BAB II
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1

Intensitas R&D
R&D merupakan aktivitas tergolong penting dalam perusahaan yang

mampu mendorong kenaikan jumlah keuangan perusahaan sehingga kinerja
perusahaan menjadi lebih baik (Y. Gao, 2015). Selain itu, R&D merupakan
aktivitas yang telah berkembang dari beban tetap dalam anggaran tahunan
perusahaan menjadi sebuah kegiatan yang memiliki nilai penting dalam rangka
pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan (Vithessonthi & Racela, 2015).
R&D merupakan aktivitas prospek jangka panjang dan memberikan
manfaat ke masa mendatang. R&D menggambarkan permodalan beresiko tinggi
dan memakan waktu jangka panjang, bahkan R&D dapat membawakan risiko
kegagalan bagi suatu perusahaan. Jika terjadinya suatu masalah dalam R&D,
perusahaan akan melakukan tindakan pertama yaitu mengeluarkan R&D dari
aktivitas perusahaan dengan tujuan untuk menghindari kegagalan maupun kerugian
yang akan membawakan dampak buruk bagi perusahaan, yang memungkinkan
perusahaan mengalami kebangkrutan (Shaikh, O’Brien, & Peters, 2018).
R&D merupakan sumber peningkatan produktivitas, pertumbuhan
ekonomi, dan kesejahteraan. Kemajuan teknologi yang dihasilkan dari investasi
dalam R&D merupakan katalis yang sangat berguna untuk mendorong inovasi
beserta pertumbuhan ekonomi. Untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia
yang melakukan R&D merupakan kunci yang dapat menyeimbangkan teknologi
perusahaannya dengan perkembangan teknologi di zaman yang sangat pesat ini dan
mengejar ketinggalannya dengan negara-negara maju. R&D akan mendorong
pengembangan teknologi dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di
dalam perusahaan (Khachoo & Sharma, 2017).
Dalam literatur ekonomi, inovasi yang juga disebut dengan R&D, sering
diklasifikasikan sebagai inovasi proses maupun produk. Perusahaan melakukan
program inovasi produk untuk menemukan produk baru yang diharapkan dapat
menghasilkan permintaan baru dan membawakan keuntungan besar. Di sisi lain,
inovasi proses bertujuan untuk menemukan proses baru untuk mengurangi biaya
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produksi suatu produk. Biaya produksi yang lebih rendah merupakan hasil yang
diinginkan dari aktivitas R&D dalam rangka memberikan keunggulan biaya kepada
perusahaan dibandingkan para pesaingnya (Khazabi & Quyen, 2017).
R&D merupakan aktivitas yang memerlukan waktu untuk menjadi efektif
secara ekonomi dan mempengaruhi pertumbuhan. Investasi dalam R&D ini
diharapkan dapat mengarah kepada inovasi ke masa mendatang dan sebagai
pengembalian dari risiko yang ada yaitu dapat meningkatkan penjualan (Schimke
& Brenner, 2014). Mengingat bahwa R&D merupakan aktivitas yang berguna dan
penting bagi perusahaan untuk berkelangsungan hidup (Mendigorri, Valderrama, &
Cornejo, 2016).

2.2

Model Penelitian Terdahulu
Baysinger (1991) telah meneliti pengaruh dewan dan struktur kepemilikan

pada strategi R&D di perusahaan terbuka Texas. Variabel independen mencakup
diversifikasi, insiders dan struktur kepemilikan.
Kor (2006) telah meneliti pengaruh manajemen tertinggi perusahaan dan
komposisi dewan terhadap investasi R&D di perusahaan teknologi Amerika
Serikat. Variabel independen mencakup kepemilikan TMT (Top Management
Team), ukuran perusahaan, umur perusahaan dan profitabilitas.
Chen dan Miller (2007) telah meneliti pengaruh struktur kepemilikan
saham, struktur keuangan dan investasi R&D di perusahaan Korea. Variabel
independen mencakup financial slack, control ownership, leverage dan
kepemilikan institusional. Beserta variabel kontrol mencakup kinerja perusahaan
dan ukuran perusahaan.
Kim, Kim dan Lee (2008) telah meneliti pengaruh struktur kepemilikan
dan financial slack terhadap intensitas R&D di perusahaan Korea. Variabel
independen mencakup financial slack dan struktur kepemilikan. Beserta variabel
kontrol dalam penelitian ini mencakup pengeluaran R&D pada periode
sebelumnya, kinerja perusahaan, diversifikasi produk, ukuran perusahaan, umur
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perusahaan, kenaikan penjualan, resiko perusahaan, absorbed slack, potential slack
dan jenis industri.
Argiles dan Moreno (2009) telah meneliti peran struktur kepemilikan pada
kinerja perusahaan. Variabel dependen mencakup intensitas R&D dan variabel
independen mencakup kepemilikan saham, ukuran perusahaan, sektor, saham dan
pasar.
Y. Chen (2010) telah meneliti pengaruh struktur kepemilikan saham dan
struktur keuangan terhadap intensitas R&D pada perusahaan di Korea. Variabel
independen mencakup financial slack, control ownership, kepemilikan saham
institusional dan leverage beserta variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan.
Vito, Laurin dan Bozec (2010) telah meneliti pengaruh struktur
kepemilikan perusahaan, inovasi dan intensitas R&D di Kanada. Variabel
independen mencakup struktur kepemilikan beserta ukuran perusahaan, umur
perusahaan dan jenis perusahaan sebagai variabel kontrol.
Dalziel, Gentry dan Bowerman (2011) telah meneliti pengaruh dewan
direksi dan kapital perusahaan terhadap pengeluaran R&D di perusahaan terbuka
Amerika Serikat. Variabel independen mencakup insiders, outsiders, umur dewan
direksi, ukuran perusahaan, umur perusahaan, board tenure, CEO juga menjabat
sebagai chairman, rasio lancar, rasio utang, direktur afiliasi, diversifikasi, dewan
interlocks dan Return on Assets (ROA).
Hsu dan Kaohsiung (2011) telah meneliti pengaruh kepemilikan
perusahaan dan struktur modal terhadap intensitas R&D. Variabel independen
dalam penelitian ini mencakup kepemilikan institusional dan leverage. Beserta
variabel kontrol mencakup likuiditas, ukuran perusahaan, intensitas modal,
intensitas persediaan dan kinerja perusahaan.
Zeng dan Lin (2013) telah meneliti pengaruh struktur kepemilikan
terhadap intensitas R&D di perusahaan Cina. Variabel independen mencakup
konsentrasi kepemilikan, kepemilikan Negara dan tarif pajak. Beserta variabel
kontrol mencakup Return on Assets (ROA), leverage, intensitas modal, indeks
pasar, ukuran perusahaan dan intensitas persediaan.
Choi, Park dan Hong (2012) telah meneliti pengaruh struktur kepemilikan
terhadap intensitas R&D pada perusahaan teknologi di Korea. Variabel independen
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mencakup kepemilikan Negara, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan insiders,
kepemilikan institusional dan kepemilikan asing.
Hyuna Kim dan Park (2012) telah meneliti pengaruh cash holding dan
kepemilikan saham terhadap pengeluaran R&D di Korea. Variabel independen
mencakup cash holding, peluang investasi masa depan, leverage, penjualan, Return
on Assets (ROA) dan ukuran perusahaan.
Y. Wu (2012) telah meneliti perilaku R&D di perusahaan Cina. Variabel
independen mencakup ukuran perusahaan, kepemilikan, umur perusahaan, status
ekspor, likuiditas perusahaan dan kompetisi.
Ukuran Perusahaan
Kepemilikan
Umur Perusahaan
Intensitas R&D
Status Ekspor
Likuiditas Perusahaan
Kompetisi
Gambar 1 Model faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas R&D, sumber : Y.
Wu, 2012.
Ug dan Park (2013) telah meneliti pengaruh integrasi dan kepemilikan asing
terhadap intensitas R&D. Variabel independen dalam penelitian ini mencakup
integrated subsidiaries, anak perusahaan asing, vertical integration, ekspor dan
investasi periklanan.
Bini, Nascia dan Zeli (2014) telah meneliti pengaruh struktur kepemilikan
terhadap hubungan antara intensitas R&D dan arus kas. Intensitas R&D sebagai
variabel dependen dalam penelitian tersebut . Dan variabel independen mencakup
cash holding, peluang investasi masa depan, penjualan, leverage, Return on Assets
(ROA), ukuran perusahaan dan aset berwujud.
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Yoo dan Sung (2014) telah meneliti pengaruh direktur memfasilitasi
investasi terhadap R&D di perusahaan besar Korea. Variabel independen mencakup
ukuran perusahaan, umur perusahaan, Return on Equity (ROE), kepemilikan asing,
rasio ekspor, leverage, kesulitan keuangan, direktur luar, family control dan
discrepancy.
Scott (2014) telah meneliti pengaruh kepemilikan institusional terhadap
investasi R&D di perusahaan Amerika Serikat. Variabel independen mencakup
kepemilikan institusional, peluang investasi, rasio utang, Return on Assets (ROA),
insiders dan kapitalisasi pasar.
Huergo, Trenado, dan Ubierna (2015) telah meneliti dampak yang
mempengaruhi perusahaan yang terlibat pada R&D di Spanyol. Variabel
independen mencakup ukuran perusahaan, ekspor, kapital asing dan keanggotaan
grup.
Lee (2015) telah meneliti tentang pengaruh tata kelola perusahaan
terhadap R&D pada industri farmasi di Korea Selatan. Variabel independen
mencakup kepemilikan asing, kepemilikan mayoritas, investor institusional dan
outsider director. Beserta variabel kontrol mencakup skala bisnis, umur
perusahaan, ukuran perusahaan, ukuran dewan direksi, biaya periklanan dan biaya
penjualan, umum dan administrasi.
Owen dan Yawson (2015) telah meneliti intensitas R&D dan strategi
aliansi di perusahaan Australia. Variabel independen mencakup fluktasi harga,
Return on Assets (ROA), pertumbuhan, pengeluaran modal, leverage, kepemilikan
tunai, diversifikasi dan ukuran perusahaan.
Ashwin, Krishnan dan George (2016) telah meneliti pengaruh karakteristik
dewan direksi dan financial slack terhadap intensitas R&D. Analisa tersebut diuji
dengan mengambil data panel tujuh tahun dari 172 perusahaan di India. Variabel
independen mencakup financial slack, independensi dewan direksi, ukuran dewan,
beserta dewan interlocks. Dan disamping itu, terdapat ukuran perusahaan, umur
perusahaan, afiliasi, Return on Asset (ROA), leverage, intensitas ekspor beserta
kesulitan keuangan sebagai variabel kontrol.
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Gambar 2 Model faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas R&D, sumber :
Ashwin, Krishnan dan George, 2016.
Fu dan Jian (2017) meneliti tentang akses finansial dan intensitas R&D di
perusahaan besar Cina. Variabel independen mencakup financial overdraft dan
utang finansial beserta variabel kontrol yaitu umur perusahaan, penjualan ekspor,
insentif CEO, pendidikan CEO dan CEO tenure.
Balsmeier (2017) telah meneliti investasi R&D di negara berkembang.
Variabel dalam penelitian ini mencakup umur perusahaan, sumber daya manusia,
ekspor, kepemilikan domestik dan kepemilikan asing sebagai variabel independen.
Di, Ghosh dan Grassi (2017) telah meneliti pertumbuhan perusahaan,
pengeluaran R&D dan ekspor di Italia. Variabel independen mencakup ukuran
perusahaan, intensitas karyawan, kompetisi, permintaan, kapital fisik dan umur
perusahaan.
Heredia, Kunc, Durst, Flores dan Geldes (2018) telah meneliti dampak
kompetisi terhadap investasi Penelitian dan Pengembangan (R&D) di negara
berkembang. Variabel independen mencakup ukuran perusahaan, capacity
utilization, eksporter dan sertifikasi kualifikasi.

Yeni Wati. Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intensitas Penelitian dan Pengembangan (R&D).
UIB Repository©2020

Shaikh et al. (2018) telah meneliti tentang peran insiders dan kurangnya
investasi yaitu financial slack dalam intensitas R&D pada perusahaan berteknologi
tinggi. Varibel independen mencakup financial slack, insiders dan kesulitan
keuangan. Disamping itu, intensitas paten, intensitas modal, ukuran perusahaan,
diversifikasi, absorbed slack, potential slack, kepemilikan institusional,
kepemilikan sementara, kepemilikan TMT (Top Management Team), gaji CEO,
CEO turnover, CEO duality, afiliasi, ukuran dewan, umur direktur dan masa jabatan
direktur sebagai variabel kontrol.
Financial Slack
Insiders
Kesulitan Keuangan
Intensitas R&D
- Intensitas Paten
- Intensitas Modal
- Ukuran Perusahaan
- Diversifikasi
- Absorbed Slack
- Potential Slack
- Kepemilikan Institusional
- Kepemilikan Sementara
- Kepemilikan TMT
- Gaji CEO
- CEO Turnover
- CEO Duality
- Afiliasi
- Ukuran Dewan
- Umur Direktur
- Masa Jabatan Direktur
Gambar 3 Model faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas R&D, sumber :
Shaikh et al., 2018.
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2.3

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Intensitas R&D

2.3.1

Pengaruh Financial Slack terhadap Intensitas R&D
Financial slack merupakan sumber daya keuangan (uang tunai maupun

surat berharga) yang dimiliki oleh perusahaan yang berlebihan dan perusahaan
tidak memperkirakan sumber daya keuangan tersebut sebelumnya (Lewis, 2013).
Financial slack memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi dalam
proyek baru yaitu investasi jangka panjang dengan hasil yang tidak pasti. Investasi
R&D termasuk sebagai investasi berjangka panjang yang dapat dilakukan
perusahaan. Dimana investasi terhadap R&D dengan sumber daya keuangan yang
berlebihan ini akan mempengaruhi tingkat inovasi suatu perusahaan (Mousa, 2014).
Sumber daya keuangan yang terdapat didalam suatu perusahaan
merupakan faktor penting bagi suatu perusahaan untuk mempertahankan
operasional perusahan dan memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk
melakukan investasi jangka panjang, salah satunya yaitu investasi R&D (Lee,
Huang, & Chang, 2017). Hasil penelitian menunjukkan pengaruh signifikan positif
antara financial slack dan intensitas R&D. Hal itu didukung oleh studi Sasaki
(2016), Wasiuzzaman (2014), Ashwin et al. (2016), Chen (2017) beserta W. Wu,
Yang dan Zhou (2017).
Namun hasil penelitian yang dikemukan oleh Dranev, Levin dan Kuchin
(2017), dimana studi ini dilakukan pada perusahaan terbuka Amerika Serikat.
Alhasil studi tersebut mengemukakan, financial slack tidak berpengaruh signifikan
pada intensitas R&D. Investasi terhadap R&D termasuk kegiatan pendanaan
beresiko tinggi bagi perusahaan. Sehingga walaupun perusahaan memiliki sumber
daya keuangan yang berlebihan, tetap tidak mendorong perusahaan tersebut untuk
melakukan kegiatan R&D. Hasil studi tersebut sama dengan studi yang dilakukan
oleh Jirasek (2017).
2.3.2

Pengaruh Insiders terhadap Intensitas R&D
Insiders, anggota dewan direksi selain direktur utama (CEO) dalam

perusahaan yang memiliki berbagai pengetahuan taktik dapat memberikan
pendapat kepada CEO tentang strategi terhadap aktivitas R&D. Disamping itu,
insiders dalam investasi R&D dapat berfungsi untuk memantau dan memberikan
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bimbingan (Shaikh et al., 2018). Tujuannya adalah agar CEO tidak mengambil
keputusan yang salah dalam hal penganggaran dan pengontrolan aktivitas R&D
tersebut dan dapat menghindari kegagalan atas investasi beresiko tersebut (Scott,
2014). Disamping itu, keberagaman anggota dewan direksi dengan pengetahuan
yang berbeda akan meningkatkan intensitas R&D (Midavaine, Dolfsma, & Aalbers,
2016). Hasil penelitian tersebut didukung oleh peneliti lainnya yaitu Yoo dan Sung
(2014), Brennan, Kirwan dan Redmond (2016) beserta Walther, Moltner dan
Morner (2017). Mereka juga mengatakan bahwa insiders berpengaruh signifikan
positif pada intensitas R&D.
Berbeda dengan studi yang dijalankan Tsuji, Ueki, Shigeno, Idota dan
Bunno (2018) bahwa insiders berpengaruh signifikan negatif terhadap intensitas
R&D. Studi ini menyatakan bahwa keberagaman pendapat tentang R&D yang
diberikan oleh dewan direksi kepada CEO akan berakibat kepada pengambilan
keputusan yang tidak benar. Hal tersebut menyebabkan aktivitas R&D tidak
berjalan dengan lancar dan berakibat terhadap menurunya intensitas R&D dalam
perusahaan (Galati & Bigliardi, 2019).
Kedua hasil studi ini tidak sama dengan studi yang dijalankan Badillo,
Galera dan Serrano (2017). Pendapat yang diberikan oleh insiders kepada
perusahaan tidak mampu untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat intensitas
R&D. Sesuai pernyataan diatas, maka dikatakan bahwa insiders tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap intensitas R&D.
2.3.3

Pengaruh Status Ekspor terhadap Intensitas R&D
Perusahaan yang melakukan ekspor memiliki keunggulan dalam hal

produktivitas dibandingkan dengan perusahaan non-ekspor (Di et al., 2017). Para
eksportir belajar dari persaingan asing di pasar ekspor dan mempengaruhi mereka
untuk berinovasi di pasar domestik. Dalam hal ini, eksportir melakukan
pembaharuan dalam bidang teknologi maupun pengetahuan perusahaannya dari
basis pengetahuan yang didapatkan dari pasar internasional (Bbaale, Okumu,
Kavuma, & Bbaale, 2019). Oleh sebab itu, kecenderungan tersebut akan membantu
suatu

perusahaan

untuk

meningkatkan

basis

pengetahuan

mereka

dan

meningkatkan kemampuan dalam melakukan aktivitas R&D untuk menanggapi
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kebutuhan para pelanggannya di pasar domestik maupun pasar internasional (Girma
& Hanley, 2017).
Sumber daya bisnis yaitu aktivitas ekspor akan berpengaruh positif pada
jumlah permodalan dalam R&D perusahaan (Lai, Lin, & Lin, 2014). Hasil studi ini
didukung oleh Oh, Arnett dan An (2016), Ogasavara, Boehe dan Cruz (2016), H.
Gao, Ren, Zhang dan Sun (2016) beserta Jiao (2018). Sehingga disimpulkan bahwa
perusahaan dengan status ekspor akan didorong untuk berinvestasi dalam R&D.
Namun berbeda dengan hasil studi oleh Tavassoli (2017), yaitu status
ekspor tidak mempengaruhi sebuah perusahaan berinvestasi terhadap R&D.
Mereka beranggapan bahwa keberhasilan suatu kegiatan ekspor tidak mendorong
sebuah perusahaan untuk melakukan investasi terhadap R&D mengingat investasi
tersebut sangat beresiko. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Battaglia, Neirotti
dan Paolucci (2018) bahwa status ekspor tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap intensitas R&D.
2.3.4

Pengaruh Kompetisi terhadap Intensitas R&D
Kompetisi atau persaingan yang terjadi pada perusahaan di bidang industri

serupa dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi. Dengan demikian,
perusahaan akan melakukan investasi terhadap R&D untuk “keluar dari kompetisi”
tersebut (Aghion, Bloom, Blundell, Griffith, & Howitt, 2014). Kompetisi memaksa
perusahaan untuk melakukan aktivitas R&D untuk mempertahankan maupun
meningkatkan pangsa pasar mereka. Kegiatan R&D memiliki dampak positif
terhadap kinerja inovasi perusahaan (Khachoo & Sharma, 2017). Persaingan di
pasar domestik atau antarindustri akan meningkatkan pengeluaran R&D (Khazabi
& Quyen, 2017). Hasil riset ini mendukung riset oleh Ballas dan Demirakos (2015)
beserta Heredia et al. (2018). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetisi akan
meningkatkan intensitas R&D.
Namun Li dan Zhou (2017) menyatakan bahwa kompetisi dalam suatu
perusahaan tidak mendorong mereka untuk melakukan investasi terhadap R&D.
Dengan alasan bahwa R&D ialah permodalan beresiko tinggi sehingga tidak
mempunyai kepastian bahwa investasi tersebut dapat membawakan perusahaan
“keluar dari kompetisi”. Dan jika perusahaan mengalami kegagalan dalam
melakukan investasi tersebut maka perusahaan tidak hanya harus menghadapi
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risiko tingginya kompetisi. Namun di sisi lain juga harus menghadapi kegagalan
dalam investasi terhadap R&D tersebut yang dapat membawakan kebangkrutan.
Demikian disimpulkan bahwa kompetisi tidak bepengaruh signifikan terhadap
intensitas R&D (Su & Su, 2017).
2.3.5

Pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap Intensitas R&D
Perusahaan dengan leverage tinggi akan mengalami kemungkinan

kebangkrutan lebih tinggi dan demikian akan menghabiskan lebih sedikit sumber
daya keuangan untuk investasi berisiko seperti R&D (Mousa, 2014). R&D
memiliki resiko yang tinggi dan memerlukan sumber daya keuangan yang besar.
Sehingga perusahaan pada tingkat kesulitan keuangan yang tinggi, perusahaan
tersebut tidak mau melakukan investasi terhadap R&D. Perusahaan pada tingkat
kesulitan keuangan yang tinggi cenderung tidak akan memilih untuk melakukan
investasi jangka panjang tersebut (Zhang, 2015). Hasil studi tersebut didukung oleh
Tinoco dan Wilson (2013), Shahwan (2015) beserta Chang, Benson dan Faff
(2017). Oleh karena itu, disimpulkan dengan perusahaan yang berada di tingkat
kesulitan keuangan yang tinggi cenderung menurunkan intensitas R&D.
Namun di sisi lain, kesulitan keuangan mendorong perusahaan untuk
melakukan investasi terhadap R&D dengan harapan terjadinya kesuksesan dalam
investasi tersebut dan membawa perusahaan keluar dari ancaman kebangkrutan (H.
Li, Lai, Conover, Wu, & Li, 2017). Sehingga perusahaan memilih untuk melakukan
investasi beresiko tersebut. Maka melalui pernyataan diatas, kesulitan keuangan
berpengaruh signifikan positif pada intensitas R&D (Khidmat, Wang, & Awan,
2019).

2.3.6

Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Intensitas R&D

2.3.6.1 Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Intensitas R&D
Dewan direksi memegang peran yang sangat penting dalam aktivitas
R&D. Para dewan direksi bertanggung jawab untuk mengawasi investasi beresiko
tersebut. Disamping itu, dewan direksi harus memastikan bawa alokasi sumber
daya keuangan pada investasi R&D telah sesuai dengan anggaran yang telah
ditetapkan oleh manajemen perusahaan (Chou, 2017). Namun jika ukuran dewan
direksi melebihi delapan anggota dewan, maka efektivitas dewan direksi sangat
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berkurang dan menyebabkan berpengaruh negatif terhadap kinerja dalam
perusahaan (Ashwin et al., 2016). Demikian ukuran dewan direksi berskala kecil
menunjukkan efektivitas dalam hal pemantauan dan lebih kohesif dalam
pengambilan keputusan manajemen perusahaan (Rossi & Cebula, 2015). Hasil
penelitian dari Ghazi dan Rim (2015), Fleming dan Balsmeier (2016), Zona (2016),
beserta Ashwin et al. (2016) menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan
negatif antara ukuran dewan dengan intensitas R&D.
Namun penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang
dilakukan oleh Nguyen, Evans dan Lu (2017). Penelitian ini menyatakan bahwa
ukuran dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap intensitas R&D. Ruang
lingkup dewan direksi yang besar akan mengalami kesusahan dalam pengambilan
keputusan terhadap aktivitas R&D tersebut dengan alasan bahwa terdapat banyak
perbedaan pendapat antar dewan direksi. Sedangkan ruang lingkup dewan direksi
yang kecil, dengan adanya dewan yang kurang kompeten juga akan mengalami
kesulitan dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penganggaran intensitas
R&D. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kao,
Hodgkinson dan Jaafar (2018).
2.3.6.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Intensitas R&D
Ukuran perusahaan menujukkan besar atau kecil organisasi ditinjau dari
lapangan usaha yang dijalankannya. Salah satunya yang dapat menentukan skala
besar atau kecil suatu perusahaan yaitu berdasarkan total asset. Oleh sebab itu,
pengukuran ukuran perusahaan yaitu transformasi logaritmik total aset milik
perusahaan. Ukuran perusahaan berskala besar memfasilitasi keberhasilan inovasi
dan memberi motivasi untuk berinvestasi dalam R&D (Zona, 2016). Ukuran
perusahaan cenderung secara signifikan menunjukkan bahwa perusahaan besar
akan lebih suka terlibat dalam investasi terhadap R&D karena perusahaan tersebut
memiliki akses yang lebih mudah dalam hal sumber daya, yaitu dalam bentuk aset
fisik, modal dan hubungan dengan departemen pemerintah. Oleh sebab itu, semakin
besar ukuran perusahaan maka akan meningkatkan intensitas R&D di dalam suatu
perusahaaan (Owen & Yawson, 2015).
Hasil studi dari Ashwin et al. (2016) menunjukkan bahwa adanya
pengaruh signifikan positif antara ukuran perusahaan dan intensitas R&D. Hasil
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penelitian ini sama dengan Purkayastha, Manolova dan Edelman (2016), Zhang
(2015) beserta Fu dan Jian (2017).
Namun penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang
dilakukan oleh Schimke dan Brenner (2014), yang menyatakan bahwa perusahaan
yang berskala besar cenderung menurunkan jumlah dana yang dialokasikan pada
R&D. Sebaliknya perusahaan yang berskala kecil cenderung menaikkan jumlah
dana intenstias R&D. Hal tersebut disebabkan oleh keinginan perusahaan berskala
kecil dalam mengembangkan perusahaannya dengan melakukan R&D. Sedangkan
perusahaan berskala besar yang telah berhasil maupun mengalami kegagalan dalam
R&D akan lebih memilih untuk mengalokasikan dana perusahaan ke investasi lain.
Hal tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Suzuki, Belderbos dan
Kwon (2017), dimana ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap
intensitas R&D.

2.4

Model Penelitian
Model

penelitian

bertujuan

menganalisa

beberapa

faktor

yang

mempengaruhi intensitas R&D. Variabel dependen pada studi ini ialah intensitas
R&D. Variabel independen mencakup financial slack, insiders, status ekspor,
kompetisi dan kesulitan keuangan. Variabel kontrol mencakup ukuran dewan dan
ukuran perusahaan.
Financial Slack
Insiders
Status Ekspor
Intensitas R&D
Kompetisi
Kesulitan Keuangan
-

Ukuran Dewan
Ukuran Perusahaan
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Gambar 4 Model pengaruh financial slack, insiders, status ekspor, kompetisi dan
kesulitan keuangan beserta ukuran dewan dan ukuran perusahaan sebagai variabel
kontrol terhadap intensitas R&D, sumber: Data diolah, 2019.

2.5

Perumusan Hipotesis
Berdasarkan model studi diatas, hipotesis dalam studi tersebut antara lain.

H 1:

Financial Slack berpengaruh signifikan positif terhadap Intensitas R&D.

H2:

Insiders berpengaruh signifikan positif terhadap Intensitas R&D.

H3:

Status Ekspor berpengaruh signifikan positif terhadap Intensitas R&D.

H4:

Kompetisi berpengaruh signifikan positif terhadap Intensitas R&D.

H5:

Kesulitan Keuangan berpengaruh signifikan negatif terhadap Intensitas
R&D.
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