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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi, inovasi teknologi dan persaingan ketat pada akhir-akhir ini 

memaksa perusahaan mengubah cara mereka menjalankan bisnisnya. Agar 

dapat terus bertahan dengan cepat perusahaan-perusahaan mengubah dari 

bisnis yang berbasis pada tenaga kerja (labor based business) menuju bisnis 

berbasis pengetahuan (knowledge based business). Seiring dengan perubahan 

ekonomi berkarakteristik ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dengan 

penerapan manajemen pengetahuan maka kemakmuran suatu perusahaan akan 

bergantung pada penciptaan transformasi dan kapitalisasi dari pengetahuan itu 

sendiri sehingga modal yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi 

menjadi lebih penting (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Hal ini membawa 

sebuah peningkatan perhatian intellectual capital sebagai alat menentukan 

nilai perusahaan. Selain itu, intellectual capital juga mempunyai hubungan 

dan peran nyata serta positif baik dalam strategi dan operasional perusahaan 

untuk menciptakan keunggulan bersaing, sehingga manajemen perlu untuk 

menaruh perhatian dan mengelola intellectual capital (Rachmawati, 2012).  

Salah satu definisi tentang intellectual capital yang paling 

komprehensif dikemukakan oleh CIMA (2001) dalam Mangena et al. (2010), 

intellectual capital adalah kepemilikan pengetahuan dan pengalaman, 

keahlian, kemampuan menciptakan hubungan yang baik dengan para 
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stakeholder, dan kemampuan teknologi yang ketika diaplikasikan dapat 

memberikan keunggulan kompetitif  bagi organisasi. Dalam dekade terakhir 

ini intellectual capital dianggap penting untuk diungkap dan diperbincangkan 

karena mengandung intangible asset yang digunakan untuk menentukan nilai 

perusahaan (Nugroho, 2012). 

Di Indonesia, pengungkapan informasi keuangan dan nonkeuangan 

yang disajikan dalam laporan tahunan didukung regulasi yaitu  Bapepam Kep-

134/ BL/ 2012 yang menyatakan kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan 

laporan tahunan. Selain itu terdapat PSAK No. 19 (revisi 2009) yang mengatur 

tentang aset tidak berwujud. Akan tetapi, informasi mengenai item intellectual 

capital tidak diatur dalam regulasi tersebut. Dengan demikian, pengungkapan 

informasi intellectual capital merupakan pengungkapan yang bersifat sukarela 

(Ningsih dan Laksito, 2014). Sehingga informasi terkait dengan intellectual 

capital yang diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan masih minim 

dilakukan di Indonesia (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Tingkat 

pengungkapannya pun setiap perusahaan tentu akan berbeda karena tidak ada 

peraturan yang mengatur tentang pengungkapan ini. 

Meskipun demikian pengungkapan yang bersifat voluntary penting 

dilakukan saat ini karena telah menjadi salah satu pertimbangan bagi investor 

dalam keputusan investasinya. Pengungkapan intellectual capital merupakan 

suatu cara yang penting untuk melaporkan sifat alami dari nilai tak berwujud 

yang dimiliki oleh perusahaan (Artinah, 2013). Pengungkapan intellectual 

capital juga dianggap perlu oleh manajemen perusahaan untuk memenuhi 
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kebutuhan pengguna informasi, sehingga asimetri informasi antara keduanya 

dapat diminimalisir (Nugroho, 2012). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Lina (2013) tentang faktor-

faktor penentu pengungkapan intellectual capital yang terdiri dari 4 variabel 

independen yaitu kinerja perusahaan, lama listing di BEI, ukuran perusahaan, 

serta tingkat pertumbuhan perusahaan. Penelitian ini yang membedakan 

dengan penelitian sebelumnya adalah periode waktu yang digunakan yaitu 2 

tahun, perusahaan yang diteliti yaitu perusahaan perbankan dan penambahan 

variabel umur perusahaan yang mengacu pada penelitian Meizaroh dan 

Lucyanda (2012), variabel leverage, proporsi komisaris independen, dan 

konsentrasi kepemilikan yang mengacu pada penelitian Nugroho (2012). 

Kinerja perusahaan adalah pengukuran prestasi perusahaan yang 

ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen 

yang kompleks dan sulit karena menyangkut efektivitas pemanfaatan modal, 

efisiensi, dan rentabilitas dari kegiatan perusahaan (Meriewaty dan Setyani, 

2005). Rasio profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan 

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh 

laba yang dihasilkan (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Oleh karena itu, dengan 

semakin besarnya profitabilitas perusahaan maka kemampuan finansial 

perusahaan semakin naik. Pengungkapan informasi termasuk pengungkapan 

intellectual capital tidaklah tanpa biaya oleh sebab itu dengan semakin 

membaiknya kemampuan finansial perusahaan akan semakin memperbesar 

tingkat pengungkapan intellectual (Suhardjanto dan Wardhani, 2010).  
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Lama listing perusahaan di BEI menunjukkan periode waktu suatu 

perusahaan eksis dalam dunia bisnis. Perusahaan yang sudah sekian lama 

terdaftar di BEI akan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih 

banyak dalam hal mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh publik. 

Sehingga informasi yang diungkapkan juga semakin luas, lengkap, dan 

memadai untuk memenuhi kebutuhan yang ada (Lina, 2013).  

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan 

kapitalisasi pasar (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Perusahaan yang berukuran 

besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga 

berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap 

kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga 

perusahaan besar akan menghadapi tuntutan lebih besar dari para stakeholder 

untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan (Nuryaman, 2009). 

Tingkat pertumbuhan perusahaan merupakan besar kemampuan 

perusahaan dalam mempertahankan posisinya dalam industri dan dalam 

ekonomi secara umum (Fahmi, 2011). Akhtaruddin dan Hossain (2008) 

menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan 

menyediakan kompensasi yang lebih baik. Oleh karena itu, perusahaan perlu 

untuk menyediakan informasi rinci melalui pengungkapan yang memadai 

sehingga dapat mendorong investor untuk melakukan investasi ke dalam 

perusahaan. 

Umur perusahaan merupakan awal perusahaan melakukan aktivitas 

operasional hingga dapat mempertahankan eksistensi dalam dunia bisnis. 
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Guna menciptakan keyakinan pada pihak luar atas kualitas perusahaannya, 

maka perusahaan akan semakin memperluas pengungkapan intellectual 

capital (Nugroho, 2012). 

Leverage yang berarti besarnya aktiva yang diukur dengan pembiayaan 

hutang, dimana hutang berasal dari kreditor. Perusahaan dengan tingkat 

leverage tinggi akan menanggung biaya keagenan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan yang tingkat leverage rendah (Nugroho, 

2012). Kondisi tersebut memotivasi perusahaan untuk mengungkapkan 

informasi tentang intellectual capital secara lebih luas guna mengurangi biaya 

keagenan. 

Efektivitas fungsi pengawasan dewan tercermin dari komposisinya. 

Komposisi keanggotaan dewan, dalam hal ini semakin besar proporsi anggota 

yang berasal dari luar perusahaan (komisaris independen) akan menjadikan 

peranan dewan komisaris semakin efektif dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, karena dianggap semakin 

independen (Nuryaman, 2009). Komisaris independen sebagai pihak yang 

netral dalam perusahaan diharapkan mampu menjembatani adanya asimetri 

informasi yang terjadi antara pihak pemilik dengan pihak manajer. Sehingga 

proporsi komisaris independen juga merupakan faktor yang penting dalam 

pengungkapan intellectual capital. 

Variabel terakhir dalam penelitian ini adalah konsentrasi kepemilikan. 

Konsentrasi kepemilikan merupakan sejumlah saham yang beredar yang 

dimiliki oleh pemegang saham suatu perusahaan. Variabel tersebut diadopsi 
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dengan alasan bahwa semakin besar tingkat kepemilikan maka semakin besar 

power voting dalam pengambilan keputusan perusahaan terkait dengan 

pengungkapan intellectual capital (Nugroho, 2012).  

Perusahaan perbankan dipilih dalam penelitian ini karena industri 

perbankan merupakan salah satu perusahaan intensif intellectual capital (Lina, 

2013). Selain itu, dari aspek intelektualnya, secara keseluruhan karyawan di 

perusahaan perbankan lebih homogen dibandingkan dengan perusahaan 

ekonomi lainnya (Kubo dan Saka, 2002 dalam Marisanti, 2012). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul: “FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN INTELLECTUAL CAPITAL 

(Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2011-2012)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah:  

1. Apakah kinerja perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

intellectual capital? 

2. Apakah lama listing di BEI berpengaruh terhadap pengungkapan 

intellectual capital? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

intellectual capital? 
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4. Apakah tingkat pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap 

pengungkapan intellectual capital? 

5. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual 

capital? 

6. Apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual capital? 

7. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap 

pengungkapan intellectual capital? 

8. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan 

intellectual capital? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji apakah kinerja perusahaan berpengaruh terhadap 

pengungkapan intellectual capital. 

2. Untuk menguji apakah lama listing di BEI berpengaruh terhadap 

pengungkapan intellectual capital. 

3. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

pengungkapan intellectual capital. 

4. Untuk menguji apakah tingkat pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

terhadap pengungkapan intellectual capital. 

5. Untuk menguji apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap 

pengungkapan intellectual capital. 

6. Untuk menguji apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan 

intellectual capital. 
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7. Untuk menguji apakah proporsi komisaris independen berpengaruh 

terhadap pengungkapan intellectual capital. 

8. Untuk menguji apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap 

pengungkapan intellectual capital. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dan ingin diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

  Bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan akademisi, memberikan 

bukti empiris mengenai cakupan pengungkapan intellectual capital yang 

dipengaruhi oleh kinerja perusahaan, lama listing di BEI, ukuran 

perusahaan, tingkat pertumbuhan perusahaan, umur perusahaan, leverage, 

proporsi komisaris independen, dan konsentrasi kepemilikan.  

2. Secara Praktisi 

   Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

antara lain: 

a. Bagi perusahaan, dapat memberikan bukti secara empiris mengenai 

pentingnya intellectual capital yang bisa dijadikan pertimbangan 

dalam menyusun annual report. 

b. Bagi pengguna informasi keuangan, terutama investor, diharapkan 

dapat dijadikan acuan sebagai pertimbangan dalam membuat 

keputusan investasi, mengingat pengungkapan informasi intellectual 

capital  merupakan salah satu hal yang penting bagi stakeholders.  
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c. Bagi pihak regulator, khususnya IAI dan Bapepam –LK, memberikan 

referensi untuk membuat regulasi yang lebih baik mengenai item-item 

pengungkapan intellectual capital. 

d. Bagi ilmu pengetahuan, sebagai bahan untuk menambah daftar 

pustaka yang akan digunakan bagi pihak-pihak yang berminat 

mendalami pengetahuan dalam bidang intellectual capital. 

E. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, penelitian ini akan diruangkan dalam lima bab 

pembahasan, adapun sistematika pembahasan yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori penelitian, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, sampel, 

metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, definisi 

operasional, pengukuran variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang prosedur pengambilan sampel, deskripsi 

data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. 
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BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang berasal dari hasil 

penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, 

keterbatasan penelitian, saran yang diharapkan berguna dan 

memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan 

memberikan manfaat bagi pembaca yang ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut. 

 


