
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perekonomian saat ini sedang mengalami ketidakpastian, hal tersebut 

terjadi karena adanya kebijakan - kebijakan ekspansif yang dikeluarkan oleh 

Presiden Amerika Serikat, kenaikan harga minyak dunia karena adanya sanksi 

yang dikenakan Amerika pada Iran, serta adanya perang dagang antar Amerika 

dan China yang berdampak pada ekonomi global. Melemahnya nilai tukar rupiah, 

defisit neraca pembayaran merupakan dampak yang di rasakan oleh Indonesia saat 

ini, melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia berdampak pada beberapa 

sektor seperti pada sektor properti yang dimana menurunnya daya beli masyarakat 

yang membuat indeks saham menurun. Pada sektor industri barang konsumer, 

mengalami perlambatan karena adanya shifting pasar konsumen pada segmen 

menengah ke bawah.Pada perubahan pasar ini membuat produk yang biasanya di 

konsumsi oleh segmen menengah bergeser ke segmen yang lebih rendah. Kondisi 

ini, kompetisi bisnis barang konsumer semakin ketat dan perusahaan berlomba-

lomba untuk mempertahankan produk mereka dan berebut pasar konsumen. 

Dengan kondisi tersebut, perusahaan selalu berupaya untuk mempertahankan 

produk/jasa mereka di pasar. 

Kemajuan iptek yang terus berkembang pesat di era globalisasi sekarang 

memberikan dampak yang baik bagi perkembangan ekonomi. Sekarang ini, 

banyak perusahaan yang terlibat untuk berinovasi pada produk/jasa mereka. 

Ketatnya persaingan bisnis di dunia ekonomi, membuat perusahaan untuk 
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menambah pengetahuan, teknologi dan kemampuan di luar pasar untuk dapat 

melangsungkan usaha dan mampu bersaing di dalam pasar kompetitif (Hsu et al., 

2015). Tindakan yang dapat dilakukan perusahaan untuk berinovasi yaitu dengan 

melakukan litbang (Research & Development). 

Aktivitas dari penelitian dan pengembangan (R&D) merupakan salah satu 

dari asset tak berwujud dan tahap awal dari proses inovasi (Matras B, 2018). 

R&D menjadi kegiatan investasi jangka panjang perusahaan dalam membuat 

inovasi berkompetitif unggul dari setiap produk baru yang dibuat (Basgoze dan 

Sayin, 2013). Kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) yang menghasilkan 

proses produksi baru, secara umum diterima sebagai sumber perubahan teknis / 

pertumbuhan produktivitas dalam suatu perekonomian. R&D berperan penting 

dalam mengembangkan eksistensi perusahaan agar tidak ketinggalan zaman. 

Seperti yang terjadi pada perusahaan Nokia yang tidak mengikuti perkembangan 

smartphone seperti perusahaan telepon seluler lainnya, sehingga pemasaran Nokia 

mengalami penurunan.Hal ini yang membuktikan bahwa pentingnya R&D dalam 

berinovasi bagi perusahaan dimasa depan agar tidak kalah saing di pasar 

kompetitor (Karahan, 2015). 

Pengalokasian anggaran R&D pada negara maju dan berkembang cukup 

besar, seperti Korea Selatan dan Israel yang menganggarkan dana R&D sebesar 

4% dari GDP, Jepang 3,6% dari GDP, Swedia 3,2%, Jerman 2,90%, Amerika 

2,75%, Singapura 2,20%,  China 2%, Malaysia 1,25% dari GDP dan Indonesia 

0,1%. Data dari World Economic Forum 2017-2018 ini menunjukkan tingkat 

inovasi R&D, terlihat bahwa anggaran R&D di Indonesia masih sangat rendah. 

Universitas Internasional Batam 
Naomi Marsaulina H, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensitas R&D pada Perusahaan yang Terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017 
UIB Repository©2019



3 
 

Menurut Tresna Soemardi inovasi R&D dapat memajukan pertumbuhan industri 

nasional. Perusahaan di Indonesia kenyataanya hanya sebagian kecil yang telah 

melakukan R&D, masih banyak yang belum mengganggap bahwa R&D itu 

penting, bahkan pelaporan R&D dalam laporan keuangan ada yang digabung 

dengan akun lain. 

Menurut Kieso, kegiatan R&D ini dilakukan untuk membuat atau 

memperbaiki produk mereka dan menemukan temuan baru yang berguna di masa 

yang akan datang dengan memanfaatkan kemajuan iptek pada proses produksi, 

pemasaran serta sistem pengendalian internal dari perusahaan tersebut. Setiap 

perusahaan berlomba-lomba melakukan berbagai inovasi untuk mempertahankan 

produk mereka di pasar. Contoh kasus yang pernah terjadi yaitu perseteruan 

antara Apple dan Samsung mengenai hak paten yang dimana mereka mengklaim 

adanya penjiplakan produk pada produk mereka. Hak paten termasuk dalam 

informasi R&D karena mengeluarkan biaya R&D untuk temuan baru suatu 

produk. Biaya dari R&D dianggap sebagai investasi dalam iptek yang kemudian 

bisa diubah menjadi metode produksi yang efisien untuk sumber daya yang ada 

(Tuna et al., 2015). 

Dalam perusahaan, R&D juga menjadi salah satu keputusan perusahaan 

mengenai orientasi strategis perusahaan yang akan diambil oleh manajer dan 

pemegang saham. Pemegang saham dalam perusahaan merupakan pengganti 

kepemilikan yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan (Pirzada et al., 

2015) dimana pemegang saham ingin memaksimalkan laba, sedangkan tujuan 

manajer menjalankan usaha untuk menjamin kekayaan pribadi (Baysinger et al., 
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1991). Pemisahan kepemilikan antara principal dan manajemen di suatu 

perusahaan dapat menimbulkan masalah, yang muncul ketika manajer mempunyai 

tujuan mengalokasikan sumber daya untuk kepentingan yang terbaik, dan 

mungkin saja keputusan tersebut bertentangan dengan kepentingan pemegang 

saham (Jensen, 1976). Selain itu, kepemilikan pemerintah juga dapat mengurangi 

biaya agensi dengan insentif pajak yang diberikan dan berperan sebagai 

controlling manajemen agar dapat menjalankan fungsi pengelolaan dengan baik 

(Moh’d et al., 1998). Struktur kepemilikan asing memiliki sistem manajemen dan 

inovasi yang memadai, sehingga dapat meningkatkan intensitas R&D dalam 

berinovasi. Dalam penelitian Koh dan Reeb (2014), pada New York Stock 

Exchange (NYSE) bahwa tercatat 3000 perusahaan yang terdaftar di NYSE, 1.737 

perusahaan tidak melaporkan informasi mengenai R&D mereka. Di Indonesia 

kegiatan dari R&D belum menjadi perhatian / belum banyak yang menggangap 

R&D itu penting. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dilakukan penelitian untuk 

memverifikasi pengaruh struktur kepemilikan, financial distress, board size, dan 

growth terhadap intensitas R&D dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Intensitas R&D pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2013-2017". 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

R&D mempunyai peran penting terhadap semua aktivitas yang terkait 

dengan kegiatan riset dan pengembangan, yang dimana mempunyai tugas untuk 
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memastikan kualitas produk yang di produksi oleh perusahaan telah memenuhi 

standar yang ada. R&D juga bertanggung jawab terhadap anggaran yang 

digunakan untuk keperluan penelitiaan dan pengembangan dan melakukan 

pengujian terhadap inovasi yang dibuat. 

Menjadi salah satu bagian yang berpengaruh terhadap perusahaan, R&D 

tidak hanya menjaga kelangsungan perusahaan melalui inovasi yang dilakukan, 

melainkan terkait juga kerjasama dengan pihak-pihak eksternal ketika perusahaan 

menerima proyek-proyek. Menurut Basgoze (2013), R&D dapat menjadi 

parameter perusahaan dalam menghasilkan keunggulan yang kompetitif dengan 

strategi ketika menciptakan produk baru yang sulit ditiru oleh kompetitor. 

Kemampuan ini akan signifikan bagi perusahaan dengan melakukan investasi 

R&D. Perusahaan dapat meningkatkan teknik untuk meningkatkan kinerja tetapi 

memerlukan waktu yang panjang dan beresiko tinggi pada pengembalian 

investasi. 

Contohnya perusahaan Nissan Motor Company Ltd yang hampir 

mengalami kebangkrutan karena tingginya tingkat kompetitif pada pasar serta 

ketidakmampuan manajerial dalam menangani operasional perusahaan. Sebelum 

akhirnya beraliansi dengan perusahaan Prancis Renault Motor yang akhirnya 

berhasil merubah keadaan Nissan di pasar. Menyadari bahwa pentingnya 

intensitas R&D bagi perusahaan, penelitian ini dilakukan untuk melihat tingkat 

intensitas R&D dari perusahaan dengan melihat dan mencari bukti empiris yang 

disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang penelitian di atas, maka ada 

beberapa pertanyaan dalam penelitian : 

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap intensitas R&D? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap intensitas R&D? 

3. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap intensitas R&D? 

4. Apakah financial distress berpengaruh terhadap intensitas R&D? 

5. Apakah board size berpengaruh terhadap intensitas R&D? 

6. Apakah growth berpengaruh terhadap intensitas R&D? 

 

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 

1. Meneliti apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap intensitas 

R&D. 

2. Meneliti apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap 

intensitas R&D. 

3. Meneliti apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap 

intensitas R&D. 

4. Meneliti apakah financial distress berpengaruh terhadap intensitas 

R&D. 

5. Meneliti apakah board size berpengaruh terhadap intensitas R&D. 

6. Meneliti apakah growth berpengaruh terhadap intensitas R&D. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi manajemen perusahaan 

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan informasi dan 

pengetahuan kepada entitas mengenai faktor yang dapat mempengaruhi 

intensitas R&D, dan bagi manajemen dapat memberi pandangan mengenai 

tanggung jawabnya dalam melindungi perusahaan. 

2. Bagi investor 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan penjelasan, gambaran dan juga 

menjadi bahan pertimbangan para calon investor dalam mengambil 

keputusan untuk investasi mendatang. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang akan 

meneliti topik ini dan juga dapat mememberikan edukasi dan wawasan 

pada pembaca. 

 

1.5 Sistematika  Pembahasan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjabarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan atas 

penyusunan penelitian ini. 
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BAB II  KAJIAN TEORI 

Bab ini berisi tentang kajian teori yang merupakan uraian 

sistematis yang terdiri dari model penelitian terdahulu, hubungan 

antar variabel, model penelitian dan pengembangan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjabarkan mengenai metode penelitian yang akan 

digunakan, dimana membahas secara lengkap mulai dari rancangan 

penelitian, objek yang diteliti, definisi operasional dari setiap 

variabel yang digunakan, serta teknik dan metode analisis dari 

penelitian. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian dari bab ini berisikan hasil dari penelitian yaitu berupa 

penjelasan hasil penelitian, termasuk gambaran umum objek 

penelitian, penjelasan hasil analisis data perhitungan statistic. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini memuat kesimpulan laporan penelitian yang 

menguraikan kesimpulan dari pembahasan hasil uji, serta 

menjabarkan hasil dari setiap data yang di uji. Memuat juga faktor 

yang menjadi keterbatasan dalam penelitian serta berisi saran dan 

rekomendasi  untuk pihak yang akan meneliti topik yang sama. 
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