.04324 -53.58663 56.01224 6.95215



KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI BEI

Nilai akrual dari Sembilan sektor perusahaan public di Indonesia, dari jumlah populasi perusahaan

yang listing di pasar modal (BEI) Tahun 2009 awal sebanyak 364 perusahaan, yang memenuhi

kriteria sampel purposive ada sebanyak 317 perusahaan. Nilai positif rata-rata diskresional akrual

diperoleh dari perusahaan sector pertambangan, industry dasar kimia dan sector financial dengan

masing-masing nilai 0.44853, 0.37162, 0.89945. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga sector ini

melakukan manajemen laba dengan cara menaikkan laba. Nilai negatif rata-rata diskresional akrual

diperoleh dari perusahaan sector pertanian, aneka industry, industry barang konsumsi, property,

infrastruktur dan perdagangan dengan nilai akrual secara berturut-turut -0.38683, -0.31508, -

0.08185, -0.03422, -0.11435, -0.04324. Hasil ini menunjukkan bahwa kelima sector ini melakukan

manajemen laba dengan cara menurunkan laba. Nilai akrual tertinggi dari kesembilan sector ini

diperoleh dari sector finansial, sementara nilai terendah dari manajemen laba adalah pada sector

perdagangan, jasa dan investasi. Tingginya manajemen laba pada perusahaan sector keuangan

mengindikasikan rendahnya kualitas laporan keuangan.



KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN
TERKONEKSI POLITIK

Variable

Panel A Panel B

Political Connected

N=634

Non Political Connected

N=188

Min Max Mean Min Max Mean

Discretionary Accrual -33.05 25.78 0.108 -17.51 5.47 -0.18

Independence 0.14 1 0.45 0.25 1 0.42

Board Size 2 13 5.62 2 11 5.02

Board Meeting 2 123 13.19 1 16 5.17

Board Education 0 1 0.81 0 1 0.89

Board Experience 0 1 0.94 0.5 1 0.97

Audit Size 2 9 3.56 2 6 3.14

Audit Meeting 1 48 11.33 2 26 7.43

Audit Education 0.25 1 0.82 0.33 1 0.83

Audit Experience 0.33 1 0.99 0.67 1 0.99

External Audit Big4 0 1 0.64 0 1 0.54

Firm Size (Log) 11.18 15.05 13.13 10.93 14.19 12.63

Profitaility -1.08 1.24 0.07 -0.29 0.46 0.04

Leverage -24.12 5.77 0.72 -31.44 20.93 1.27

Firm Age 1 35 17.33 3 64 11.15



KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN
TERKONEKSI POLITIK

Nilai discretional accrual terendah pada perusahaan terkoneksi politik adalah sebesar -33.5 dan tertinggi

25.78 dengan nilai rata-rata sebesar 0.108. Hasil ini menunjukkan bahwa baik nilai terendah, tertinggi maupun

rata-rata Accrual Disretioner pada perusahaan terkoneksi politik lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang

tidak terkoneksi politik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan terkoneksi politik sangat agresive dalam

melakukan manajemen laba baik dengan menurunkan laba maupun menaikkan laba. Tingginya manajemen laba

pada perusahaan terkoneksi politik mengindikasikan buruknya kualitas dan integritas laporan keuangan. Hasil

penelitian ini mendukung Belkaoui, 2004; Bushman & Piotroski ,2006; Bushman, Piotroski et al. 2004; Kothari

2001; Leuz & Gee 2006; Chaney et al., 2011; You and Du,2012; Yen, 2013; Aldhamari & Ku Ismail, 2015;

Habib et al., 2018; Salleh & Bin, 2019; Jacoby et al., 2019 yang menunjukkan bahwa kinerja laporan keuangan

perusahaan terkoneksi politik lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Nilai

rata-rata discretional accrual pada perusahaan terkoneksi politik bernilai positif 0.108 artinya perusahaan

terkoneksi politik melakukan earning management dengan cara meningkatkan laba atau overstatement,

sementara perusahaan tidak terkoneksi politik melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan laba atau

melakukan konservatisme akuntansi.



KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN
TERKONEKSI POLITIK

Dapat disimpulkan bahwa jumlah komisaris independen, jumlah dewan komisaris dan aktifitas dewan

komisaris pada perusahaan terkoneksi politik lebih tinggi dibadingkan perusahaan yang tidak terkoneksi politik.

Tetapi, kompetensi dewan komisaris yang diukur dari pendidikan dan pengalaman dewan komisaris pada

perusahaan terkoneksi politik lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Hasil ini

tidaklah mengherankan karena terdapat banyak pejabat aktif atau non aktif yang duduk sebagai dewan

komisaris di perusahaan konglomerasi yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang

tidak sesuai (Wati, 2017).

Nilai rata-rata jumlah komite audit dan aktivitas komite audit perusahaan terkoneksi politik lebih besar

dibandingkan perusahaan tidak terkoneksi politik. Namun rata-rata pendidikan dewan komisaris perusahaan

terkoneksi politik lebih rendah dsbanding perusahaan tidak terkoneksi politik, sementara rata-rata keahlian

komite audit sama nilainya



KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN
TERKONEKSI POLITIK

Firm size, profitability dan firm age perusahaan terkoneksi politik lebih tinggi dibandingkan perusahaan

yang tidak terkoneksi politik. Namun, nilai mean leverage lebih kecil. Hasil ini menunjukkan bahwa

perusahaan terkoneksi politik adalah perusahaan besar yang profitable dan sudah lama listing di bursa serta

memiliki tingkat leverage yang rendah dibandingkan perusahaan tidak terkoneksi politik. Bisa disimpulkan

bahwa kinerja perusahaan terkoneksi politik lebih baik dibandingkan perusahaan tidak terkoneksi politik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Faccio (2010), rata-rata kinerja perusahaan terkoneksi politik

lebih besar dibandingkan perusahaan tidak terkoneksi politik. Namun, Wati et al (2020) menghasilkan temuan

dimana Total asset turn over perusahaan terkoneksi politik lebih rendah dibandingkan perusahaan tidak

terkoneksi politik. Artinya efektifitas dan efesiensi perusahaan tidak terkoneksi politik lebih baik dibandingkan

perusahaan tidak terkoneksi politik.



MANFAAT DAN BIAYA PERUSAHAAN
TERKONEKSI POLITIK

Variable

Panel A Panel B

Political Connected

N=634

Non Political Connected

N=237

Min Max Mean Min Max Mean

Discretion Accrual -33.05 25.78 0.108** -17.74 5.47 -0.17**

Tobins Q 0.11 23.29 2.004*** 0.16 11.04 1.51***

ROA -1.08 1.24 0.07** -0.29 0.46 0.04**

ROE -3.71 2.33 0.14** -3.25 1.56 0.08**

DAR 0.008 5.77 0.72** 0.008 2.33 0.59***

TATO -24.12 5.77 0.72*** -31.44 20.93 1.27**

Growth -0.44 9.66 0.69** -0.33 5.36 0.33**

Firm Size (Log) 11.18 15.05 13.13*** 10.93 14.19 12.63



MANFAAT DAN BIAYA PERUSAHAAN
TERKONEKSI POLITIK

Rata-rata nilai perusahaan yang diproxi oleh tobin’s Q pada perusahaan terkoneksi politik lebih tinggi dibandingkan

perusahaan tidak terkoneksi politik. Begitu juga dengan profitabilitas perusahaan yang diukur oleh ROA dan ROE lebih

tinggi pada perusahaan terkoneksi politik. Hasil ini menunjukkan bahwa koneksi politik mampu memberikan benefit bagi

perusahaan, dimana kinerja keuangan dan nilai pasar perusahaan terkoneksi politik lebih tinggi dibandingkan perusahaan

tidak terkoneksi politik. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan terkoneksi politik di Indonesia memiliki kesempatan

investasi yang lebih baik serta memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi

politik. Artinya keuntungan perusahaan dari aktivitas operasional (asset perusahaan) pada perusahaan terkoneksi politik

lebih tinggi dibandingkan pada perusahaan yang tidak terkoneksi politik.

Nilai terendah, tertinggi maupun rata-rata size pada perusahaan terkoneksi politik lebih besar dibandingkan size pada

perusahaan yang tidak terkoneksi politik, begitu juga pertumbuhan perusahaan terkoneksi politik lebih tinggi. Hal ini

mengindikasikan bahwa perusahaan terkoneksi politik memiliki jumlah asset dan investasi yang lebih besar jika

dibandingkan dengan perusahaan tidak terkoneksi politik. Pertumbuhan perusahaan terkoneksi politik memiliki kemampuan

bersaing yang tinggi dan sehat di pasar dibandingkan perusahaan tidak terkoneksi politik.

Nilai rata-rata leverage perusahaan terkoneksi politik pun lebih besar, artinya perusahaan terkoneksi politik memiliki

proporsi hutang yang lebih besar dibandingkan asset maupun ekuitasnya dibandingkan perusahaan tidak terkoneksi politik.

Begitu juga dengan Total asset turn over perusahaan terkoneksi politik lebih rendah dibandingkan perusahaan tidak

terkoneksi politik.



MANFAAT DAN BIAYA PERUSAHAAN
TERKONEKSI POLITIK

Keberadaan koneksi politik pada perusahaan menunjukkan bahwa para pengusaha dan pimpinan

perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia dengan tingkat korupsi yang masih tinggi,

masih sangat percaya bahwa koneksi politik menyediakan berbagai kemudahan untuk mencapai

tujuan perusahaan, mereka akan melakukan upaya-upaya signifikan untuk menumbuhkan koneksi

politik dalam rangka mencapai pertumbuhan perusahaan, mereka pun menyadari bahwa koneksi

politik merupakan sumberdaya yang berharga bagi perusahaan. Namun, tingginya transparansi

laporan keuangan akan memperlihatkan bermacam-macam penyediaan subsidi dan perlakuaan

spesial lainnya yang menimbulkan pertanyaan legalitas yang bersifat mementingkan diri sendiri

sehingga dapat mengancam kemapanan yang selama ini disediakan oleh politisi ataupun birokrat

sehingga mereka melakukan manajemen laba yang menyebabkan integritas laporan keuangan

perusahaan rendah.



BUKTI EMPIRIS PENGARUH MEKANISME GCG TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN TERKONEKSI POLITIK

Variable Prediction Main Model

(Jones)

Robust Model

(Kothari)

Result

Constant 0.0457*** 0.1077***

PC*Board Size β- -0.007 -0.0071 Unsupported

PC*Independence β- -0.2449*** -0.1467** Supported

PC*Board Meeting β- -0.0031*** -0.0025*** Supported

PC*Board Education β- -0.2844*** -0.0613 Supported

PC*Board Experience β- -0.2844*** -0.2694*** Supported

PC*Audit Size β- -0.1056*** -0.1202*** Supported

PC*Audit Meeting β- -0.0006 -0.001 Unsupported

PC*Audit Education β- -0.0252 0.0301 Unsupported

PC*Audit Experience β- -0.5988*** -0.6546*** Supported

PC*Big4 β+ 0.0753*** 0.0977*** Supported

PC*Firm Size (Log) β+ 0.1154*** 0.1055*** Supported

PC*Profitability β+/- -0.2722*** -0.3162*** Supported

PC*Leverage β+/- 0.0143** 0.0149** Supported

PC*Firm Age β+/- -0.0043** -0.0012 Supported

R2 0.1578 0.1768

Adjusted R2 0.1439 0.1632

FStatistic 11.4044*** 13.0676***



BUKTI EMPIRIS PENGARUH MEKANISME GCG TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN TERKONEKSI POLITIK

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan membandingkan tstatistik dengan ttabel ataupun

dengan melihat nilai signifikansi. Berdasarkan tabel 9.2 di atas, hasil pengujian pengaruh moderasi

koneksi politik pada efektifitas dewan komisaris terhadap kualitas pelaporan keuangan mendukung

hipotesis penelitian. Dari kelima karakteristik dewan komisaris, hanya ukuran dewan komisaris saja yang

tidak mendukung hipotesis. Bukti empiris menunjukkan bahwa koneksi politik mampu memperlemah

pengaruh komisaris independen, aktivitas dewan komisaris, pendidikan dewan komisaris dan pengalaman

dewan komisaris terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung peneliti

sebelumnya Fan et al., 2007 Lara et al. 2007; Nee et al., 2007; Wang et al., 2008 yang menunjukkan

bahwa tata kelola perusahaan yang seharusnya bertindak sebagai mekanisme kontrol, tidak dapat

melakukan fungsinya dengan baik karena adanya pengaruh politik sehingga mengarah pada struktur tata

kelola yang lemah yang lebih mengakomodasi kepentingan birokrasi dan politisi. Bukti empiris

menunjukkan bahwa adanya koneksi politik di perusahaan besar telah melemahkan tata kelola

perusahaan.



BUKTI EMPIRIS PENGARUH MEKANISME GCG TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN TERKONEKSI POLITIK

Hasil pengujian moderasi koneksi politik pada pada efektifitas komite audit terhadap kualitas pelaporan keuangan

mendukung hipotesis dimana arah koefisien regresi semua variable bernilai negatif, artinya koneksi politik mampu

memperlemah pengaruh seluruh karakteristik komite audit terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Namun,

hanya dua karakteristik komite audit yang signifikan yaitu ukuran komite audit dan pengalaman atau keahlian komite

audit. Hasil pengujian ini mendukung temuan Bliss et al. (2011) dimana terdapat pengaruh positif antara komite audit

yang lebih independen terhadap biaya audit ditemukan lebih lemah di perusahaan-perusahaan terkoneksi politik.

Hasil ini menunjukkan bahwa independensi direksi dalam komite audit dapat dikompromikan ketika perusahaan

mereka terhubung secara politis. Dengan kata lain, jumlah dewan direksi sebagai mekanisme korporasi yang kuat

hanya beroperasi di perusahaan tanpa koneksi politik. Direktur dalam sebuah perusahaan terkoneksi politik ikut

mendukung agenda politik mereka. Komite audit pada perusahaan-perusahaan terkoneksi politik akan menuntut lebih

sedikit pekerjaan audit yang dilakukan dibandingkan dengan jumlah pekerjaan audit yang diminta oleh komite audit

perusahaan tanpa koneksi politik. Dapat disimpulkan bahwa komite audit pada perusahaan terkoneksi politik lebih

lemah dan kurang independen dan efektivitas komite audit terganggu karena koneksi politik.



BUKTI EMPIRIS PENGARUH MEKANISME GCG TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN TERKONEKSI POLITIK

Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan para pejabat partai politik, mantan menteri, mantan pejabat

militer dan kepolisisan sebagai komisaris independen atau komisaris utama di perusahaan salah satu benefitnya

adalah menjadi jembatan bagi perusahaan untuk memperoleh benefit koneksi politik diantaranya berbagai

kemudahan. Mereka mengabaikan mekanisme good corporate governance dimana dewan komisaris sebagai fungsi

monitoring bagi manajemen dijadikan sebagai ajang mencari rente politik (Wati, 2017).

Koneksi politik mampu memperkuat pengaruh kualitas audit pada perusahaan terkoneksi politik. Hasil ini

menunjukkan bahwa perusahaan besar menyadari pentingnya sebuah reputasi. Sehingga mayoritas perusahaan

sampel menggunakan KAP big 4 (perusahaan terkoneksi politik sebanyak 64% dan 54% tidak terkoneksi politik).

Perusahaan terkoneksi politik lebih banyak menggunakan jasa KAP big 4, walaupun pada akhirnya tidak sedikit

perusahaan besar terkoneksi politik yang dikenakan sangsi akibat Kasus overstatement laporan keuangan perusahaan

(PT Garuda Indonesia Tbk, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan PT Hanson International Tbk) yang baru-baru ini

terjadi di Indonesia dan ikut menyeret kantor akuntan public yang mengauditnya.

https://www.cnbcindonesia.com/market-data/quote/MYRX.JK/MYRX


BUKTI EMPIRIS PENGARUH MEKANISME GCG TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN TERKONEKSI POLITIK

Semua variabel kontrol yaitu firm size, profitability, leverage dan firm age berpengaruh signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan pada perusahaan terkoneksi politik berpengaruh positif

terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin besar ukuran perusahaan terkoneksi politik mampu meningkatkan

kualitas laporan keuangan perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang berukuran besar memiliki

kecenderungan melakukan tindakan manajemen laba lebih kecil dibandingkan perusahaan yang ukurannya lebih kecil

karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pihak luar, baik oleh investor, kreditor, pemerintah maupun

masyarakat.

Hasil pengujian interaksi koneksi politik pada profitabilitas terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan

bahwa koneksi politik memperlemah pengaruh kinerja keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Koneksi politik

mengakibatkan tingkat profitabilitas dianggap sebagai faktor penyebab timbulnya praktik manajemen laba yang dapat

memburamkan laporan keuangan perusahaan.



BUKTI EMPIRIS PENGARUH MEKANISME GCG TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN TERKONEKSI POLITIK

Koneksi politik mampu memperkuat pengaruh leverage terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin

besarnya proposi rasio leverage yang dimiliki oleh perusahaan menunjukkan bahwa kemampuan

perusahaan melunasi kewajiban jangka panjangnya rendah. Hal ini mengakibatkan manager cenderung

akan melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan laba pada periode sekarang. Bukti empiris

ini mendukung analisis deskripsi, dimana perusahaan terkoneksi politik cenderung melakukan manajemen

laba yang agresif dengan meningkatkan laba perusahaan. Sementara perusahaan tidak terkoneksi politik

cenderung melakukan manajemen laba dengan cara konservatif. Pengujian kualitas laporan keuangan

dengan menggunakan model Kothari konsisten dengan hasil pengujian modified Jones model, sehingga

hasil pengujian ini bisa dikatakan robust.



BUKTI EMPIRIS PENGARUH PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN TERKONEKSI POLITIK

Year

Family Blockholder State Blockholder

Cut Off Cut Off

10% 20% 30% 40% 50% 10% 20% 30% 40% 50%

2005 42.28% 57.78% 58.75% 61.33% 57.81% 8.13% 10.00% 11.25% 12.00% 14.06%

2006 42.40% 58.89% 59.49% 60.53% 56.06% 8.00% 10.00% 12.66% 13.16% 15.15%

2007 43.97% 53.26% 53.85% 56.16% 54.41% 8.62% 9.78% 12.82% 13.70% 14.71%

2008 42.74% 51.04% 53.09% 55.56% 53.73% 8.55% 9.38% 12.35% 13.89% 14.93%

2009 44.25% 51.02% 54.88% 52.05% 50.00% 8.85% 9.18% 12.20% 13.70% 14.71%

2010 42.34% 51.09% 53.25% 51.43% 51.56% 9.01% 9.78% 12.99% 14.29% 15.63%

2011 34.97% 45.26% 51.32% 48.48% 47.54% 6.99% 9.47% 13.16% 15.15% 16.39%

2012 39.82% 43.75% 48.15% 49.25% 49.18% 8.85% 9.38% 12.35% 14.93% 16.39%

2013 41.59% 45.26% 50.00% 46.58% 48.44% 8.85% 9.47% 12.50% 13.70% 15.63%

2014 41.07% 44.33% 50.00% 46.05% 48.48% 8.93% 9.28% 12.20% 13.16% 15.15%

2015 43.40% 47.87% 50.63% 48.65% 48.48% 9.43% 9.57% 12.66% 13.51% 15.15%

2016 44.55% 45.65% 49.35% 50.00% 46.88% 10.89% 9.78% 12.99% 14.29% 15.63%

2017 47.06% 44.90% 52.63% 53.33% 50.72% 9.80% 19.39% 13.16% 13.33% 14.49%

Mean 42.3% 49.2% 52.7% 52.3% 51.0% 8.8% 10.3% 12.6% 13.8% 15.2%



BUKTI EMPIRIS PENGARUH PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERHADAP
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Year

Institutional Blockholder Foreign Blockholder

Cut Off Cut Off

10% 20% 30% 40% 50% 10% 20% 30% 40% 50%

2005 13.82 5.56 5.00 2.67 3.13 21.95 15.56 16.25 14.67 17.19

2006 13.60 5.56 5.06 2.63 3.03 22.40 16.67 15.19 15.79 19.70

2007 13.79 8.70 6.41 2.74 2.94 23.28 18.48 17.95 17.81 19.12

2008 13.68 9.38 6.17 2.78 2.99 23.08 18.75 18.52 18.06 19.40

2009 13.27 9.18 6.10 5.48 5.88 21.24 19.39 17.07 19.18 20.59

2010 14.41 9.78 7.79 7.14 6.25 22.52 18.48 16.88 18.57 18.75

2011 20.28 12.63 7.89 7.58 6.56 27.97 22.11 18.42 19.70 19.67

2012 15.93 14.58 9.88 7.46 4.92 24.78 21.88 19.75 17.91 18.03

2013 15.04 11.58 7.50 8.22 6.25 23.89 23.16 20.00 23.29 20.31

2014 14.29 12.37 8.54 9.21 6.06 25.00 23.71 19.51 22.37 19.70

2015 14.15 10.64 7.59 6.76 6.06 22.64 21.28 18.99 21.62 19.70

2016 12.87 11.96 7.79 5.71 6.25 20.79 22.83 19.48 20.00 20.31

2017 12.75 9.18 7.89 6.67 8.70 20.59 17.35 17.11 18.67 17.39

Mean 14.5% 10.1% 7.2% 5.8% 5.3% 23.1% 20.0% 18.1% 19.0% 19.2%



BUKTI EMPIRIS PENGARUH PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERHADAP
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Pemegang saham pengendali keluarga dalam perusahaan group menunjukkan bahwa keluarga adalah

pemegang saham pengendali utama pada semua pisah batas 10%-50%, yaitu secara berturut-turut sebesar

42.3%, 49.2%, 52.7%, 52.3% dan 51%. Hasil penelitian ini mendukung temuan Claessens et al. (2000)

yang menemukan bahwa sebanyak 54% perusahaan publik dikendalikan oleh keluarga pada tingkat pisah

batas hak kontrol 10%, pada pisah batas 20%, jumlah perusahaan keluarga adalah 53% dan perusahaan

yang dikendalikan keluarga paling besar terdapat di Indonesia yaitu sebesar 69%. Hasil ini menunjukkan

bahwa mayoritas perusahaan-perusahaan group di Indonesia dikendalikan oleh keluarga. Bukti empiris ini

konsisten dengan temuan La Porta et al. (1999), Faccio dan Lang (2002), dan Wati et al. (2020) yang

menyatakan bahwa keluarga mendominasi kepemilikan perusahaan public khususnya perusahaan yang

berafiliasi pada group bisnis. Hasil ini diperkuat oleh temuan bahwa sepuluh perusahaan keluarga di

Indonesia selama tahun pengamatan menguasai kapitalisasi market rata-rata 30% dari total

jumlah perusahaan publik (Tbk) di Indonesia.



BUKTI EMPIRIS PENGARUH PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN TERKONEKSI POLITIK

𝑫𝑨𝑪𝑱𝒐𝒏𝒆𝒔 = 𝜶𝟏 + 𝜷𝟏𝑭𝒂𝒎𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑷𝑪𝒊𝒕 ∗ 𝑭𝒂𝒎𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑫𝑨𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 + 𝜺𝟏. . . (𝟏)

PANEL A. FAMILY MODEL

Variables Research Model (Jones) Result

Cut Off

10% 20% 30% 40% 50%

Constant -0.861394*** -0.985610*** -0.439986*** -0.472269*** -0.314587***

FAM 0.168558*** 0.241365*** 0.191761*** 0.299193*** 0.105889*** Supported

PC*FAM -0.018693 -0.073050*** -0.086207*** -0.211482*** -0.025053* Supported

SIZE 0.058588*** 0.067822*** 0.029311*** 0.032932*** 0.021723*** Supported

DAR 0.027272** 0.020317 0.018934 0.020749* 0.001077 Unsupported

ROA -0.629033*** -0.645209*** -0.684815*** -0.698429*** -0.600792*** Supported

R-Squared 0.130136 0.177259 0.202878 0.303550 0.196831

Adjus. R-squared 0.125182 0.172574 0.198339 0.299584 0.192247

F-statistic 26.27058*** 37.83286*** 44.69255*** 76.53591 42.93601



BUKTI EMPIRIS PENGARUH PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERHADAP
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𝑫𝑨𝑪𝑱𝒐𝒏𝒆𝒔 = 𝜶𝟏 + 𝜷𝟏𝑭𝒂𝒎𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑷𝑪𝒊𝒕 ∗ 𝑭𝒂𝒎𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑫𝑨𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 + 𝜺𝟏. . . (𝟏)

Hasil pengujian hipotesis model pertama menunjukkan bahwa pengendali keluarga berpengaruh positif terhadap

kualitas laporan keuangan pada semua pisah batas 10% - 50% pada tingkat signifikansi 1%. Hasil ini menunjukkan bahwa

adanya pemegang saham besar yang dimiliki keluarga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga

mendukung bahwa pemegang saham besar (large shareholder) pada tingkat kepemilikan yang lebih tinggi berpengaruh

positif terhadap kualitas laporan perusahaan.

Bukti empiris ini mendukung argumen Positif Incentive Effect (PIE) yang menyatakan bahwa pemegang saham

pengendali tidak akan melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas karena pemegang saham pengendali

merupakan pihak yang paling dirugikan jika terjadi manajemen laba yang dapat menurunkan kualitas laporaan keuangan.

Perusahaan dengan beberapa pemilik saham terbesar memungkinkan pemegang saham tersebut akan saling memantau

satu sama lain ataupun berkoalisi untuk saling memantau satu sama lain ataupun berkoalisi untuk saling meniadakan

kepentingan pribadi



BUKTI EMPIRIS PENGARUH PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN TERKONEKSI POLITIK

𝑫𝑨𝑪𝑱𝒐𝒏𝒆𝒔 = 𝜶𝟏 + 𝜷𝟏𝑭𝒂𝒎𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑷𝑪𝒊𝒕 ∗ 𝑭𝒂𝒎𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑫𝑨𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 + 𝜺𝟏. . . (𝟏)

Bukti empiris menunjukkan hasil yang berbeda pada saat menggunakan interaksi koneksi politik. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa koneksi politik memperlemah pengaruh pemegang saham pengendali keluarga terhadap kualitas laporan keuangan pada cut off

20-50%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan perusahaan terkoneksi politik yang dikendalikan oleh keluarga lebih

buruk dibandingkan dengan kualitas laporan keuangan perusahaan tidak terkoneksi politik yang dikendalikan oleh keluarga. Kepemilikan

keluarga dianggap mempermudah perusahaan untuk melakukan hubungan politik karena kekeluargaan atau kekerabatannya tersebut.

Hal ini jelas menyiratkan bahwa perusahaan keluarga dengan sangat mudah bisa mengendalikan perusahaan serta menentukan

kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka, mereka bebas menentukan siapa saja yang pantas menduduki posisi dewan komisaris,

komisaris independen atau presiden komisaris yang bisa memberikan benefit bagi kepentingan mereka dan perusahaan, sehingga tidaklah

mengherankan jika posisi dewan komisaris yang memiliki fungsi sangat vital bagi perusahaan diisi oleh para pensiunan jenderal, mantan

pejabat-pejabat tinggi negara, pejabat pemerintahan yang non aktif yang kurang memiliki kompetensi dibidangnya. Kondisi ini sejalan

dengan hasil penelitian Winter (2011), dimana Indonesia sudah tergelincir menjadi oligarki, dimana pemerintahan oleh sekumpulan elit

politik yang memiliki basis kekayaan meterial. Hal ini didukung oleh temuan Winter (2014), dimana Indeks Kekuasaan Matrial (IKM)

satu oligark di Indonesia berbanding 630.000 orang lebih. Untuk mempertahankan kekayaannya, kaum oligark memanfaatkan politik

elektoral untuk menjalankan kekuasaan. Kaum oligark terlibat dalam mendukung, membiayai, atau bahkan menjadi elite politik itu

sendiri. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian Wati et al. (2019), dimana para pemimpin partai politik mayoritas adalah para

konglomerat.



ROBUST MODELPENGARUH PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN TERKONEKSI POLITIK

𝑫𝑨𝑪𝑲𝑶𝑻𝑯𝑨𝑹𝑰 = 𝜶𝟏 + 𝜷𝟏𝑭𝒂𝒎𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑷𝑪𝒊𝒕 ∗ 𝑭𝒂𝒎𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑫𝑨𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 + 𝜺𝟏. . . (𝟏)

Variables

Robust Model (Kothari)

ResultCut Off

10% 20% 30% 40% 50%

Constant -0.861394*** -0.985610*** -0.439986*** -0.472269*** -0.314587***

FAM 0.168558*** 0.241365*** 0.191761*** 0.299193*** 0.105889*** Supported

PC*FAM -0.018693 -0.073050*** -0.086207*** -0.211482*** -0.025053* Supported

SIZE 0.058588*** 0.067822*** 0.029311*** 0.032932*** 0.021723*** Supported

DAR 0.027272** 0.020317 0.018934 0.020749* 0.001077 Unsupported

ROA 0.370967*** 0.354791*** 0.315185*** 0.301571*** 0.399208*** Supported

R-Squared 0.133989 0.152105 0.165689 0.221126 0.203124

Adjus. R-squared 0.129057 0.147276 0.160937 0.216691 0.198575

F-statistic 27.16881 31.50103 34.87295 49.85369 44.65851



EKSPROPRIASI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN TERKONEKSI POLITIK

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑄 = 𝛼1 + 𝛽1𝐹𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝛽2𝑃𝐶 ∗ 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝛽𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝 ∗ 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝛽4𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽5𝐷𝐴𝑅𝑖𝑡 + 𝛽6𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀5. . . (5)

Variables

Research Model (Tobins Q)

ResultCut Off

10% 20% 30% 40% 50%

Constant 0.433131 0.777260** 0.753030** 0.837135** 0.449525

FAM -0.747766*** -0.824763*** -0.864368*** -0.81565***1 -0.860828*** Supported

PC*FAM 0.158052*** 0.222593*** 0.173840*** 0.195535*** 0.206836*** Supported

INDEP*FAM 1.645448*** 1.521056*** 1.659132*** 1.607750*** 1.783840*** Supported

SIZE 0.013770 -0.009792 -0.008070 -0.017544 0.011016 Unsupported

DAR 0.732001*** 0.763617*** 0.778766*** 0.778753*** 0.751605*** Supported

ROA 5.382325*** 5.375877*** 5.306718*** 5.504600*** 5.532247*** Supported

R-Squared 0.372493 0.381834 0.379872 0.382137 0.378030

Adjust R-squared 0.368195 0.377599 0.375625 0.377905 0.373760

F-statistic 86.66688*** 90.18232*** 89.43540*** 90.29815*** 88.53530***



EKSPROPRIASI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN TERKONEKSI POLITIK

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑄 = 𝛼1 + 𝛽1𝐹𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝛽2𝑃𝐶 ∗ 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝛽𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝 ∗ 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝛽4𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽5𝐷𝐴𝑅𝑖𝑡 + 𝛽6𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝜀5. . . (5)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya large share holder yang dikendalikan oleh keluarga berdampak buruk terhadap nilai perusahaan.

Adanya pemegang saham pengendali keluarga di perusahaan Group dan keterlibatan mereka secara langsung dalam manajemen diduga dapat

mengendalikan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi dan mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas. Hasil penelitian ini

mendukung argument Negatif Entrenchment Effect (NEE) yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali menggunakan kemampuannya

mengendalikan manajemen untuk kepentingan pribadi dengan melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Pemegang saham

minoritas yang waspada akan kemampuan pemegang saham pengendali mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk kepentingan pribadi akan menilai

perusahaan lebih rendah sehingga dapat berdampak buruk terhadap integritas dan nilai perusahaan (Claessens et al., 2000). Pemegang saham

pengendali keluarga tidak lagi sekedar mampu mempengaruhi manajemen, melainkan sudah merupakan bagian dari manajemen itu sendiri yang

leluasa untuk melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya.

Hasil penelitian pengendali keluarga pada perusahaan terkoneksi politik menunjukkan sebaliknya dimana koneksi politik mampu memperkuat pengaruh

pengendali keluarga terhadap nilai perusahaan pada tingkat signifikansi 1% pada semua pisah batas 10%-50%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

pengendali keluarga pada perusahaan terkoneksi politik berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, artinya nilai perusahaan yang dikendalikan oleh 

keluarga terkoneksi politik lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Bukti empiris ini menunjukkan bahwa para investor 

meyakini jika koneksi politik merupakan strategi bisnis yang mampu memberikan perlakuan istimewa dan kemudahan dalam berbagai akses serta

memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha atas investasi yang mereka lakukan. Perusahaan yang memiliki hubungan dengan penguasa dapat

memperoleh manfaat strategis, seperti lebih awal mengetahui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. 



PENGARUH PEMEGANG SAHAM PENGENDALI  NEGARA TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN TERKONEKSI POLITIK

𝑫𝑨𝑪𝑱𝒐𝒏𝒆𝒔 = 𝜶𝟏 + 𝜷𝟏𝑷𝑪𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑺𝒕𝒂𝒕𝒆𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑫𝑨𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 + 𝜺𝟑. . . (𝟑)

PANEL A. STATE MODEL

Variables Research Model (Jones) Result

Cut Off

10% 20% 30% 40% 50%

Constant -1.507942*** -1.475882*** -1.489806*** -1.489806*** -1.489806***

PC -0.096026*** -0.093743*** -0.094236*** -0.094236*** -0.094236*** Supported

STATE -0.289617*** -0.340936*** -0.338369*** -0.338369*** -0.338369*** Supported

SIZE 0.124187*** 0.121148*** 0.122288*** 0.122288*** 0.122288*** Supported

DAR 0.093264*** 0.095397*** 0.095378*** 0.095378*** 0.095378*** Supported

ROA -0.491294*** -0.443614*** -0.445701*** -0.445701*** -0.445701*** Supported

R-Squared 0.154085 0.154153 0.153897 0.153897 0.153897

Adjus. R-squared 0.149268 0.149336 0.149078 0.149078 0.149078

F-statistic 31.98583 32.00260 31.93963 31.93963 31.93963



PENGARUH PEMEGANG SAHAM PENGENDALI  NEGARA TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN TERKONEKSI POLITIK

𝑫𝑨𝑪𝑱𝒐𝒏𝒆𝒔 = 𝜶𝟏 + 𝜷𝟏𝑷𝑪𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑺𝒕𝒂𝒕𝒆𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑫𝑨𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 + 𝜺𝟑. . . (𝟑)

Pemegang saham pengendali Negara berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada seluruh pisah batas

yaitu 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% pada tingkat signifikansi 1%. Hasil penelitian ini mendukung temuan konvensional bahwa

kepemilikan negara merupakan penghalang utama efisiensi perusahaan. Pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk memantau

kinerja keuangan perusahaan dan memiliki insentif yang lemah (Raimo et al., 2020; Gaio & Pinto, 2018), sehingga semakin besar

kontrol kepemilikan negara pada perusahaan mengakibatlan kualitas laporan keuangannya semakin buruk. Peran pengawasan dari

pemerintah tidak mampu mencegah manajemen laba, dan proteksi yang lemah dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan

tersebut tidak dapat mengurangi tekanan pada manajer untuk melakukan manajemen laba. Bukti empiris ini mendukung fenomena

yang terjadi pada perusahaan BUMN, dimana kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir

dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Tbk yang terbukti melakukan over statement atas laba perusahaan. Skandal yang dilakukan oleh

PT Asuransi Jiwasraya, dimana laporan keuangan telah dimanipulasi dari menderita kerugian menjadi mendapat keuntungan pada

2017. Manipulasi laporan keuangan juga dilakukan oleh PT Asabri yang mengakui mendapat keuntungan padahal perusahaan.

Perusahaan pemerintah di Indonesia seluruhnya terkoneksi politik, sehingga penelitian ini tidak dilakukan pengujian interaksi koneksi
politik dengan pemegang saham pengendali pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Namun menguji langsung pengaruh
koneksi politik terhadap kualitas laporan keuangan pada semua cut off. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik
berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pada seluruh pisah batas yaitu 10% - 50% pada tingkat signifikansi 1%.

Koneksi politik dapat memperlemah atau membatasi kemampuan manajerial dan peningkatan potensi kecurangan
laporan keuangan. Keberadaan koneksi politik di perusahaan dapat mendorong meningkatnya tingkat korupsi dan
memperburuk asimetri informasi antara investor dan manajer



PENGARUH PEMEGANG SAHAM PENGENDALI  INSTITUSI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN TERKONEKSI POLITIK

𝑫𝑨𝑪 = 𝜶𝟏 + 𝜷𝟏𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑷𝑪𝑵𝒊𝒕 ∗ 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑫𝑨𝑹𝒊𝒕 + 𝜺𝟓. . . (𝟏)

Variables

Institutional Model (Jones)

ResultCut Off

10% 20% 30% 40% 50%

Constant 0.329*** 0.412*** 0.431*** 0.415*** 0.438***

INST 0.068*** 0.039 0.008 0.046 -0.004
Unsupported

PCN*INST -0.066*** -0.036 -0.009 -0.054 -0.012 Unupported

ROA 0.660*** 0.687*** 0.686*** 0.684*** 0.689*** Supported

SIZE -0.026*** -0.032*** -0.033*** -0.032*** -0.034*** Supported

DAR -0.023*** -0.035*** -0.036*** -0.035*** -0.038*** Supported

R-squared 0.2129 0.2192 0.2172 0.2227 0.2198

Adj.R-squared 0.2084 0.2147 0.2127 0.2183 0.2153

F-statistic 47.49*** 49.29*** 48.72*** 50.31*** 49.48***



PENGARUH PEMEGANG SAHAM PENGENDALI  INSTITUSI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN TERKONEKSI POLITIK

𝑫𝑨𝑪 = 𝜶𝟏 + 𝜷𝟏𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑷𝑪𝑵𝒊𝒕 ∗ 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑫𝑨𝑹𝒊𝒕 + 𝜺𝟓. . . (𝟏)

Pengendali institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada pisah batas 10%, namun pada pisah batas 20% -

50% tidak berpengaruh signifikan. Begitu juga hasil pengujian pada interaksi koneksi politik, dimana koneksi politik memoderasi

pengaruh pemegan saham pengendali institusi terhadap manajemen laba hanya pada pisah batas 10%. Hasil ini menunjukkan bahwa

adanya pemegang saham besar yang dimiliki oleh institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Tidak

signifikannya hasil penelitian didukung oleh analisis deskripsi dimana kepemilikan institusi di Indonesia masih sangat rendah. Hasil

penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Farouk, & Bashir (2017) dan Maswadeh (2018) dimana

kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Bukti empiris menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak bisa mengurangi risiko terjadinya praktik manajemen laba.

Kepemilikan saham institusional yang besar seharusnya membuat investor mempunyai kekuatan yang lebih dalam melakukan

monitoring terhadap kegiatan operasional perusahaan. Investor institusi tidak bisa berperan sebagai sophisticated investors yang

memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap kinerja manajer serta membatasi tindakan oportunistik manajemen dalam

melakukan manajemen laba. Disamping kecilnya jumlah pengendalian yang dimiliki institusi, tidak signifikannya hasil penelitian

dapat disebabkan oleh peran pemegang saham institusi sebagai pengawas sedangkan pelaksananya adalah direksi dan pihak

manajemen sehingga direksi dan pihak manajemen masih tetap dapat berperilaku opoertunistik untuk melakukan tindakan

manajemen laba.



PENGARUH PEMEGANG SAHAM PENGENDALI  ASING TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN TERKONEKSI POLITIK

𝑫𝑨𝑪 = 𝜶𝟏 + 𝜷𝟏𝑭𝒓𝒈𝒏𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑷𝑪𝑵𝒊𝒕 ∗ 𝑭𝒓𝒈𝒏𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑫𝑨𝑹𝒊𝒕 + 𝜺𝟔. . . (𝟔)

Variables

Foreign Model 

ResultCut Off

10% 20% 30% 40% 50%

Constant 0.711*** 0.562*** 0.582*** 0.307*** 0.377***

FRGN -0.072** -0.117** -0.143** -0.166* -0.172* Supported

PCN*FRGN 0.134*** 0.130** 0.136** 0.134 0.148 Supported

ROA 0.474*** 0.601*** 0.592*** 0.592*** 0.648*** Supported

SIZE -0.053*** -0.0418*** -0.042*** -0.020*** -0.027*** Supported

DAR -0.054*** -0.047*** -0.045*** -0.059*** -0.043*** Supported

R-squared 0.1508 0.1884 0.1660 0.1318 0.1858

Adjus. R-squared 0.1460 0.1838 0.1612 0.1268 0.1812

F-statistic 31.19*** 40.78*** 34.95*** 26.36*** 40.07***



PENGARUH PEMEGANG SAHAM PENGENDALI  ASING TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN TERKONEKSI POLITIK

𝑫𝑨𝑪 = 𝜶𝟏 + 𝜷𝟏𝑭𝒓𝒈𝒏𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑷𝑪𝑵𝒊𝒕 ∗ 𝑭𝒓𝒈𝒏𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑺𝒊𝒛𝒆𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑫𝑨𝑹𝒊𝒕 + 𝜺𝟔. . . (𝟔)

Pengendali asing berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada seluruh pisah batas 10%-50%. Hasil ini menunjukkan bahwa

adanya pemegang saham besar yang dimiliki perusahaan asing dapat menurunkan tindakan manajemen laba. Pemegang saham asing

di perusahaan memotivasi untuk melakukan monitoring yang lebih baik sehingga kualitas laporan keuangan semakin baik. Hasil

penelitian ini mendukung teori keagenan dan large share holder dimana konsentrasi kepemilikan mampu mengurangi konflik

keagenan di perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung temuan Wati et al. (2019), dimana pemegang saham besar di perusahaan

memotivasi untuk melakukan monitoring yang lebih baik dari manager. Kepemilikan saham dari luar (asing) yang besar dapat

memonitor manajemen secara efektif dan efisien dengan menggunakan pengendalian voting yang cukup sehingga mampu mengurangi

agency problem.

Hasil pengujian pada interaksi koneksi politik menunjukkan bahwa koneksi politik memperlemah pengaruh pemegang saham

pengendali asing terhadap manajemen laba pada pisah batas 10%-30%, namun tidak berpengaruh signifikan pada cut off 40%-50%.

Hasil ini menunjukkan bahwa adanya koneksi politik mampu memperlemah pemegang saham pengendali asing untuk melakukan

monitoring sehingga meningkatkan praktek manajemen laba. Hal ini menunjukkan bukti empiris bahwa manajemen laba pada

perusahaan terkoneksi politik yang dikendalikan oleh asing lebih tinggi dibandingkan dengan manajemen laba perusahaan tidak

terkoneksi politik yang dikendalikan oleh asing pada cut off 10-30%.

Hasil pengujian variable control menunjukkan hasil yang konsisten baik pada model 1 maupun model 2. Profitabilitas berpengaruh

positif terhadap praktik manajemen laba, sementara ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh negative terhadap praktek

manajemen laba.



SIMPULAN

Keberadaan koneksi politik pada perusahaan menunjukkan bahwa para pengusaha dan pimpinan

perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia dengan tingkat korupsi yang masih tinggi, masih sangat

percaya bahwa koneksi politik menyediakan berbagai kemudahan untuk mencapai tujuan perusahaan, mereka

akan melakukan upaya-upaya signifikan untuk menumbuhkan koneksi politik dalam rangka mencapai

pertumbuhan perusahaan, mereka pun menyadari bahwa koneksi politik merupakan sumberdaya yang

berharga bagi perusahaan. Namun, tingginya transparansi laporan keuangan akan memperlihatkan

bermacam-macam penyediaan subsidi dan perlakuaan spesial lainnya yang menimbulkan pertanyaan legalitas

yang bersifat mementingkan diri sendiri sehingga dapat mengancam kemapanan yang selama ini disediakan

oleh politisi ataupun birokrat sehingga mereka melakukan manajemen laba yang menyebabkan integritas

laporan keuangan perusahaan rendah.



SARAN-SARAN

Adanya pengaruh positif koneksi politik terhadap nilai perusahaan namun berdampak negative terhadap

kualitas laporan keuangan ini perlu dicermati dan ditindak lanjuti serius oleh pemerintah karena bisa

berdampak negatif terhadap reputasi Negara. Adanya rente politik terbukti menyebabkan corporate

governance dan good governance tidak berjalan dengan baik. Sehingga perlu dilakukan revisi terhadap

regulasi yang ada baik pada Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun terhadap Undang-Undang yang

mengatur kewenangan pengusaha merangkap sebagai pejabat tinggi Negara ataupun Undang-Undang yang

mengatur tentang rangkap jabatan pejabat sebagai dewan komisaris baik pada perusahaan publik maupun

perusahaan Negara. Adanya bukti empiris mengenai keberadaan dewan komisaris independen yang mampu

meminimalisir ekspropriasi pemegang saham pengendali keluarga, namun menurunkan nilai perusahaan

pemerintah, maka disarankan perusahaan merekrut dewan komisaris yang memiliki latar belakang

pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang usaha perusahaan atau berlatar belakang bisnis, serta

memiliki integritas yang tinggi yang benar-benar mampu mewakili kepentingan pemegang saham minoritas.



SARAN-SARAN

Temuan ini memiliki implikasi bagi investor, manajemen, maupun regulator mengenai pemahaman interaksi

koneksi politik pada struktur kepemilikan asing dan institusi terhadap manajemen laba dalam meningkatkan

kualitas laporan keuangan, karena struktur kepemilikan memiliki implikasi yang berbeda terhadap

manajemen laba. Regulator dan manajemen harus didorong untuk menarik lebih banyak lagi investor asing

karena terbukti efektif meningkatkan monitoring di di perusahaan sehingga menghasilkan laporan keuangan

yang berkualitas disamping juga berkontribusi terhadap perekonomian negara.



SARAN-SARAN

Adanya pengaruh positif koneksi politik terhadap nilai perusahaan di Indonesia tidak langsung diartikan

bahwa investasi pada perusahaan tersebut menguntungkan. Investor bisa mempertimbangkan lebih matang

konsekuensi negatif dari perusahaan-perusahaan konglomerasi yang terkoneksi politik.

Berdasarkan hasil pengujian perbandingan kualitas laporan keuangan pada perusahaan terkoneksi politik

dan tidak terkoneksi politik, diperoleh hasi penelitian yang menunjukkan bahwa baik nilai terendah, tertinggi

maupun rata-rata Accrual Disretioner pada perusahaan terkoneksi politik lebih tinggi dibandingkan

perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan terkoneksi politik sangat

agresive dalam melakukan manajemen laba baik dengan menurunkan laba maupun menaikkan laba.

Tingginya manajemen laba pada perusahaan terkoneksi politik mengindikasikan buruknya laporan keuangan

perusahaan tersebut. Namun disisi lain, koneksi politik memberikan manfaat bagi perusahaan dimana pada

saat bersamaan nilai pasar perusahaan dan kinerja perusahaan terkoneksi politik lebih tinggi dibandingkan

perusahaan tidak terkoneksi politik. Hasil analisis komparasi kualitas laporan keuangan pada seluruh sector

usaha di Indonesia, diperoleh nilai akrual tertinggi dari kesembilan sector ini adalah sector finansial,

sementara nilai terendah dari manajemen laba adalah pada sector perdagangan, jasa dan investasi. Tingginya

manajemen laba pada perusahaan sector keuangan mengindikasikan rendahnya kualitas laporan keuangan,

sementara kualitas laporan keuangan terbaik terdapat pada sector perdagangan, jasa dan investasi.



SARAN-SARAN

Dalam melakukan rekruitmen terhadap dewan komisaris, komite nominasi seharusnya merekrut dewan

komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang usaha

perusahaan atau berlatar belakang bisnis, serta memiliki integritas yang tinggi dikarenakan pentingnya peran

dewan komisaris dalam melakukan fungsi kontrolnya sebagai mekanisme GCG

Adanya pengaruh positif koneksi politik terhadap nilai perusahaan ini perlu dicermati dan ditindak lanjuti

serius oleh pemerintah karena bisa berdampak negatif terhadap reputasi Negara Indonesia dalam berbagai

hal. Adanya rente politik menyebabkan corporate governance dan good governance tidak berjalan dengan

baik. Hal ini didukung oleh temuan lanjutan dimana mayoritas dewan komisaris dalam perusahaan

konglomerasi berasal dari pejabat tinggi Negara dan pemerintahan (lembaga dan non lembaga). Keberadaan

mereka diperusahaan terbukti mampu meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga perlu dilakukan revisi

terhadap regulasi yang ada baik pada Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun terhadap Undang-Undang

yang mengatur kewenangan pengusaha merangkap sebagai pejabat tinggi Negara ataupun Undang-Undang

yang mengatur tentang rangkap jabatan pejabat sebagai dewan komisaris baik pada perusahaan publik

maupun perusahaan Negara.



SARAN-SARAN

Melakukan revisi terhadap Undang-Undang dan peraturan yang sudah ada mengenai kualifikasi

dewan komisaris, agar perusahaan mempunyai payung hukum dalam menempatkan dewan

komisaris yang benar-benar professional untuk kepentingan perusahaan dan para stakeholder,

sehingga bisa meminimalisir keinginan perusahaan dalam mencari rente politik dengan penguasa

dan mampu bersaing secara sehat.

Pemerintah diharapkan mampu memfasilitasi keberadaan sekolah antikorupsi dikalangan generasi

muda untuk mengedukasi regenerasi dan memutus mata rantai regenerasi koruptor di Indonesia

yang semakin merajalela seperti yang dilakukan oleh negara lain.



KETERBATASAN

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu tidak menguji lebih lanjut ekspropriasi

yang dilakukan dalam perusahaan group, penelitian ini hanya menggunakan sampel pada

perusahaan group tanpa membandingkan dengan perusahaan tunggal. Manajemen laba sebagai

indicator kualitas laporan keuangan yang digunakan hanya manajemen laba akrual tidak

menggunakan manajemen laba riil. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan menambah

sampel pada semua kategori bisnis perusahaan dan meneliti lebih lanjut ekspropriasi yang

dilakukan oleh perusahaan yang berafiliasi dalam grup bisnis, dan menggunakan indicator

manajemen laba riil untuk melihat robust model kualitas laporan keuangan.
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