
BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 Intensitas R&D 

PSAK no 19 (revisi 2015) tentang aset tak berwujud. Riset merupakan 

penelitian awal yang terencana, dimana dilaksanakan dengan harapan adanya 

pembaharuan ilmu pengetahuan dan pemahaman teknis yang baru. Pengembangan 

adalah implementasi/pelaksanaan dari temuan riset yang telah dirancang dimana 

bersifat baru/mengalami perbaikan substansial, sebelum dilakukannya produksi 

atau pemakaian. 

Kegiatan R&D merupakan salah satu dari asset tak berwujud dan 

merupakan tahap awal dari proses inovasi (Matras B, 2018). Suatu perusahaan 

yang dengan keunggulan kompetitif memiliki kinerja baik dalam memanfaatkan 

asset-asset, baik tangible maupun intangible asset. Dibalik unggulnya intangible 

asset (aset tak berwujud) adanya peran R&D dalam berinovasi (Firer & Williams, 

2003). Gleason dan Klock (2003) menyatakan bahwa intangible asset yang 

berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan adalah penelitian dan 

pengembangan (R&D). 

Penelitian dan pengembangan (R&D) berperan dalam mengembangkan 

pengetahuan berfundamental, dimana kemampuan perusahaan dalam berinovasi 

sangat berpengaruh, dapat juga mendukung proses dari berbisnis secara umum, 

dan dapat mengimplementasikan temuan/ inovasi barunya (Castello et al., 2016). 

R&D juga berpengaruh dalam mengambil keputusan yang biasanya menjadi 

konflik antar manajer dan pemegang saham mengenai orientasi strategi 
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perusahaan (Baysinger et al.,1991). Jensen (1976) menyatakan bahwa pemisahaan 

tugas antara principal dan manajer dapat menimbulkan masalah, dimana menurut 

manajer pilihan tersebut merupakan pilihan yang terbaik, namun bisa saja 

bertentangan dengan prinsip dari principal / pemegang saham. Adanya 

kepemilikan manajerial yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan untuk 

menciptakan nilai yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif jangka 

panjang (Baysinger et al., 1991). 

Menurut Mezghanni (2009) ada 3 hal karakteristik dalam investasi R&D 

yaitu spesifikasi asset yang tinggi, maksudnya output dari kegiatan R&D tersebut 

hanya dapat dilakukan oleh satu perusahaan yang memiliki asset tersebut, jika 

jenis asset tersebut di kirim ke perusahaan lain maka akan kehilangan nilai sampai 

batas waktu tertentu. Kedua yaitu invetasi yang panjang, dimana untuk 

mendapatkan teknologi yang inovatif di berbagai wilayah, perusahan memerlukan 

sumber daya manusia dan keuangan yang berkelanjutan. Ketiga yaitu kegagalan 

yang tinggi, dimana mengacu pada ketidakpastian R&D pada kegiatan yang tinggi 

biaya pengeluaran dalam investasi R&D yang memungkinkan tidak adanya 

pengembalian atau membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan 

pengembalian dari investasi R&D. 

Persentase dari tingkat saham kepemilikan pemerintah juga dapat 

mengurangi biaya agensi melalui fungsi sebagai monitoring pihak manajemen, 

sehingga dapat menjalankan fungsi pengelolaan dengan baik (Mohd, et al., 1998). 

Struktur dari kepemilikan asing memiliki sistem manajemen dan inovasi yang 

memadai, sehingga dapat meningkatkan intensitas R&D dalam berinovasi. 
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Tindakan perusahaan merupakan refleksi dari manajer dan pemegang saham, oleh 

karena itu keputusan tentang besar dan alokasi investasi R&D ada pada kebijakan 

manajemen, sehingga pengeluaran untuk kegiatan R&D tergantung pada resiko 

manajer (Hambrick, 1984). 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Kwon dan Park (2017) meneliti apakah struktur kepemilikan perusahaan 

asing maupun lokal di Jepang memiliki hubungan dengan intensitas R&D. 

Peneliti menggunakan variabel kepemilikan asing dan kepemilikan manajerial 

yang menggunakan sampel dari Basic Survey of Japanesse Business periode 

2000-2008, dimana mereka berpendapat bahwa kepemilikan asing memiliki 

pengaruh terhadap intensitas R&D karena di Jepang sebagian besar perusahaan 

dikuasai oleh asing sehingga perusahaan lokal memutuskan untuk mentransfer 

R&Dnya untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik. 

Ibrahim et al.(2018) meneliti tentang hubungan intensitas R&D dengan 

financial slack dan financial distress. Dimana data yang diambil dari National 

Bureau of Economic Research di tahun 1997-2007. Penelitian ini berpendapat 

bahwa financial distress tidak berpengaruh terhadap intensitas R&D, selama 

adanya kendala keuangan perusahaan berusaha mempertahankan R&D dan 

memotong investasi yang kurang bernilai. Untuk menghindari resiko yang 

memungkinkan terjadi kebangkrutan maka cash holding akan berperan. 

Penelitian dari Ozcan Karahan (2015) yang dimana menggunakan sampel 

dari database Eurostat di tahun 2000-2013, mengambil sampel dari manufaktur 
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yang berteknologi tinggi, 41 perusahaan kimia dan farmasi, 26 industri komputer 

dan optik, 35 industri mesin dan listrik, 59 industri transportasi. Dimana 

menggunakan variabel intensitas R&D dan growth sebagai variabel independen 

yang memiliki pengaruh signifikan terhadap intensitas R&D karena dianggap 

sebagai pendorong utama pengembangan teknologi tinggi. 

Penelitian Tuna et al. (2015) yang membahas tentang hubungan antara 

pertumbuhan ekonomi dan intensitas R&D di Turki, memakai variabel growth 

sebagai independennya tidak memiliki pengaruh dengan intensitas R&D karena 

Turki merupakan negara berkembang dan volume investasi yang dialokasikan 

untuk belanja R&D cukup besar, sehingga kegiatan R&D membutuhkan upaya 

teknis jangka panjang. 

Penelitian Yanghua (2010) meneliti tentang hubungan intensitas R&D 

dengan kepemilikan dan struktur keuangan, menggunakan sampel dari Compust 

999 perusahaan dari 10.518 perusahaan yang di tahun 1995-2007. Variabel 

independen yang digunakan yaitu financial slack, leverage, kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial. Dari hasil penelitiannya, berpendapat bahwa 

financial slack dan kepemilikan manajerial berpengaruh karena meningkatnya 

kepemilikan manajerial akan meningkatkan controlling juga. 
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Gambar 2.1 Model penelitian tentang pengaruh financial slack, leverage, 

kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap intensitas R&D. 

Sumber: Chen Yanghua (2010) 

Penelitian dari Basgoze dan Sayin (2013) meneliti hubungan intensitas 

R&D menggunakan variabel independen yaitu Stock return, ukuran perusahaan, 

dan market book value. Florence et al.(2015) meneliti pengaruh intensitas R&D 

pada perusahaan di Eropa menggunakan 481 perusahaan dari 1006 perusahaan di 

tahun 2003-2007 yang terdaftar, dan menggunakan Limitations of anti-takeover, 

Konsekuensi pemegang saham, Managerremuneration, Limitation of severance 

pay sebagai variabel independen. 

Penelitian dari Barry et al. (1991) menggunakan intensitas R&D sebagai 

variabel dependen dan menggunakan Board Insider, kepemilikan perseorangan 

dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Yasemin Y. Kor 

(2008) menggunakan 408 sampel dari 77 perusahaan yang terdaftar di tahun 

1990-1995 dari IPO prospectus and Compustat files. Menggunakan intensitas 

R&D sebagai variabel yang dipengaruhidan variabel independen yang digunakan 

yaitu Manajer Tenure, Manager shared team, Separate CEO–chair, dan Board 

outsiders ratio yang memiliki pengaruh signifikan terhadap intensitas R&D. 

Neslihan ozkan (2010) menggunakan sampel 468 perusahaan di tahun 1978-1987 

yang terdaftar di Hall Manufacturing Sector Master File US. Variabel independen 

yang digunakan adalah debt dan cash flow yang memiliki hubungan signifikan 

terhadap intensitas R&D. 
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Penelitian dari Delu et al. (2018) menggunakan intensitas R&D sebagai 

variabel dependen dan dipengaruhi oleh variabel political connection dan 

overconfiendece yang memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap intensitas 

R&D. Menggunakan sampel yang terdaftar di  Shanghai and Shenzhen Stock 

Exchanges tahun 2010-2014 sebanyak 1293 perusahaan yang digunakan sebagai 

sampel. Xin jinet al. (2016) menggunakan variabel intensitas R&D sebagai 

variabel dependen, dan menggunakan variabel index goverment dan executive 

networks sebagai variabel independen. 

Hicheon et al.(2008) meneliti adanya hubungan Financial slack dan 

struktur kepemilikan terhadap intensitas R&D pada perusahaan di Korea, sampel 

yang digunakan ada 253 perusahaan yang terdaftar dari tahun 1998-2003 di Korea 

Stock Exchange. Menggunakan financial slack, kepemilikan keluarga, 

kepemilikan institusional dan kepemilikan asing sebagai variabel independen. 

Yanrui Wu (2012) melakukan penelitian tentang intensitas R&D dengan judul 

R&D Behaviour in Chinese Firms. Dimana menggunakan umur perusahaan, 

ukuran perusahaan dan status ekspor sebagai variabel independen. Dari penelitian 

ini menjelaskan bahwa adanya pengaruh signifikan positif antara status ekspor 

dan signifikan negatif antara umur dan ukuran perusahaan terhadap intensitas 

R&D. 
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Gambar 2.2 Model penelitian tentang pengaruh umur perusahaan, ukuran 

perusahaan dan status ekspor terhadap intensitas R&D. Sumber: Yanrui Wu 

(2012). 

Bong et al.(2012) melakukan penelitian tentang intensitas R&D dengan 

menggunakan variabel independen yaitu konsentrasi kepemilikan, kepemilikan 

institusional dan kepemilikan asing. Dimana menggunakan sampel 301 

perusahaan industri yang dibagi berdasatkan Korean Standard Industry 

Classification (KSIC) codes. 

 

2.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Intensitas R&D 

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Intensitas R&D 

Menurut Kwon (2018) menyatakan bahwa intensitas R&D berpengaruh 

signifikan positif dengan kepemilikan asing, hasilnya hampir sama dengan, 

Tsukada dan Nagaoka (2015) bahwa inovasi internasional lebih tinggi, yang 

rendah adalah sumber daya penemunya. Selain itu, Love et al. (1996), Choi et al. 

(2012), Lee (2012), dan David et al. (2006) juga menemukan bahwa kepemilikan 

asing berpengaruh positif terhadap intensitas R&D, karena tingginya tingkat 

kepemilikan asing akan membuat perusahaan untuk terdorong melakukan inovasi 

baru / meningkatkan intensitas R&D agar menarik pihak asing, memiliki kinerja 

yang lebih tinggi dalam berinovasi. 

David et al. (2006) melaporkan efek positif kepemilikan asing pada 

investasi jangka panjang seperti R & D dan investasi modal di perusahaan Jepang 
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dengan peluang pertumbuhan yang tinggi.Bertrand (2009) menyatakan bahwa 

pengaruh kepemilikan asing pada R&D tergantung pada besar modal yang masuk. 

Semakin besar modal yang masuk, semakin besar pula yang diperoleh untuk 

pengeluaran intensitas R&D. 

Berbeda dengan Kumar dan Aggarwal (2005) menemukan bahwa 

kepemilikan asing tidak ada signifikan dengan intensitas R&D dengan perusahaan 

lokal di India.Hicheon et al. (2008) juga menemukan bahwa kepemilikan asing 

berhubungan positif dengan intensitas R&D, namum secara negatif saat 

memoderisasi dengan financial slack, karena invetasi R&D pinjaman tergantung 

pada tingkat financial slack. Maka dari itu dapat disimpulkan semakin tinggi 

tingkat kepemilikan asing dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi juga 

intensitas R&D pada perusahaan tersebut. 

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Intensitas R&D 

Kepemilikan manajerial yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan dapat 

meningkatkan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Menurut penelitian 

Kor (2006) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap intensitas 

R&D. Yanghua (2010) juga menemukan bahwa kepemilikan manajerial 

berhubungan positif dengan intensitas R&D, karena kepemilikan manajerial yang 

meningkat akan meningkatkan controlling juga. Baysinger dan Butler (1985) 

berpendapat bahwa direktur memiliki kepentingan dalam menghemat biaya akan 

kebutuhan perusahaan. 
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2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Intensitas R&D 

Keterlibatan pemerintah dalam suatu perusahaan atau entitas sekarang 

berbagai macam ada dari kepemilikan saham, insentif pajak, atau subsidi dari 

suatu kegiatan dari pemerintah. Menurut Easterly (2001) menyatakan bahwa suatu 

kelembagaan pemerintah yang mempengaruhi tata kelola memainkan peran 

penting dalam berinovasi. Penelitian Xin jin et al. (2016) bahwa kepemilikan 

pemerintah berpengaruh signifikan negatif karena kepemilikan pemerintah lebih 

rendah dibanding kepemilikan non pemerintah, dan perusahaan non pemerintah 

lebih termotivasi dalam meningkatkan daya saing dengan cara mereka sendiri. 

Menurut Baroko (2007) entitas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah 

cenderung adanya pemisahan controlling, sehingga akses untuk kebutuhan 

informasi pendanaan dari pemerintah harus berhubungan langsung. 

2.3.4 Pengaruh Financial Distress terhadap Intensitas R&D 

Penelitian Ibrahim et al. (2018) menemukan bahwa adanya hubungan 

signifikan antara financial distress dengan intensitas R&D bahwa selama kendala 

keuangan / financial distress, perusahaan yang mempertahankan R&D sementara 

memotong strategi investasi mereka yang kurang bernilai. Untuk menghindari 

resiko yang memungkinkan kebangkrutan terjadi, maka cash holdings berperan, 

sehingga pengeluaran R&D berpengaruh signifikan negatif dengan financial 

distress. Menurut Ogawa (2003), perusahaan yang memiliki nilai probabilitas 

kebangkrutan tinggi, akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi kesulitan 

keuangan yang terjadi, yaitu salah satu cara dengan mengurangi nilai investasi 

R&D. 
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2.3.5 Pengaruh Board Size terhadap Intensitas R&D 

Struktur organisasi perusahaan tentunya ada dewan direksi yang  berperan 

penting dalam kelangsungan perusahaan baik dalam pengawasan maupun 

pengendalian perusahaan. Akan tetapi, banyaknya dewan direksi pada suatu 

perusahaan tidak menutup kemungkinan terjadi resiko masalah pengendalian 

maupun koordinasi dalam pengambilan keputusan (Yermack, 1996). Penelitian 

dari Baysinger et al. (1991) dan Kor (2006) menemukan bahwa tingginya board 

size berpengaruh positif terhadap intensitas R&D. 

2.3.6 Pengaruh Growth terhadap Intensitas R&D 

Penelitian Karahan (2015) bahwa growth berpengaruh terhadap intensitas 

R&D karena, memiliki peran penting dalam meningkatkan tingkat teknologi 

industri dan intensitas R&D menjadi pertimbangan ketika menganalisis 

sambungan dari peningkatan pangsa teknologi tinggi industri untuk peningkatan 

teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan penelitian dari Bettina 

(2008), Romer (1990) dan Lucas (2008) yang menyadari bahwa memiliki efek 

positif dalam kontribusi intensitas R&D mendorong dalam pertumbuhan 

perusahaan. 

 

2.4 Model Penelitiandan Pengembangan Hipotesis 

Model penelitian merupakan modifikasi dari penelitain Ibrahim et al. 

(2018) dan Kwon (2017) dengan ditambahkan beberapa variabel independen. 
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Gambar 2.3 Model analisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas R&D, 

Sumber: Data diolah, 2019 

Berdasarkan kerangka model diatas, maka hipotesisnya adalah: 

H1 : Kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas 

R&D. 

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas 

R&D. 

H3: Kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap 

intensitas R&D 

H4: Financial distress berpengaruh signifikan negatif terhadap intensitas 

R&D. 

H5: Board size berpengaruh signifikan negatif terhadap intensitas R&D. 

H6: Growth berpengaruh signifikan positif terhadap intensitas R&D. 
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