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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi global sedang bergeser ke arah ekonomi yang 

berbasis pengetahuan dimana perusahaan semakin bergantung pada sumber daya 

berbasis pengetahuan. Pergeseran ini dikaitkan dengan perubahan sifat ekonomi, 

teknologi informasi, sumber daya manusia dan sumber daya tidak berwujud dalam 

perekonomian saat ini (Haji dan Ghazali, 2012). Pengetahuan lebih perlu diberi 

perhatian untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Akibatnya, organisasi 

melampirkan pentingnya pengakuan, pengukuran dan pelaporan modal intelektual 

(Wagiengo dan Belal, 2012). Jika perusahaan menginginkan untuk terus bertahan, 

perusahaan-perusahaan harus mengubah strategi bisnis yang didasarkan pada 

labor-based business ke knowledge based business, sehingga karakteristik utama 

dari perusahaan sekarang menjadi perusahaan yang berbasis pada ilmu 

pengetahuan (Divianto, 2010). Knowledge based business tidak hanya mengubah 

cara perusahaan untuk menciptakan nilai, tetapi juga bagaimana perusahaan 

melaporkannya. 

Healy dan Palepu (2001) mendiskusikan beberapa faktor dalam 

lingkungan ekonomi yang memiliki potensi untuk mengubah sifat pelaporan dan 

pengungkapan keuangan, misalnya adanya globalisasi dan inovasi teknologi. 

Sebagian besar hasil penelitian menyatakan bahwa model akuntansi saat ini tidak 

menangkap faktor kunci nilai jangka panjang perusahaan (sumber intangible) dan 
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gagal mengenali berbagai macam eleman intangible. Hal ini menyebabkan klaim 

bahwa laporan keuangan tradisional kehilangan relevansi sebagai instrumen 

dalam pengambilan keputusan (Bozzolan, 2003; Oliveira et al. 2006; Ulum, 

2009). Abeysekera (2008) menyatakan banyak aset perusahaan dalam sektor 

industri yang dapat menciptakan nilai tetapi tidak diakui dalam laporan keuangan. 

Perluasan dari sektor komunikasi dan industri yang berbasis teknologi sangat 

bergantung pada inovasi dan kemampuan manusia. Oleh karena itu, perhatian 

terhadap aset fisik saja dirasa masih kurang tanpa adanya pengelolaan yang baik 

dan tepat oleh sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, sehingga aset fisik 

saja tidak dapat digunakan untuk mengantisipasi dan menyesuaikan 

perkembangan dan perubahan pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. 

Modal intelektual mengacu pada basis sumber daya organisasi yang 

berhubungan dengan pengetahuan dan skill yang disimpan oleh organisasi. Salah 

satu faktor yang paling penting yang telah menyoroti pentingnya modal 

intelektual dalam perusahaan yaitu dengan memperhatikan proses penciptaan nilai 

dalam perusahaan. Oleh sebab itu dalam menciptakan nilai (value creation), fokus 

akan bergeser dari pemanfaatan aset-aset individual kemudian menjadi 

sekelompok aset yang sebagian utamanya merupakan aktiva tidak berwujud, yaitu 

modal intelektual (intellectual capital) yang melekat dalam pengetahuan, 

pengalaman, dan ketrampilan, serta dalam sistem dan prosedur organisasional 

(Purnomosidhi, 2006). 

Alasan perusahaan besar dianggap lebih dalam mengungkapkan modal 

intelektual nya. Pertama karena perusahaan memikili sumber daya untuk 
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mengungkapkan informasi lebih lanjut. Kedua perusahaan besar cenderung 

memiliki internal yang lebih baik dan sistem informasi manajemen sebagai hasil 

dari berbagai kegiatan mereka, sehingga mampu untuk mengungkapkan informasi 

lebih lanjut (Ousama et al. 2011). Lebih lanjut Marr et al (2003) dalam Taliyang 

dan Jusop (2011) menyatakan alasan bagi perusahaan untuk mengungkapkan 

modal intelektual dalam laporan tahunan yaitu untuk membantu perusahaan dalam 

merumuskan strategi, menilai eksekusi strategi, membantu dalam diversifikasi dan 

ekspansi keputusan, digunakan sebagai dasar kompensasi, dan untuk 

berkomunikasi pada pemangku kepentingan eksternal.  

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang 

memiliki sumber daya melimpah. Berkembangnya fenomena modal intelektual 

terutama setelah adannya PSAK No. 19 tentang aktiva tidak berwujud. Dalam 

PSAK modal intelektual tidak disebutkan secara jelas, sehingga modal intelektual 

telah mendapat perhatian. Menurut PSAK No. 19, aktiva tidak berwujud 

merupakan aktiva non-moneter yang bisa diidentifikasi, tidak mempunyai wujud 

fisik dan dimiliki untuk digunakan menghasilkan atau menyerahkan barang atau 

jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif (IAI, 2000). 

Bontis (2000) menyatakan manajemen dari modal intelektual pertama kali 

muncul tahun 1980 dimana pada saat para manajer, akademisi dan konsultan sadar 

bahwa intangible asset yang dimiliki oleh suatu perusahaan adalah modal 

intelektual yang sering menjadi faktor penentu perolehan laba dari suatu 

perusahaan. Sawarjuwono dan Kadir (2003) juga menyatakan modal intelektual 

menjadi aset yang sangat bernilai. Seiring semakin bernilainya modal intelektual 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis DETERMINAN PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL PADA  
PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM INDEKS LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010-2014

YANIS ULUL AZ’MI



4 

 

 
 

sebagai aset perusahaan, memberikan tantangan tersendiri untuk para akuntan 

dapat mengidentifikasikan, mengukur, mengungkapkannya kedalam laporan 

keuangan perusahaan. Ini karena sistem akuntansi tradisional yang ada telah gagal 

mengungkapkan asset tersebut.  

Modal intelektual merupakan istilah yang memiliki banyak konotasi 

kompleks dan sering digunakan dengan istilah kekayaan intelektual, aset 

intelektual dan aset pengetahuan. Intellectual dapat dianggap sebagai total stok 

modal atau ekuitas berbasis pengetahuan yang dimiliki perusahaan (Dzinkowski, 

2000). Menurut Bontis (2000) modal intelektual terdiri dari tiga elemen utama 

yaitu Human Capital (modal manusia), Structural Capital atau Organizational 

Capital (modal organisasi) dan Relational Capital atau Costumer Capital (modal 

pelanggan). 

Implementasi IFRS yang bersifat principal based sangat memungkinkan 

terjadinya variasi dalam pengungkapan laporan tahunan suatu perusahaan. 

Professional judgement akuntan dalam membuat laporan keuangan sangat 

dibutuhkan karena IFRS tidak memberikan detail metode perhitungan dan 

pengungkapan yang disepakati (Rafinda, 2011), sehingga konsep modal 

intelektual tersebut telah mendapatkan perhatian yang cukup besar dari berbagai 

kalangan terutama oleh para akuntan. Adanya fenomena ini menuntut para 

akuntan untuk mencari informasi yang lebih rinci tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan pengelolaan modal intelektual mulai dari cara 

pengidentifikasian, pengukuran dan pengungkapannya dalam laporan keuangan 

perusahaan (Sawarjuwono dan Kadir, 2003).  
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Penelitian mengenai pengungkapan modal intelektual menarik untuk 

dilakukan, karena pengungkapan modal intelektual masih bersifat sukarela dan 

relatif sedikit serta standar akuntansi keuangan masih belum mengatur secara jelas 

mengenai modal intelektual. Sawarjuwono dan Kadir (2003) mengemukakan 

bahwa implementasi pengungkapan modal intelektual merupakan sesuatu yang 

masih baru bukan saja di Indonesia tetapi juga dilingkungan bisnis global. 

Perusahaan-perusahaan di Indonesia masih belum memberikan perhatian terhadap 

human capital, structural capital, dan customer capital. Jika perusahaan belum 

menghargai atau memberikan perhatian terhadap modal intelektual maka 

perusahaan akan enggan melalukan pengungkapan modal intelektual 

(Purnomosidhi, 2006). 

Sejumlah studi yang meneliti mengenai pengungkapan modal intelektual 

di dunia. Brennan (2001) di Irlandia, Bozzolan (2003) di Itali,  Abeysekera dan 

Guthrie (2005) di Srilangka, Oliveras et al. (2008) di Spanyol, Vandamaele et al. 

(2005) di Netherlands, Sweden & UK, Guthrie et al. (2006) di Hongkong dan 

Australia, Sujan dan Abeysekera (2007) di Australia, Abeysekera (2008) di 

Srilangka dan Singapura, Rafinda (2011) di Eropa, Haji dan Ghazali (2012) di 

Malaysia, Wagiciengo dan Belal (2012) di Afrika Selatan. Sebagian besar 

penelitian tentang pengungkapan modal intektual mengacu pada laporan tahunan. 

Beberapa penulis menunjukkan bahwa laporan tahunan dianggap sebagai 

perangkat komunikasi paling penting yang digunakan oleh perusahaan untuk 

menyampaikan informasi kepada berbagai pemangku kepentingan (Bozzolan et 

al. 2003; Olieveira et al. 2006; Ferreira, 2012). 
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Penelitian ini menganalisis praktik pengungkapan modal intelektual seperti 

yang dilakukan oleh Oliveira et al. (2006). Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian sebelumnya, dimana penelitian Oliveira et al. (2006) meneliti ukuran 

perusahaan, tipe industri, leverage, reputasi auditor terhadap pengungkapan modal 

intelektual. Perbedaannya yaitu mengembangkan penelitian dengan 

menambahkan variabel komisaris independen dari penelitian Li et al. (2008) dan 

menambahkan variabel kontrol yaitu struktur kepemilikan dari penelitian 

Suharjanto dan Wardhani (2010), Profitabilitas dan Listing age dari penelitian Li 

et al. (2008). Obyek penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam 

indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013. Hal ini berdasarkan 

asumsi bahwa perusahaan yang tergabung dalam LQ-45 merupakan perusahaan 

dengan tingkat kredibilitas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Dengan 

asumsi tersebut diharapkan perusahaan mengungkapkan modal intelektual. 

Perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam LQ-45 merupakan kumpulan saham 

teraktif yang diperdagangkan di BEI, sehingga para investor menaruh perhatian 

lebih terhadap perusahaan-perusahaan ini. Dengan demikian perusahaan akan 

menjaga kualitas laporan dengan mengungkapkan modal intelektual secara 

voluntary untuk menarik investor. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari ketidak konsistenan penelitian yang dilakukan oleh Purnomosidhi 

(2006), Suharjanto dan Wardhani (2010), Li et al. (2008), Taliyang (2011), 

Whiting dan Woodcook (2011), Ferreira (2012), Wardhani (2012), Nugraha 

(2012) dan Septiana (2013) tentang variabel yang mempengaruhi tingkat 
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pengungkapan, keragaman hasil penelitian dan ketidak konsistenan variabel 

dalam penelitian sebelumnya, serta keterbatasan-keterbatasan penelitian 

terdahulu, penelitian ini berupaya melakukan pengembangan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan di pasar modal indonesia, dengan demikian rumusan 

masalah yang dapat dikemukakan adalah “apakah ukuran perusahaan, leverage, 

komisaris independen, tipe industri, reputasi auditor berpengaruh terhadap 

pengungkapan modal intelektual?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dibuatnya 

penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, leverage, 

komisaris independen, tipe industri, reputasi auditor terhadap pengungkapan 

modal intelektual. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat akademis  

a. Penelitian  ini bisa  memberikan  manfaat  dalam  pengembangan  ilmu  

akuntansi,  terutama  pada  kajian  di bidang modal intelektual 

b. Dapat dijadikan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya di bidang 

yang sama 

2. Manfaat praktis  

Penelitian  ini diharapkan menjadi  tambahan  informasi  dalam 

pengelolaan modal intelektual perusahaan  untuk  dapat  menciptakan  
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nilai  bagi  perusahaan  (firm’s  value  creation).  Dapat memberikan 

gambaran kepada perusahaan pentingnya pengungkapan modal intelektual 

dalam laporan tahunan perusahaan 

3. Manfaat Kebijakan 

Penelitian  ini  diharapkan memberikan  kontribusi  sebagai  bahan  

masukan dan pertimbangan dalam pengambilan  kebijakan dan keputusan  

terkait  perlakuan  terhadap  modal intelektual.  Sebagaimana  diketahui  

bahwa  modal intelektual merupakan  unsur  modal  suatu  perusahaan,  

dimana  hingga  saat  ini  pengakuan dan pengungkapannya dalam laporan 

keuangan masih terbatas. 
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