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  BAB II  

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

 Penelitian tentang kepemilikan saham institusional dan struktur modal 

terhadap investasi R&D sebelumnya telah banyak dilakukan, berikut ini 

merupakan beberapa penelitian terdahulu tentang saham institusional dan struktur 

modal  terhadap investasi R&D. 

Graves (1990) meneliti tentang hubungan antara kepemilikan institusional 

dan corporate R&D investment. Variabel-variabel yang digunakan adalah 

kepemilikan institusional, tren sekuler, profit to sales ratio, saham sebagai 

variabel independen. 

Okamuro dan Zhang (2004) meneliti tentang kepemilikan saham oleh 

kapitalis ventura dan investasi R&D pada awal berdirinya perusahaan.  

Berrone, Surroca and Tribó (2005) meneliti tentang pengaruh blockholder 

terhadap investasi R&D. Dalam penelitian ini digunakan sampel sebanyak 3.638 

perusahaan di Spanyol pada tahun 1996-2000. Variabel-variabel yang digunakan 

adalah struktur kepemlikan saham sebagai variabel independen, rasio debt to 

equity dan internal funds-to-assets sebagai variabel kontrol. 

Kor (2006) meneliti tentang pengaruh langsung dan interaksi oleh tim 

manajemen puncak dan komposisi dewan terhadap strategi investasi R&D. Dalam 

penelitian ini, data yang digunakan adalah data yang berasal dari perusahaan 

kewirausahaan yang berbasis teknologi yang diperoleh dari initial public offering 
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(IPO) di United Stated. Variabel yang digunakan adalah manajemen puncak dan 

separate CEO sebagai variabel independen. 

Zhang et al. (2007) meneliti tentang investasi R&D dan international joint 

venture performance. Variabel-variabel yang digunakan adalah export market 

focus, split ownership sebagai variabel independent dan lokasi perusahaan sebagai 

dummy variabel.  

Vito, Laurin, Bozec (2008) meneliti tentang hubungan antara struktur 

kepemilikan perusahaan dan inovasi di Kanada. Variabel-variabel yang digunakan 

adalah struktur kepemilikan sebagai variabel independennya dan ukuran 

perusahaan, jenis perusahaan, umur perusahaan digunakan sebagai variabel 

kontrol. 

Kim dan Kim (2008) meneliti tentang struktur kepemilikan dan hubungan 

antara kelonggaran keuangan dan investasi R&D, bukti dar perusahaan Korea. 

Variabel-variabel yang digunakan adalah investasi R&D sebagai variabel 

dependen dan financial slack, kepemilikan keluarga, affilliated ownership, 

kepemilikan institusional, serta kepemilikan asing sebagai variabel independen. 

Dan menggunakan ROA sebagai variabel control. 

Argiles dan Moreno (2009) meneliti tentang peran struktur kepemilikan 

pada kinerja inovatif perusahaan. Penelitian ini menggunakan variabel 

kepemilikan saham, ukuran perusahaan, share, sektor dan pasar sebagai variabel 

independen. 

Chen (2010) meneliti tentang struktur kepemilikan saham, struktur 

keuangan dan R&D investment pada perusahaan di Korea. Variabel independen 
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yang diuji adalah financial  slack, leverage, control ownership, kepemilikan 

saham institusional  serta ROA dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.  

Zeng dan Lin (2011) meneliti tentang struktur kepemilikan dan 

pengeluaran R&D : bukti dari perusahaan Cina yang terdaftar. Penelitian ini 

menggunakan variabel konsentrasi kepemilikan, kepemilikan Negara, tarif pajak 

yang berlaku sebagai variabel independen, serta menggunakan variabel ROA, 

leverage, capital intensity, indeks pasar, ukuran perusahaan dan inventory 

intensity sebagai variabel kontrol.  

Hsu (2011) meneliti tentang kepemilikan perusahaan, struktur modal 

terhadap investasi R&D. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel seperti 

kepemilikan institusional dan leverage sebagai variabel independen serta 

likuiditas, ukuran perusahaan, investasi modal,  investasi persediaan, dan kinerja 

perusahaan menggunakan ROA sebagai variabel kontrol. 

Zheng dan Lin (2011) meneliti tentang hubungan antara kepemilikan 

saham terhadap penelitian dan pengembangan. Variabel-variabel yang digunakan 

adalah ownership concentration, ukuran perusahaan, leverage, ROA, capital 

intensity, dan investasi persediaan sebagai variabel independen.  

Choi, Park dan Hong (2012) meneliti tentang apakah strukur kepemilikan 

berpengaruh terhadap kinerja inovasi perusahaan teknologi, kasus perusahaan di 

Korea. Variabel-variabel yang digunakan adalah konsentrasi kepemilikan, 

kepemilikan negara, insider ownership, kepemilikan institusional, dan 

kepemilikan asing sebagai variabel independen. 
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Block (2012) meneliti tentang invetasi R&D terhadap keluarga dan pendiri 

perusahaan : an agency perspective. Variabel-variabel yang digunakan adalah 

kepemilikan saham pendiri tunggal, kepemilikan saham keluarga, kepemilikan 

saham institusional, supershare, manajemen oleh pendiri tunggal, manajemen 

oleh keluarga, CEO adalah ketua, durasi masa CEO sebagai variabel independen 

dan ukuran perusahaan, umur perusahaan sebagai variabel kontrol. 

Kim dan Park (2012) meneliti tentang hubungan antara cash holding , 

R&D expenditure dan kepemilikan saham. Variabel-variabel yang digunakan 

adalah cash holding, future investment opportunity, penjualan, leverage, ukuran 

perusahaan dan ROA sebagai variabel independen. 

Hsu (2013) meneliti tentang pengaruh moderating dari leverage serta 

struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Variabel independen yang 

digunakan ialah pengeluaran R&D, leverage dan struktur kepemilikan. Sedangkan 

variabel kontrol yang digunakan adalah likuiditas, ukuran perusahaan, serta 

intensitas modal. 

Ug dan Park (2013) meneliti tentang R&D, integrasi dan kepemilikan 

asing. Variabel-variabel yang digunakan adalah investasi R&D sebagai variabel 

dependen, integrated subsidiaries, anak perusahan asing, vertical integration, log 

of employees, investasi expor, investasi periklanan serta log of age sebagai 

variabel independen. 

BAM (2014) meneliti tentang struktur kepemilikan saham terhadapan 

investasi dan kinerja R&D. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 359.874 

perusahaan di China pada tahun 2005-2007. 
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Bini, Nascia dan Zeli (2014) meneliti tentang pengaruh struktur 

kepemlikan terhadap hubungan antara investasi R&D dan arus kas. Dalam 

penelitian ini, variabel yang digunakan adalah investasi R&D sebagai variabel 

dependen. Sedangkan cash holding, peluang investasi masa depan, penjualan, 

ukuran perusahaan, leverage, ROA, dan aset berwujud sebagai variabel 

independen. 

Kim, Kim, dan Lee (2014) meneliti tentang struktur kepemilikan dan 

hubungan antara slack keuangan dan investasi R&D  : bukti dari perusahaan 

Korea. Variabel-variabel yang digunakan adalah financial slack, kepemilikan 

keluarga, affiliated ownership, kepemilikan institusional domestik, kepemilikan 

asing sebagai variabel independen serta invetasi R&D sebelumnya, konsentrasi 

saham, kinerja perusahaan, grup bisnis, product diversification, ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, absorbed stock, potensi 

slack, rata-rata R&D industri sebagai variabel kontrol. 

Lee (2015) meneliti tentang pengaruh corporate governance terhadap 

penelitian dan pengembangan di dalam industri farmasi di Korea Selatan. 

Variabel-variabel yang digunakan adalah kepemilikan mayoritas, kepemilikan 

asing, investor institusional, outside director sebagai variabel independen serta 

skala bisnis, ukuran perusahaan, umur perusahaan, BOD size, biaya periklanan, 

dan bebean penjualan, umum dan administrasi sebagai variabel kontrol. 

Hsu, Venezia dan Scharader (2015) meneliti lagi tentang hubungan 

kepemilikan institusional dan struktur modal terhadap investasi R&D. variabel-

variabel yang digunakan adalah kepemilikan institusional dan struktur modal yang 
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diukur menggunakan leverage sebagai variabel independen serta likuiditas, 

ukuran perusahaan, investasi modal,  investasi persediaan, dan kinerja perusahaan 

menggunakan ROA sebagai variabel kontrol. Hasil dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki hubungan yang tidak 

signifikan terhadap investasi R&D. Dan leverage berpengaruh signifikan negative 

terhadap invesatsi R&D.  

 Frasti (2016) meneliti tentang pengaruh struktur kepemilikan saham pada 

investasi R&D serta leverage sebagai variabel moderating. Dalam penelitian ini 

menggunakan 3 variabel independen untuk menguji hubungan dengan investasi 

R&D. Variabel-variabel yang diuji adalah  kepemilikan saham board of directors, 

kepemilikan saham institusional, dan kepemilikan saham asing sebagai variabel 

independen, leverage sebagai variabel moderating, dan ukuran perusahaan 

sebagai variabel kontrol.  

Ting et al. (2016) meneliti tentang struktur kepemilikan dan kinerja 

perusahaan : peran dari R&D. Variabel-variabel yang digunakan adalah Tobins Q 

dan ROA sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen yang 

digunakan adalah kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan 

asing serta R&D sebagai variabel moderating. Data yang diuji berasal 201 

perusahaan pada periode 2002-2011 (10 tahun). 

Min dan Smyh (2016) meneliti tentang bagaimana leverage 

mempengaruhi investasi R&D dan bagaimana dampak investasi R&D terhadap 

nilai perusahaan di Korea Selatan ?. Data yang diuji diperoleh dari Korea Stock 

Exchange dari tahun 2007 sampai 2012 dengan sampel sebanyak 3.403. variabel 
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yang digunakan adalah R&D sebagai variabel dependen, peluang pertumbuhan 

perusahaan, leverage, ukuran perusahaan, board payment, controlling shareholder 

equity ownership, arus kas operasi, kepemilikan asing, komite audit, outside 

director, return saham sebagai variabel independen.  

2.2 Corporate Governance 

  Menurut Herawati, 2016 corporate governance adalah suatu sistem yang 

diharapkan mampu mengatur serta mengendalikan perusahaan.  Dan mampu 

memberikan serta meningkatkan nila perusahaan kepada para pemegang saham. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. KEP-

117/MMBU/2002  tentang  Penerapan  Good  Corporate  Governance  pada  

BUMN,  terdapat  beberapa prinsip tentang good corporate governance, yaitu 

1. Transparansi  

Transparansi disini dikaitkan dengan keterbukaan dalam rangka pelaksanaan 

proses pengambilan keputusan serta keterbukaan yang dilakukan 

manajemen perusahaan dalam mengemukakan informasi materil serta 

relevan.  

2. Kemandirian 

Agar dapat mewujudkan prinsip ini, maka perushaan harus  dapat dikelola 

secara professional dan tanpa ada tekanan yang tidak sesuai dengan 

peraturan-peraturan yang berlaku. 

3. Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan sebuah kejelasan dari fungsi, struktur dan sistem 

serta pertanggungjawaban dari elemen perusahaan. Jika prinsip ini mampu 
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diterapkan secara efektif, maka akan dapat kejelasan fungsi, hak, kewajiban 

serta wewenang dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan 

komisaris dan dewan direksi.  

4. Pertanggungjawaban 

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

prinsip-prinsip korporasi yang sehat merupakan sebuah bentuk dari 

pertanggungjawaban perusahaan.  

5. Kewajaran  

Menuntut adanya perlakuan yang sangat adil dalam memenuhi hak-hak 

pemangku kepentingan yang sesuai dengan segala peraturan perundang-

undangan yang berlaku merupakan sebuah prinsip adanya kewajaran. 

Kewajaran diharapkan mampu menjadi sebuah faktor pendorong yang 

mampu memonitor serta memberikan sebuah jaminan perlakuan yang adil 

diantara beragam kepentingan yang ada di dalam perusahaan. 

 

Prinsip-prinsip corporate governance yang diterapkan memberikan 

beberapa manfaat  (Herawati, 2016 ) diantaranya yaitu : 

1. Mengontrol segala konflik kepentingan yang mungkin dapat terjadi diantara 

principal dan agen akan mampu meminimalkan agency cost. 

2. Menciptakan sinyal yang positif kepada penyedia modal akan 

meminimalkan cost of capital. 

3. Menambah citra perusahaan 
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4. Cost of capital yang rendah merupakan salah satu cara meningkatkan nilai 

perusahaan. 

5. Proses perningkatan kinerja keuangan serta persepsi stakeholder terhadap 

masa depan perusahaan yang akan lebih baik. 

2.3 Struktur Kepemilikan Saham 

 Struktur kepemilikan merupakan cara di mana hak kepemilikan (hak kontrol 

dan hak laba residual) didistribusikan dalam perusahaan. Struktur kepemilikan  

juga dianggap sebagai salah satu faktor yang mampu mempengaruhi mekanisme 

corporate  governance  (Berthelot  et  al.,  2010) dalam Noviawan (2012). 

Horvath dan Spirollari (2012) mendefinisikan kepemilikan saham board of 

directors sebagai presentase saham biasa yang beredar dan dipegang atau dimiliki 

oleh dewan direksi (board of directors).  

 Sementara itu, kepemilikan institusional merujuk pada persentase saham 

biasa yang dipegang atau dimiliki suatu institusi eksternal tertentu (Yaseen dan 

Amarneh, 2013). Sedangkan Choi et  al. (2012) mendefinisikan kepemilikan asing 

sebagai presentase kepemilikan saham oleh perusahaan multinasional asing dan 

institusi keuangan asing. 

2.4 Penelitian dan Pengembangan (R&D) 

  Di Indonesia, research and development (R&D) atau yang dikenal dengan 

penelitian dan pengembangan telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) Nomor 19 tentang Aset  Tak Berwujud dengan sebutan riset 

dan pengembangan. Menurut PSAK 19, riset merupakan sebuah penelitian asli 
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dan terencana, yang dilakukan agar mendapatkan pembaruan pengetahuan serta 

pemahaman teknis atas ilmu yang baru.  

 Sedangkan pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan 

lainnya pada suatu rencana yang sifatnya baru atau mengalami perbaikan. Pada 

PSAK 19 ada mengatur tentang pengakuan aset tidak berwujud, yaitu perusahaan 

tidak diperbolehkan mengakui aset tidak berwujud yang diperoleh dari penelitian. 

Pengeluaran untuk penelitian yang terjadi diakui sebagai beban pada saat 

penelitian itu dilakukan. 

2.5 Leverage  

 Menurut Brigham dan Houston (2009), leverage merujuk pada seberapa 

jauh perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang. Menurut Brigham dan 

Houston (2009) terdapat tiga keterlibatan penting dari laverage yaitu : 

1. Pemegang saham mampu mempertahankan pengendalian atas perusahaan 

dengan investasi yang terbatas karena memperoleh dana melalui utangnya. 

2. Kreditur akan melihat dana yang yang dimiliki pemilik sebagai batas aman, 

sehingga jika semakin tinggi modal yang dimiliki pemegang saham maka 

risiko yang dimiliki semakin kecil. 

3. Bila perusahaan mendapatkan pengembalian yang lebih besar atas investasi 

yang dibiayainya dengan nama pinjaman daripada pembayaran bunga, maka 

modal pemilik akan lebih besar (leverage). 

 Pemegang utang cenderung menekankan tujuan jangka pendek perusahaan, 

yaitu agar mereka dapat menerima pembayaran pokok dan bunga yang telah 
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ditentukan dalam kontrak. Menurut Kim (1992, dalam Christianti 2006) Salah 

satu tolak ukur struktur modal perusahaan di tunjukkan oleh leverage keuangan.  

2.6 Likuiditas 

 Menurut Dwi Prastowo (2011), rasio likuiditas perusahaan menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada 

kreditor jangka pendek. Likuiditas berfungsi untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban 

kepada pihak luar maupun dalam perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka 

likuiditas merupakan sebuah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuho kewajiban jangka pendek kepada kreditur yang harus segera dipatuhi.  

2.7 Ukuran Perusahaaan 

 Ukuran perusahaan merupakan sebuah pengelompokan perusahaan kedalam 

beberapa kelompok, diantaranya adalah perusahaan besar, sedang dan kecil. Skala 

perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnnya 

perusahaan yang didasarkan pada total aset perusahaan (Sawito & Herawaty, 

2005). Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva 

perusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga dapat digunakan untuk 

mengukur besarnya perusahaan.  

2.8 Intensitas Modal 

 Rasio intensitas modal merupakan perputaran harta (total aset turn over) 

perputaran seluruh harta perusahaan dan dihitung dari penjualan dibagi dengan 

jumlah harta. Rasio intensitas modal menunjukkan efisiensi dimana perusahaan 
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menggunakan seluruh aktivanya untuk menghasilkan penjualan. Semakain tinggi 

rasio ini berarti semakin efisien penggunaan aktiva tersebut. 

2.9 Kinerja Perusahaan 

 Kinerja perusahaan adalah suatu keadaan secara utuh atas perusahaan 

selama periode waktu tertentu, yaitu merupakan hasil atau prestasi yang 

dipengaruhi oleh kegiatan opersional perusahaan dalam memanfaatkan sumber 

daya yang dimiliki. Kinerka merupakan suatu istilah secara umum yang 

digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu 

organisasi pada suatu periode dengan referensi pada jumlah standar seperti biaya-

biaya masa lalu (Srimindarti, 2004) 

2.10 Pengembangan Hipotesis 

2.10.1  Kepemilikan Institusional dan Investasi R&D 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan atas saham perusahaan yang 

dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi dan kepemilikan institusi lain). Melalui fungsi monitoring dari corporate 

governance, seharusnya manajer dapat bertindak demi kepentingan pemegang 

saham, terutama pemegang saham minoritas. Haat et al. 2008. Choi et al. (2012) 

menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap R&D 

perusahaan. 

2.10.2  Leverage dan Investasi R&D 

 Struktur modal yang tepat merupakan keputusan penting bagi siapapun 

dalam sebuah industry karena sebuah organisasi perlu memaksimalkan hasil dari 

perusahaan tersebut (Simerly & Ly, 2000). Investasi R&D merupakan aset tak 
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berwujud yang tidak dapat berfungsi sebagai jaminan yang baik (Simerly & Ly, 

2000). Menurut Bhagat dan Welch (1995) investasi R&D terkait dengan leverage 

yang lebih rendah, maka dapat disimpulkan bahwa leverage berhunbungan negatif 

terhadap investasi R&D.  

2.10.3  Ukuran Perusahaan dan Investasi R&D 

Dalam penelitiannya, Gavious et al. (2015) menemukan bahwa ukuran 

perusahaan yang dapat diukur menggunakan logaritma natural total aset 

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap investasi R&D pada 

perusahaan berteknologi tinggi. Kor (2006) juga menemukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap investasi R&D serta inovasi. Perusahaan yang 

lebih besar akan mengeluarkan lebih banyak R&D dan akan lebih terdesentralisasi 

ke beberapa sektor (Kastl et al. 2013). Temuan dari penelitian sebelumnya terkait 

pengaruh ukuran perusahaan investasi R&D tersebut membuat peneliti 

memasukkan ukuran perusahaan sebagai variabel independen pada penelitian ini.  

2.10.4  Likuiditas dan Investasi R&D 

 Menurut Bougheas (2004), antara likuiditas terhadap investasi R&D 

memiliki hubungan yang negatif. Hal ini merenangkan bahwa perusahaan yang 

inovatif akan menggunakan modal ekuitas untuk melakukan investasi R&D bukan 

menggunakan hutang karena menghindari likuiditas.  

2.10.5  Kinerja Perusahaan dan Investasi R&D 

 Berinvestasi dalam bidang penelitian dan pengembangan memungkinkan 

perusahaan mampu untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan kata lain, perusahaan 

dengan aktifitas R&D yang tinggi dapat mencapai keunggulan kompetitif dengan 
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membedakan dirinya dengan pesaing, karena berbeda dengan pesaing dan 

mempunyai keunggulan di bidang inovasi maka perusahaan tersebyt mampu 

memperoleh keuntungan yang lebih besar. Oleh sebab itu menurut Ting et al. 

(2016) kinerja perusahaan mempunyai hubungan yang signifikan positif terhadap 

investasi R&D. 

2.10.6  Intensitas Modal dan Investasi R&D 

 Intensitas modal merupakan sebuah kebijakan pendanaan perusahaan 

dalam menentukan bauran antara hutang dan ekuitas yang bertujuan untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan. Jika nilai perusahaan mencapai tahap yang 

maksimal maka kinerja perusahaan juga akan semakin tinggi. Oleh sebab kinerja 

perusahaan yang semakin tinggi maka perusahaan akan mampu melakukan 

aktifiktas R&D untuk mencapai titik maksimal dari nilai perusahaan (Hsu, 2011).  

2.11  Model Penelitian 

Penelitian ini merupakan replika dari peneliti Hsu (2015) yang meneliti 

tentang kepemilikan saham institusional, struktur modal dan investasi R&D, 

dengan data sampel yang berjumlah 336 perusahaan di Taiwan yang datanya 

diperoleh melalui Taiwan Stock Exchange.  Model penelitian yang digambarkan 

oleh peneliti dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  
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 Gambar 2.1 Model Analisis Faktor yang Mempengaruhi Investasi R&D pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016, 

sumber: Data diolah.  

2.12 Perumusan Hipotesis 

 Berdasarkan uraian kerangka teoretis dan model penelitian diatas maka 

hipotesis untuk penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap investasi R&D. 

H2 : Leverage akan berpengaruh negatif terhadap investasi R&D  

H3 : Ukuran perusahaan berpengarauh positif terhadap investasi R&D. 

H4  : Likuiditas berpengaruh negatif terhadap investasi R&D. 

H5 : Kinerja perusahaan berpengaruh positif terhadap investasi R&D. 

H6  : Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap investasi R&D. 
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