
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dana perusahaan yang dialokasikan untuk Penelitian dan Pengembangan 

(Research and Development atau R&D) meningkat drastis di negara maju bahkan 

telah melampaui investasi fisik di beberapa industri (Chen, 2017). Dengan industri 

teknologi, R&D telah menjadi sumber utama inovasi produk dan layanan jasa. 

Investasi dalam R&D adalah pengalokasian dana berjangka panjang dan 

ketidakpastian untuk pengembangan modal tidak berwujud, diferensiasi, dan 

inovasi produk (Kuo, Wang, & Yeh, 2017). 

Kegiatan R&D dalam perusahaan memungkinkan mereka untuk 

berinovasi dalam produk, teknologi, dan prosedur yang menentukan keunggulan 

kompetitif dan pertumbuhan perusahaan di masa depan (Jin, Lei, & Yu, 2016). 

R&D merupakan salah satunya dari strategi yang bisa diselenggarakan oleh 

perusahaan dalam mempromosikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. 

Negara-negara dengan tingkat investasi R&D yang memadai dapat mencapai target 

pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan basis pengetahuan 

(Alam & Yazdifar, 2018).  

R&D merupakan aktivitas yang berada pada tahapan perkembangan bagi 

perusahaan. Dimana perusahaan-perusahaan tersebut biasanya tertinggal dalam hal 

keterampilan teknologi dan manajemen dibandingkan dengan perusahaan maju 

yang sudah mengandalkan teknologi dalam proses penciptaan dan pengembangan 

produk dan jasa beserta manajemen perusahaannya. Oleh karena itu, perusahaan 

yang sedang berkembang ini menghadapi kesulitan dalam mengakses teknologi 

maupun pengetahun baik dalam bidang internal maupun bidang eksternal. Oleh 

sebab itu, perusahaan-perusahaan tersebut dapat mengurangi masalah ini melalui 

sumber pengetahuan eksternal, yaitu sumber R&D untuk membawakan 

perusahaannya kepada perusahaan maju (Ozturk, 2018). R&D dapat meningkatkan 

kemampuan perusahaan untuk menginternalisasi pengetahuan eksternal yaitu 

memperoleh dan menerapkan pengetahuan baru untuk tujuan komersial (Wang, 

Wang, & Li, 2017).  
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Financial Slack merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

intensitas R&D. Sumber daya keuangan perusahaan yang berlebihan tersebut dapat 

dipergunakan dalam kegiatan pendanaan perusahaan, salah satunya yaitu R&D. 

Investasi terhadap R&D, pada dasarnya merupakan investasi beresiko tinggi 

dengan hasil yang tidak pasti (Shaikh, O’Brien, & Peters, 2018). Sehingga 

perusahaan dengan financial slack berskala tinggi berada pada posisi yang lebih 

baik untuk melakukan investasi tersebut. Jika perusahaan berhasil dalam kegiatan 

R&D, maka hal tersebut dapat membantu perusahaan dalam meluncurkan produk 

baru dan mengambil manfaat darinya (Ashwin, Krishnan, & George, 2016). 

Disamping itu, insiders (dewan direksi dalam perusahaan selain CEO) 

juga sangat berpengaruh terhadap investasi R&D tersebut. Dengan kemajuan pesat 

ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan perusahaan untuk terus-menerus 

mengembangkan produk baru menjadi semakin besar dan kompleks. Oleh sebab 

itu, perusahaan harus mengandalkan pengetahuan insiders untuk membantu 

direktur (CEO) dalam rangka melakukan kegiatan yang bisa membawakan 

keuntungan bagi perusahaan yaitu kegiatan inovasi barang maupun jasa baru 

(Shaikh et al., 2018). Manajemen dalam perusahaan sangat penting dalam proses 

pengembangan produk baru maupun produk perusahaan yang sudah ada (Zhou, 

Liu, Zhang, & Chen, 2016). 

Selain itu, faktor yang dapat mempengaruhi intensitas R&D yaitu ekspor. 

Persaingan di pasar luar negeri dapat memaksa perusahaan untuk berinvestasi 

dalam R&D sehingga mereka dapat mengejar atau mempertahankan praktik terbaik 

di dunia. Oleh sebab itu, ekspor dapat memungkinkan perusahaan untuk mengakses 

ke pasar internasional dan karenanya biaya R&D dapat dipulihkan dengan jumlah 

penjualan yang lebih besar (Wu, 2012).  

Kompetisi juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

intensitas R&D. Perusahaan kompetitif akan terus-menurus meningkatkan tingkat 

pangsa pasar mereka, yaitu dengan membentuk pengembangan teknologi, 

menciptakan inovasi dan mempertahankan perkembangan tersebut. Sehingga 

perusahaan-perusahaan yang meningkatkan atau melindungi pangsa pasar mereka 

akan mampu untuk bersaing dengan perusahaan lain (Limanli, 2015).  
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Kesulitan Keuangan juga mempengaruhi sebuah perusahaan dalam 

melakukan investasi R&D. Perusahaan harus mengalokasikan sejumlah dana yang 

memadai untuk keperluan investasi R&D. Berhasilnya R&D tersebut akan 

mempengaruhi pendapatan operasional perusahaan di masa depan (Lee & Wu, 

2015).  Namun jika perusahaan berada di garis kesulitan keuangan yang tinggi, 

maka tidak mendorong perusahaan untuk berinvestasi terhadap aktivitas R&D. Hal 

tersebut disebabkan oleh kegiatan R&D yang membutuhkan sumber daya keuangan 

yang banyak. Oleh sebab itu, perusahaan harus memiliki sumber daya keuangan 

yang banyak sehingga  dapat melakukan investasi terhadap R&D (Zhang, 2015).  

Kegiatan R&D berkontribusi dalam menaikkan pertumbuhan produk 

domestik bruto (PDB) dalam suatu negara (Zona, 2016). Misalnya, rasio produk 

domestik bruto (PDB) dari beberapa negara pada tahun 2013 yaitu Denmark 

memiliki rasio sebesar 3%, Finlandia dengan rasio sebesar 3,32%, Israel dengan 

rasio sebesar 4,21%, Jepang memiliki rasio sebesar 3,49%, Korea dengan rasio 

sebesar 4,15%, dan Swedia dengan rasio sebesar 3,30%. Negara-negara tersebut 

mempertahankan posisi mereka dalam ekonomi global dengan berinvestasi pada 

R&D. Dengan demikian, investasi dalam aktivitas R&D mempunyai peranan 

penting bagi suatu negara maupun perusahaan supaya dapat terus berinovasi dengan 

tujuan untuk berkelangsungan hidup atau going concern (Limanli, 2015).  

Dengan permasalahan yang teruraikan sebelumnya, maka riset tersebut 

mengangkat judul: “Analisa Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Intensitas 

Penelitian dan Pengembangan (R&D).”  

 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Perkembangan teknologi yang sangat canggih dan pesat tersebut menuntut 

perusahaan untuk terus berinovasi dalam mempertahankan dan mengembangkan 

eksistensi produk dan jasanya. Jika perusahaan tidak mengikuti perubahan dan 

perkembangan zaman ini, maka eksistensi produk dan jasa perusahaan akan 

berkurang (Honoré, Munari, Pottelsberghe, & Potterie, 2015). Salah satu contohnya 

yaitu perusahaan yang berasal dari Finlandia yaitu Nokia yang pernah menjadi 

perusahaan telekomunikasi terkenal di dunia. Menjelang tahun 2010, dimana 

Android dan iOS mengalami kemajuan yang substansial merupakan ancaman 
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terbesar bagi Nokia. Oleh karena itu, Nokia melakukan pergeseran sistem operasi 

dari Symbian ke ponsel Windows pada tahun 2011. Namun sejak itu penjualan 

Nokia menurun, banyak pabrik dan fasilitas R&D ditutup dan kapitalisasi pasar 

menurun drastis yaitu dari €110 Miliar menjadi €15 Miliar pada tahun 2012. Dan 

akhirnya Microsoft mengakuisisi bisnis perangkat seluler Nokia pada tahun 2013 

(Bouwman, Carlsson, Carlsson, & Nikou, 2014).  

Berbeda dengan Nokia, perusahaan Apple dan Samsung terus-menerus 

melakukan kegiatan R&D terhadap inovasi teknologi yang bisa memenuhi 

kebutuhan konsumen dari karakteristik perilaku konsumen. Sehingga kedua 

perusahaan tersebut mampu untuk menguasai pasar perangkat seluler dan menjadi 

perusahaan yang memiliki penjualan yang sangat tinggi setiap tahunnya (Jia & Yin, 

2015).  

Produk inovatif dari Apple bermulai dari para desainer di perusahaan 

tersebut dengan bebas mengembangkan ide tanpa batas. Sehingga mereka bisa 

menciptakan produk apapun tanpa harus memikirkan cara pembuatan dan biaya 

yang akan dikeluarkan. Seiring dengan perkembangan R&D Apple sampai dengan 

sekarang, Apple merupakan salah satu dari lima perusahaan informasi teknologi 

terkemuka di dunia dengan jumlah alokasi dana R&D yang tinggi. Dana yang 

dialokasikan untuk R&D pada perusahaan Apple sepanjang tahun 2019 sebanyak 

$16,217 (7,9%  dari total pendapatan). Sebagai pengembalian dari total dana R&D 

yang telah dialokasi, Apple berhasil masuk ke dalam peringkat lima besar dengan 

penjualan smartphone tertinggi di dunia. 

Selain itu terdapat juga perusahaan yang berhasil menjadi perusahaan 

makanan terbesar di dunia karena keberhasilannya dalam kegiatan R&D. 

Perusahaan tersebut merupakan perusahaan di Swiss yaitu Nestle. Nestle merupakan 

jaringan R&D terbesar pada kalangan makanan di dunia. R&D pada Nestle 

berperan dalam menyakinkan bahwa setiap produk Nestle telah diproduksi sesuai 

dengan peraturan yang ada. Disamping itu, Nestle memiliki kemampuan dalam 

peluncuran produk baru secara efisien dan cepat bagi setiap Negara di dunia dengan 

mengintegrasikan setiap peraturan terhadap kegiatan R&D. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Beberapa riset pendahuluan telah mengemukakan beberapa elemen yang 

mempengaruhi R&D. Namun beberapa penelitian tersebut memiliki hasil yang 

berbeda tentang pengaruh signifikansi. Sehingga rumusan permasalahan dalam riset 

ini berupa: 

1. Apakah financial slack mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

intensitas R&D? 

2. Apakah insiders mempunyai pengaruh signifikan terhadap intensitas 

R&D? 

3. Apakah status ekspor mempunyai pengaruh signifikan terhadap intensitas 

R&D? 

4. Apakah kompetisi mempunyai pengaruh signifikan terhadap intensitas 

R&D? 

5. Apakah kesulitan keuangan mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

intensitas R&D? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Riset ini dilakukan bertujuan untuk antara lain. 

1. Meneliti apakah financial slack mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

intensitas R&D. 

2. Meneliti apakah insiders mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

intensitas R&D. 

3. Meneliti apakah status ekspor mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

intensitas R&D. 

4. Meneliti apakah kompetisi mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

intensitas R&D. 

5. Meneliti apakah kesulitan keuangan mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap intensitas R&D. 
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Berbagai manfaat akan dirasakan serta membantu beberapa pihak dari riset 

tersebut antara lain. 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

Memberikan manfaat bagi pihak perusahaan, supaya perusahaan dapat 

memperhatikan faktor–faktor yang mempengaruhi investasi terhadap R&D. Disisi 

lain, penelitian tersebut diharapkan mampu membantu perusahaan dalam 

perkembangan dan pelestarian aktivitas R&D dengan baik dan benar.  

2. Bagi Pihak Investor 

Memberikan manfaat yang berguna bagi pihak investor agar memahami 

praktik dari kegiatan R&D dalam suatu perusahaan supaya menjadi referensi dalam 

penganalisaan dengan tujuan penentuan keputusan sebelum melakukan permodalan 

terhadap perusahaan ini. 

3. Bagi Pihak Akademisi 

Memberikan bantuan bagi para akademisi dalam mengembangkan 

penelitian lebih lanjut yang lebih baik tentang intensitas R&D. 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika studi tersebut mendeskripsikan dari bab 1 sampai dengan bab 

5, antara lain. 

BAB I  PENDAHULUAN 

Hal yang melatarbelakangi, masalah yang ditemukan, tujuan dan 

manfaat dari riset tersebut beserta sistematika penelitian berupa 

penjelasan singkat dalam setiap bab akan dibahas dalam bab ini. 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA 

Penguraian tentang teori, temuan dan penelitian terdahulu yang 

diperoleh dari berbagai referensi dan model yang diteliti beserta 

perumusan hipotesis penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Penguraian tentang rancangan penelitian, objek dari penelitian, definisi 

operasional variabel dependen maupun variabel independen, tata cara 

mengumpulkan data penelitian, dan tata cara analisis dalam pencapaian 

tujuan riset. 
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BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Penguraian tentang subjek dan penganalisaan data yang dihasilkan 

melalui uji statistik deskriptif, uji regresi panel, uji hipotesis dalam 

penelitian beserta pembahasan terhadap pengujian. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Simpulan dalam riset yang dilaksanakan dan keterbatasan yang ditemui 

beserta hal dalam keperluan perkembangan bagi peneliti berikutnya. 
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