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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi perkembangan teknologi informasi  dan komunikasi 

mengalami kemajuan pesat yang mengakibatkan perusahaan harus mengubah cara 

bisnis mereka. Perusahaan harus melakukan suatu perubahan untuk 

mempertahankan eksistensinya melalui peningkatan sumber daya manusia serta 

teknologi. Perusahaan untuk tetap bisa bertahan di era globalisasi, maka pelaku 

bisnis harus mampu menghadapi arus perubahan melalui strategi khusus yang 

semula berdasarkan pada tenaga kerja (labor based business) menjadi strategi 

yang berdasarkan pada pengetahuan (knowledge based business). Bahkan 

pengetahuan telah menjadi mesin baru dalam pengembangan suatu bisnis. Adanya 

perubahan strategi bisnis diharapkan perusahaan dengan sumber daya yang 

dimilikinya dapat mengelola aktivitas-aktivitas bisnis secara efektif dan efisien. 

Kesadaran akan pentingnya sumber daya pengetahuan (intellectual capital) yang 

dikelola oleh perusahaan semakin tinggi sejalan dengan peningkatan persaingan 

antar perusahaan dalam melakukan bisnisnya. Keberhasilan sebuah perusahaan 

yaitu dilihat dari pengetahuan dan kompetensi dari sumber daya yang tinggi dalam 

melakukan kegiatan bisnis (Faradina, 2015). 

Di Indonesia pengungkapan mengenai modal intelektual masih sangat 

minim (Author, 2017). Pengungkapan informasi keuangan dan nonkeuangan yang 
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disajikan dalam laporan tahunan didukung oleh 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, mengakibatkan 

pengungkapan modal intelektual menjadi minim dan membuat timbulnya asimetri 

informasi antara perusahaan dengan pengguna laporan keuangan. Asimetri 

informasi dapat menyebabkan keputusan ekonomi yang diambil oleh stakeholders 

menjadi kurang tepat. Oleh karenanya, modal intelektual perlu diungkapkan oleh 

perusahaan (Author, 2017). 

Menurut Bruggen et al. (2009) terdapat beberapa alasan mengapa 

perusahaan perlu pengungkapan modal intelektual diantaranya yaitu modal 

intelektual dapat membantu perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi. 

Selain itu, pengungkapan modal intelektual dapat meningkatkan relevansi laporan 

keuangan. Pengunngkapan modal intelektual juga dapat meningkatkan 

kepercayaan dan loyalitas karyawan serta stakeholderslainnya. Terakhir, melalui 

pengungkapan modal intelektual perusahaan dapat memberikan bukti tentang nilai 

sesungguhnya perusahaan dan kemampuan penciptaan kekayaan perusahaan. 

Modal intelektual dapat memberikan manfaat bagi perusahaan jika berjalan 

searah dengan perkembangan informasi, namun permasalahan akan timbul jika 

modal inetelektual tidak sejalan dengan perkembangan informasi. Manfaat modal 

intelektual dapat memberikan kontribusi dengan kegunaan dan nilai tambah bagi 
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perusahaan bahwa informasi dinyatakan secara jelas dan berguna bagi berbagai 

pihak. Pihak yang bersangkutan dengan intellectual capital bisa dari berbagai 

sumber diantaranya yaitu karyawan, struktur internal organisasi dan hubungan 

pasar. Namun, jika kurangnya pengungkapan modal intelektual akan berakibat 

pada informasi yang tidak jelas dan akan berpengaruh pada keputusan yang 

diambil stakeholdersmenjadi kurang tepat. 

Perusahaan di Indonesia dianggap kurang memiliki keunggulan kompetitif 

serta kurang memiliki inovasi yang tinggi sehingga menyebabkan daya saing yang 

rendah. Penurunan ini membuat pemerintah berupaya meningkatkan daya saing. 

Salah satu bentuk upaya pemerintah yaitu dengan pemanfaatan keunggulan 

industri nasional serta peningkatan SDM industri dan teknologi serta inovasi. 

Penerapan bisnis yang berbasis pengetahuan akan memiliki dampak terhadap 

pelaporan keuangan (Yudianti, 2000 dalam Asfahani, 2017). 

Pada penelitian ini peneliti akan meneliti dan menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi intellectual capital disclosurepada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017. Variabel independen 

yang digunakan terdiri dari tipe auditor, ukuran perusahaan, kinerja keungan, umur 

perusahaan, tingkat pertumbuhan dan leverage. Penelitian ini dilakukan di sektor 

perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017 dengan alasan 

bahwa bank yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan 

memiliki prospek laporan keuangan yang lebih detail dan bagus dari pada 

perusahaan lain yang belim listing di BEI. Perbankan juga merupakan salah satu 
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sektor yang paling intensif modal intelektualnya. Selain itu, dari aspek intelektual 

secara keseluruhan karyawan di sektor perbankan lebih homogen dibandingkan 

dengan sektor ekonomi lainnya. 

Tipe auditor yang memiliki reputasi baik seperti KAP big four, yang 

merupakan KAP yang memiliki tingkat reputasi yang baik dan independen. Tipe 

auditor yang memiliki reputasi yang baik cenderung dalam mengaudit laporan 

keuangan dengan kualitas hasil audit lebih baik dibanding KAP non big four 

karena memiliki tingkat pengalaman, pengetahuan yang tinggi. KAP yang 

berafiliasi dengan big four memiliki sumber daya yang lebih baik dibandingkan 

dengan KAP non big four (Aprisa, 2016). 

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan 

kapitalisasi pasar (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Ukuran bank yang lebih besar 

cenderung menghadapi biaya keagenan yang lebih tinggi. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan adalah dengan melakukan penambahan item pengungkapan serta 

luas pengungkapan. Salah satunya yaitu pengungkapan modal intelektual. 

Pengungkapan informasi tentang nilai perusahaan tidak lagi dipandang dari 

aset fisik yang dimiliki. Untuk itu kinerja keungan diperlukan untuk mengatasi 

masalah keagenan sebuah perusahaan memiliki nilai lebih dari sekedar aset 

berwujudnya. Maka pihak-pihak yang berkepentingan mulai merasa perlu untuk 

melakukan perluasan dalam melakukan penilaian suatu perusahaan supaya 

melakukan analisis secara menyeluruh. Pemanfaatan dan pengungkapan dapat 

diperoleh dari salah satunya dengan pengungkapan modal intelektual yang dimiliki 
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suatu perusahaan sebagai salah satu perwujudan dari adanya pengungkapan 

intangible asset perusahaan. 

Umur bank yang semakin panjang yang memiliki banyak pengalaman 

maka bank akan memilah informasi apa saja yang perlu atau tidak untuk 

diungkapkan. Selain itu, umur perusahaan merefleksikan bahwa perusahaan 

mampu bertahan dalam kompetisi bisnis yang ada. Perusahaan yang dapat 

bertahan dalam kompetisi bisnis cukup lama menandakan perusahaan tersebut 

dapat mengelola dengan baik mengelola kekayaan yang dimilikinya. Sehingga 

menimbulkan biaya keagenan agar informasi yang terpercaya diterima oleh pihak 

eksternal bank. Dengan demikian, perluasan pengungkapan informasi dalam 

laporan tahunan dapat dijadikan sebagai sarana bagi bank untuk mengurangi biaya 

keagenan. 

Perusahaan yang lebih bertumbuh memerlukan pengungkapan yang lebih 

memadai karena hal ini akan mengurangi terjadinya asimetri informasi. 

Perusahaan yang tingkat pertumbuhannya meningkat merupakan bentuk 

pemberian sinyal positif yang diberikan bank kepada pengguna laporan keuangan. 

Stakeholders memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang aktivitas-

aktivitas perusahaan sebagai pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, 

perusahaan perlu untuk menyediakan informasi rinci melalui pengungkapan yang 

memadai yaitu pengungkapan modal intellectual sehingga dapat mendorong 

investor untuk melakukan investasi ke dalam perusahaan dan dapat menambah 

kekayaan perusahaan serta menciptakan keunggulan kompetitif. 
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Leverage merupakan ukuran kinerja keuangan yang dapat dijadikan 

pertimbangan bank untuk melakukan pengungkapan informasi bank secara lebih 

luas. Perusahaan dengan leverage yang tinggi cenderung memiliki biaya keagenan 

yang tinggi sebagai akibat adanya potensi transfer kekayaan dari debt-holders 

kepada pemegang saham dan manajer pada bank tersebut. Kondisi tersebut 

memotivasi perusahaan untuk mengungkapkan informasi tentang intellectual 

capital secara lebih luas guna mengurangi biaya keagenan. 

Penelitian terhadap pengungkapan modal intelektual telah banyak 

dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Author (2017), hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, kinerja keuangan dan 

tingkat pertumbuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan 

modal intelektual. Sedangkan, keinformatifan laporan keuangan, risiko, dan 

leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Hasil 

penelitian yang dikemukakan oleh Aprisa (2016) menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan, tipe auditor dam tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan 

modal intelektual, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

mengungkapan modal intelektual. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asfahani 

(2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual capital sedangkan leverage, 

umur perusahaan dan kepemilikan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pengungkapan intellectual capital. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Utama (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan 



7 
 

institusi berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan modal intelektual, 

variabel profitabilitas dan leverage berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan modal intelektual sedangkan kepemilikan asing dan kepemilikan 

pemerintah terbukti tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan modal 

intelektual. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) hasilnya menunjukkan 

bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja intellectual capital tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual sedangkan leverage dan 

size berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul 

”ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  

INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE (Studi Empiris Pada Perusahaan 

Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2017)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah tipe auditor berpengaruh terhadap intellectual capital disclosure? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap intellectual capital 

disclosure? 

3. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap intellectual capital disclosure? 

4. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap intellectual capital disclosure? 

5. Apakah tingkat pertumbuhan berpengaruh terhadap intellectual capital 

disclosure? 
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6. Apakah leverage berpengaruh terhadap intellectual capital disclosure? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tipe auditor terhadap intellectual 

capital disclosure. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

intellectual capital disclosure. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap 

intellectual capital disclosure. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap 

intellectual capital disclosure. 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan terhadap 

intellectual capital disclosure. 

6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh leverage berpengaruh terhadap 

intellectual capital disclosure. 

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 Intellectual Capital Disclosure yang dipengaruhi oleh tipe 
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auditor, ukuran perusahaan, kinerja keuangan, umur perusahaan, tingkat 

pertumbuhan, dan leverage. 

2. Secara Praktis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

a. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

pembaca tentang intellectual capital disclosure serta dapat menjadi referensi 

untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

b. Bagi Peneliti, penelitian ini memberikan manfaat sebagai pengalaman dalam 

melakukan penelitian dan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan 

dan pengetahuan tentang intellectual capital disclosure. 

c. Bagi Investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan keputusan bagi investor dalam memilih perusahaan untuk 

melakukan investasi. 

d. Bagi Perusahaan, penelitian ini dijadikan sebagai bahan referensi bagi 

manajemen perusahaan dalam menyusun kebijakan, terutama kebijakan yang 

berkaitan dengan pengungkapan informasi intellectual capital disclosure 

pada laporan tahunan sehingga laporan tahunan perusahaan memiliki nilai 

lebih.  

E. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, penelitian ini akan diruangkan dalam lima bab 

pembahasan, adapun sistematika pembahasan yaitu: 
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BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

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 variabel penelitian, desain penelitian, 

populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, variabel dan 

pengukurannya, metode pengumpulan data, dan metode analisis. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang prosedur pengambilan sampel, deskriptif 

data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. 

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. 

 


