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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Para penanam modal bisa mengembangkan usahanya dengan menaikkan 

tingkat investasinya, untuk meningkatkan nilai dari investasinya para penanam 

modal akan berhutang atau akan memberikan informasi berupa penerbitan saham.  

Tujuan ini untuk meningkatkan keuntungan tinggi dan dapat berkembang. Untuk 

pengelolaan perusahaan para investor telah menyerahkan operasional perusahaan 

kepada manajer untuk dapat bertindak untuk memaksimalkan kinerja keuangan 

perusahaan agar target perusahaan tersebut terpenuhi. Hadirnya seorang manajer 

diperusahaan tersebut akan tercipta sebuah manajemen yang dimana sistem ini 

yang akan dipergunakan oleh manajer untuk melaksanakan operasional 

perusahaan yang sesuai kebutuhan investor dan dapat membuat keputusan yang 

baik untuk perusahaannya dan pemegang saham tersebut. Sebab profitabilitas 

merupakan pertimbangan para pemegang saham untuk penanaman sejumlah dana 

untuk perusahaan tersebut. Dengan adanya keuntungan yang sangat tinggi maka 

perusahaan tersebut dapat dengan mudah mendapatkan penanam saham  untuk 

meningkatkan jaringan usahanya, maka dengan begitu investor akan menarik 

dananya jika keuntungan diperusahaan tersebut sangat rendah.  

Pratama (2016) mengatakan bahwa dengan adanya ASEAN Economic 

Community perusahaan harus berpikir lebih efektif dan efisien untuk 

memanfaatkan sumber daya agar dapat bersaing dan menciptakan nilai yang 

berkelanjutan. Modal intelektual merupakan sebuah aset yang tidak memiliki 

wujud atau tampilan  tetapi memiliki technology, customer information, brand, 
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reputation dan culture yang memiliki nilai untuk bersaing yang sangat tinggi 

(Low & Kalafut, 2002). Dan begitu juga menurut Yau (2009) bahwa sumber daya 

seperti teknologi, ngetahuan, pengalaman karyawan dan hubungan kepada 

pelanggan merupakan modal intelektual yang dapat menjadikan nilai tambah 

untuk perusahaan tersebut. Dan pada umumnya modal intelektual adalah kegiatan 

seorang manajer untuk melalukan upaya atas nama wawasan. Dengan begitu  saat 

ini menjadi motivasi perusahaan dan pihak-pihak terkait  untuk mengetahui modal 

intelektual.  

Di dalam era ekonomi yang berbasis pengetahuan, intangible asset dan 

modal intelektual merupakan kunci untuk menjadi perusahaan yang kompetitif. 

Putri (2011) menyatakan perusahaan yang memiliki aset dalam bentuk intangible 

asset harus mengakui aset tersebut di dalam laporan keuangannya. Laporan 

keuangan menjadi tidak berguna jika ada missing value dalam pengambilan 

keputusan karena adanya perbedaan antara nilai pasar dengan nilai yang 

dilaporkan dan menjadi lebih baik jika perubahan dari nilai dari tangible assets 

menjadi intangible assets  dengan metode modal intelektual.  Saleh et al. (2008) 

mengatakan bahwa alat ukur yang efisien untuk aktivitas dari adanya sebuah nilai 

yang tidak ditampilkan dalam laporan keuangan merupakan pendekatan kinerja 

modal intelektual.  

Brennan (2001) menyatakan ada tiga pendekatan dalam mengukur modal 

intelektual yaitu pendekatan pertama mengerjakan tindakan berdasarkan nilai 

yang ada dengan menilai perbedaan dari market value dengan book value. 

Pendekatan kedua yang telah dikenal sebagai “ Skandia Navigator”  yang dimana 

pendekatan tersebut mengidentifikasi  dan menghitung faktor penentuan 
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keberhasilan dalam lima demensi bisnis perusahaan. Pendeketan ketiga mengacu 

pada indeks modal intelektual dengan memberikan ringkasan tunggal untuk 

meneliti pendapat ukuran agregat tunggal tersebut. Saat ini model pengukuran 

yang sering digunakan oleh peneliti-peneliti adalah Value Added Intellectual 

Coefficient (VAIC) hasil dari Pulic (1998) yang telah dikembangkan. Dengan 

menggunakan model pengukuran seperti ini agar peneliti dapat mengetahui akibat 

dari adanya pengelolalaan modal intelektual tersebut (Supradnya et al., 2016).  

Mahardika et al. (2014) telah membuktikan secara bahwa adanya hubungan 

yang signifikan anatara managerial ownership, institutional ownership dan 

foreign ownership  terhadap  modal intektual.  Dan hal itu sejalan dengan hasil 

penilitian dari Putriani (2010) mengatakan bahwa managerial ownership, 

institutional ownership, tingkat dari profit perusahaan dan risiko perusahaan 

adanya hubungan yang signifikan terhadap kinerja modal intelektual.  

Berangkat dari penelitian-penelitian sebelumnya, oleh sebab itu penulis 

memutuskan untuk melanjutkan penellitian ini. Penelitian ini berjudul 

“ Pengaruh Jenis Industri, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Kepemilikan Asing, Jumlah Dewan Direktur, dan Dewan 

Direksi Independen Terhadap Modal Intelektual” . 

1.1 Permasalahan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang penelitian, dengan begitu muncullah sebuah 

permasalahan yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran tentang : 

1. Apakah jenis industri berpengaruh signifikan terhadap kinerja modal 

intelektual ? 
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2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

modal intelektual ? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengarauh signifikan terhadap kinerja 

modal intelektual ? 

4. Apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap kinerja modal 

intelektual ? 

5. Apakah jumlah dewan direktur berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

modal intelektual ? 

6. Apakah dewan direksi independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

modal intelektual ?  

 

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.2.1  Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menguji pengaruh dari jenis industri terhadap kinerja modal intelektual. 

2. Menguji pengaruh untuk kepemilikan manajerial terhadap kinerja modal 

intelektual. 

3. Menguji pengaruh untuk kepemilikan institusional terhadap kinerja 

modal intelektual. 

4. Menguji pengaruh untuk kepemilikan asing terhadap kinerja modal 

intelektual. 

5. Menguji pengaruh untuk jumlah dewan direktur terhadap kinerja modal 

intelektual 
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6. Menguji pengaruh untuk dewan direksi independen terhadap kinerja 

modal intelektual. 

 

1.2.2 Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya riset ini peneliti mengharapkan dapat memberikan sebuah 

nilai positif terhadap : 

1. Penanam Modal 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini bisa memberikan 

masukan dan saran yang bermanfaat dalam menentukan nilai dan 

prospek. Dan sebagai media untuk mengambil sebuah keputusan dalam 

perusahaan. 

2. BAPEPAM dan Ikatan Akuntansi Indonesia. 

Penelitian ini diharapkan mampu menciptakan standar yang lebih baik 

dalam pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan modal 

intelektual.  

3. Perusahaan  

Diharapkan dapat menjadi bahan atau media informasi untuk manajer 

atau pihak-pihak yang terkait, agar dapat memberikan pertolongan 

dalam menetapkan sebuah strategi yang  baik bagi perusahaannya 

dalam mengelola kinerja modal intelektual.  

4. Para peneliti dan akademis 

Dapat memberikan informasi dan memberikan tambahan ilmu 

mengenai kinerja modal intelektual. 
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1.3 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.  

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil pengujian dan analisis serta 

pembahasan atas hasil pengujian yang dilakukan. Terdiri  
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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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