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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Asean Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean 

(MEA) merupakan suatu bentuk integrasi ekonomi dalam menghadapi 

perdagangan bebas antar negara-negara anggota Asean. MEA bertujuan untuk 

mewujudkan wilayah Asean yang aman dengan tingkat pembangunan yang adil, 

pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan kemajuan sosial. Diberlakukannya MEA, 

akan terjadi kebebasan dalam melakukan penyaluran barang, jasa, investasi, dan 

tenaga kerja sehingga persaingan serta kompetisi antar perusahaan dalam dunia 

perindustrian khususnya industri manufaktur menjadi semakin ketat. 

Meningkatnya tingkat persaingan menuntut perusahaan di negara berkembang 

khususnya Indonesia untuk menghasilkan kinerja yang baik agar tidak mudah 

tergeser dalam persaingan global.  

Industri manufaktur merupakan penopang ekonomi suatu negara. Produk 

yang dihasilkan dalam industri manufaktur beragam mulai dari makanan dan 

minuman, tekstil, mebel, barang logam, barang plastik, dan sebagainya. Industri 

manufaktur mempunyai peranan yang cukup penting dalam memajukan dan 

mensejahterakan masyarakat. Selain dapat memenuhi kebutuhan manusia akan 

produk-produk yang dikonsumsi, industri manufaktur juga dapat menyerap tenaga 

kerja. Produk-produk yang dihasilkan oleh industri manufaktur selalu menjadi 

produk-produk yang dikonsumsi secara umum. Oleh karena itu, Indonesia dengan 

jumlah penduduknya yang besar merupakan pasar potensial bagi produk 

manufaktur. 

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui jumlah perusahaan manufaktur di 

Indonesia dalam periode 2010 – 2015 selalu meningkat. Tahun 2015 merupakan 

tahun dengan peningkatan terbesar jumlah perusahaan indsutri manufaktur yaitu 

sebesar 7,31 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2011 

yaitu 0,11 persen. Sementara pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 jumlah 
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perusahaan industri manufaktur besar dan sedang masing-masing mengalami 

peningkatan sebesar 0,95 persen, 0,45 persen, dan 3,51 persen. 

 

Gambar 1.1 

Jumlah Perusahaan Manufaktur di Indonesia Tahun 2010 – 2015 

 Sumber: BPS (2017) 

 

Gambar 1.2 

Nilai Output Industri Manufaktur di Indonesia Tahun 2010 – 2015 (dalam 

triliun) 

Sumber: BPS (2017) 

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dijelaskan bahwa nilai output industri 

manufaktur dalam periode tahun 2010 – 2015 mengalami peningkatan sebesar 10 

– 22 persen tiap tahunnya, kecuali pada tahun 2013 yang hanya meningkat sebesar 
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0,4 persen. Sementara peningkatan tertinggi tahun 2012 yaitu sebesar 22 persen. 

Jumlah perusahaan yang banyak serta nilai output yang besar menjadikan sektor 

manufaktur ini sebagai indikator utama untuk melihat kemajuan ekonomi suatu 

negara. Oleh karena itu, industri manufaktur dapat menjadi salah satu alternatif 

utama bagi investor untuk menanamkan investasi modal di pasar modal karena 

memiliki potensi dalam memperoleh keuntungan. 

Langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan manufaktur untuk menarik 

investor dalam menanamkan modalnya adalah berusaha untuk mencapai 

keunggulan kompetitif dibandingkan pesaingnya. Keunggulan kompetitif 

perusahaan mencakup keunggulan posisi dan kinerja relatif terhadap persaing 

karena keunggulan sumber daya dan distribusi yang dimiliki oleh bisnis. 

Keunggulan kompetitif dianggap sebagai bagian dari fondasi untuk kinerja 

perusahaan yang tinggi. Kemampuan perusahaan untuk meningkatkan kualitas 

produknya, mengurangi biaya produknya, atau memperbesar pangsa pasar atau 

laba dikenal sebagai keunggulan bersaing. Perusahaan akan mengeksplorasi 

peluangnya, menetralisir ancaman dan mengurangi biaya untuk meningkatkan 

daya saing perusahaan (Sachitra, 2016). Perusahaan perlu menentukan langkah-

langkah yang dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Salah satu 

pendekatan yang dapat diterapkan perusahaan untuk menghadapi berbagai 

tantangan dan peluang adalah pendekatan yang didasarkan pada resources based 

theory (RBT).  

Resources based theory adalah teori yang menggambarkan bahwa 

perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dengan mengembangkan 

sumberdaya sehingga mampu mengarahkan perusahaan untuk bertahan secara 

jangka panjang. Perusahaan yang membangun sumber dayanya sendiri dan dapat 

mengendalikannya akan mempunyai kemampuan mempertahankan 

keunggulannya dibandingkan dengan perusahaan yang memperoleh sumber 

dayanya dari luar organisasi. Untuk mencapai keunggulan kompetitif, maka 

perusahaan harus memanfaatkan dan mengembangkan sumber modal perusahaan, 

salah satunya adalah modal intelektual. 
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Modal intelektual merupakan salah satu bentuk aset tidak berwujud berupa 

informasi, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan yang 

digunakan untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif 

perusahaan. Namun implementasi modal intelektual merupakan sesuatu yang baru 

dilingkungan global, hanya beberapa negara maju saja yang telah mulai 

menerapkan konsep ini. Dalam banyak kasus, sampai dengan saat ini banyak 

perusahaan cenderung menggunakan conventional based dalam membangun 

bisnisnya, sehingga produk yang dihasilkannya masih sedikit kandungan 

teknologi. disamping itu perusahaan-perusahaan tersebut belum memberikan 

perhatian lebih terhadap human capital, structural capital, dan relational capital. 

Padahal semua ini merupakan elemen pembangun modal intelektual perusahaan. 

Di Indonesia, modal intelektual muncul sejak diterbitkannya PSAK No. 19 

(revisi 2010) tentang aset tidak berwujud, namun tidak disebutkan mengenai 

modal intelektual secara eksplisit sehingga modal intelektual masih belum dikenal 

secara luas. Belum adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan publik untuk 

mengungkapkan informasi modal intelektual dalam laporan tahunan 

menyebabkan perusahaan dapat memilih untuk mengungkapkan atau tidak modal 

intelektual yang dimilikinya (Astuti dan Wirama, 2016). Oleh karena itu, 

pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan perusahaan masih bersifat 

sukarela. Meskipun bukan termasuk laporan yang cukup mendasar dalam sebuah 

laporan tahunan, namun laporan sukarela dianggap cukup mewakili dalam 

menjawab kebutuhan informasi yang lebih luas bagi para pengguna laporan 

tahunan tersebut. Salah satu upaya yang dapat meningkatkan pengungkapan 

modal intelektual adalah corporate governance dan research and development 

(R&D). 

Corporate governance merupakan suatu sistem di mana perusahaan 

diarahkan dan dikendalikan, khususnya dalam mengatur hubungan antara 

manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan dengan tujuan 

melindungi hak-hak para pihak tersebut serta menjunjung tinggi transparansi 

(Valdez et al, 2017). Dalam penerapan corporate governance, seluruh pemangku 

kepentingan turut berpartisipasi untuk membentuk perusahaan menjadi lebih 
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transparan, bertanggung jawab, independen, dan lebih meningkatkan akuntabilitas 

perusahaan.   

Tata kelola perusahaan yang baik akan melindungi investor dari tindakan 

berbahaya yang dapat mengganggu modal investor di perusahaan dan memastikan 

bisnis perusahaan dilakukan sesuai dengan kepentingan stakeholder (Lukas dan 

Basuki, 2015). Mekanisme dalam corporate governance dapat digunakan untuk 

memonitoring tindakan manajemen perusahaan yang melakukan kecurangan, 

sehingga akan mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih 

transparan dan bertanggung jawab dengan melakukan pengungkapan modal 

intelektual. Pemangku kepentingan membutuhkan informasi tersebut untuk 

menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif. 

Konsep corporate governance dilatar belakangi oleh adanya pemisahan 

kepemilikan dan pengelolaan di perusahaan, yang kemudian dimodelkan dalam 

Agency Theory. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di 

dalam teori agensi (agency theory) bahwa perusahaan merupakan kumpulan 

kontrak (nexus of contract) antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan 

manajer (agent) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya 

tersebut. Agency theory yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling adalah 

suatu teori yang mengemukakan bahwa pemisahan antara pemilik (principal) dan 

pengelola (agen) suatu perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (agency 

problem). Hal ini dikarenakan dalam konteks pemisahan kepemilikan dan 

pengelolaan perusahaan, dapat muncul masalah kepentingan pemilik modal yang 

tidak selaras dengan kepentingan pengelola. Selain itu, selalu ada persoalan 

ketimpangan informasi antara pemilik modal dengan pengelola perusahaan. 

Pendekatan teori stakeholder menjelaskan bahwa manajemen atau pihak 

perusahaan haruslah memberikan informasi mengenai aktivitas perusahaan yang 

bisa berdampak terhadap stakeholder. Perusahaan secara sukarela akan melakukan 

pengungkapan informasi mengenai kemampuan lingkungan sekitar perusahaan, 

sosial dan intelektual, meskipun informasi tersebut tidak mereka gunakan, atau 

tidak memainkan peranan yang signifikan dalam perusahaan. Penyediaan 

informasi dalam bentuk pelaporan modal intelektual dapat dijadikan alat bagi 
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perusahaan untuk mengelola hubungan baik dengan stakeholder. Selain itu, 

melalui pengungkapan modal intelektual diharapkan dapat memberikan image 

positif perusahaan, sehingga dapat mempertahankan keseimbangan dan 

keberlanjutan pengkreasian nilai bagi semua stakeholder (Astuti dan Wirama, 

2016). 

Yuliarti (2017) mengungkapkan bahwa penelitian mengenai praktik 

pengungkapan modal intelektual begitu penting karena modal intelektual adalah 

sumber intelektual seperti pengetahuan, pengalaman, teknologi organisasi, 

hubungan pelanggan dan kemampuan profesional yang dapat membuat dan 

menopang keunggulan bersaing dan penentu keberlangsungan masa depan 

perusahaan. Adanya modal intelektual akan memberikan peluang bagi perusahaan 

untuk meningkatkan daya saing melalui penciptaan laba, strategi positioning, 

inovasi teknologi, loyalitas konsumen, pengurangan biaya, dan peningkatan 

produktivitas. 

Penelitian ini menggabungkan dua penelitian. Penelitian yang pertama 

yaitu penelitian Muttakin, et al. (2015) yang berjudul “Intellectual Capital 

Disclosures and Corporate Governance: An Empirical Examination”. Dimana 

menjelaskan hubungan antara corporate governance dengan pengungkapan modal 

intelektual pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Dhaka stock 

Exchange. Variabel independen yang digunakan meliputi family ownership, 

foreign ownership, board independence, CEO duality, family duality, dan audit 

committees. Penelitian yang kedua menggunakan penelitian Riegler (2006) yang 

berjudul “Voluntary Disclosure on Project Intangibles from R&D in Business 

Reporting”, yang menjelaskan pengaruh R&D terhadap pelaporan intellectual 

capital. 

Cerbioni dan Parbonetti (2007) dalam penelitiannya menjelaskan pengaruh 

mekanisme corporate governance yang terdiri dari komisaris independen, 

komposisi dewan, dualitas CEO, dan struktur dewan pada pengungkapan modal 

intelektual di perusahaan bioteknologi Eropa. Dalam penelitiannya komisaris 

independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual, 

sedangkan kompisisi dewan, dualitas CEO, dan struktur dewan berpengaruh 
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negatif terhadap pengungkapan modal intelektual. Aisyah (2014) menganalisis 

pengaruh struktur kepemilkan dan R&D terhadap luas pengungkapan modal 

intelektual pada perusahaan keuangan. Dalam penelitian yang dilakukannya 

kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dan R&D berpengaruh signifikan 

terhadap luas pengungkapan modal intelektual. Sedangkan kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan modal intelektual.  

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah diuraikan, maka penulis ingin 

mengetahui bagaimana pengaruh corporate governance dan R&D mempengaruhi 

pengungkapan modal intelektual, dimana perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia sebagai obyek penelitian. Oleh karena itu, penulis 

mengambil penelitian dengan judul “PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE 

DAN R&D PADA PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL DI 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA PADA TAHUN 2015-2018 ”. 

 

1.2 Kesenjangan Penelitian 

Kesenjangan penelitian didasarkan pada adanya temuan penelitian yeng 

berbeda satu dengan yang lain. Pada penelitian yang dilakukan oleh Appuhami 

dan Bhuyan (2015) menunjukkan bahwa jumlah komite audit berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Hasil penelitian tersebut 

selaras dengan penelitian Aisyah (2014) yang menunjukkan komite audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Penelitian 

dengan hasil berbeda dilakukan oleh Muttakin, et al. (2015) yang menunjukkan 

bahwa komisaris dewan independen dan komite audit berpengaruh positif 

signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual.  

Kesenjangan temuan penelitian juga terdapat dalam penelitian Riegler, et 

al (2006), Aisyah (2014)  dengan penelitian Astuti dan Wirama (2016). Penelitian 

yang dilakukan oleh Riegler, et al (2006) dan Aisyah (2014) menunjukkan R&D 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan modal 

intelektual, sementara hasil berbeda diperoleh dari penelitian Astuti dan Wirama 
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(2016) yang menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan R&D terhadap 

pengungkapan modal intelektual. Berdasarkan kesenjangan-kesenjangan dari 

temuan penelitian sebelumnya menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang “Pengaruh Corporate Governance dan R&D Pada 

Pengungkapan Modal Intelektual.” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan 

dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh family ownership terhadap pengungkapan 

modal intelektual. 

2. Untuk menganalisis pengaruh foreign ownership terhadap pengungkapan 

modal intelektual. 

3. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan 

modal intelektual. 

4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah komite audit terhadap pengungkapan 

modal intelektual. 

5. Untuk menganalisis pengaruh R&D terhadap pengungkapan modal 

intelektual. 

 

1.4 Ringkasan Metode Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif digunakan karena data yang digunakan dalam penelitian ini akan diolah 

dengan menggunakan statistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah kausal 

karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi antara 

variabel independen dan variabel kontrol terhadap variabel dependen. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar  di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015 – 

2018. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan 

dari perusahaan manufaktur yang terdaftar dan dipublikasikan oleh Bursa Efek 

Indonesia untuk periode 2015 – 2018. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 
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data regresi linier berganda utuk mengetahui mengetahui pengaruh yang terjadi 

antara variabel independen dan variabel kontrol terhadap variabel dependen. 

 

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian 

Ringkasan hasil penelitian ini adalah bahwa family ownership dan 

komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan 

modal intelektual. Foreign ownership dan R&D berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan jumlah komite audit 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. 

 

1.6 Kontribusi Riset 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi beberapa pihak yaitu: 

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan yang berkaitan 

dengan modal intelektual, terutama mengenai pengaruh mekanisme corporate 

governance dan R&D terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia. 

2. Memberikan referensi bagi para peneliti selanjutnya dalam melakukan 

penelitian tentang pengungkapan modal intelektual dimasa yang akan datang. 

Sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menyempurnakan 

hasil penelitian mengenai pengungkapan modal intelektual. 

3. Memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak  perusahaan ataupun manajemen 

untuk memahami konsep mengenai pentingnya faktor pengungkapan modal 

pengungkapan modal intelektual dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai 

perusahaan. 

4. Memberikan kontribusi bagi pihak yang berkepentingan seperti investor dan 

sebagainya dalam melakukan investasi secara tepat sehingga dapat 

menghindari kerugian. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini 

secara berurutan sesuai dengan deskripsi masing-masing bab yang akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, kesenjangan 

penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil 

penelitian, kontribusi riset, uji ketahanan, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan landasan teori dan pembahasan hasil penelitian 

terdahulu yang sejenis, kemudian akan dikembangkan melalui hipotesis yang akan 

dibuat. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Penelitian ini berisi sumber data, populasi dan sampel, pendekatan 

penelitian yang akan dilaksanakan, model empiris, deskripsi operasional variabel, 

dan teknik analisis yang akan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan gambaran umum, deskripsi statistik variabel, 

deskripsi hasil penelitian  tentang variabel yang digunakan. Kemudia 

menginterpretasikan hasil dan pembahasannya.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang dilakukan dalam penelitian. Bab ini 

berisi ringkasan hasil, kesimpulan, saran dan keterbatasan dalam penelitian. 
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