
BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam globalisasi ekonomi dinamis, perusahaan harus terlibat dalam 

sebuah adaptasi dan evolusi agar dapat bertahan hidup (Berbegal-Mirabnet, 

Garcia, & Soriano, 2015). Ketatnya persaingan global mengharuskan bisnis 

kontemporer mencari pengetahuan dan kemampuan di luar pasar mereka (Hsu, 

Lien, & Chen, 2015). Investasi tak berwujud menjadi hal yang penting bagi 

persaingan usaha intensif dalam ekonomi kontemporer (Anagnostopoulou, 2008). 

Salah satu jenis dari aset tak berwujud, yaitu aktivitas penelitian dan 

pengembangan patut menjadi subjek perhatian (Chan, Lakonishok, & Sougiannis, 

2001). Penelitian & pengembangan merupakan investasi dalam teknologi baru dan 

basis pengetahuan, yang dapat ditransformasikan menjadi metode produksi yang 

lebih efisien atas sumber daya yang tersedia (Tuna, Kayacan, & Bektas, 2015) 

Di balik pentingnya penelitian & pengembangan bagi perusahaan, 

penelitian & pengembangan juga merupakan salah satu keputusan strategis 

perusahaan yang dapat menjadi subjek dalam konflik kepentingan manajer dan 

pemegang saham (Baysinger, Kosnik, & Turk, 1991). Perbedaan tujuan antara 

manajer dan pemegang saham dapat menyebabkan konflik kepentingan dalam 

pengambilan keputusan mengenai strategi perusahaan. Konflik kepentingan 

terjadi ketika pemegang saham tertarik untuk memaksimalkan profit jangka 

panjang, sedangkan manajer bertujuan menjalankan sebuah bisnis yang menjamin 

kekayaan pribadi, keamanan kerja, dan prestige (Baysinger & Butler, 1985). 
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Gagasan mengenai pemisahan kepemilikan dari pengawasan dapat 

menyebabkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham 

menyebabkan sejumlah peneliti tertarik melakukan penelitian terkait struktur 

kepemilikan (Craswell, Taylor, & Saywell, 1997). Jensen dan Meckling (1976) 

dalam teori agensi menyatakan bahwa dalam suatu organisasi terdapat pemisahan 

antara pemilik (prinsipal) dengan manajemen (agen) dan pemisahan fungsi 

tersebut dapat menimbulkan masalah keagenan. 

Masalah keagenan muncul ketika manajer memiliki kecenderungan 

alamiah mengalokasikan sumber daya perusahaan dalam rangka kepentingan 

terbaik mereka, yang mungkin bertentangan dengan kepentingan pemegang 

saham (Han & Suk, 1998). Berdasarkan perspektif teori agensi, konflik 

kepentingan antara pemegang saham selaku pemilik dan manajer dapat berkurang 

ketika kepemilikan manajerial meningkat (Jensen & Meckling, 1976). 

Kepemilikan manajerial merujuk pada kepemilikan saham oleh direksi, CEO, dan 

manajer (Omar, Lim, & Basiruddin, 2014). Board of directors memiliki kekuatan 

yang berfungsi untuk menyelesaikan konflik kepentingan, sehingga menghemat 

biaya terkait dengan pemisahan kepemilikan (Baysinger & Butler, 1985). 

Selain kepemilikan saham oleh pihak manajemen, kepemilikan 

institusional juga berperan penting dalam mengurangi masalah keagenan (Jensen 

& Meckling, 1976). Kepemilikan institusional dapat mengurangi biaya agensi 

(Moh’d, Perry, & Rimbey, 1998) melalui fungsi monitoring. Kepemilikan 

institusional diharapkan mampu berfungsi sebagai alat monitoring terhadap pihak 

manajemen, sehingga manajemen dapat menjalankan fungsi pengelolaan 
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perusahaan dengan baik. Tingkat kepemilikan saham institusi yang cenderung 

tinggi juga diharapkan dapat mengurangi perilaku opportunistic manajer 

(Wiranata & Nugrahanti, 2013). 

Dalam suatu perusahaan, pemegang saham merupakan pemangku 

kepentingan yang sebenarnya karena dari kepemilikan tersebut akan berpengaruh 

terhadap pengambilan strategi utama (Pirzada, Mustapha, & Wickramasinghe, 

2015). Salah satu struktur kepemilikan 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 mendorong manajer untuk 

meningkatkan intensitas penelitian & pengembangan dalam rangka inovasi 

perusahaan. 

Perusahaan yang berinvestasi dalam penelitian & pengembangan 

kemungkinan besar mencoba bersaing dalam hal inovasi pada produk dan jasa 

(Jeremias, 2008). Tuna et al. (2015) mengangap penelitian & pengembangan 

dapat ditransformasikan menjadi metode produksi yang lebih efisien atas sumber 

daya yang tersedia. 

Penelitian & pengembangan yang merupakan salah satu keputusan 

strategis perusahaan dapat menjadi penyebab dalam konflik kepentingan karena 

perbedaan tujuan antara manajer dan pemegang saham (Baysinger et al., 1991). 

Pirzda et al. (2015) berpendapat bahwa kepemilikan saham akan berpengaruh 

terhadap strategi utama perusahaan, apalagi jika tingkat kepemilikannya tinggi. 

Artinya kepemilikan saham akan berpengaruh ke intensitas penelitian & 
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pengembangan, karena penelitian & pengembangan merupakan salah satu 

keputusan strategis perusahaan. 

Sebagai salah satu keputusan strategis perusahaan, penelitian & 

pengembangan memerlukan biaya yang besar. Apalagi menurut PSAK 19 tentang 

Aset Tak Berwujud, biaya yang dikeluarkan untuk penelitian & pengembangan 

tidak dapat diakui sebagai aset tak berwujud, melainkan harus dibebankan pada 

saat terjadinya yang berakibat pada berkurangnya laba tahun berjalan. Manajer 

kemungkinan akan mempertimbangkan faktor lain ketika harus memutuskan 

biaya terkait penelitian & pengembangan perusahaan. O’Brien (2003) berpendapat 

bahwa perusahaan yang bersaing atas dasar inovasi harus memprioritaskan 

leverage yang rendah, karena berkaitan dengan kelangsungan penelitian & 

pengembangan dan ketersediaan dana perusahaan. 

Beberapa penelitian sebelumnya terkait struktur kepemilikan dan intensitas 

penelitian & pengembangan menemukan hasil yang beragam. Sementara itu, di 

Indonesia belum banyak peneliti yang mengambil intensitas penelitian & 

pengembangan sebagai topik penelitian. Dari ketidakonsistenan hasil penelitian 

sebelumnya, penelitian ini menambahkan leverage sebagai variabel moderating 

pada pengaruh struktur kepemilikan saham terhadap intensitas penelitian & 

pengembangan. Leverage dipilih sebagai variabel moderating karena penelitian 

Simerly dan Li (2000), peningkatan utang akan membatasi dan menghambat 

pilihan manajer dalam mengelola perusahaan.  

Penelitian & pengembangan sebagai suatu pilihan manajer akan terhambat 

ketika leverage meningkat. Leverage akan mempengaruhi hubungan antara 

Tritya Pamungkas, Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Penelitian & Pengembangan (Efek Moderasi 
Leverage), 2018 
UIB Repository©2018



struktur kepemilikan dan intensitas penelitian & pengembangan, Frasti (2016). 

Oleh sebab itu penelitian terkait pengaruh struktur kepemilikan saham terhadap 

intensitas penelitian & pengembangan dengan leverage sebagai variabel 

moderating dilakukan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini 

berjudul “Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham terhadap 

Intensitas Penelitian & Pengembangan (Efek moderasi leverage)” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Banyak perusahaan yang mengalami penurunan penjualan hingga bangkrut 

karena tidak dapat bersaing di dalam dunia bisnis. Nokia merupakan salah satu 

perusahaan besar yang produknya sudah mendunia. Pada tahun 2000-an Nokia 

menjadi market leader pada bisnis ponsel. Banyak perusahaan yang mengikuti 

bahkan sampai meniru fitur maupun desain dari produk Nokia. Akan tetapi Nokia 

kurang cepat tanggap dalam menghadapi pesaing baru pada industri yang sama. 

Dan akhirnya Nokia mengalami penurunan penjualan dan financial distress. 

(Astutie, 2012) 

Penurunan terjadi pada tahun 2008 hingga tahun 2009, dimana penjualan 

menurun sebesar 20% dan laba bersih turun hingga 68%. Yang berakibat 

perusahaan melakukan PHK pada 700 karyawannya yang berada di Finlandia. 

Bahkan salah satu anak perusahaan Nokia yang berada di Cina harus ditutup. 

Dikarenakan ketidakmampuan Nokia dalam berinovasi pada produknya, 

perusahaan akan terus mengalami kesulitan didalam penjualannya (Astutie, 2012). 
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Kejadian yang serupa juga terjadi pada perusahaan yang bergerak dalam 

bidang Fotografi, tidak lain adalah KODAK. KODAK merupakan perusahaan 

pertama yang menciptakan kamera snapshot dan juga yang pertama menciptakan 

sensor megapixel di dunia. Pada awalnya KODAK yang menmukan teknologi 

kamera digital, akan tetapi KODAK lebih memilih untuk berfokus pada inovasi 

kamera filmnya karena menurut mereka yang dibutuhkan konsumen itu kamera 

film pada saat itu. (Dictio.id, diakses 10 April 2018) 

Semakin maraknya era digital pesaing-pesaing dalam industri fotografi 

mulai menerapkan kamera digital dimana kamera mereka lebih unggul 

dibandingkan penemunya, KODAK itu sendiri. Akibat perkembangan dan 

popularitas yang begitu cepat dari kamera digital yang dianggap lebih mudah 

digunakan, KODAK mengalami kemunduran. Bukannya mengembangkan kamera 

digital, KODAK masih bersikeras mengembangkan kamera filmnya. Dan pada 

akhirnya KODAK menjual kamera digital, akan tetapi keputusan tersebut sudah 

terlambat dikarenakan produk mereka yang sudah kalah saing dengan pesaing-

pesaing lainnya. Pada bulan Januari 2012 KODAK secara resmi menyatakan 

perusahaannya pailit (Dictio.id, diakses 10 April 2018) 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan seperti berikut: 

1. Apakah struktur kepemilikan saham board of directors berpengaruh 

terhadap intensitas penelitian & pengembangan perusahaan? 
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2. Apakah struktur kepemilikan saham institusional berpengaruh terhadap 

intensitas penelitian & pengembangan perusahaan? 

3. Apakah struktur kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap intensitas 

penelitian & pengembangan perusahaan? 

4. Apakah leverage memoderasi pengaruh struktur kepemilikan saham board 

of directors terhadap intensitas penelitian & pengembangan? 

5. Apakah leverage memoderasi pengaruh struktur kepemilikan saham 

institusional terhadap intensitas penelitian & pengembangan? 

6. Apakah leverage memoderasi pengaruh struktur kepemilikan saham asing 

terhadap intensitas penelitian & pengembangan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh langsung struktur kepemilikan saham board of 

director terhadap intensitas penelitian & pengembangan perusahaan. 

2. Untuk menguji pengaruh langsung struktur kepemilikan saham 

institusional terhadap intensitas penelitian & pengembangan perusahaan. 

3. Untuk menguji pengaruh langsung struktur kepemilikan saham asing 

terhadap intensitas penelitian & pengembangan perusahaan. 

4. Untuk menguji pengaruh moderasi dari leverage terhadap struktur 

kepemilikan saham board of directors terhadap intensitas penelitian & 

pengembangan perusahaan. 
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5. Untuk menguji pengaruh moderasi dari leverage terhadap struktur 

kepemilikan saham institusional terhadap intensitas penelitian & 

pengembangan perusahaan. 

6. Untuk menguji pengaruh moderasi dari leverage terhadap struktur 

kepemilikan saham asing terhadap intensitas penelitian & pengembangan 

perusahaan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak berikut : 

1. Bagi Praktisi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi sebagai 

masukan yang bermanfaat kepada perusahaan, terutama kepada para 

praktisi di perusahaan dalam merancang dan merencanakan kebijakan 

terhadap biaya penelitian & pengembangan yang harus dikeluarkan 

perusahaan, jika dilihat dari sudut pandang struktur kepemilikan dengan 

memperhatikan leverage pada perusahaan. 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai 

masukan kepada investor dalam mengambil keputusan investasi pada 

suatu perusahaan melalui intensitas penelitian & pengembangan 

perusahaan dengan prediksi pengharapan pengembalian yang tinggi di 

masa mendatang. 
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3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang terkait dengan struktur 

kepemilikan saham, intensitas penelitian & pengembangan, dan leverage. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, masalah 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan dari penyusunan skripsi ini 

BAB II  : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memberikan uraian secara sistematis mengenai penelitian-

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan 

yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, model penelitian 

yang dikembangkan penulis dan perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan dan objek penelitian, 

definisi operasional variabel yang akan diuji dalam penelitian ini, 

teknik pengumpulan data yang diperlukan serta metode analisis 

data. 

BAB IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menunjukkan hasil pengujian data dengan program SPSS 

dan memberikan penjelasan atas hipotesis yang telah diuji. 
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BAB V  : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil 

penyusunan skripsi dan keterbatasan dalam penelitian ini serta 

rekomendasi yang dapat diberikan untuk menunjang penelitian 

selanjutnya. 
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