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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Pengetahuan, perkembangan saintek, serta inovasi dan makin ketatnya 

persaingan di dalam bidang usaha, mengakibatkan perusahaan-perusahaan untuk 

mengubah strategi dalam berbisnis. Sejak industri dunia memasuki tahap revolusi 

ke 4, ekonomi dunia telah beralih dari yang didasarkan pada tenaga kerja (labor 

based business) beralih menjadi yang berbasis pada pengetahuan (knowledge 

based business) (Dumay & Guthrie, 2012). Mengikut perubahan ekonomi, kini 

perusahaan dengan karakteristik yang bergerak di bidang pengetahuan telah 

semakin banyak. Perusahaan berbasis pengetahuan menerapkan manajemen 

pengetahuan (knowledge management) di dalam perusahaan.  

Strategi usaha berbasis pengetahuan menyebabkan pertumbuhan 

perusahaan akan bergantung pada penciptaan dan penemuan-penemuan baru. 

Menurut Al-musalli, Nor, dan Ku (2012), perusahaan yang berbasis pengetahuan 

modal konvensional seperti modal fisik, modal finansial, sumber daya alam serta 

aktiva berwujud lainnya tidak lagi menjadi kunci utama dalam berbisnis 

dibandingkan dengan modal intelektual (intellectual capital). Perusahaan berbasis 

pengetahuan menjadikan modal intelektual menjadi kunci untuk menciptakan nilai 

perusahaan (value creation) dan juga mencapai kemampuan bersaing yang 

berkelanjutan (sustainable competitive advantage). 

Nilai perusahaan merupakan sesuatu yang vital bagi perusahaan, karena 

ini menunjukkan seberapa bagusnya suatu perusahaan dalam manajemen 

organisasinya yang dilihat oleh masyarakat. Dalam pengukuran nilai perusahaan, 

modal intelektual merupakan salah satu faktor penting, khususnya untuk 

perusahaan teknologi (high technologies industries) dan juga perusahaan jasa 

(professional service). Perusahaan-perusahaan teknologi seperti Facebook, 

Google, Microsoft, dan Apple mencatat aktiva tidak berwujud (intangible asset) 

yang nilainya lebih tinggi dari aktiva berwujud (tangible asset) perusahaan. 

Menurut Prihatin (2015), modal intelektual digolongkan sebagai aset perusahaan 

yang akan memberikan arus kas masuk dimasa depan.  
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Semakin kompleksnya ekonomi sekarang diikuti dengan semakin 

tingginya keinginan investor dalam mencari perusahaan yang memiliki tatakelola 

yang baik (good corporate governance) dan secara tidak langsung menekan 

perusahaan untuk dapat memberikan satu informasi yang dapat dipercaya, 

transparan serta bermanfaat bagi kepentingan pengambil keputusan. Perusahaan 

yang memiliki tatakelola perusahaan yang baik dapat dengan mudah untuk 

menarik perhatian investor untuk berinvestasi, karena perusahaan yang memiliki 

tatakelola yang baik dapat menjamin arus kas balik serta melindungi investor dari 

ketidakpastian di dalam sebuah investasi dan memiliki sistem pengawasan serta 

kinerja yang baik, sehingga ini dapat meyakinkan investor dalam berinvestasi 

(Liu, Qu, & Haman, 2018). 

Corporate governance bermula dari teori agensi yang menyebutkan 

bahwa pemisahan kepemilikan dengan manajemen perusahan memunculkan biaya 

agensi (agency cost). Biaya agensi terjadi karena adanya ketidak percayaan dari 

prinsipal (pemilik) terhadap agen (pengelola perusahaan) dalam mengelola 

perusahaannya. Perusahaan publik mencatatkan dan memperdagangkan sahamnya 

di bursa dengan tujuan untuk mendapatkan dana tambahan dari para investor. 

Perusahaan akan mendapatkan dana dari investor individu ataupun organisasi baik 

dari luar ataupun dalam negeri yang dapat membeli dan menjual sahamnya 

kapanpun. Saham yang mulanya dikuasai oleh perusahaan akan berubah seiring 

dengan terjadinya permintaan dan penawaran di pasar modal yang akan mengubah 

struktur kepemilikan perusahaan kapanpun. 

Penelitian-penelitian terdahulu memandang struktur kepemilikan 

merupakan satu bagian dari tatakelola perusahaan yang mempengaruhi tingkat 

kinerja modal intelektual (intellectual capital performance). Menurut Shahveisi, 

Khairollahi, dan Alipour (2017), struktur kepemilikan terbagi menjadi 

kepemilikan manajerial, institusional, pemerintah, dan individu. Upaya dalam 

mengurangi asimetri informasi antara internal dan eksternal perusahaan 

melakukan pengungkapan yang bersifat mandatory ataupun voluntary termasuk 

modal intelektual. 

Literatur terdahulu Shahveisi et al. (2017) lakukan penelitian pada 

kinerja modal intelektual perusahaan yang memanfaatkan variabel struktur 
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kepemilikan dan karakteristik perusahaan sebagai variabel yang mempengaruhi 

dengan cakupan struktur kepemilikan berupa kepemilikan pemerintah, manajerial, 

institusional, individual dan konsentrasi kepemilikan sedangkan karakteristik 

perusahaan mencakup ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan likuiditas. 

Berdasarkan literatur ini peneliti melakukan penelitian menggunakan model 

penelitian yang sama berjudul “Pengaruh dari Struktur Kepemilikan dan 

Karakteristik Perusahaan terhadap Modal Intelektual”. 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Komponen neraca perusahaan pada dasarnya memiliki nilai buku yang 

tertulis sebesar ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan dan memiliki nilai pasar 

berdasar pada nilai saham yang ada dibursa. Perusahaan terbuka dapat 

memperjualbelikan kepemilikan perusahaan dalam bentuk saham di pasar modal. 

Pasar modal berlaku hukum seperti pasar pada umumnya, didalam pasar modal 

terjadi permintaan dan penawaran yang akan mengakibatkan naik dan turunnya 

nilai saham perusahaan tersebut dipasaran. Nilai saham di bursa dapat lebih tinggi 

ataupun lebih rendah dari nilai buku perusahaan yang bergantung pada kapitalisasi 

dan penilaian publik terhadap saham perusahaan tersebut. 

Pada era informasi saat ini aset-aset berwujud seperti bangunan perlahan 

telah kehilangan nilainya, nilai perusahaan tidak lagi ditentukan pada sebesar apa 

aset yang dikuasai oleh perusahaan melainkan hal-hal seperti inovasi dan 

pengetahuanlah yang membuat perusahaan-perusahaan pada era ini dapt tetap 

bertahan. Hal seperti ini dapat kita lihat sendiri pada perusahaan-perusahaan yang 

berbasis teknologi seperti facebook, google dan microsoft dimana valuasi aset 

tidak berwujud perusahaan jauh lebih tinggi dibanding dengan aset berwujud 

perusahaan. 

Selisih antara market value dengan book value perusahaan diakibatkan 

kini kemampuan perusahaan tidak dinilai dari kepemilikan jumlah aset berwujud 

seperti bangunan yang dikuasai oleh perusahaan, melainkan inovasi serta 

pengetahuan yang menjanjikan bagi masyarakat kedepannya (Albright, 1969). 

Seperti yang dapat kita lihat sendiri pada perusahaan-perusahaan yang berbasis 

teknologi seperti facebook, google dan microsoft dimana valuasi aset tidak 
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berwujud perusahaan dinilai lebih tinggi dibanding dengan aset berwujud 

perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan-perusahaan 

dengan inovasi tinggi dan tetap survive melewati era ini. Menjadi bukti dimana 

era kini akan didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki inovasi, 

perusahaan yang memiliki inovasi rendah seperti nokia akan tenggelam oleh 

waktu. 

Modal intelektual di Indonesia belum dapat diklasifikasikan sebagai aset 

tidak berwujud demikian diatur didalam PSAK No.19 karena modal intelektual 

belum melengkapi kriteria akuntansi untuk dicatatkan sebagai aktiva tidak 

berwujud seperti patent, goodwill, trademark dan hak kekayaan intelektual 

lainnya. Diiringi perkembangan industri perdagangan menjadikan informasi non-

finansial seperti modal intelektual sebagai hal yang penting untuk 

dipertimbangkan dalam melakukan investasi sehingga hal ini membuat laporan 

keuangan tradisional kehilangan nilai karena belum dapat mengungkapkan 

informasi nonfinansial yang ada didalam perusahaan (Purnomosidhi, 2006). 

Pengungkapan modal intelktual di Indonesia merupakan pengungkapan 

sukarela bagi perusahaan yang diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan 

sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No: KEP-431/BL/2012. Laporan 

tahunan berisi tentang uraian singkat kinerja perusahaan serta rencana perusahaan 

kedepannya dalam rangka pengembangan perusahaan. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

a. Apakah kepemilikan pemerintah berdampak signifikan terhadap modal 

intelektual ? 

b. Apakah kepemilikan institusional berdampak signifikan terhadap modal 

intelektual? 

c. Apakah terdapat kepemilikan manajerial berdampak signifikan terhadap 

modal? 

d. Apakah kepemilikan individual berdampak signifikan terhadap modal 

intelektual? 
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e. Apakah konsentrasi kepemilikan berdampak signifikan terhadap modal 

intelektual? 

f. Apakah likuiditas berdampak signifikan terhadap modal intelektual? 

g. Apakah ukuran perusahaan berdampak signifikan terhadap modal 

intelektual? 

h. Apakah leverage berdampak signifikan terhadap modal intelektual? 

i. Apakah profitabilitas berdampak signifikan terhadap modal intelektual? 

 

1.4       Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui hubungan kepemilikan pemerintah dengan modal 

intelektual. 

b. Untuk mengetahui hubungan kepemilikan institusional dengan modal 

intelektual. 

c. Untuk mengetahui hubungan kepemilikan manajerial dengan modal 

intelektual. 

d. Untuk mengetahui hubungan kepemilikan individual dengan modal 

intelektual. 

e. Untuk megnetahui hubungan konsentrasi kepemilikan dengan modal 

intelektual. 

f. Untuk mengetahui hubungan likuiditas dengan modal intelektual. 

g. Untuk mengetahui hubungan ukuran perusahaan dengan modal 

intelektual. 

h. Untuk mengetahui hubungan leverage dengan modal intelektual. 

i. Untuk megnetahui hubungan profitabilitas dengan modal intelektual. 

1.4.2.   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi investor, hasil dari penelitian ini membuat investor untuk 

mempertimbangkan modal intelektual saat melakukan pengukuran aset 

perusahaan dalam investasi. 
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b. Bagi manajemen perusahaan, peneliti berharap penelitian ini membantu 

manajemen dalam membuat strategi perusahaan kedepannya dengan 

mempertimbangkan modal intelektual sebagai nilai lebih yang dimiliki 

oleh perusahaan. 

c. Bagi akademisi, penelitian ini menjadi referensi baru tentang kinerja 

modal intelektual di Indonesia, menjadi tambahan referensi tentang 

bagaimana pengaruh struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan 

terhadap modal intelektual yang ada pada perusahaan di Indonesia. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

   Pada bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai latar belakang                     

penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian 

serta sistematika pembahasan. 

BAB II        : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk 

menganalisa pokok masalah yang berhubungan dengan variabel 

independen terhadap variabel modal intelektual sebagai variabel 

dependen. 

BAB III      : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menerangkan tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

metode analisis data. 

BAB IV      : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Uji kualitas data serta uji hipotesis data dilakukan pada bab ini 

dengan membahas hasil statistik deskriptif dari data yang diambil 

dari laporan tahunan perusahaan. 

BAB V       : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan akhir dari seluruh 

pembahasan yang sudah penulis sajikan, keterbatasan yang ada pada 

penelitian dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.  
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