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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan yang terjadi pada bidang bisnis semakin tinggi kemudian 

tuntutan dari konsumen yang bertambah sehingga membuat perusahaan harus 

mengubah strategi dalam menjalankan bisnis. Supaya dapat terus berlanjut dalam 

menjalankan bisnis, perusahaan dituntut untuk memiliki strategi yang bagus untuk 

tetap melanjutkan bisnis tersebut. Sawarjuwono dan Kadir (2003) 

mengungkapkan bahwa perusahaan dapat tetap bertahan sesuai dengan asumsi 

going concern jika dapat memperbaiki strategi bisnisnya yaitu dengan menganti 

startegis bisnis dari yang sebelumnya hanya memakai bisnis dengan tenaga kerja 

dikembangkan menjadi startegis bisnis yang memakai pengetahuan sehingga 

strategis perusahaan tidak hanya berbasis tenaga kerja tetapi juga bebasis ilmu 

pengetahuan. Dengan memakai sumber daya berdasarkan pengetahuan, 

perusahaan dapat memperoleh manfaat pada sumber daya lainnya secara 

efektifitas dan efisien sehingga dapat memperoleh informasi tentang gambaran 

umum serta kondisi dari perusahaan. 

Informasi tersebut dapat bermanfaat untuk pihak yang memiliki hubungan 

dan kepentingan dalam perusahaan atau disebut dengan stakeholder. Stakeholder 

perusahaan merupakan pihak yang penting dalam sebuah perusahaan dalam 

pengambilan keputusan. Informasi yang diungkapkan harus lengkap dan andal 

sehingga tidak adanya terjadi kesalahpaham antara perusahaan dengan pemegang 

saham. Informasi yang diungkapkan perusahaan yaitu laporan keuangan 

perusahaan dalam satu periode yang dapat bermanfaat bagi pemegang saham 

maupun investor. Dalam PSAK No.1 revisi 1998 penyampaian laporan keuangan 

yang bertujuan digunakan untuk umum harus dirangkap sesuai dengan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Bentuk pertanggung jawaban dari 

manajemen dalam mengelola perusahaan terhadap pemegang saham adalah 

dengan menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan kepada para 

pemegang saham.  
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Kesejahteraan pada perusahaan dalam perubahan ekonomi dari sumber 

daya alam menjadi sumber daya pengetahuan akan bergantung kepada suatu 

perubahan dan kapitalisasi oleh sumber daya pengetahuan itu sendiri 

(Sawarjuwono, 2003). Untuk penerapan perusahaan berbasis ilmu pengetahuan, 

terdapat beberapa komponen dalam aset tidak berwujud dimana salah satu 

komponen itu adalah modal intelektual (Intellectual Capital atau IC). IC 

merupakan ilmu pegetahuan serta daya pikir yang dimiliki oleh perusahaan 

dimana aset dari perusahaan tersebut bersifat tidak berwujud serta terdapatnya IC 

pada perusahaan maka akan memperoleh keuntungan tambahan dan juga dapat 

memberikan nilai lebih yang tidak di miliki oleh kompetitor lainnya. Dalam 

peningkatan aset sangat berkontribusi tinggi pada daya saing perusahaan 

(Sawarjuwono, 2003). Sehingga penerepan aset tidak lancar termasuk IC 

sangatlah berpotensi untuk peningkatan dalam pasar modal. 

PSAK No.19 (revisi 2009) di Indonesia IC telah di atur sebagai aset tidak 

berwujud. Terdapat beberapa temuan di Indonesia bahwa penerapan IC belum 

sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan-perusahan yang tercatat dalam Bursa 

Efek Indoneia (BEI). Tetap seiring berjalannya waktu, pengungkapan secara 

sukarela telah dilakukan beberapa perusahaan publik yang dimana pengungkapan 

ini didukung oleh keinginan perusahaan dalam mengurangi asimetri informasi 

sehingga pemegang saham dan manajemen memiliki informasi yang sama (Healy 

& Palepu, 2001).  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi IC seperti peneliti Haji dan 

Ghazali (2013) bahwa terdapatnya hubungan antara tata kelola perusahaan atau 

corporate governance (CG) terhadap kinerja modal intelektual. CG merupakan 

suatu sistem yang diarahkan serta dikendalikan oleh perusahaan, dimana dewan 

direksi dan manajer bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Pemegang 

saham menunjuk para direktur serta auditor untuk menyakinkan pemegang saham 

bahwa stuktur dari tata kelola perusahaan yang dilaksanakan tepat. CG bertujuan 

untuk memastikan manajemen perusahaan telah bekerja dengan baik untuk 

kepentingan perusahaan serta pemegang saham. Corporate Governance yang baik 

umumnya mengurangi masalah keagenan dan asimetris informasi didalam 

perusahaan (Bhuiyan & Biswas, 2007). CG menyakinkan bahwa nilai bagi 
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pemegang saham dapat di ciptakan oleh pengambilan keputusan dewan direksi 

dan manajer melalui penggunan modal pemegang saham yang benar.  

Di Indonesia, CG pada perseroan terbatas diharuskan untuk 

mengungkapkan tata kelola yang dilaksanakan oleh perusahaan dimana telah 

ditulis dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2004. Dikarenakan adanya kewajiban 

tersebut sehingga dari perusahaan wajib melaporkan lebih banyak informasi serta 

pengungkapan yang transparan mengenai titik penting dari tata kelola perusahaan. 

Tujuan dari implementasi tata kelola perusahaan di Indonesia adalah untuk 

meyakinkan investor dalam menanam saham di Indonesia. Praktik CG pada 

perusahaan seharusnya terdapat pengaruh pada IC yang struktur dan proses dalam 

penyusunan laporan tahunan dimana struktur dan proses tersebut dapat 

meningkatkan kinerja, pengawasan dan kualitas yang baik serta untuk 

memberikan informasi pada pemegang saham melalui IC merupakan 

pengembangan tata kelola perusahaan yang baik (Keenan & Aggestam, 2001). 

Banyak penelitian mengupas tentang tata kelola perusahaan, sehingga 

peneliti mengambil penelitian tentang tata kelola perusahaan sebagai bahan yang 

mempengaruhi IC bahwa CG merupakan salah satu cara untuk menghindar agar 

tidak terjadi kecurangan oleh pihak internal dalam pengelolaan serta penggunaan 

IC. Judul dari penelitian ini yaitu “Analisis pengaruh Corporate Governance 

pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Terhadap 

Intellectual Capital Performance”. 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Penelitiaan mengenai corporate governance telah banyak dibahas dan 

diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Tata kelola perusahaan didorong untuk 

menciptakan perusahaan yang efisien, konsisten serta perusahaan yang transparan 

sehingga bias menjamin para investor. Demi mempertahankan nilai perusahaan 

maka upaya yang dilakukan perusahaan adalah dengan menerapakan tata kelola 

perusahaan yang baik yaitu berisikan kebijakan yang menghubungkan antara 

perusahaan dengan pemegang saham sehingga pemegang saham mengetahui 

proses dari kelangsungan perusahaan. Untuk menambah nilai perusahaan salah 
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satu cara yang dilaksanakan perusahaan supaya tetap berlangung adalah dengan 

meningkatkan pengelolaan terhadap modal intelektual. 

Modal intelektual dinilai memiliki keunggulan kompetitif yang berjangka 

panjang. Penerapan modal intelektual di Indonesia masih merupakan suatu 

program baru dalam lingkupan sekitar tetapi juga masih baru untuk lingkungan 

global. Perusahaan di Indonesia cenderung masih menerapkan kuantitas bukan 

kualitas seperti tenaga kerja pada saat ini tidak lagi mengarah kepada kuantitas 

tapi lebih memperhatikan kualitas tenaga kerja sehingga tenaga kerja yang 

berkualitas dapat memberikan pendapat serta ide yang direncanakan sehingga 

dapat menjadi inovasi yang baru bagi perusahaan. Invoasi tersebut akan menjadi 

penambahan nilai bagi perusahaan serta menciptakan nilai tambah dalam 

keunggulan kompetitif dari perusahaan lainnya. Atas pertambahan nilai tersebut 

maka investor akan mempercayai perusahaan atas kinerja tata kelola serta dalam 

pengelolaan atas modal intelektual yang dimiliki akhirnya akan menginvestasikan 

pada perusahaan tersebut.   

  

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berhubungan dengan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, peneliti 

merumuskan beberapa permasalahan penelitian yaitu: 

1. Apakah ukuran dewan berpengaruh terhadap intellectual capital 

performance ? 

2. Apakah direktur independen berpengaruh terhadap intellectual capital 

performance ? 

3. Apakah kepemilikan blockholder berpengaruh terhadap intellectual capital 

performance ? 

4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap intellectual capital 

performance ? 

5. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap intellectual 

capital performance ? 

6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap intellectual 

capital performance ? 
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7. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap intellectual capital 

performance ? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Penjabaran atas rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki 

tujuan untuk: 

1. Untuk menganalisis apakah board size berpengaruh terhadap intellectual 

capital performance. 

2. Untuk menganalisis apakah independent directors berpengaruh terhadap 

intellectual capital performance. 

3. Untuk menganalisis apakah blockholder ownership berpengaruh terhadap 

intellectual capital performance. 

4. Untuk menganalisis apakah managerial ownership berpengaruh terhadap 

intellectual capital performance. 

5. Untuk menganalisis apakah government ownership berpengaruh terhadap 

intellectual capital performance. 

6. Untuk menganalisis apakah institutional ownership berpengaruh terhadap 

intellectual capital performance. 

7. Untuk menganalisis apakah foreign ownership berpengaruh terhadap 

intellectual capital performance. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Perusahaan 

Hasil dari penelitian yang di teliti dipercaya dapat memberikan informasi 

mengenai IC bagi perusahaan dan menjelaskan bahwa pentingnya IC 

dalam peningkatan startegi serta kinerja dari perusahaan. 

2. Investor 

Penelitian ini dipercaya dapat menyampaikan informasi bagi investor 

dimana sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusam dalam 

menanam saham di perusahaan publik. 
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3. Akademis 

Hasil penelitian yang diteliti diharapkan dapat menyampaikan informasi 

bagi mahasiswa-mahasiswi untuk referensi bagi peneliti selanjutnya dan 

sebagai wawasan bagi pembaca tentang Intellectual Capital, Corporate 

Governance. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab, terdiri dari: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Tahap ini menceritakan mengenai latar belakang penelitian dan 

penulis memberikan penjelasan mengenai pemilihan topik pada 

penelitian. Bagian ini juga mengurai mengenai rumusan masalah 

penelitian, batasan masalah penelitian, tujuan dari penelitian ini, 

manfaat yang diterima dari proses pembuatan penelitian ini dan 

juga pembahasan mengenai sistematika penulisan. 

BAB II   KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Tahap ini menjelaskan mengenai tentang penelitian sebelumnya 

dan referensi materi pada penelitian ini. Bagian ini juga 

menguraikan penjelasan mengenai hubungan antara variabel yang 

akan mendukung hasil penelitian pada hasil uji. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Tahap ini mendeskripsikan mengenai variabel-variabel yang ada 

diteliti pada penelitian ini berserta rumus yang akan dipakai. Bab 

ini juga menguraikan mengenai teknik dalam cara mendapatkan 

data serta metode yang akan dipakai pada saat menguji variabel 

pada penelitian yang akan diteliti.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Tahap ini menjelaskan mengenai hasil pengujian dari penelitian 

hipotesis yang telah dilakukan dengan membahas hasil statistic dari 

kuesioner, uji data maupun uji hipotesis 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Tahap ini disebut sebagai tahap konklusi karena pada bagian ini 

menjabarkan tentang hasil akhir penelitian ini dan juga 

menjelaskan keterbatasan dalam proses pembuatan penelitian dan 

juga saran untuk penelitian berikutnya. 
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