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1. IDENTITAS PENELITIAN

  A. JUDUL PENELITIAN

PERBANDINGAN MODEL KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN TERKONEKSI 
POLITIK DAN TIDAK TERKONEKSI POLITIK DI INDONESIA

 
  B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU

Bidang Fokus RIRN / Bidang  
Unggulan Perguruan Tinggi

Tema Topik (jika ada)
Rumpun Bidang 

Ilmu
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Pendidikan Desk Study Dalam Negeri
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pemerintahan

Bidang Manajemen 
Yang Belum 
Tercantum

 
  C. KATEGORI, SKEMA, SBK, TARGET TKT DAN LAMA PENELITIAN

Kategori (Kompetitif 
Nasional/ 

Desentralisasi/ 
Penugasan)

Skema 
Penelitian

Strata (Dasar/ 
Terapan/ 

Pengembangan)

SBK (Dasar, 
Terapan, 

Pengembangan)
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Penelitian 
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SBK Riset Dasar SBK Riset Dasar 3 2
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3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan 
penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra Nama Mitra



 
4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun 
Luaran

Jenis Luaran

Status target capaian (
accepted, published, terdaftar 

atau granted, atau status 
lainnya)

Keterangan (url dan nama 
jurnal, penerbit, url paten, 

keterangan sejenis lainnya)

  2
  Publikasi Ilmiah Jurnal 
Internasional

  accepted/published
  Accepted/Published di 
Jurnal Internasional 
Bereputasi

Luaran Tambahan

Tahun 
Luaran

Jenis Luaran
Status target capaian (accepted, 
published, terdaftar atau granted, 

atau status lainnya)

Keterangan (url dan nama jurnal, 
penerbit, url paten, keterangan 

sejenis lainnya)

  2
  Prosiding dalam 
pertemuan ilmiah 
Internasional

  sudah terbit/sudah dilaksanakan
  Seminar Internasional di 
dalam/luar negeri

  2
  Buku Hasil 
Penelitian

  editing
  Penerbit Mujahid Press atau 
Pustaka AMRI

 
5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan 
maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 
12.

Total RAB 2 Tahun Rp. 219,630,000

Tahun 1 Total Rp. 90,490,000

Jenis Pembelanjaan Item Satuan Vol.
Biaya 

Satuan
Total

Analisis Data Biaya konsumsi rapat OH 3 500,000 1,500,000

Analisis Data
HR Sekretariat/Administrasi 
Peneliti

OB 4 750,000 3,000,000

Analisis Data HR Pengolah Data
P 
(penelitian)

4 2,500,000 10,000,000

Bahan Barang Persediaan Unit 1 90,000 90,000

Bahan
Bahan Penelitian (Habis 
Pakai)

Unit 8 1,000,000 8,000,000

Bahan ATK Paket 10 280,000 2,800,000

Pelaporan, Luaran Wajib, 
dan Luaran Tambahan

Biaya seminar internasional Paket 1 12,000,000 12,000,000

Pelaporan, Luaran Wajib, 
dan Luaran Tambahan

Biaya Publikasi artikel di 
Jurnal Nasional

Paket 1 15,000,000 15,000,000

Pelaporan, Luaran Wajib, 
dan Luaran Tambahan

HR Sekretariat/Administrasi 
Peneliti

OB 2 1,000,000 2,000,000

Pengumpulan Data Transport OK (kali) 5 200,000 1,000,000

Pengumpulan Data Uang Harian OH 5 200,000 1,000,000

Pengumpulan Data
Uang harian rapat di dalam 
kantor

OH 5 600,000 3,000,000

Pengumpulan Data Biaya konsumsi OH 5 500,000 2,500,000



Jenis Pembelanjaan Item Satuan Vol.
Biaya 

Satuan
Total

Pengumpulan Data HR Pembantu Peneliti OJ 8 1,000,000 8,000,000

Pengumpulan Data
HR Sekretariat/Administrasi 
Peneliti

OB 8 700,000 5,600,000

Sewa Peralatan Peralatan penelitian Unit 10 1,500,000 15,000,000

 
Tahun 2 Total Rp. 129,140,000

Jenis Pembelanjaan Item Satuan Vol.
Biaya 

Satuan
Total

Analisis Data Uang Harian OH 2 500,000 1,000,000

Analisis Data Biaya konsumsi rapat OH 2 500,000 1,000,000

Analisis Data
HR Sekretariat/Administrasi 
Peneliti

OB 4 750,000 3,000,000

Analisis Data HR Pengolah Data
P 
(penelitian)

4 2,500,000 10,000,000

Bahan Barang Persediaan Unit 1 240,000 240,000

Bahan ATK Paket 10 500,000 5,000,000

Bahan
Bahan Penelitian (Habis 
Pakai)

Unit 10 1,000,000 10,000,000

Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan

Biaya seminar internasional Paket 1 15,000,000 15,000,000

Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan

Publikasi artikel di Jurnal 
Internasional

Paket 1 20,000,000 20,000,000

Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan

Biaya penyusunan buku 
termasuk book chapter

Paket 1 10,000,000 10,000,000

Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan

HR Sekretariat/Administrasi 
Peneliti

OB 2 750,000 1,500,000

Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan

Uang harian rapat di dalam 
kantor

OH 2 600,000 1,200,000

Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan

Biaya konsumsi rapat OH 2 500,000 1,000,000

Pengumpulan Data
Uang harian rapat di luar 
kantor

OH 2 600,000 1,200,000

Pengumpulan Data Transport OK (kali) 6 200,000 1,200,000

Pengumpulan Data Uang Harian OH 6 200,000 1,200,000

Pengumpulan Data
Uang harian rapat di dalam 
kantor

OH 6 600,000 3,600,000

Pengumpulan Data Biaya konsumsi OH 8 500,000 4,000,000

Pengumpulan Data HR Pembantu Peneliti OJ 12 1,000,000 12,000,000



Jenis Pembelanjaan Item Satuan Vol.
Biaya 

Satuan
Total

Pengumpulan Data
HR Sekretariat/Administrasi 
Peneliti

OB 12 750,000 9,000,000

Sewa Peralatan Peralatan penelitian Unit 12 1,500,000 18,000,000

 
6. KEMAJUAN PENELITIAN

A. RINGKASAN: Tuliskan secara ringkas latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran 
yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian.

 
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. Adanya fenomena 
para pejabat Negara dan pemerintahan baik aktif maupun non aktif yang duduk sebagai 
komisaris independen, komisaris 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, Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh good corporate governance sebagai mekanisme 
kontrol internal oleh dewan komisaris dan komite audit terhadap kualitas pelaporan 
keuangan baik pada perusahaan terkoneksi politik maupun perusahaan tidak terkoneksi 
politik. Populasi dan sampel yang digunakan adalah perusahaan besar (konglomerasi) 
yang listing di BEI dari tahun 2005-2017. Analisis data menggunakan analisis regresi 
moderasi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh 
negative terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan 
terkoneksi politik melakukan manajemen laba yang lebih agresif dibandingkan dengan 
perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Efektifitas dewan komisaris dan komite audit 
tidak cukup efektif melaksanakan fungsi monitoring internal di perusahaan. Keberadaan 
koneksi politik di perusahaan besar semakin memperlemah efektifitas dewan komisaris 
dan komite audit. Pengaruh koneksi politik dapat berkontribusi terhadap lemahnya tata 
kelola perusahaan dan berkontribusi terhadap kualitas pelaporan keuangan yang rendah. 
Dewan komisaris khususnya komisaris independen dan komite audit di perusahaan 
terkoneksi politik seharusnya memiliki tanggung jawab menjamin pelaksanaan strategi 
perusahaan berjalan sesuai tujuan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan 
serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas, namun mereka gagal mengontrol 
manajemen dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi referensi bagi investor untuk menentukan preferensi investasi 
pada perusahaan terkoneksi politik atau bukan. Bagi manajemen, hasil penelitian ini 
diharapkan menjadi pertimbangan dalam melakukan rekruitmen terhadap dewan 
komisaris dan kebijakan lainnya. Pembuat kebijakan juga dapat mempertimbangkan 
koneksi politik sebagai factor penting yang dapat mempengaruhi tata kelola perusahaan 
sehingga pembuat kebijakan harus mendorong atau mengamanatkan perusahaan untuk 



mengungkapkan informasi lebih jelas lagi mengenai keterkaitan perusahaan dengan 
pemerintah, partai politik, atau politisi sehingga investor dan semua pihak yang 
berkepentingan dapat menggunakan informasi tersebut untuk menilai kualitas laporan 
keuangan perusahaan dengan lebih baik. Penelitian ini adalah peneliti pertama yang 
mengkaji lebih komprehensif pengaruh koneksi politik, interaksi variable koneksi politik 
dengan efektifitas dewan komisaris dan komite audit serta peran eksternal audit terhadap 
kualitas pelaporan keuangan. Tingkat kesiapan teknologi adalah TKT 3 dan output yang 
dihasilkan dari penelitian ini adalah publikasi dalam bentuk desiminasi hasil penelitian 
pada seminar Internasional yang dimuat dalam prosiding dan publikasi pada jurnal 
Internasional bereputasi (Scopus)
 

B. KATA KUNCI: Tuliskan maksimal 5 kata kunci.

 
Kualitas laporan keuangan; koneksi politik; mekanisme good corporate governance
 
Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman 
namun disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di 
setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai 
sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan 
atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan 
penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan 
sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.



Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman 

namun disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan 

di setiap poin. 

 

1. PENDAHULUAN 

Koneksi politik memainkan peran penting dalam banyak transaksi bisnis dan alokasi sumber daya 

perusahaan. Di negara-negara dengan sistem hukum yang lemah dan tingkat korupsi yang tinggi, koneksi 

politik sangat bernilai bagi perusahaan. Wati et. al. (2016a) mendokumentasikan bahwa perusahaan-

perusahaan konglomerasi yang terkoneksi politik dengan pemenang pemilu mengalami kenaikan 

signifikan nilai pasar mereka paska pemilu baik di tahun 2009 maupun di tahun 2014. Kenaikan harga 

saham perusahaan tersebut mengindikasikan bahwa baik pengusaha, pimpinan perusahaan maupun 

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

percaya bahwa koneksi politik menyediakan berbagai kemudahan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Koneksi politik sangat umum terjadi di negara-negara dengan tingkat persepsi korupsi yang tinggi bahkan 

perusahaan-perusahaan di Indonesia menempati urutan pertama sebagai sampel yang memiliki koneksi 

politik terbesar dengan anggota parlemen (DPR), menteri, presiden, maupun hubungan kerabat (Faccio, 

2006). Memperkuat hasil temuan Faccio (2006),  the economist (2018) merilist indeks kronisme ekonomi 

di dunia. Pada tahun 2004,  Indonesia menempati peringkat ke-16 di dunia, tahun 2014 peringkat 

Indonesia naik menjadi ke-8, dan pada tahun 2016 posisi Indonesia naik satu peringkat ke posisi 7. 

Tingginya indeks kronisme di Indonesia menunjukkan  masih tingginya keterkaitan kepentingan politik 

dengan sektor bisnis sehingga bisa melemahkan produktivitas nasional dan memperlebar kesenjangan 

sosial. Koneksi politik pun tidak luput dari negara yang memiliki sistem hukum yang kuat seperti 

Amerika Serikat. Goldman et al. (2009) menemukan bahwa koneksi politik memiliki pengaruh yang luas 

terhadap nilai perusahaan di Amerika Serikat saat pemilihan Presiden tahun 2000 dan anggota dewan 

yang dimenangkan oleh Partai Republik. 

Ibarat dua sisi mata pisau, koneksi politik memiliki dampak positif dan negative bagi perusahaan. Di 

satu sisi, koneksi politik terbukti mampu memberikan perlakuan istimewa dan kemudahan dalam berbagai 

akses, seperti akses pendanaan (Johnson dan Mitton, 2003; Khwaja dan Mian, 2005; Boubakri et al., 

2012; Tian dan Cheung, 2013; Houston et al., 2014), kontrak pengadaan pemerintah (Goldman  et al, 

2008), kebijakan publik (Bunkanwanicha dan Wiwattanakantang, 2009), subsidi dan pajak (Johnson dan 

Mitton, 2003; Wu et al., 2012; Tian dan Cheung, 2013), perizinan perdagangan (Mobarak dan Purbasari; 

C.  HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang 

telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian 

luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan 

tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa 

gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan 

dan terkini. 



2005), akses terhadap IPO perusahaan (Francis et al., 2009)., serta meningkatnya kinerja maupun nilai 

perusahaan terkoneksi politik (Do et al., 2013; Ang et al., 2013; Tian dan Cheung, 2013; Houston et al., 

2014; Wati et al, 2016b; Wati, 2017, Wati et al. 2019). Namun disisi lain, koneksi politik juga membawa 

dampak negatif terhadap perusahaan, yaitu tingginya leverage yang diikuti oleh overinvestment (Wu et 

al., 2012), penurunan harga saham dan return saham (Fisman, 2001; Fan  et al., 2004), turunnya kinerja 

perusahaan (Leuz dan Gee, 2006; Xu dan Zhou, 2008; Li dan Xia, 2013), dan 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). 

Leuz et al. (2003) menemukan bahwa perusahaan dengan koneksi politik memanfaatkan koneksi 

politiknya untuk melakukan manipulasi atau setidaknya penundaan pelaporan untuk menyesatkan 

investor. Pihak politisi yang terkait dengan perusahaan tersebut akan memberikan perlindungan kepada 

perusahaan-perusahaan yang terkoneksi dengannya jika perusahaan tersebut melakukan pelaporan 

keuangan yang berkualitas rendah (Leuz dan Gee, 2006).  Hal serupa juga disampaikan oleh Chaney et al. 

(2011) yang mengemukakan bahwa perusahaan terkoneksi politik memiliki kualitas pelaporan keuangan 

yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik, tetapi perusahaan 

tersebut akan tetap eksis di pasar modal karena dianggap memiliki cost of debt yang rendah. Bukti lain 

juga disampaikan oleh beberapa penelitian sebelumnya bahwa perusahaan dengan koneksi politik 

melaporkan pelaporan keuangannya dengan kualitas rendah untuk membantu menutupi upaya apropriasi 

dengan tidak melakukan pengawasan secara efisien didokumentasikan oleh Guedhami dan Pittman, 2006; 

You and Du, 2012; Yen, 2013; Al-dhamari and Ku Ismail, 2015;  Habib et al., 2018; Salleh and  Bin, 

2019. Perusahaan terkoneksi politik cenderung memiliki pelaporan keuangan yang buram, yang 

memungkinkan mereka terlibat dalam rent-seeking  (Chi et al., 2019). Namun, Batta et al. (2014) 

menunjukkan hasil yang berbeda dimana laporan keuangan perusahaan terkoneksi politik lebih tinggi 

dibandingkan perusahaan tidak terkoneksi politik.  

Koneksi politik memunculkan masalah tata kelola perusahaan dalam keterbukaan dan 

pengungkapan informasi (Leuz dan Gee, 2006; Claessen dan Fan, 2002; Fan et al, 2007; Mohammed et 

al., 2017). 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. Adanya fenomena para pejabat Negara dan pemerintahan baik aktif maupun non 

aktif yang duduk sebagai komisaris independen, komisaris 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. Hasil penelitian Wati (2017) menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris yang 

berlatar belakang pejabat aktif dan tidak aktif serta aktifitas mereka pada perusahaan terkoneksi politik 

cukup efektif dan berdampak terhadap nilai perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan para pejabat 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 GCG dimana 

dewan komisaris sebagai fungsi monitoring bagi manajemen dijadikan sebagai ajang mencari rente 

politik. Sehingga tidaklah mengherankan jika posisi GCG perusahaan di Indonesia selalu berada pada 

urutan terbawah di Asia dengan score terendah pada bidang enforcement atau penegakan hukum. 

Masalah-masalah yang berhubungan dengan rendahnya kualitas  pelaporan keuangan perusahaan 

seringkali dialamatkan pada lemahnya corporate governance dalam perusahaan dan atau lemahnya 

filosofi pengendalian oleh manajemen (Beasley, 1996; Beasly et al, 1999). Independensi dewan komisaris 

dan karakteristik keahlian dewan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi kualitas pelaporan 

keuangan. Perusahaan, yang memiliki persentase direktur independen yang tinggi, memiliki direktur 

keuangan independen, dan memiliki jumlah komite audit yang lebih besar akan  menghasilkan laporan 

keuangan dan akuntansi yang berkualitas (Yao et al., 2012). Komite audit bertugas membantu dewan 

komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas 

laporan keuangan. Komite audit menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor 

eksternal, dan auditor internal. efektifitas sebuah komite audit dapat dapat dipengaruhi oleh tiga 

karakteristik dari dewan komisaris, yaitu meliputi kompetensi, Jumlah anggota  dan aktivitas  (Bradbury 

et al., 2006).Vicknair et al (1993); Cadbury (1995) telah memfokuskan komposisi dari komite audit 

sebagi factor yang penting dari kualitas pelaporan keuangan. Beasly (1996) juga menyatakan bahwa 

komite audit yang lebih independen dari pengaruh manajemen akan lebih baik dalam mengawasi proses 

pelaporan keuangan.  Dechow et al. (1996) menemukan bahwa kemungkinan terjadinya accrual discretion 

secara sistematis berhubungan dengan struktur corporate governance yang lemah dan lemahnya 

pengawasan manajemen. Chtourou et. al. (2001) meneliti hubungan antara GCG dan discretionary accrual 

dan menemukan bahwa dewan direktur dan komite audit yang efektif membatasi aktivitas terjadinya 

discretionary accrual. 



Keberadaan Auditor ekternal yang berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham 

dan pengguna laporan keuangan. Sebab, audit yang dilakukan dengan kualitas yang baik dapat 

memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang diaudit telah bebas dari dalah saji material. Watkins 

et al. (2004) menyebutkan bahwa reputasi auditor yang dihubungkan dengan kekuatan pengawasan 

memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan sehingga informasi yang diberikan 

melalui laporan keuangan mencerminkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya (Chen et al., 

2010; Challen, 2011) 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politik, efektifitas 

dewan komisaris, efektivitas komite audit dan peran audit eksternal terhadap kualitas laporan keuangan 

perusahaan. Penelitian ini mengkaji lebih komprehensif koneksi politik pada perusahaan besar di 

Indonesia, dengan menggunakan interaksi variable koneksi politik dengan efektifitas dewan komisaris 

dan komite audit serta peran eksternal audit terhadap kualitas pelaporan keuangan, sehingga menjadikan 

penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini memperdalam temuan 

Vicknair et al., 1993; Beasly, 1996; Beasly et al., 2000; Dechow et al., 1996; Chtourou et al., 2001; Liu 

dan Lu, 2007; Piotroski, 2010; Chaney et al., 2011;  You and Du, 2012; Yen, 2013; Aldhamari & Ku 

Ismail, 2015;  Habib et al., 2018; Salleh & Bin, 2019, Wati, 2017; Wati et al, 2019; Chi et al, 2019 dan 

Jacoby et al (2019).  Penelitian ini menggabungkan beberapa variable independen yaitu koneksi politik, 

efektifitas dewan komisaris dan komite audit yang digunakan peneliti-peneliti sebelumnya secara 

terpisah. Efektifitas dewan komisaris dan komite audit dalam penelitian ini diukur oleh independensi, 

aktifitas, board size, pendidikan dan pengalaman dewan komisaris dan komite audit serta peran audit 

eksternal secara komprehensif terhadap kualitas pelaporan perusahaan. Moderasi koneksi politik 

digunakan untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh efektifitas dewan komisaris, komite audit dan 

peran audit eksternal  terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan 

variable control yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan usia perusahaan. Robust model 

menggunakan pengukuran kualitas laporan keuangan yang berbeda yaitu Kothari models. 

2. KAJIAN PUSTAKA 

Penelitian ini menguji pengaruh alngsung dan tidak langsung dari koneksi politik, efektifitas dewan 

komisaris, efektifitas komite audit dan peran audit eksternal terhadap kualitas pelaporan keuangan 

perusahaan.The indirect impact is through the moderating effects of  firm political  connected  untuk 

mengetahui mekanisme internal corporate governance dari efektifitas dewan komisaris, efektifitas komite 

audit dan peran audit eksternal terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan.  In  this  section,  we 

discuss the relations among these factors as studied in the relevant literature and proceed to develop the 



hypotheses. Teori koneksi politik, teori resource dependence dan agency theory dugunakan sebagai teori 

yang mendasari penelitian ini.  

2.1 Pengaruh koneksi politik terhadap kualitas pelaporan keuangan 

Teori koneksi politik pada awalnya dikembangkan oleh North (1990) dan Olson (1993) yang 

mengembangkan teori bahwa politisi atau tokoh pemerintahan membangun hubungan dengan perusahaan 

untuk mencapai agenda pemerintah yang menguntungkan pendukung politisi atau pemerintahan tersebut. 

Untuk kontribusi politik dan suara mereka, perusahaan dengan koneksi politik mendapat keuntungan 

seperti kontrak atau subsidi yang menguntungkan. Keuntungan yang mengalir dari koneksi politik 

membuat perusahaan dengan jaringan politik menjadi inefisien dan membangun kultur inefesiensi karena 

status mereka yang “terlindungi”. Shleifer dan Vishny (1994) menemukan bahwa intervensi pemerintah 

dalam ekonomi didorong kebutuhan memiliki kontrol terhadap perusahaan dalam rangka menyediakan 

pekerjaan, subsidi dan keuntungan lain kepada para pendukungnya, yang diharapkan akan memberikan 

bantuan dalam bentuk suara dalam pemilu, sumbangan pendanaan dan penyogokan. Koneksi politik juga 

memberi dukungan pada logika dari teori resource dependence (Hilman, 2005) dimana perusahaan akan 

mengatasi ketergantungan (interdependency) dan ketidakpastian (uncertainity) dengan membangun 

koneksi kepada sumber dari interdependency dan uncertainity tersebut yaitu pemerintah, sehingga dengan 

membangun koneksi politik dapat memberi manfaat untuk perusahaan. Ketergantungan perusahaan 

terhadap pemerintah merupakan hal yang mutlak terjadi pada kegiatan usaha suatu perusahaan. Hal 

tersebut dikarenakan peran pemerintah yang sangat dominan di suatu negara, khususnya dalam 

pembahasan penelitian di Indonesia. Peran pemerintah melingkupi hampir seluruh aktivitas masyarakat 

yang bernaung di bawah bendera negara tersebut.  

Laporan keuangan memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi antara manajemen dengan para pengguna 

laporan keuangan. Berbagai informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk 

mengestimasi nilai perusahaan di masa yang akan datang yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait sebagai 

dasar pengambilan keputusan. Salah satu informasi utama yang menarik bagi pengguna laporan keuangan 

adalah informasi laba. Menurut Chaney et al. (2011) ada tiga hal yang biasa dilakukan oleh perusahaan 

terkoneksi politik terhadap pelaporan keuangannya. Pertama adalah perusahaan biasanya mengambil 

manfaat dari relasi politiknya dengan cara melakukan penggelapan dana perusahaan atau paling tidak 

melakukan penundaan pelaporan keuntungan dengan tujuan menyesatkan investor sehingga 

meningkatkan biaya yang akan mereka lakukan sehingga menyebabkan semakin kecilnya minat 

perusahaan untuk mendapatkan pendanaan asing akibat adanya tuntutan transparansi laporan keuangan 

yang akan mengurangi efek politis (Leuz et al, 2003; Leuz dan Gee, 2006). Kedua, perusahaan terkoneksi 



politik merasa aman dari sanksi atau hukuman jika melaporkan laporan keuangan dengan kualitas rendah, 

dampaknya perusahaan akan lebih care less dalam hal menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. 

Ketiga, adalah alasan sederhana bahwa setiap perusahaan dengan kualitas pelaporan keuangan yang 

rendah memang cenderung untuk membentuk hubungan politiknya sendiri. Ketiga pandangan tersebut 

dapat diukur menggunakan proksi kualitas akrual.  

Scott (2009) menjelaskan bahwa konsep akrual dapat dibedakan menjadi dua yaitu discretionary accrual 

dan nondiscretionary accrual. Akrual diskresioner merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial 

dengan memanfaatkan kebebasan dari keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi. Non 

discretionary accrual merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan 

akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang diterima umum, misalkan depresiasi dan penentuan 

persediaan yang dipilih harus mengikuti metode yang diakui dalam prinsip akuntansi. Discretionary 

accrual digunakan sebagai indikator adanya praktik manajemen laba karena manajemen laba lebih 

menekankan kepada keleluasaan atau kebijakan yang tersedia dalam memilih dan menerapkan prinsip-

prinsip akuntansi untuk mencapai hasil akhir dan dijalankan dalam kerangka praktik yang berlaku secara 

umum yang masih dapat diperdebatkan. Penelitian ini menggunakan proksi Discretionary accrual untuk 

melihat kualitas laporan keuangan perusahaan. 

Bukti empiris dari literatur koneksi politik menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan perusahaan 

terkoneksi politik berbeda dari perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Namun, hasil dari arah pengaruh 

koneksi politik terhadap  kualitas pelaporan keuangan perusahaan beragam. Di satu sisi, pengembangan 

karir dan motif  bonus memotivasi para manajer perusahaan terkoneksi politik untuk terlibat dalam 

manajemen laba yang positif  atau agresif (Leuz dan Gee, 2006; Chaney et al., 2011; You and Du, 2012), 

sehingga perusahaan terkoneksi politik menunjukkan manajemen laba yang lebih agresif dibandingkan 

dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Namun di sisi lain, perusahaan terkoneksi politik dapat 

menggunakan manajemen laba negatif (konservatif) untuk mendapatkan dana talangan pemerintah dan 

bernegosiasi untuk bantuan pemerintah lebih banyak dalam bentuk subsidi (Faccio et al., 2006; Fan et al., 

2007; Faccio, 2010) 

Faccio (2010) meneliti perbedaan perusahaan terkoneksi politik dan tidak terkoneksi politik di 47 negara. 

Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik memiliki tingkat keuntungan yang lebih 

tinggi dan pangsa pasar yang lebih tinggi, hasil ini didukung oleh Wati et al (2016a) dan Wati (2017). 

Namun, studi empiris yang dilakukan oleh 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 menunjukkan 



bahwa kinerja laporan keuangan perusahaan terkoneksi politik lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Koneksi politik dapat memperlemah atau membatasi 

kemampuan manajerial dan peningkatan terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Keberadaan 

koneksi politik mendorong meningkatnya tingkat korupsi dan memperburuk asimetri informasi antara 

investor dan manajer (Wang et al., 2017; Chen et. al, 2010). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dibuat hipotesis pertama yaitu: 

H1 : Koneksi politik berpengaruh negative terhadap kualitas pelaporan keuangan peruahaan 

 

2.2. Pengaruh efektifitas dewan komisaris terhadap kualitas laporan keuangan 

Corporate governance adalah konsep yang didasarkan pada teori keagenan. Corporate governance 

berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi 

mereka, yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan dana mereka ke dalam 

proyek-proyek yang tidak menguntungkan, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol 

para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Corporate governance merupakan serangkaian mekanisme 

yang dapat melindungi pihak-pihak minoritas dari ekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer dan 

pemegang saham pengendali. Mekanisme pengendalian corporate governance dapat dilakukan melalui 

mekamisme eksternal dan internal. Mekanisme kontrol eksternal merupakan pengendalian perusahaan 

berdasarkan mekanisme pasar sedangkan mekanisme internal adalah pengendalian yang dilakukan oleh 

dewan komisaris termasuk komite-komite di bawahnya, dewan direksi, manajemen dan para pemegang 

saham, atau melalui skema insentif yang menarik dan kompetitif untuk manajemen (Wati, 2016a; Wati et 

al., 2017). Penelitian ini menggunakan mekanisme internal dengan pengendalian yang dilakukan oleh 

dewan komisaris dan komite audit serta peran audit eksternal dalam hal ini kantor akuntan public yang 

mengaudit laporan keuangan perusahaan. 

Di negara-negara barat terutama yang dikelompokkan dalam negara Anglo-Saxon, sebagian besar 

manajemen adalah juga anggota dewan komisaris (unitary board type), sedangkan di negara-negara 

Continental Europian dan Jepang menerapkan two-tier board system yang secara tegas memisahkan 

antara manajemen dengan komisaris. Indonesia sebagai salah satu negara yang dapat digolongkan sebagai 

pengguna model Continental European dalam praktek-praktek corporate governance juga mengadopsi 

two-tier board system. Dalam two-tier board system, perusahaan memiliki dua badan yang terpisah, yaitu 

pengawas (dewan komisaris) dan pengurus/manajemen (dewan direksi). Direksi berwenang dan 

bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud 



dan tujuan perseroan (Lukviarman, 2004; Hermawan, 2012; Wati et al, 2016a; Wati, 2017). Di lain pihak, 

dewan komisaris bertujuan melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberi nasihat 

kepada direksi (UU RI No. 40, 2007).  

2.3. Pengaruh Ukuran dewan komisaris terhadap kualitas pelaporan keuangan 

Dewan komisaris merupakan salah satu faktor utama dari mekanisme internal corporate 

governance, karena dewan komisaris  bertindak sebagai wakil dari pemilik perusahaan yang mengawasi 

manajemen dalam mengelola perusahaan. Fama (1980) menyatakan bahwa board of directors adalah 

pusat mekanisme control internal untuk memonitor manajer. Penelitian mengenai pengaruh mekanisme 

internal tata kelola perusahaan terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan didokumentasikan oleh 

Bushman et al., (2004), Vafeas (2005), Qinghua et al (2007), Chen et al (2007), Habib dan Azim (2008), 

Ezat dan El-Masry (2008), Abdelsalam & El-Masry (2008), Myring & Shortridge (2010), Klai & Omri 

(2011), Norwani et al. (2011), Fiador (2013), Leventis et al. (2013), dan Mohammed et al. (2017). Hasil 

penelitiannya  menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Liu dan Lu (2007 dan Lai (2005) 

menunjukkan bukti empiris bahwa corporate governance berhubungan dengan discretionary accrual.   

Dewan komisaris sebagai organ perseroan bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau 

khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan 

perseroan (UU Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007). Dewan komisaris dalam 

melaksanakan tugasnya dituntut untuk bersikap independen dan selalu memperhatikan kepentingan 

perusahaan, dan para pemangku kepentingan lainnya di atas  kepentingan pribadi atau golongan. Dalam 

prakteknya di Indonesia, sering terjadi anggota dewan komisaris  sama sekali tidak menjalankan peran 

pengawasannya yang sangat mendasar terhadap dewan direksi. Dewan komisaris seringkali dianggap 

tidak memiliki manfaat, hal ini dapat dilihat dalam fakta, bahwa banyak anggota dewan komisaris tidak 

memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya. Dalam banyak kasus, dewan 

komisaris juga gagal untuk mewakili kepentingan stakeholders lainnya selain kepentingan pemegang 

saham mayoritas. Keberadaan dewan komisaris di perusahaan lebih banyak berfungsi sebagai rubber 

stamp atas keputusan yang sudah dibuat oleh manajemen (Hermawan, 2012; Wati, 2017). Kondisi ini 

terjadi karena proses pemilihan dewan komisaris cenderung kurang demokratis dimana kandidat dewan 

komisaris seringkali dipilih oleh manajemen sehingga tidak berani memberi kritik terhadap manajemen. 

Dewan komisaris seharusnya memiliki tanggung jawab menjamin pelaksanaan strategi 

perusahaan berjalan sesuai tujuan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan 

terlaksananya akuntabilitas. Tetapi, pada kenyataannya seringkali justru CEO memiliki kekuatan lebih 



besar dibandingkan dewan komisaris. Pentingnya peran dewan komisaris menimbulkan pertanyaan, 

berapa banyak dewan yang dibutuhkan oleh perusahaan? Jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu 

perusahaan tidak memiliki ketetapan yang baku mengenai jumlah yang harus ada. Industri serta operasi 

yang dijalankan oleh setiap perusahaan berbeda-beda, sehingga kebutuhan akan jumlah dewan komisaris 

pun berbeda-beda. Terdapat argumen yang menyatakan bahwa perusahaan dengan jumlah boards yang 

lebih besar memiliki variabilitas kinerja perusahaan yang lebih rendah (Cheng, 2008). Jumlah dewan 

komisaris yang besar terkait dengan dua hal, yaitu: meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi 

serta koordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah dewan komisaris dan turunnya kemampuan dewan 

komisaris untuk mengendalikan manajemen. Yermack (1996) mengatakan bahwa kemampuan dewan 

komisaris untuk memonitor akan berkurang dengan semakin besarnya ukuran dewan komisaris karena 

akan menimbulkan masalah dalam koordinasi, komunikasi dan pembuatan keputusan. Justru, perusahaan 

dengan jumlah board yang kecil  menunjukkan nilai yang lebih menguntungkan untuk kinerja keuangan 

perusahaan. Jensen (1993) dan Beasley (1996) menyimpulkan bahwa board yang berukuran lebih kecil  

akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan board yang berukuran besar. 

Chtourou et al. (2001) memberikan hasil yang berbeda, dimana dewan komisaris dengan jumlah besar 

mampu memonitor pelaporan keuangan secara lebih efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran 

dewan komisaris yang besar dapat memonitor proses pelaporan keuangan dengan lebih efektif 

dibandingkan ukuran dewan komisaris yang kecil. Semakin banyaknya jumlah dewan komisaris akan 

sangat membantu dalam fungsinya sebagai pengawas kinerja manajemen, sehingga kualitas laporan 

keuangan yang dihasilkan juga bisa terkelola dengan baik (Anderson et al., 2003). Penelitian Uadiale 

(2010) menunjukkan bahwa perusahaan dengan jumlah anggota board of directors yang besar akan lebih 

efektif melakukan pengawasan, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dibandingkan 

dengan perusahaan yang mempunyai jumlah anggota board of directors yang lebih sedikit. Temuan Wati 

(2017) mendukung Chtourou et al. (2001), Anderson et al. (2003) dan Uadiale (2010) bahwa semakin 

besar jumlah dewan komisaris diperusahaan maka fungsi monitoringnya akan semakin meningkat, namun 

ketika menggunakan moderasi koneksi politik, justru berbalik arah dimana semakin banyak jumlah dewan 

komisaris maka fungsi monitoringnya akan menurun.  

H2a: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 

2.4. Pengaruh Independensi dewan komisaris terhadap kualitas pelaporan keuangan 

Komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara 

para manajer internal, mengawasi kebijakan manajemen, dan memberikan nasihat kepada manajemen. 

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta 

perusahaan  dengan tata kelola yang baik. Kekuatan dewan komisaris ditunjukkan oleh komposisi 



keanggotaan dewan komisaris independen. Perusahaan yang memiliki komposisi dewan komisaris 

independen yang besar akan mencegah perilaku oportunis manajemen sehingga dapat menghasilkan 

laporan keuangan dengan kualitas laporan keuangan yang lebih baik dan akrual deskrisoner yang lebih 

rendah (Qinghua et al., 2007; Man dan Wong, 2013). Di donatto dan Fiori (2012) juga menegaskan 

bahwa independensi yang dimiliki oleh dewan komisaris menjadi factor yang dapat menghambat akrual 

deskrisoner. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, maka kualitas pelaporan keuangan 

perusahaan akan semakin baik. Hasil ini didukung oleh Mohammed et al (2017) yang menunjukkan 

bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kehati hatian dalam pelaporan 

keuangan perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan Chen et al. (2007) yang secara khusus menguji apakah independensi, 

keahlian finansial dan informasi sukarela dewan direksi independen berhubungan dengan nilai absolut 

discretionary accrual. Hasilnya menyatakan bahwa independensi board, kompetensi finansial direksi 

independen, dan formasi sukarela dewan direksi independen berhubungan dengan makin rendahnya 

kecenderungan discretionary accrual atau semakin tingginya kualitas pelaporan keuangan perusahaan. 

Qin dan Liwen (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemampuan board of directors dalam hal 

pengawasan yang efektif akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah board of directors yang 

independen di dalam suatu perusahaan. Klein (2002) juga menyatakan bahwa board of directors yang 

independen dapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan. Selain itu Xie et al. (2003) secara empiris 

juga telah membuktikan bahwa komisaris independen dan komite audit yang aktif dan memiliki 

pengetahuan tentang keuangan menjadi faktor penting dalam pencegahan kecenderungan manajer untuk 

melakukan discretionary accrual.   

H2b: Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan 

2.5. Pengaruh Aktivitas Dewan Komisaris terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Dewan komisaris yang aktif akan mengadakan pertemuan secara rutin untuk mengetahui 

permasalahan lebih detail dan lebih dini, sehingga pengawasan yang lebih sistematis dapat dilakukan.  

Aktivitas dewan komisaris yang diukur dengan jumlah frekuensi rapat dapat mempengaruhi efektifitas 

peran board dalam memonitor tindakan manajemen, khususnya berkaitan dengan proses penyajian 

laporan keuangan. (Vafeas, 1999), Anderson et al. (2003) dan Xie et al. (2003) juga menyatakan bahwa 

aktivitas board yang diukur dengan frekuensi rapat juga dapat mempengaruhi efektifitas board. Penelitian 

yang dilakukan oleh Brick dan Chidambaran (2010) menyatakan bahwa aktivitas board meliputi frekuensi 

dari jumlah rapat yang dihadiri oleh dewan dan perubahan struktur dalam board subcommittees, serta 

aktivitas dari board akan menentukan tingkat kualitas pengawasan dari board. Frekuensi rapat telah 



banyak dijadikan proksi untuk mengukur aktivitas dewan komisaris, semakin tinggi frekuensi rapat akan 

meningkatkan efektivitas dewan komisaris. Hal ini karena semakin tinggi aktivitas yang dilakukan board, 

akan meningkatkan pengungkapan informasi yang akhirnya akan mengurangi tingkat information 

asymmetry.  

H2c: Aktivitas dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan 

2.6. Pengaruh Kompetensi Dewan Komisaris terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Kompetensi yang dimiliki oleh anggota dewan komisaris merupakan faktor yang sangat penting 

bagi terciptanya dewan komisaris yang efektif (Cadbury Report, 1992).   Kompetensi dapat dilihat dari 

latar belakang pendidikan dan pengalaman dari anggota dewan komisaris. Untuk dapat memahami dan 

mengawasi proses penyajian laporan keuangan perusahaan, secara spesifik diharapkan anggota dewan 

komisaris memiliki pengetahuan atau latar belakang di bidang keuangan dan akuntansi (Hermawan, 

2012). 

Kompetensi tersebut akan mempengaruhi kemampuan dewan komisaris dalam menjalankan 

fungsinya untuk melakukan pengawasan dengan optimal. Jeanjean dan Stolowy (2009) menemukan 

bahwa keahlian akuntansi yang rata-rata berhubungan negatif dengan tipe dari board (two tier versus one-

tier) dan kesempatan pertumbuhan, dan berhubungan positif dengan independensi dari board, ownership 

concentration dan kepemilikan institutional. Pengalaman yang dimiliki oleh outside independent board 

dapat dicerminkan dari jabatan atau pekerjaan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Pengalaman sebagai 

anggota dewan di perusahaan lain, CEO atau mantan CEO dari perusahaan lain, atau konsultan 

manajemen akan dapat meningkatkan kompetensi peran monitoring dari outside independent board. 

Dapat disimpulkan bahwa latar belakang pengetahuan dan pengalaman dari dewan komisaris akan 

mempengaruhi efektifitas peran monitoring dari dewan komisaris. 

Chtourou et al. (2001), Bedard et al. (2004), Carcello et. al. (2006), dan Hermawan (2012) 

menjelaskan bahwa selain independensi dewan komisaris, kemahiran (expertise) dalam bidang akuntansi 

dan keuangan terbukti dapat membatasi manajemen dalam melakukan accrual discretion. Xie et al. (2001) 

mendukung pernyataan tersebut dimana terdapat pengaruh negative dari latar belakang pengetahuan 

keuangan yang dimiliki dewan komisaris terhadap accrual discretion. Hal ini menunjukkan bahwa latar 

belakan pendidikan dan pengalaman dewan komisaris mampu mengontrol dan menghambat manajemen 

melakukan accrual discretion, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 

H2d: Pendidikan Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan 



H2e: Pengalaman Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan 

2.7. Pengaruh efektifitas komite audit terhadap kualitas laporan keuangan 

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik  akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang 

dihasilkan. Manajemen akan kesulitan untuk memanipulasi laporan keuangan karena adanya pengawasan 

dari dewan komisaris sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan sesuai dengan keadaan sebenarnya 

dan berintegritas. Sebaliknya, buruknya tata kelola perusahaan akan berdampak pada kegagalan tujuan 

dari laporan keuangan (Norwani et al, 2011). Untuk mendukung tugas dewan komisaris dalam 

mekanisme control internal perusahaan, dewan komisaris dibantu oleh komite audit, sehingga efektifitas 

komite audit pun berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan (Chtourou et al.,2001). 

Dalam melaksankan tugasnya komite audit menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, 

auditor eksternal, dan auditor internal. efektifitas sebuah komite audit dapat dipengaruhi oleh tiga 

karakteristik yaitu meliputi kompetensi, Jumlah anggota audit dan aktivitas audit (Bradbury et al., 2006). 

Qinghua et al (2007) menghasilkan penelitian dimana jumlah komite audit berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan. Hasil ini didukung oleh Abdelsalam et al (2008), Ghafran dan O’Sullivan (2013), dan 

Fiador et al (2013), Soliman dan Ragab (2014), Inaam dan Khamoussi (2016) yang menghasilkan bahwa 

komite audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 

Bédard et al., (2004) berpendapat bahwa semakin besar komite audit, semakin besar kemungkinan 

untuk mengungkap dan menyelesaikan masalah potensial dalam proses pelaporan keuangan karena 

kemungkinan untuk memberikan kekuatan yang diperlukan dan keragaman pandangan dan keahlian 

untuk memastikan efektifitas monitoring. Klein (2000) menghasilkan penelitian mengenai hubungan 

nonlinear negative antara independensi komite audit dengan manajemen laba. Klein juga menyampaikan 

bahwa struktur dewan yang lebih independen akan lebih efektif dalam mengawasi proses pelaporan 

keuangan perusahaan. Veronica dan Bachtiar (2005), Bedard et al.  (2004), Inaam dan Khamoussi (2016) 

menyebutkan bahwa karakteristik independensi pada komite audit memiliki pengaruh negative terhadap 

kemungkinan terjadinya manajemen laba. Namun, Xie et al. (2003) menemukan hubungan yang tidak 

signifikan antara jumlah komite audit dan manajemen laba sebagai ukuran dari kualitas laporan keuangan. 

H3a: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan 

Bryan et al. (2004) menyebutkan karakteristik penting lain yang harus dimiliki komite audit 

adalah frekuensi pertemuan, keahlian di bidang keuangan, dan komitmen waktu. Ketiga faktor tersebut 

merupakan kunci penentu efektifitas komite audit. Karakteristik ini memiliki kemungkinan dapat 

mempengaruhi proses pelaporan keuangan. Abbot et al. (2004) menemukan bukti bahwa komite audit 



yang melakukan pertemuan kurang dari jumlah minimum memiliki kemungkinan lebih besar untuk 

menyajikan kembali labanya. Ia juga menemukan bukti bahwa kecurangan dan penyajian kembali laba 

semakin banyak terjadi ketika anggota komite audit tidak memiliki kompetensi di bidang keuangan. 

Efektivitas komite audit akan menurun ketika anggotanya bekerja di banyak perusahaan. Mereka 

menekankan bahwa pengalaman bekerja pada perusahaan lain mulanya dapat meningkatkan efektivitas 

anggota komite audit. Namun, keadaan tersebut secara cepat berbalik ketika anggota komite audit bekerja 

di banyak perusahaan lain (lebih dari tiga perusahaan). Frekuensi rapat komite audit sebagai salah satu 

karakteristik komite audit dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit 

yang efektif bertemu secara teratur untuk memastikan bahwa proses pelaporan keuangan berfungsi 

dengan baik, dan karena itu komite audit yang berfungsi dengan baik dan aktif mungkin dapat mencegah 

manajemen laba. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bedard (2004), Hermawan (2012), Vafeas 

(1999) dan Adams (2005) dan Soliman dan Ragab (2014), Inaam dan Khamoussi (2016)  menyebutkan 

bahwa semakin tinggi frekuensi rapat yang dilakukan oleh komite audit maka kegiatan pengawasannya 

akan semakin tinggi yang menyebabkan tingginya kualitas laporan keuangan.  Xie, et al. (2001) menguji 

peranan dewan dan komite audit dalam mencegah prektek earning management. Hasilnya, aktivitas 

dewan dan komite audit (yang diproksi dengan jumlah pertemuan yang mereka lakukan) dan keunggulan 

latar belakang dalam bidang keuangan mereka bisa menjadi faktor penting untuk membatasi 

kemungkinan manajer melakukan prektek manajemen laba.  

H3b: Aktivitas  komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan 

Chtourou et al.  (2001) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit dan dewan 

komisaris yang lebih aktif memiliki hubungan negative terhadap manajemen laba.  Lebih lanjut 

dikemukakan Chtourou et al. (2010), perusahaan yang memiliki komite audit yang lebih banyak dan 

memiliki kompetensi dibidang  keuangan dan akutansi memiliki pengaruh negative terhadap manajemen 

laba. Dhaliwal, et al. (2006) menyebutkan bahwa karakteristik komite audit berupa kompetensi akutansi, 

keuangan dan pengawasan yang dimilikinya berpengaruh positif dengan kualitas akrual yang terkandung 

dalam laporan keuangan yang diterbitkan. Keahlian keuangan komite audit meningkatkan kemungkinan 

bahwa salah saji material yang terdeteksi akan dikomunikasikan kepada komite audit dan diperbaiki 

secara tepat waktu. Marra et al. (2011) menemukan bahwa keahlian keuangan komite audit memiliki 

hubungan negatif dengan manajemen laba. Diperlukan kecanggihan finansial tingkat tinggi bagi anggota 

komite audit untuk meningkatkan efektivitas komite audit dalam memantau akrual diskresioner. Hasil ini 

didukung oleh Inaam dan Khamoussi (2016)  dimana keahlian komite audit berpengaruh terhadap 

menurunnya manajemen laba dan meningkatnya kualitas laporan keuangan. 



H3c: Pendidikan komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan 

H3d: Pengalaman komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan 

2.8. Pengaruh eksternal audit terhadap kualitas laporan keuangan 

Auditor eksternal bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan dinyatakan secara 

wajar sesuai dengan GAAP dan mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan. Dengan demikian, verifikasi 

auditor eksternal menambah kredibilitas pada laporan keuangan perusahaan. Eksternal auditor yang 

berkualitas diharapkan dapat membatasi manajemen laba oportunistik. Auditor eksternal dengan audit 

yang berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pengguna laporan keuangan, 

karena audit yang dilakukan dengan kualitas yang baik dapat memberikan jaminan bahwa laporan 

keuangan yang diaudit telah bebas dari salah saji material sehingga laporan keuangan yang diterbitkan 

dipercaya sudah tidak mengandung unsur praktek manajemen laba khususnya manajemen laba akrual. 

Watkins et al. (2004) menyebutkan bahwa raputasi auditor yang dihubungkan dengan kekuatan 

pengawasan memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan sehingga informasi yang 

diberikan melalui laporan keuangan telah mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya. Klein 

(2003) menyatakan bahwa  auditor big4 dapat mengalihkan sebagian tanggung jawab mereka untuk 

memantau pelaporan keuangan kepada komite audit. Selain itu, auditor Big4 memiliki kapasitas untuk 

memberikan kualitas audit yang lebih tinggi karena alasan memiliki banyak klien, banyak sumber daya, 

teknologi, dan staf terlatih untuk pekerjaan audit dan mereka tidak mau kehilangan kliennya karena 

pelanggaran proses. 

Literatur mengakui bahwa the big4 auditor memberikan kualitas audit yang lebih tinggi dan menawarkan 

keandalan yang lebih besar untuk laporan keuangan klien daripada auditor non-Big 4. Hasil penelitian 

Habib (2011), Soliman dan Ragab (2014) menunjukkan bahwa auditor Big 4 lebih baik dalam membatasi 

manajemen laba dibandingkan dengan auditor non-Big 4. Mereka menemukan bahwa klien auditor non-

Big 4 memiliki tingkat akrual diskresioner yang lebih tinggi. Dalam konteks yang sama, Habib (2011) 

menemukan bahwa auditor Big 4 mengasosiasikan dengan manajemen laba yang lebih sedikit di 

perusahaan. Memang, perusahaan audit Big 4 diasumsikan memiliki kualitas audit yang lebih tinggi 

daripada non-Big 4, karena mereka kurang bergantung pada klien mereka. Hal ini  didukung oleh Ahmad 

et al. (2016) yang menunjukkan bukti bahwa kualitas audit di Indonesia berpengaruh terhadap 

menurunnya manajemen laba yang berdampak terhadap meningkatnya kualitas laporan keuangan 

perusahaan. Chen et al. (2011) menyatakan  bahwa kualitas audit yang baik berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba akrual. Challen (2011) juga menyebutkan bahwa kualitas audit berpengaruh 



signifikan terhadap manajemen laba riil.  Johnson et al. (2002), Carcello dan  Nagy (2004) menunjukkan 

hasil penelitian dimana ukuran kantor akuntan dan kompetensi auditor yang tinggi dari kantor akuntan 

public memungkinkan kualitas dari audit report semakin baik dan berdampak pada kualitas laporan 

keuangan.  

H4: Kualitas audit berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan 

2.9. Koneksi Politik Memperlemah Pengaruh efektifitas dewan komisaris terhadap kualitas 

laporan keuangan  

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan terkoneksi politik membutuhkan biaya 

koneksi yang besar. Manajemen umumnya akan melakukan manajemen laba untuk menyembunyikan 

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk koneksi tersebut. Perusahaan dengan CEO yang memiliki koneksi 

politik biasanya memiliki board yang terdiri dari birokrat pemerintah yang sedang maupun sudah tidak 

menjabat. CEO yang terdiri dari birokrat tersebut menunjukkan kurangnya profesionalisme dan sedikit 

dari pimpinan perusahaan tersebut yang memiliki latar belakang profesional yang relevan (Fan et al., 

2007). Lebih buruk lagi apabila para pimpinan persahaan menggunakan jabatannya diperusahaan untuk 

mengekspolitasi sumber daya perusahaan. Birokrat atau politisi akan menggunakan sumber daya dari 

perusahaan milik negara yang tercatat di bursa yang dipimpinanya untuk memenuhi tujuan yang tidak 

konsisten dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan. Hasil ini didukung oleh penelitian Wati (2017) 

yang menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris yang berlatar belakang pejabat aktif dan tidak 

aktif serta aktifitas mereka pada perusahaan terkoneksi politik cukup efektif dan berdampak terhadap nilai 

perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa 

keberadaan para pejabat sebagai komisaris independen atau komisaris utama di perusahaan salah satu 

benefitnya adalah menjadi jembatan bagi perusahaan untuk memperoleh benefit koneksi politik 

diantaranya berbagai kemudahan.  

Lara et al. (2007) mengatakan bahwa perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik akan membuat 

laporan keuangan yang lebih berhati-hati. Studi sebelumnya telah membuktikan bahwa karakteristik 

struktur tata kelola perusahaan yang lemah seperti proporsi komisaris independen yang rendah, tidak 

adanya komite audit, dan tidak independennya komite audit terkait dengan kualitas pelaporan keuangan 

yang rendah. Bukti menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang lemah mengurangi kualitas laporan 

keuangan bahkan ketika pengaruh koneksi politik tidak ada. 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 lebih mengakomodasi 



kepentingan birokrasi atau politisi. Secara khusus, pengaruh koneksi politik, baik dalam hal pengaruh 

langsung dari pemerintah atau pengaruh dari politisi sebagai anggota dewan, telah melemahkan tata 

kelola perusahaan (Nee et al., 2007; Wang et al., 2008). Adanya koneksi politik dapat memperlemah 

mekanisme corporate governance perusahaan dan kualitas pelaporan keuangan secara keseluruhan.   

H5: Koneksi politik memperlemah pengaruh efektifitas dewan komisaris (komisaris independen, dewan 

komisaris, board meeting, board education and board experience) terhadap kualitas pelaporan keuangan 

perusahaan. 

H5a: Koneksi politik memperlemah pengaruh ukuran dewan komisaris  terhadap kualitas pelaporan 

keuangan perusahaan. 

H5b: Koneksi politik memperlemah pengaruh dewan komisaris independen  terhadap kualitas pelaporan 

keuangan perusahaan. 

H5c: Koneksi politik memperlemah pengaruh aktivitas dewan komisaris  terhadap kualitas pelaporan 

keuangan perusahaan. 

H5d: Koneksi politik memperlemah pengaruh pendidikan dewan komisaris  terhadap kualitas pelaporan 

keuangan perusahaan. 

H5e: Koneksi politik memperlemah pengaruh pengalaman dewan komisaris  terhadap kualitas pelaporan 

keuangan perusahaan. 

2.10. Koneksi Politik Memperlemah Pengaruh efektifitas komite audit terhadap kualitas laporan 

keuangan 

Komite audit memainkan peran pemantauan yang penting untuk memastikan kualitas pelaporan keuangan 

dan akuntabilitas perusahaan (Carcello dan Neal, 2003). Sebagai penghubung antara auditor eksternal dan 

dewan direksi, komite audit menjembatani ketetapan informasi di antara mereka, memfasilitasi proses 

pemantauan, dan meningkatkan independensi auditor dari manajemen (Klein, 2002). Komite audit yang 

berfungsi dengan baik sangat penting dalam meningkatkan pengawasan yang efektif terhadap proses 

pelaporan keuangan dan mencapai kontrol keuangan yang berkualitas tinggi. 

Laporan keuangan merupakan fitur komunikasi utama sehubungan dengan kinerja dan posisi keuangan 

perusahaan publik di pasar modal. Mansi et al. (2004) mengidentifikasi dua peran auditor yaitu peran 

informasi dan peran asuransi. Sebagai perantara informasi, auditor adalah orang yang secara independen 



dan efektif memverifikasi kebenaran laporan keuangan perusahaan sebelum dipublikasikan. Sebagai 

penyedia asuransi, auditor adalah orang yang secara hukum bertanggung jawab atas kerusakan pada 

pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor melaksanakan tanggung jawab utama untuk 

mempromosikan transparansi dalam proses pelaporan keuangan yang pada gilirannya menghasilkan 

laporan keuangan berkualitas tinggi. Vicknair et al (1993); Cadbury (1995) telah memfokuskan komposisi 

dari komite audit sebagai factor penting dari kualitas pelaporan keuangan. Beasly (1996) juga menyatakan 

bahwa komite audit yang lebih independen dari pengaruh manajemen akan lebih baik dalam mengawasi 

proses pelaporan keuangan. Xie et al. (2001) menguji peranan dewan direksi dan komite audit dalam 

mencegah praktek earnings management. Hasilnya, aktivitas dewan dan komite audit yang diproksi 

dengan jumlah pertemuan yang mereka lakukan dan keuanggulan latar belakang dalam bidang keuangan 

mereka bisa menjadi factor penting untuk membatasi kemungkinan manajer melakukan prektek 

manajemen laba 

Bliss et al. (2011) menghasilkan penelitian bahwa terdapat pengaruh positif komite audit 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, keefektifan jumlah dewan direksi sebagai mekanisme 

korporasi yang kuat hanya beroperasi di perusahaan tidak terkoneksi 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. 

H6: Koneksi politik memperlemah pengaruh efektifitas komite audit  (ukuran komite audit, audit meeting, 

audit education and audit experience) terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan. 

H6a: Koneksi politik memperlemah pengaruh ukuran komite audit terhadap kualitas pelaporan keuangan 

H6b: Koneksi politik memperlemah pengaruh meeting audit  terhadap kualitas pelaporan keuangan 

H6c: Koneksi politik memperlemah pengaruh pendidikan komite audit terhadap kualitas pelaporan 

keuangan 

H6d: Koneksi politik memperlemah pengaruh pengalaman komite audit terhadap kualitas pelaporan 

keuangan 



Masih terbatasnya literature mengenai peran koneksi politik pada efeftifitas dewan komisaris dan komite 

audit terhadap kualitas laporan keuangan menjadikan penelitian ini berbeda dan berusaha mengisi celah 

kekosongan dari peneliti sebelumnya. 

2.11. Koneksi Politik Memperlemah Pengaruh Kualitas audit terhadap kualitas laporan keuangan 

Auditor eksternal dipandang sebagai pihak ketiga yang efektif yang dapat membantu mengurangi 

asimetri informasi dan konflik kepentingan antara manajemen dan investor. Auditor eksternal dengan 

audit yang berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pengguna laporan 

keuangan, sebab audit yang dilakukan dengan kualitas yang baik dapat memberikan jaminan bahwa 

laporan keuangan yang diaudit telah bebas dari salah saji material sehingga laporan keuangan yang 

diterbitkan dipercaya sudah tidak mengandung unsur praktek manajemen laba khususnya manajemen laba 

akrual. Watkins et al. (2004) menyebutkan bahwa reputasi auditor yang dihubungkan dengan kekuatan 

pengawasan memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan sehingga informasi yang 

diberikan melalui laporan keuangan telah mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya. Penelitian-

penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. (2010), Soliman dan Ragab (2014), dan Ahmad et al. (2016) 

menyebutkan bahwa kualitas audit yang baik berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba akrual.   

Koneksi politik memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kegiatan ekonomi 

perusahaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan yang terhubung secara politis tidak 

hanya menghindari pengambil alihan dari pemerintah, tetapi juga memungkinkan mereka untuk 

menikmati manfaat politik yang substansial. Perusahaan terkoneksi politik selain memiliki biaya agensi, 

juga harus menanggung biaya untuk kepentingan partai politik  atau entitas tempat mereka berafiliasi 

(Micco et al., 2007). Risikonya adalah untuk menjaga dan melayani hubungan politik ini, anggota 

manajemen yang menghasilkan laporan keuangan dapat mengatur pendapatan untuk melayani 

kepentingan sekutu politik mereka dengan mengorbankan pemangku kepentingan lainnya, seperti 

pemegang saham dan kreditor. Pertimbangan ini kemungkinan akan mempengaruhi persepsi eksternal 

auditor tentang risiko bisnis perusahaan terkoneksi politik. 

H7: Koneksi politik memperlemah pengaruh kualitas audit terhadap kualitas laporan keuangan 

 

2.12. Pengaruh firm size, profitabilitas, leverage dan firm age terhadap integritas laporan 

keuangan (Variabel Kontrol). 



Untuk mengontrol variable independen diluar model, maka dimasukkan variable firm size, profitabilitas, 

leverage dan firm age sebagai variable control untuk mengontrol pengaruh variable independen terhadap 

integritas laporan keuangan. Hal ini merujuk kepada teori akuntansi positif terkait teori plan bonus 

hypotheses, debt covenant dan political cost hypotheses (Watts dan Zimmerman, 1986). Ukuran 

perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Semakin besar perusahaan 

dan luasan usahanya mengakibatkan pemilik tidak bisa mengelola sendiri perusahaannya secara langsung. 

Hal inilah yang memicu munculnya masalah keagenan. 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.  

Profitabilitas merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk menilai suatu 

perusahaan. Tingkat profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan 

dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas selain digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektifitas perusahaan dalam 

mengelola sumber daya yang dimiliki. Semakin tinggi profitabilitas mencerminkan bahwa kinerja 

perusahaan baik sehingga untuk memenuhi alasan tersebut menyebabkan tingginya praktik untuk 

melakukan earnings management. Oleh karena itu, tingkat profitabilitas dianggap sebagai faktor 

penyebab timbulnya praktik manajemen laba yang dapat memburamkan laporan keuangan perusahaan. 

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. Umur 

perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tetap bertahan dan mampu bersaing, serta memanfaatkan 

peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Dengan mengetahui umur perusahaan, maka akan diketahui 

pula sejauh mana perusahaan tersebut dapat survive dalam dunia bisnis. Semakin lama atau semakin tua 

umur perusahaan, maka semakin banyak pengalaman bisnis perusahaan dan semakin perusahaan 

mengetahui tantangan dan kondisi dunia bisnis yang nyata, sehingga setiap kebijakan yang dilakukan oleh 

perusahaan akan menjadi lebih optimal 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, penulis membuat  kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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3. Metodologi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

Sampel penelitian ini adalah perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2005-

2017 dan menerbitkan laporan keuangan setiap tahun dan tidak pernah delisting dari pasar modal. 

Berdasarkan kriteria tersebut, total perusahaan besar adalah 75 perusahaan dan yang dapat diolah 

sebanyak 67 perusahaan (2005-2017), sehingga total pengamatan adalah 871 sampel. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah kualitas pelaporan keuangan yang diproksikan dengan discresier accrual 

menggunakan model jones modified. Variabel independen yang digunakan adalah koneksi politik, 

efektivitas dewan komisaris, efektivitas komite audit dan kualitas audit. Efektivitas dewan komisaris 

terdiri dari ukuran dewan, dewan independen, rapat dewan, pendidikan dewan dan keahlian dewan. 

Efektivitas komite audit terdiri dari ukuran audit, rapat audit, pendidikan auditor, dan keahlian auditor. 

Variabel kontrol adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan usia perusahaan. 

Ukuran akrual diskresioner yang digunakan sebagai pembanding Jones modified model adalah Kothari 

model.  Kothari et al. (2005) menggunakan Return On Assets sebagai variabel yang menjaga nilai 

kecocokan kinerja perusahaan dengan nilai akrual diskresioner yang terdapat di dalam nilai akrual 

perusahaan. Lebih jauh Kothari et al. (2005) menjelaskan, nilai dari aset perusahaan umum digunakan 

dalam model akrual yang ada sebagai pembagi dalam model. Penelitian terkait dengan pengukuran akrual 

diskresioner seringkali menggunakan pendekatan kinerja perusahaan. Hal ini sesuai dengan peran Return 

on Assets yang merupakan rasio dari kinerja keuangan perusahaan, yang diperoleh melalui perhitungan 

laba perusahaan dibagi dengan aset (Kothari et al., 2005). Nilai discresion akrual yang dihasilkan dari 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran  
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perhitungan manajemen laba dikalikan dengan negatif satu untuk memastikan bahwa nilai yang positif 

mengindikasikan kualitas laporan keuangan yang lebih tinggi. Jika nilai akrual diskresioner  positif, maka 

earnings management dilakukan dengan cara meningkatkan laba. Jika nilai akrual diskresioner  negatif, 

maka earnings management dilakukan dengan cara menurunkan laba. Jika nilai akrual diskresioner  nol, 

maka tidak terdapat indikasi earnings management. 

Koneksi politik menggunakan kriteria koneksi politik menurut Faccio, 2006; Wati et al, 2016; Wati, 

2017; Wati et al, 2019. Jika salah satu pemegang saham perusahaan atau manajemen puncak perusahaan 

adalah anggota parlemen, menteri atau kepala negara, atau yang memiliki hubungan dekat dengan mereka 

sebagai pejabat partai politik, tentara dan pejabat polisi. Anggota parlemen, menteri, atau eks kepala 

negara, karena mereka masih memiliki kekuatan untuk terkoneksi dengan pemerintah. Robust model yang 

digunakan untuk akrual adalah model Kothari. 

Table 1. Description of variables 

 

Variables Description 

 

Dependent: 

Discression 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 

   

Dummy Variable: 

1 = political connected 

0 = non political connected 

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 publict; 0 = otherwise 

 

Log of total assets 

Ratio of net profit to total assets 

Ratio of debt to total equity 

Number of years since incorporation 

 

Sumber Data: Literature  

To test the hypotheses 1-4 of this study, we used the first following regression model: 



(1) ............AgeDER ROASizeBig4 AExpAEduc 

AMeet Audit +BExpt + BEduc +BMeet+ Indep +  BOC  +PC   = DA
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 To test the hypotheses 5-7 of this study, we used the second following regression model: 

(2) ............Age*PCDER*PC ROA*PC

Size*PCBig4*PC AExp*PCAEduc*PC AMeet*PCAudit*PC

 +BExpt*PC + BEduc*PC +BMeet*PC +Indep*PC +  BOC*PC   = DA
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4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Table 2.  Descriptive statistic of the Variables from 2005-2017 

 

 

Variable 

Panel A Panel B 

Political Connected  

N=634 

Non Political Connected  

N=188 

 Min Max Mean Min Max Mean 

Discretion 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 

    

Source: Data IDX processed, 2019 

 

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 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.  

Nilai rata-rata komisaris independen pada perusahaan terkoneksi politik lebih tinggi dibandingkan 

perusahaan tidak terkoneksi politik. Begitu juga dengan jumlah dewan komisaris lebih banyak pada 

perusahaan terkoneksi politik. Jumlah rapat (meeting) yang merupakan kegiatan dewan komisaris di 

perusahaan terkoneksi politik terendah sebanyak 2 kali pertemuan dan tertinggi sebanyak 123 kali. 

Sementara jumlah rapat dewan komisaris pada perusahaan yang tidak terkoneksi politik terendah 

sebanyak 1 kali pertemuan dan tertinggi sebanyak 16 kali pertemuan. Hasil ini menunjukkan bahwa 

jumlah rapat (meeting) pada perusahaan terkoneksi politik lebih sering dilakukan dibandingkan 

perusahaan yang tidak terkoneksi politik.  Nilai rata-rata frekuensi meeting dewan komisaris pada 

perusahaan terkoneksi politik lebih banyak dibandingkan perusahaan tidak terkoneksi politik. 

Rata-rata Pendidikan dan Pengalaman dewan komisaris pada perusahaan terkoneksi politik lebih 

rendah dibandingkan perusahaan yang tidak 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. 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. 

Table 3. Analisis Regresi  

Variable Prediction Main Model 

(Jones) 

  

Robust Model 

(Kothari) 

Result 

Constant  -1.0544*** -1.2899***  

Political Connection β- -0.1591*** -0.1409*** Supported 

Board Size β+ 0.0101** 0.0097** Supported 

Independence β+ -0.1427** -0.0849 Unsupported 

Board Meeting β+ -0.0034*** -0.0024*** Unsupported 

Board Education β+ -0.0927** -0.0574 Unsupported 

Board Experience β+ -0.136 -0.1377 Unsupported 

Audit Size β+ -0.1206*** -0.135*** Unsupported 

Audit Meeting β+ -0.0021* -0.0026* Unsupported 

Audit Education β+ -0.0567 0.0074 Unsupported 

Audit Experience β+ 0.2663 0.3009 Unsupported 

External Audit Big4 β+ 0.1183*** 0.1329*** Supported 

Firm Size (Log) β+ 0.1318*** 0.1415*** Supported 

Profitability β+/- -0.588*** -0.0222 Supported 

Leverage β+/- 0.0099** 0.0081** Supported 



Firm Age β+/- -0.0043*** -0.0038*** Supported 

R
2
  0.3457 0.2925  

Adjusted R
2
  0.3342 0.2801  

FStatistic  29.9768*** 23.4581***  

 

         Source: Data IDX processed, 2019 

         ***Significance at 1%, **5%, and * 10% 

Based on table 3 found that koneksi politik berpengaruh negative signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan of both the Jones model and the Kothari model. Hasil penelitian ini mendukung teori koneksi 

politik, teori resource dependence, dimana perusahaan akan mengatasi ketergantungan (interdependency) 

dan ketidakpastian (uncertainity) dengan membangun koneksi kepada sumber dari interdependency dan 

uncertainity tersebut yaitu pemerintah, sehingga dengan membangun koneksi politik dapat memberi 

manfaat untuk perusahaan. Hasil penelitian ini juga mendukung peneliti sebelumnya Belkaoui, 2004; 

Bushman & Piotroski ,2006; Bushman, Piotroski et al. 2004; Kothari 2001; Leuz & Oberholzer-Gee 

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

2018; Salleh & Bin, 2019 yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan perusahaan terkoneksi 

politik lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Jika dilihat dari mean  

Accrual Disretioner pada perusahaan terkoneksi politik nilainya  positif dan lebih besar dibandingkan 

perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Hal ini menjadi indikasi bahwa kepentingan pengembangan 

karir dan motif  bonus memotivasi para manajer perusahaan terkoneksi politik untuk terlibat dalam 

manajemen laba yang positif. Koneksi politik dapat memperlemah atau membatasi kemampuan 

manajerial dan peningkatan terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Keberadaan koneksi politik 

dapat mendorong meningkatnya tingkat korupsi dan memperburuk asimetri informasi antara investor dan 

manajer (Wang et al., 2017; Chen et. al, 2010). Hasil temuan ini juga mendukung apa yang dikatakan oleh 

Shleifer dan Vishny (1994), bahwa Intervensi pemerintah dalam ekonomi didorong kebutuhan memiliki 

kontrol terhadap perusahaan dalam rangka menyediakan pekerjaan, subsidi dan keuntungan lain kepada 

para pendukungnya, yang diharapkan akan memberikan bantuan dalam bentuk suara dalam pemilu, 

sumbangan pendanaan dan penyogokan. Hal tersebut dikarenakan peran pemerintah yang sangat dominan 

di suatu negara, khususnya dalam pembahasan penelitian di Indonesia. 

Hasil pengujian pengaruh efektifitas dewan komisaris terhadap kualitas pelaporan keuangan tidak 

berpengaruh signifikan. Dari kelima karakteristik dewan komisaris, hanya ukuran dewan komisaris saja 

yang berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa 

ukuran dewan komisaris yang besar dapat memonitor proses pelaporan keuangan dengan lebih efektif 

dibandingkan ukuran dewan komisaris yang kecil. Semakin banyaknya jumlah dewan komisaris akan 

sangat membantu dalam fungsinya sebagai pengawas kinerja manajemen, sehingga kualitas laporan 

keuangan yang dihasilkan juga bisa terkelola dengan baik (Chtourou et al., 2001; Anderson et al., 2003; 

Uadiale, 2010; Wati, 2017). 

Dewan komisaris independen dan aktivitas dewan komisaris justru berpengaruh negative signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan baik dengan pengukuran modified jones maupun Kothari 

model. Hasil penelitian ini tidak mendukung agency theory, dimana komisaris independen dan 

aktivitasnya merupakan mekanisme control internal yang seharusnya mencegah perilaku oportunis 

manajemen sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas laporan keuangan yang lebih 

baik dan akrual deskrisoner yang lebih rendah. Hasil ini tidak mendukung penelitian Qinghua et al., 2007; 

Di donatto dan Fiori, 2012; Man dan Wong, 2013; dan Mohammed et al, 2017. Namun mendukung hasil 

penelitian Lara et al. (2007) dan Wati (2017) dimana komisaris independen dan aktivitas dewan pada 

perusahaan besar tidak berdampak terhadap kinerja laporan keuangan perusahaan. Hasil ini menunjukkan 

bahwa kemampuan dewan komisaris independen dan aktivitasnya untuk memonitor akan berkurang 

dengan semakin besarnya ukuran dewan komisaris independen karena akan menimbulkan masalah dalam 



koordinasi, komunikasi dan pembuatan keputusan khususnya di perusahaan besar (Yermack, 1996). Latar 

belakan pendidikan dan pengalaman dewan komisaris di perusahaan besar tidak mampu mengontrol dan 

menghambat manajemen melakukan accrual discretion, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang 

kurang berkualitas. 

Hasil pengujian efektifitas komite audit terhadap kualitas laporan keuangan juga tidak efektif. Ukuran 

komite audit dan aktivitas komite audit justru berpengaruh negative terhadap kualitas laporan keuangan 

perusahaan. Semakin besar ukuran komite audit dan aktivitasnya, semakin kecil kemungkinan untuk 

mengungkap dan menyelesaikan masalah potensial dalam proses pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini 

juga tidak mendukung mekanisme internal GCG dan bertentangan dengan peneliti sebelumnya yang 

menghasilkan komite audit dan aktivitasnya berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 

(Bédard et al., 2004; Veronica dan Bachtiar, 2005; Abdelsalam et al. 2008; Ghafran dan O’Sullivan, 

2013;  dan Fiador et al., 2013; Soliman dan Ragab, 2014; Inaam dan Khamoussi, 2016.   

Tidak efektifnya peran dewan komisaris dan komite audit dalam melakukan fungsi monitoringnya di 

perusahaan besar mengindikasikan bahwa keberadaan mereka sebagai mekanisme internal corporate 

governance di perusahaan menimbulkan tanda tanya besar. Hasil ini mengindikasikan bahwa CEO 

memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan dewan komisaris dan komite audit. Kondisi ini terjadi karena 

proses pemilihan dewan komisaris cenderung kurang demokratis dimana kandidat dewan komisaris 

seringkali dipilih oleh manajemen sehingga tidak berani memberi kritik terhadap manajemen. Banyak 

anggota dewan komisaris tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya. 

Dalam banyak kasus, dewan komisaris juga gagal untuk mewakili kepentingan stakeholders lainnya 

selain daripada kepentingan pemegang saham mayoritas.  

Hasil pengujian pengaruh komisaris independen dan aktivitasnya serta ukuran komite audit dan 

aktivitasnya terhadap kualitas laporan keuangan memberi bukti bahwa manajemen di perusahaan besar 

akan dengan mudah melakukan manipulasi laporan keuangan karena lemahnya pengawasan dari dewan 

komisaris dan komite audit sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan keadaan 

sebenarnya dan akan berdampak pada kegagalan tujuan dari laporan keuangan. Hasil penelitian ini 

mendukung fenomena maraknya overstatement yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di 

Indonesia.  

Karakteristik komite audit lainnya adalah kompetensi auditor yang diukur oleh pendidikan dan 

pengalaman. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pendidikan dan pengalaman komite audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, kompetensi komite audit bukanlah 

faktor penentu kualitas laporan keuangan perusahaan. Hasil pengujian kompetensi auditor ini 

bertentangan dengan peneliti sebelumnya Dhaliwal, et al. (2006), Marra et al. (2011), Inaam dan 

Khamoussi (2016) yang menunjukkan bahwa kompetensi akutansi, keuangan dan pengawasan yang 

dimiliki komite audit berpengaruh positif dengan kualitas laporan keuangan yang diterbitkan. 

Kualitas eksternal auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hasil 

penelitian ini mendukung peneliti sebelumnya Johnson et al. (2002), Carcello dan  Nagy (2004), Chen et 

al. (2011), Habib (2011), Soliman dan Ragab (2014), Ahmad et al. (2016) yang menunjukkan bahwa 

kualitas audit berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas laporan keuangan perusahaan. Hasil ini 

menunjukkan bahwa eksternal auditor yang berkualitas dapat membatasi manajemen laba oportunistik. 

Perusahaan besar di Indonesia mayoritas menggunakan auditor eksternal the big4, yaitu sebanyak 59% 

dan menunjukkan hasil pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Audit 

eksternal yang dilakukan dengan kualitas yang baik dapat memberikan jaminan bahwa laporan keuangan 

yang diaudit telah bebas dari dalah saji material. Auditor eksternal yang berkualitas dapat meningkatkan 

kepercayaan pemegang saham dan pengguna laporan keuangan, karena audit yang dilakukan dengan 

kualitas yang baik dapat memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang diaudit telah bebas dari 

salah saji material sehingga laporan keuangan yang diterbitkan dipercaya sudah tidak mengandung unsur 

praktek manajemen laba khususnya manajemen laba akrual. 



Tabel 4. Analisis Regresi 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 

R
2
  0.1578 0.1768  

Adjusted R
2
  0.1439 0.1632  

FStatistic  11.4044*** 13.0676***  

 

         Source: Data IDX processed, 2019 

         ***Significance at 1%, **5%, and * 10% 

  

Berdasarkan tabel 4, 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. 

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

keuangan mendukung hipotesis dimana arah koefisien regresi semua variable bernilai negative, 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. 

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).  

Hasil pengujian moderasi koneksi politik pada Kualitas audit eksternal terhadap kualitas laporan 

keuangan perusahaan tidak mendukung hipotesis. 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 kantor audit big4 

(perusahaan terkoneksi politik sebanyak 64% dan 54% tidak terkoneksi politik). Perusahaan terkoneksi 

politik lebih banyak menggunakan jasa KAP the 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. 

Semua variable control firm size, profitability, leverage, dan firm age berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan perusahaan. Pengujian kualitas laporan keuangan dengan menggunakan model 

Kothari konsisten dengan hasil pengujian modified Jones model, sehingga hasil pengujian ini bisa 

dikatakan robust. 

Kesimpulan 

Bukti empiris menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negative terhadap kualitas pelaporan 

keuangan. Perusahaan terkoneksi politik di Indonesia melakukan manajemen laba yang lebih agresif 

dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Hasil penelitian ini mendukung teori 

koneksi politik dan teori resource dependence. 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. Koneksi politik pun memunculkan masalah 

tata kelola perusahaan dalam keterbukaan dan pengungkapan informasi. Bukti empiris menunjukkan 

bahwa efektifitas dewan komisaris dan komite audit tidak cukup efektif melaksanakn fungsi monitoring 

internal di perusahaan. Keberadaan koneksi politik di perusahaan besar semakin memperlemah efektifitas 

dewan komisaris dan komite audit sebagai mekanisme control internal  perusahaan. Hasil temuan ini 

mendukung  (Bushman, Piotroski et al., 2004; Leuz & Oberholzer-Gee, 2006) dimana pengaruh politik 

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


dapat berkontribusi terhadap lemahnya  tata kelola perusahaan dan tata kelola perusahaan yang lemah 

berkontribusi terhadap kualitas pelaporan keuangan yang rendah (Wright , 1996; Shen & Chih, 2007; 

Lara et al., 2007). Keberadaan dan aktivitas dewan komisaris independen khususnya dan komite audit 

justru berdampak negative terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan terkoneksi politik.  Dalam 

kerangka teori agensi, keberadaan koneksi politik dapat menyebabkan konflik dan masalah agensi yang 

parah dan akan berdampak negatif pada hasil keputusan manajer. Dewan komisaris dan komite audit yang 

seharusnya bertindak sebagai mekanisme kontrol Tata kelola perusahaan, tidak dapat melakukan tugasnya 

seperti yang diharapkan karena adanya pengaruh politik yang dapat mengarah pada struktur tata kelola 

yang lemah yang lebih mengakomodasi kepentingan pemerintah atau politisi (Nee et al., 2007; Wang et 

al., 2008; Salleh dan Bin, 2009; Bliss et al, 2011; Wati, 2017). Dewan komisaris khususnya komisaris 

independen dan komite audit di perusahaan terkoneksi politik seharusnya memiliki tanggung jawab 

menjamin pelaksanaan strategi perusahaan berjalan sesuai tujuan, mengawasi manajemen dalam 

mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas, namun mereka gagal mengontrol 

manajemen dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Mereka tidak memiliki kemampuan 

dan tidak dapat menunjukkan independensinya sehingga mereka juga telah gagal untuk mewakili 

kepentingan stakeholders lainnya selain daripada kepentingan pemegang saham mayoritas. CEO di 

perusahaan besar cenderung memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dewan komisaris, sehingga 

keberadaan mereka di perusahaan besar cenderung hanya sebagai rubber stamp atas kebijakan yang sudah 

dibuat oleh manajemen. Hasil pengujian empiris juga memberikan bukti bahwa kualitas audit eksternal 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan baik pada perusahaan terkoneksi politik maupun 

perusahaan besar sebagai sampel. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan besar menyadari pentingnya 

sebuah reputasi audit walaupun pada akhirnya tidak sedikit perusahaan besar terkoneksi politik yang 

dikenakan sanksi akibat kasus manajemen laba pada laporan keuangan perusahaan di Indonesia yang turut 

menyeret  kantor akuntan bereputasi yang mengauditnya. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan harus mendorong atau mengamanatkan 

perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih jelas lagi mengenai keterkaitan perusahaan dengan 

pemerintah, partai politik, atau politisi sehingga investor dan semua pihak yang berkepentingan dapat 

menggunakan informasi tersebut untuk menilai kualitas laporan keuangan perusahaan dengan lebih baik. 

Pembuat kebijakan juga dapat mempertimbangkan koneksi politik sebagai factor penting yang dapat 

mempengaruhi tata kelola perusahaan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

investor untuk menentukan preferensi investasi pada perusahaan terkoneksi politik atau bukan. Bagi 

manajemen, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam melakukan rekruitmen terhadap 

dewan komisaris dan kebijakan lainnya.  

Keterbatasan penelitian ini hanya menggunakan sampel pada perusahaan besar saja dengan alasan 

kontribusi mereka sangat besar terhadap  pasar modal dan pertumbuhan ekonomi. Untuk penelitian yang 

akan datang diharapkan menambah sampel pada semua kategori perusahaan dan membandingkannya 

dengan perusahaan di pasar modal Negara berkembang lainnya. 



 

D.  STATUS LUARAN:  Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran 

tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, 

hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus 

didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi 

isian jenis luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran 

tambahan melalui Simlitabmas. 

 

Luaran publikasi jurnal internasional sudah disubmit pada jurnal Entrepreneurship and Sustainability 

Issues Terindeks Scopus Q1 dan Web of Science, sedang menunggu LoA yang akan dikeluarkan akhir 

bulan November atau Desember 2019, Luaran tambahan berupa seminar Internasional dan prosiding 

sudah mendapatkan LoA dan akan dilaksanakan pada tanggal 6-7 Desember 2019 yang diselenggarakan 

oleh 10
th
 Global Conference on Business on Contemporary Issues in Business And Social Sciences 

Research di G Hotel Gurney Penang Malaysia. 

 

E.  PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash (untuk 

Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUPT). Bukti pendukung realisasi 

kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti 

dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama 

melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan 

penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan. 

 

Sulitnya memperoleh data sekunder laporan keuangan perusahaan di bawah tahun 2010 dan banyaknya 

data sekunder yang diinput mengakibatkan selesainya penelitian ini pada bulan Oktober 2019, sehingga 

LoA dari publisher jurnal baru diperoleh sekitar bulan November atau Desember, dan seminar 

Internasional yang diikuti pada bulan Desember 2019 dengan judul publikasi yang berbeda dan output 

yang diharapkan dari seminar Internasional adalah best paper sehingga bisa dipublis di jurnal 

Internasional bereputasi 
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http://jssidoi.org/jesi/


G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA: Tuliskan dan uraikan rencana penelitian di tahun berikutnya 

berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan 

tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta roadmap penelitian keseluruhan. Pada bagian ini 

diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan 

termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam 

proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka 

yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat 

dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai. 

 

Tahapan selanjutnya dari penelitian yang sudah dicapai tahun ini adalah menyelesaikan model penelitian pengaruh 

pengendali perusahaan (keluarga,  pengendali institusi, pemerintah, dan perusahaan publik) dengan moderasi 

koneksi politik terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan di Indonesia dengan group sampel yang berbeda 

dan melakukan uji beda kualitas laporan keuangan perusahaan terkoneksi politik dan tidak terkoneksi politik secara 

komprehensif. 

Untuk menguji model penelitian ditahun kedua digunakan model sebagai berikut: 

(1) ....GrowthAgeSize +Inc  +State+ Inst +  Fam  +PC   = DA  1it 7it 7it6it5it4it3it2it1  

 
(2) ....Growth*PCAge*PC +Size*PC + Inc*PC +State*PC +Inst*PC +  Fam*PC   = DA  2it 7it6it5it4it3it2it1  

 
Pengujian model pengendali perusahaan ini menggunakan cut off 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% seperti yang 

digunakan oleh La Porta et. al. (1999), Claessen et al (2000) dan Wati et al. (2019). Sehingga model penelitian 

menjadi 10 model yang terintegrasi. 

Pengujian model hipotesis uji beda kualitas pelaporan keuangan perusahaan terkoneksi politik dan tidak terkoneksi 
politik menggunakan pengujian t-test terhadap perhitungan mean dari sampel. 

Tahun pertama penelitian sudah dilaksanakan dengan menghasilkan model Goog Corporate Governance di 

perusahaan terkoneksi politik dan tidak terkoneksi politik. Penelitian berikutnya menguji model pemegang saham 

pengendali dan peran koneksi politik terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. 



Gambar 2. Bagan Penelitian 

Gambar bagan penelitian di atas menggambarkan progress penelitian yang sudah dilakukan pada tahun 
penyusunan proposal, tahun pertama pelaksanaan penelitian dan tahun kedua penelitian serta output yang 
diharapkan dari capaian penelitian ini.  

Adapun output penelitian di tahun kedua adalah luaran wajib dan luaran tambagan. Luaran wajibnya adalah 
jurnal internasional bereputasi, dan luaran tambahannya adalah seminar internasional dan prosiding, serta buku 
hasil penelitian. Berikut ini adalah kegiatan penelitian di tahun kedua yang akan dilaksanakan 

 

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan 

pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 
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