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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pengaruh koneksi politik pada organisasi bisnis telah menjadi sorotan yang 

cukup besar di dunia ekonomi. Hal ini terlihat pada peningkatan jumlah  eksekutif 

dan direktur yang terhubung secara politis pada perusahaan developed and 

emerging economies (Ding et al., 2015). Para petinggi perusahaan yang terhubung 

secara politis dapat diasumsikan kuat karena pengaruh yang dimiliki mampu 

mengeksploitasi berbagai keuntungan dengan menggunakan hubungan tersebut 

pada politisi. Selain itu, eksekutif dan direktur dapat menggunakan kekuatan 

politik yang dimiliki untuk memperkuat posisi jabatan dalam perusahaan dan 

dapat mempengaruhi hasil perusahaan. Studi penelitian sebelumnya berpendapat 

bahwa hubungan politik memiliki pengaruh terhadap nilai perusahan (Fisman, 

2001), tarif pajak (Adhikari et al., 2006), akses ke keuangan (Claessens et al., 

2008), kualitas pelaporan keuangan (Chaney et al., 2011), biaya hutang dan modal 

ekuitas (Bliss & Gul, 2012; Boubakri et al., 2012).  

Fisman (2001) mengungkapkan bahwa koneksi politik diyakini menjadi 

sumber daya berharga bagi banyak perusahaan. Dilihat dari segi manfaat, 

hubungan ini mengacu pada teori ketergantungan terhadap sumber daya yang 

menjelaskan bahwa hubungan tersebut merupakan hubungan timbal balik satu 

sama lain. Pada perusahaan yang terdaftar, eksekutif dan anggota dewan dapat 

menikmati berbagai keuntungan dari koneksi politik yang dapat menyebabkan 

kinerja yang terbaik, kebijakan yang menguntungkan demi mencegah pesaing 

memasuki pasar (Bunkanwanicha, 2008), pinjaman bank (Johnson & Mitton, 

2003), mendapat dana bantuan saat keadaan sulit (Faccio et al., 2006), keringanan 

biaya pajak (Faccio, 2006), rendahnya biaya modal (Chaney et al., 2011), dan 

mencangkup liputan media yang luas (Qi et al., 2013). Sedangkan, politisi 

mendapatakan keuntungan berupa imbalan kompensasi atau manfaat lain yang 

lebih berguna di kemudian hari. 

 Menjalin hubungan politik juga menjadi suatu pedang bermata dua bagi 

perusahaan. Konsisten dengan (Faccio, 2006) berpendapat bahwa koneksi politik 
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dapat menyebabkan tingginya biaya agensi di negara berkembang yang biasanya 

ditandai dengan lingkungan hukum yang lemah, meskipun dapat mengatur 

hubungan politik dengan baik tindakan direksi dan eksekutif perusahaan yang 

terkait secara politik dapat terlibat dalam perilaku melayani diri sendiri dengan 

biaya kepada perusahaan yang dapat melebihi manfaat potensial dari koneksi 

politik. Perilaku ini mengaitkan pada konflik agensi perusahaan, dimana konflik 

yang terjadi antara prinsipal dengan agen dikarenakan adanya perbedaan 

kepentingan sehingga timbul perselisihan yang memicu timbulnya biaya agensi 

(Jensen & Meckling, 1976). 

 Dalam suatu perusahaan biaya agensi tidak dapat terhindar sehingga 

perusahaan hanya mampu melakukan tindakan pencegahan dalam mengurangi 

biaya dengan menerapkan sistem tata kelola perusahaan dengan baik. Hal ini 

dikarenakan tata kelola perusahaan berfokus pada struktur dan proses perusahaan 

untuk memastikan perilaku perusahaan yang adil, bertanggung jawab, transparan, 

dan akuntabilitas. Sedangkan Tunggal (2012) mengungkapkan bahwa tata kelola 

adalah sistem yang memiliki fungsi kontrol, pengendalian dan pengelolahan atas 

perusahaan dan sebagai bukti kepedulian terhadap pihak-pihak yang 

berkepentingan. Perusahaan yang berkoneksi politik cenderung memiliki tata 

kelola lemah yang membuat risiko kegagalan menjadi lebih besar seperti tingkat 

korupsi yang tinggi, kegagalan investasi ataupun pengalihan aset oleh manajer, 

maka pemegang saham memerlukan sebuah audit yang berkualitas dalam 

pemecahan masalah tersebut. 

 Gul et al., (2003) berpendapat bahwa audit dapat mengurangi biaya agensi. 

Audit yang dimaksud bagaimana mutu dari hasi audit tersebut. De Angelo (1981) 

mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bersama bahwa seorang auditor 

akan mendeteksi dan melaporkan salah saji dalam laporan keuangan dan 

berpendapat bahwa perusahaan audit yang lebih besar memiliki potensi untuk 

menyediakan layanan audit yang berkualitas lebih baik karena dapat berinvestasi 

dalam teknologi audit yang lebih baik dan merekrut orang dengan tingkat keahlian 

yang lebih tinggi (Craswell et al., 1995; De Angelo, 1981; Francis, 2004). 

Pengguna jasa audit dari Big 4 lebih memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada 

perusahaan audit non Big 4 karena perusahaan audit Big 4 memiliki tingkat salah 
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saji yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan non Big 4 selama 

pengauditan berlangsung demi mempertahankan repurtasi mereka (sesuai dengan 

pengertian kualitas audit). 

 Kualitas audit dapat memainkan peran pemantauan eksternal yang sangat 

penting di daerah tanpa lingkungan kelembagaan yang kuat (Fan & Wong, 2005). 

Hal ini berbeda dengan developed economies, dimana kepemilikan dan kontrol 

perusahaan terkonsentrasi pada emerging economies. Situasi ini berarti bahwa 

masalah tata kelola utama terdapat pada konflik kepentingan antara prinsipal dan 

minoritas. 

 Shleifer dan Vishny (1997) mengemukakan bahwa ketika konsentrasi 

kepemilikan meningkat ke tingkat di mana pemilik memperoleh kendali efektif 

dari perusahaan, sifat masalah agensi bergeser dari konflik agen dengan principal 

ke konflik antara pengendali perusahaan dan pemilik saham minoritas. Situasi 

khas ini ada pada perusahaan emerging economies, di mana mekanisme tata kelola 

perusahaan konvensional, seperti pengambilalihan perusahaan dan dewan direksi 

tidak efektif dalam menahan kegiatan yang mementingkan diri sendiri oleh 

pemilik pengendali. Dalam lingkungan ini, auditor eksternal independen terutama 

perusahaan Big 4 yang mengikuti praktik audit internasional dan memanfaatkan 

keahlian internasional dapat mengisi kekosongan dalam tata kelola perusahaan 

dan berfungsi sebagai monitor kredibel pemegang saham pengendali. Konsisten 

dengan pendapat Fan dan Wong (2005) mendokumentasikan bahwa auditor 

eksternal dapat bekerja sebagai pemantau eksternal dan mengurangi masalah 

agensi pada perusahaan emerging economies. 

 Berdasarkan latar belakang yang uraikan di atas, maka penulis 

berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan pembahasan berjudul “Analisis 

Hubungan Politik Perusahaan terhadap Biaya Agensi dengan Kualitas Audit 

sebagai Moderasi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia”. 
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1.2. Urgensi Penelitian 

Indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami kenaikan menjadi 38 pada 

tahun 2018 dan Indonesia juga menduduki peringkat 89 dari seluruh negara di 

dunia. Pada tahun 2019 Indonesia tetap mengalami peningkatan korupsi dan hal 

ini dapat menjelaskan bahwa tingkat biaya agensi perusahaan tergolong relatif 

tinggi. Kasus korupsi e-KTP merupakan salah satu kasus terbesar yang pernah 

terjadi di Indonesia dan total kerugian sebesar Rp 2,3 triliun dari dampak kasus e-

KTP. Kasus e-KTP melibatkan pengusaha, politikus, hingga anggota dan mantan 

anggota pejabat di Kementerian Dalam Negeri yang dapat dikatakan sebagai 

praktek korupsi politik. Adapun juga kasus korupsi yang sering terjadi pada 

perusahaan BUMN seperti kasus korupsi direktur Krakatau Steel tentang 

penerimaaan suap oleh 2 pengusaha asing terkait pengadaan barang dan peralatan 

pada tahun 2019. Hal ini menjelaskan bahwa koneksi politik perusahaan yang 

berujung pada kepentingan pribadi yang dapat membuat biaya agensi perusahaan 

tersebut tinggi. Maka perlu adanya audit eksternal yang berkualitas sebagai salah 

satu pencegahan secara internal (pemantauan sebagai penganti fungsi tata kelola) 

maupun ekternal (sebagai informasi dan penajamin investor bahwa perusahaan ini 

layak) khususnya bagi perusahaan yang terhubung politik. 

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan di atas, maka peneliti dapat 

merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas sebagai berikut: 

a. Apakah koneksi politik terdapat hubungan signifikan pada biaya agensi? 

b. Apakah kualitas audit memoderasi hubungan koneksi politik terhadap biaya 

agensi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui apakah koneksi politik terdapat hubungan signifikan 

positif pada biaya agensi. 

b. Untuk mengetahui apakah kualitas audit memoderasi koneksi politik 

terhadap biaya agensi. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

a. Bagi Penulis 

Bagi penulis diharapkan dapat menambah ilmu dengan wawasan yang lebih 

luas lagi, dapat digunakan untuk menambah melihat ilmu teori dengan 

praktik dilapangan. 

b. Bagi Instansi yang berkaitan  

Peneliti berharap penelitian yang dihasilkan dapat memberikan sebuah 

masukkan untuk pihak pemilik perusahaan atau pemegang saham agar dapat 

mengatasi masalah biaya agensi agar tidak tidak menjadi kesalahan yang 

fatal. 

c. Bagi Akademis 

Peneliti berharap penelitian yang dihasilkan dapat menjadi bahan masukkan 

pada penelitian selanjutnya baik itu penelitian baru ataupun 

mengembangkan penelitian yang serupa.  

 

1.5. Sistematika Pembahasan 

Sistematika merupakan proses pembahasan penyususan skripsi yang terdiri 

dari lima bab. Berikut penjelasan singkat dari isi penelitian:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan penjelasan latar belakang masalah, pumusan masalah yang 

melatarbelakangi masalah penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, dan 

pembahasan sistematika dalam penyusunan penelitian ini.  

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisikan uraian dan penjelasan tentang topik penelitian dengan 

teori-teori yang relavan, model penelitian sebelumnya, hubungan yang dapat 

mempengaruhi topik penelitian, model penelitian peneliti, dan perumusan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan rincian secara menyeluruh tentang rancangan dan objek 

penelitian, definisi dan cara pengukuran variabel operasional yang akan 
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digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulkan data, dan metode analisis 

yang akan digunakan dalam penelitian. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini bersikan hasil pengujian dan penjelasan data yang dilakukan peneliti 

setelah melakukan tahap eliminasi, pemilihan, dan pengumpulan data 

penelitian. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisikan tanggapan peneliti mengenai kesimpulan, keterbatasan, 

dan rekomendasi dari hasil keseluruhan pembahasan penelitian yang 

diperoleh selama ini.  
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