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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini perekonomian sekarang telah meningkat sangat 

pesat dan memaksa perusahaan untuk dapat mengubah strategi dari jenis usaha yang 

berbasis industrial dengan perusahaan yang berbasis pengetahuan. Ekonomi baru 

yang menggunakan basis pengetahuan memiliki keunggulan lebih dibanding 

dengan jenis ekonomi yang industrial, karena jenis ekonomi ini menciptakan suatu 

jenis usaha yang unik yang tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain. Perbandingan 

ini dapat kita lihat dari perusahaan-perusahaan seperti Mc. Donald yang mendapati 

persaingan di dalam usaha makanannya yaitu Burger King, ataupun seperti Coca-

Cola yang memiliki banyak persaing yang mencoba untuk mengikuti produk 

mereka. 

Perusahaan berbasis pengetahuan akan lebih fokus dalam berinvestasi 

pada aset yang tidak berwujud (intangible asset) dibandingkan pada aset berwujud 

(tangible asset). Perekonomian yang dapat dilihat oleh kita sekarang yang telah 

berinovasi di bidang teknologi aplikasi seperti Facebook, Netflix, dan Amazon 

bahwa pasar telah menilai perusahaan dengan nilai yang lebih tinggi terhadap 

perusahaan yang memiliki aset tidak berwujud dibanding dengan perusahaan yang 

tidak memiliki aset tidak berwujud. Suatu aset dapat dikatakan sebagai aset tidak 

berwujud ialah aset yang berupa merek, hak paten, hak cipta, maupun lisensi. Aset-

aset tidak berwujud ini sendiri juga di artikan sebagai intellectual property, dimana 

merupakan suatu kekayaan intelektual yang terdapat oleh perusahaan seperti modal 

intelektual (intellectual capital). 

Intellectual Capital mulai dikenal oleh masyarakat dunia setelah adanya 

penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap modal intelektual. Stewart (1997) 

dalam penelitian ini melakukan pengungkapan bahwasanya intellectual capital 

adalah material yang dapat diformalisasikan untuk menciptakan aset yang bernilai 

lebih tinggi. PSAK No. 19 revisi tahun 2009, menjadi satu patokan bahwa modal 

intelektual telah menjadi suatu pembahasan di dalam Ekonomi di Indonesia. modal 

intelektual masih baru di kalangan perusahaan sehingga untuk pelaporannya sendiri 
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masih tidak terlalu kompleks pada perusahaan yang terdapat pada Indonesia, hal ini 

juga dapat dipengaruhi oleh modal intelektual masih bersifat Voluntary, tetapi 

untuk menghasilkan laporan keuangan yang komprehensif dan lengkap, perusahaan 

dianjurkan untuk mengungkapkan modal intelektual pada laporan tahunan 

meskipun tidak diwajibkan PSAK (PSAK No. 1 revisi 1998, par 10). 

Haji dan Ghazali (2013) mengartikan bahwa modal intelektual diartikan 

sebagai satu pengetahuan yang ditransformasi menjadi keuntungan, yang dapat 

diartikan bahwa pengetahuan yang terdapat pada perusahaan dapat dipakai dalam 

mendapatkan keuntungan, dan modal intelektual juga diartikan sebagai sumber 

daya non-moneter dan tidak berwujud yang dikuasai perusahaan yang bisa 

menciptakan nilai (value creation) baru di dalam perusahaan. Adapun bagian-

bagian dari modal intelektual yang terdiri dari:  

1. Human Capital (HC), merupakan suatu nilai tidak berwujud yang terdapat 

di dalam kemampuan setiap individu karyawan perusahaan seperti 

pengalaman, kemampuan, serta keunggulan yang terdapat di dalam 

individu tersebut. 

2. Structural Capital (SC), merupakan sumber daya yang ditemukan pada 

perusahaan itu sendiri setelah semua karyawan meninggalkan perusahaan, 

sumber daya ini dapat berupa prosedur, sistem, database, ataupun hak 

kekayaan dari  intelektual yang terdapat pada perusahaan. 

3. Relational Capital (RC), dapat diartikan sebagai suatu sumber daya yang 

dimiliki perusahaan berupa hubungan relasi internal maupun eksternal 

yang dimiliki perusahaan. 

Perusahaan yang didirikan oleh para pengusaha terdapat tujuan serta latar 

belakang, terdapat banyak perusahaan di dunia ini dengan jenis industri yang 

berbeda sehingga terbangun jenis karakteristik yang berbeda-beda dalam setiap 

perusahaan. Karakteristik perusahaan terbagi menjadi umur perusahaan, jenis 

industri, leverage. Goebel, (2015) menyampaikan bahwa beberapa peneliti 

sebelumnya menemukan bahwa umur perusahaan dapat berefek pada nilai 

perusahaan. Dan pada penelitian dari Goebel, (2015) menyatakan bahwasanya 

terdapat hubungan negatif antara umur perusahaan terhadap nilai modal intelektual. 

Umur perusahaan dapat dilihat dari jangka waktu lamanya suatu perusahaan 
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didirikan, perusahaan-perusahaan yang baru cenderung signifikan di dalam 

pertumbuhan ekonomi perusahaan, dan bertolak belakang terhadap perusahaan 

yang sudah lama berdiri, yang dapat kita lihat pada perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar di BEI. 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Dalam perusahaan dasarnya memiliki kompenen posisi keuangan yang 

akan mencatat nilai ekuitas yang dianggap sebagai book value pada perusahaan dan 

terdapat nilai saham yang terdapat dalam bursa efek yang akan berdampak pada 

nilai market pada perusahaan. Perusahaan yang terdapat pada bursa atau yang dapat 

disebut sebagai perusahaan terbuka diperbolehkan untuk memperjual belikan 

saham yang diperoleh perusahaan. Dalam nilai moral terdapat permintaan beserta 

penawaran yang dapat mengakibatkan naik atau turunnya nilai saham pada pasar. 

Penilaian publik dapat mengakibatkan nilai saham suatu perusahaan menjadi tinggi 

atau rendah dari nilai yang telah dicatat oleh perusahaan. 

Pada jaman ini publik menilai perusahaan bukan lagi dilihat dari aset 

berwujud dari perusahaan, tetapi menilai dari inovasi dan pengetahuan yang 

terdapat pada perusahaan. Hal dari perbedaan nilai buku dan nilai pasarlah yang 

akan disebut sebagai modal intelektual. Modal intelektual di Indonesia untuk saat 

ini belum mendapatkan klarifikasi sebagai aset tidak berwujud hal ini ada pada 

PSAK No. 19. Hal ini dikarenakan belum ada kriteria akuntansi dalam pencatatan 

aset tidak berwujud yang dapat melengkapi modal intelektual. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Dari pembahasan yang telah dijabarkan diatas, penulis ingin mengetahui 

hubungan antara corporate governance dengan intellectual capital pada 

perusahaan-perusahaan yang terdapat pada (BEI). Maka penulis menyusun 

perumusan masalah pada penelitian diantaranya: 

1. Apakah kepemilikan menejerial perusahaan dapat berpengaruh pada 

modal intelektual perusahaan? 

2. Apakah kepemilikan institusional perusahaan memiliki pengaruh 

terhadap modal intelektual perusahaan? 
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3. Apakah kepemilikan pemerintahan dapat berpengaruh pada modal 

intelektual perusahaan? 

4. Apakah konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh terhadap modal 

intelektual perusahaan? 

5. Apakah tipe industri memiliki pengaruh terhadap modal intelektual 

perusahaan? 

6. Apakah umur perusahaan memiliki pengaruh terhadap modal intelektual 

perusahaan? 

7. Apakah leverage memiliki pengaruh terhadap modal intelektual 

perusahaan? 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada pada penelitian, maka tujuan dari 

penelitian adalah: 

1. Untuk menelusuri pengaruh kepemilikan manejerial perusahaan terhadap 

modal intelektual perusahaan. 

2. Untuk menelusuri pengaruh kepemilikan institusional perusahaan 

terhadap modal intelektual perusahaan. 

3. Untuk menelusuri pengaruh kepemilikan pemerintahan terhadap modal 

intelektual perusahaan. 

4. Untuk menelusuri pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap modal 

intelektual perusahaan. 

5. Untuk menelusuri pengaruh tipe industri terhadap modal intelektual 

perusahaan. 

6. Untuk menelusuri pengaruh umur perusahaan terhadap modal intelektual 

perusahaan. 

7. Untuk menelusuri pengaruh leverage terhadap modal intelektual 

perusahaan. 
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1.4.2  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat untuk investor modal intelektual dapat 

menjadi acuan penilaian baru bagi perusahaan, karena kini merupakan era digital 

dimana perusahaan dengan perlahan-lahan telah mengubah sektor industrinya 

sehingga investor dapat menjadikan modal intelektual sebagian acuan dalam 

investasi. Adapun manfaat lain dari penelitian ini ialah dapat sebagai referensi 

untuk penelitian berikutnya. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran-

gambaran umum yang ada pada penelitian ini. Yang terdapat pembagian uraian 

menjadi lima bagian: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bagian ini peneliti akan memberikan penjelasan tentang latar belakang 

pada penelitian, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematika penelitian. 

BAB II:  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini peneliti akan memberikan penjelasan mengenai teori yang 

akan digunakan peneliti dalam menganalisa pokok masalah, cara peneliti 

dalam mendapatkan data, serta memberikan jabaran penelitian terdahulu 

untuk mendukung hasil penelitian ini. 

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Bab ini peneliti akan mendeskripsikan tentang rancangan penelitian, cara 

mendapatkan data serta memberikan penjelasan tentang perumusan pada 

setiap variabel. 

BAB IV:  ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini adalah bab yang mengisi hasil dari penelitian dalam menguji data. 

Hasil penelitian tersebut dijelaskan berdasarkan metode pada bab 

sebelumnya. 

BAB V:  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan bagian konklusi dari rangkaian penelitian yang telah 

dijalankan penulis dalam penyelesaian skripsi. Penulis memberikan 
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penjabaran secara lengkap hasil akhir serta memberikan saran agar dapat 

memberikan evaluasi perbaikan untuk penelitian berikutnya. 
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