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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Investasi tidak berwujud menjadi hal yang penting bagi persaingan usaha 

dalam ekonomi kontemporer (Frasti, 2016). Pengendalian dan Pengembangan 

(R&D) merupakan salah satu investasi tidak berwujud yang patut diperhatikan, 

karena R&D tidak hanya menjadi  bagian yang penting dalam perusahaan, tetapi 

juga menjadi suatu kebijakan yang akan membuat konflik antar manajer dan 

pemegang saham. Pentingnya investasi di bidang R&D mendapatkan perhatian 

yang tinggi dari pembuat kebijakan dan peneliti di bidang ekonomi dan 

manajemen strategis, hal ini dikarenakan telah banyak bukti empiris yang 

menunjukkan bahwa investasi R&D memiliki efek siginifikan positif pada 

pertumbuhan ekonomi (Chen, 2010). 

 Dalam suatu perusahaan, pemegang saham merupakan pemangku 

kepentingan yang sebenarnya karena dari kepemilikan tersebut akan berpengaruh 

terhadap pengambilan strategi utama (Pirzada et al., 2015). Salah satu struktur 

kepemilikan saham perusahaan publik yaitu kepemilikan oleh pihak asing. Pihak 

asing dianggap memiliki sistem manajemen, inovasi, dan teknologi yang memadai 

(Wiranata & Nugrahanti, 2013), sehingga semakin tinggi kepemilikan saham oleh 

pihak asing diharapkan dapat meningkatkan investasi R&D dalam rangka inovasi 

perusahaan. 

 Dari berbagai penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti yang lain 

tentang kepemilikan saham dan investasi R&D didapat beragam kesimpulan yaitu, 
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Choi et al. (2011) dan Choi et al. (2012) menemukan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap inovasi perusahaan yang diukur menggunakan intentitas 

R&D, sementara penelitian sebelumnya oleh Graves (1990) menemukan bahwa 

kepemilikan institutional tidak berpengaruh terhadap investasi R&D perusahaan 

  Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai kepemilikan saham institusional, struktur modal terhadap 

investasi R&D. Penelitian ini mengangkat topik “Analisis Faktor yang 

Mempengaruhi Investasi R&D pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2012-2016”  

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan yang dibahas 

adalah mencari bukti empiris tentang : 

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap investasi 

R&D ? 

2. Apakah struktur modal berpengaruh negatif terhadap investasi R&D ? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengarauh positif terhadap investasi R&D ? 

4. Apakah likuiditas berpengaruh negatif terhadap investasi R&D ? 

5. Apakah kinerja perusahaan berpengaruh positif terhadap investasi R&D ? 

6. Apakah intensitas modal tidak berpengaruh terhadap investasi R&D? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1  Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Menguji pengaruh langsung kepemilikan institusional terhadap investasi 

R&D perusahaan 

2. Menguji pengaruh langsung struktur modal terhadap investasi R&D 

perusahaan. 

3. Menguji pengaruh langsung ukuran perusahaan terhadap investasi R&D 

perusahaan. 

4. Menguji pengaruh langsung likuiditas terhadap investasi R&D perusahaan. 

5. Menguji pengaruh langsung kinerja perusahaan terhadap investasi R&D 

perusahaan. 

6. Menguji pengaruh langsung intensitas modal terhadap investasi R&D 

perusahaan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi bagi pihak-pihak berikut : 

1. Bagi praktis perusahaan. 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi para praktis 

di perusahaan dalam merancang kebijakan mengenai biaya R&D yang harus 

dikeluarkan perusahaan, jika dilihat dari sudut pandang struktur kepemilikan 

saham institusional dan memperhatikan struktur modal dalam hal ini 

memperhatikan leverage perusahaan.  

2. Bagi investor 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai 

dampak struktur kepemilikan institusional, struktur modal yang diukur 

dalam leverage, ukuran perusahaan, likuiditas, kinerja perusahaan dan 
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intensitas modal terhadap investasi R&D, sehingga dapat menjadi rujukan 

bagi investor dalam melakukan investasi.  

3. Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan struktur kepemilkian 

institusional, struktur modal dan investasi R&D. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika ini bertujuan untuk menyampaikan gambaran mengenai 

keseluruhan penelitian. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini 

secara garis besar disusun sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika pembahasan 

 BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN 

HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan pandangan-pandangan secara teoritis 

yang berhubungan dengan masalah penelitian dan 

menguraikan model penelitian serta perumusan hipotesis. 

 BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang 

digunakan, terdiri, yaitu dari rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik 

pengumpulan data serta metode analisis data.  
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BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil pengujian dan analisis serta 

pembahasan atas hasil pengujian yang dilakukan. Terdiri  

dari hasil uji statistik deskriptif hingga hasil uji hipotesis 

penelitian.  

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN 

REKOMENDASI 

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil pengujian, 

analisis dan pembahasan. Selain itu diuraikan juga 

keterbatasan penelitian serta rekomendasi untuk penelitian 

selanjutnya.  
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