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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Modal intelektual adalah suatu informasi kekayaan intelektual yang 

mampu untuk mengelola ancaman dalam kehidupan suatu perusahaan 

sehingga dapat mempengaruhi keunggulan bersaing (Suwarti, Mindarti & 

Setianingsih, 2016). Selanjutnya, modal intelektual kini dirujuk sebagai faktor 

penyebab sukses yang penting, karena itu modal intelektual akan semakin 

menjadi suatu perhatian dalam kajian strategi perusahaan dalam mencapai 

tujuan perusahaan yaitu untuk memperoleh keuntungan. 

Dalam dunia bisnis modern, model intelektual telah menjadi aset yang 

sangat bernilai (Suwarti et al, 2016). Hal ini menimbulkan tantangan bagi 

para akuntan untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengungkapkannya 

dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, penting untuk menilai kinerja 

modal intelektual dari suatu perusahaan dan juga meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja modal intelektual karena dalam jangka panjang hal ini 

akan memberikan kontribusi pada perusahaan.  

Modal intelektual dapat didefinisikan sebagai jumlah dari apa yang 

dihasilkan oleh tiga elemen utama organisasi yaitu human capital, structural 

capital dan relational capital yang berkaitan dengan pengetahuan dan 

teknologi yang dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaan berupa 
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keunggulan bersaing organisasi (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Terdapat 

beberapa alasan mengapa perusahaan perlu melakukan pengungkapan modal 

intelektual (Bruggen, Vergauwen & Dao, 2009). Pengungkapan modal 

intelektual dapat membantu perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi 

antara perusahaan dengan stakeholder. Selain itu, pengungkapan modal 

intelektual dapat meningkatkan relevansi laporan keuangan, pengungkapan 

modal intelektual juga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas 

karyawan serta stakeholders lainnya. Melalui pengungkapan modal intelektual 

perusahaan dapat memberikan bukti tentang nilai sesungguhnya perusahaan 

dan kemampuan penciptaan kekayaan perusahaan. 

Dalam sistem manajemen yang berbasis pengetahuan, modal 

konvensional seperti sumber daya alam, sumber daya keuangan dan aktiva 

fisik lainnya menjadi kurang penting dibandingkan dengan modal yang 

berbasis pada pengetahuan dan teknologi (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). 

Seiring berkembangnya ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi, 

mendorong kebutuhan stakeholder terhadap informasi yang lengkap tentang 

kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan. Transparansi informasi yang 

dinyatakan dalam pengungkapan wajib pada laporan keuangan tidak cukup 

menggambarkan kondisi perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, 

perusahaan melakukan pengungkapan sukarela untuk mempengaruhi pasar 

(Saifudin dan Niesmawati, 2017). Salah satu informasi yang termasuk dalam 

pengungkapan sukarela yaitu modal intelektual. 
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Anatan (2010) menjelaskan dalam kondisi perubahan lingkungan 

bisnis yang dinamis seperti saat ini, penilaian aset berdasarkan sumber daya 

muncul sebagai jawaban dalam pengelolaan bentuk-bentuk aset intelektual. 

Melalui penilaian modal intelektual, perusahaan dapat mengelola dan 

mengembangkan aset yang dimiliki sehingga bermanfaat bagi upaya 

pencapaian keunggulan kompetitif berkelanjutan. 

Menurut Purnomosidhi (2006), modal intelektual memberi perusahaan 

suatu peluang yang sangat besar bagi perusahaan untuk meningkatkan 

nilainya melalui penciptaan laba (profit generation), strategic positioning 

(pangsa pasar, kepemimpinan, reputasi), akuisisi inovasi dari perusahaan lain, 

loyalitas konsumen, pengurangan biaya, dan peningkatan produktivitas. 

Perusahaan-perusahan yang sukses dalam bisnisnya adalah perusahaan-

perusahaan yang senantiasa memaksimumkan nilai dari modal intelektualnya.  

Menurut Kumala dan Sari (2016) hal menarik yang menyebabkan 

penelitian ini dilakukan dalam konteks Indonesia adalah pertama, belum 

adanya standar yang menetapkan item-item apa saja yang termasuk dalam aset 

tak berwujud yang harus dilaporkan baik mandatory maupun voluntary 

disclosure. Kedua, rendahnya daya saing dan minimnya keunggulan 

kompetitif yang terjadi di Indonesia sehingga dengan lebih memberdayakan 

intellectual capital melalui perwujudan yang dikembangkan dalam 

peningkatan inovasi, sehingga diharapkan mampu untuk melakukan 
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pengembangan ataupun diferensiasi produk guna meningkatkan daya saing di 

tingkat global. 

Penelitian yang terkait dengan pengungkapan modal intelektual telah 

banyak dilakukan dan masih terdapatnya hasil yang tidak konsisten dari 

penelitian sebelumnya membuat isu ini menjadi penting untuk diteliti. 

Penelitian Suwarti et al (2016) dan Harahap, Kristanti & Dillak (2018) 

menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan modal intelektual. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar 

melakukan aktivitas lebih banyak daripada perusahaan dengan ukuran kecil. 

Hal ini menjadi pusat perhatian para investor untuk mengambil keputusan. 

Semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi pula tuntutan terhadap 

keterbukaan informasi dibandingkan perusahaan yang lebih kecil (Suwarti et 

al, 2016). 

Sementara penelitian dari Ashari & Putra (2016) menunjukkan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual 

dikarenakan ukuran perusahaan tidak selalu memperluas pengungkapan modal 

intelektul. Menurutnya perusahaan besar memang selalu melakukan aktivitas 

yang lebih banyak dan biasanya memiliki berbagai macam unit usaha yang 

berpotensi menciptakan nilai jangka panjang yang berbeda, namun hal 

tersebut tidak selalu membuat perusahaan lebih memiliki kesadaran untuk 

meningkatkan pengungkapan modal intelektualnya. 

Pengaruh Ukuran Perusahaan... Lingsir India Anteng Tunggil Putri, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019 
 



5 
 

Utama dan Khafid  (2015) serta Kumala & Sari (2016) mencoba 

menginvestigasi pengaruh leverage terhadap pengungkapan modal intelektual 

dan menemukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

modal intelektual. Hal ini karena luas pengungkapan modal intelektual 

digunakan sebagai sarana untuk mengurangi biaya keagenan (agency cost) 

ketika tingkat ketergantungan perusahaan semakin tinggi. 

Sebaliknya, menurut Kateb (2014) meneliti bahwa leverage 

berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual. Namun 

penelitian Ashari & Putra (2016) menemukan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual, hal ini dikarenakan 

perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi akan mengurangi 

pengungkapan modal intelektual dengan maksud untuk mengurangi sorotan 

dari pemilik obligasi. 

Wahyuni & Rasmini (2016) menyatakan bahwa komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Semakin 

banyak jumlah komisaris indepeden dalam dewan, akan semakin memberikan 

pengaruh dalam pengungkapan modal intelektual. Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Ashari dan Putra (2016) yang mengungkapkan bahwa 

komisaris independen memilki pengaruh signifikan yang positif.  

Sebaliknya pada penelitian Suwarti et al  (2016) menyatakan bahwa 

komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal 

intelektual. Berbeda halnya dengan penelitian Saifudin & Niesmawati (2017) 
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yang hasilnya menunjukan bahwa komisaris independen tidak memiliki 

pengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. 

Menurut Al-Hamadeen & Suwaidan (2014) serta Baldini & Liberatore 

(2016) menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif dan 

memiliki high correlation terhadap modal intelektual. Sebaliknya, menurut 

Kateb (2014) meneliti bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif 

terhadap pengungkapan modal intelektual. Sementara menurut penelitian 

Wahyuni & Rasmini (2016) menyatakan konsentrasi kepemilikan tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual capital. Menurutnya 

perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan yang lebih besar tidak 

memberikan pengaruh untuk dapat mengungkapkan lebih banyak informasi 

yang dimiliki perusahaan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Harahap et al (2018) yang 

melakukan penelitian mengenai analisa pengaruh leverage, profitabilitas dan 

ukuran perusahaan terhadap pengungkapan modal intelektual dengan objek 

penelitian di perusahaan sektor perbankan di BEI tahun 2013-2016.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat 

pada variabel independen penelitian. Variabel independen yang digunakan 

Harahap et al (2018) adalah leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan, 

sedangkan variabel dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, leverage, 

komisaris independen dan konsentrasi kepemilikan. Penelitian ini mengganti 

variabel profitabilitas dengan variabel komisaris independen dan konsentrasi 
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kepemilikan dikarenakan sebagian besar manajer berasumsi bahwa apabila 

perusahaan sudah profitable maka pengungkapan modal intelektual yang 

diungkapkan cenderung akan lebih kecil. Selain itu,  karena adanya saran dari 

penelitian  Harahap et al (2018) untuk penelitian selanjutnya agar memasukan 

variabel lain yang mempengaruhi pengungkapan modal intelektual seperti 

komisaris independen dan konsentrasi kepemilikan mengingat belum 

terjelaskannya variabel tersebut pada penelitian Harahap et al (2018). 

Perbedaan selanjutnya adalah pada objek penelitian dan periode 

penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya menggunakan objek 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dan menggunakan data penelitian 

tahun 2013-2016 namun pada penelitian ini memperluas objek di perusahaan 

sektor keuangan dan menggunakan data penelitian tahun 2016-2017.  

Alasan mengapa penelitian ini memilih perusahaan sektor keuangan 

untuk diteliti karena perusahaan sektor keuangan sangat menarik untuk diteliti 

karena perusahaan ini mempunyai modal intelekual yang merupakan faktor 

utama dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Sektor keuangan terdiri 

dari perusahaan perbankan, asuransi, perusahaan efek, lembaga pembiayaan, 

dan lainnya. Menurut Firer & Williams (2005) industri perbankan salah satu 

sektor yang paling intensif modal intelektualnya. Selain itu, Bank dan asuransi 

juga  dikategorikan sebagai industri yang berbasis pada intelektualitas yang 

berinovasi dalam produk dan jasa, serta pengetahuan dan fleksibilitas 

merupakan aspek kritis yang menentukan kesuksesan bisnis (Sianipar, 2009). 
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Periode penelitian ini menggunakan tahun 2016-2017 agar menggambarkan 

kondisi yang relatif baru di pasar modal Indonesia. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijaksanaan 

untuk lebih banyak mengungkap modal intelektual dalam laporan keuangan 

perusahaan dan menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam 

pengambilan keputusan investasi terhadap perusahaan-perusahaan  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

modal intelektual? 

2. Apakah leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal 

intelektual? 

3. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

modal intelektual? 

4. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan modal intelektual? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah penelitian diatas, maka penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan modal intelektual. 

2. Untuk mengetahui pengaruh positif leverage terhadap pengungkapan 

modal intelektual. 

3. Untuk mengetahui pengaruh positif komisaris independen terhadap 

pengungkapan modal intelektual. 

4. Untuk mengetahui pengaruh positif konsentrasi kepemilikan terhadap 

pengungkapan modal intelektual. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang ada 

kaitannya dengan penelitian ini, antara lain : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para 

akademisi dalam mengembangkan penelitian dimasa yang akan datang, 

serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi khususnya 

dibidang akuntansi mengenai tingkat pengungkapan modal intelektual. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis 

sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijaksanaan untuk 

lebih banyak mengungkap modal intelektual dalam laporan keuangan 

perusahaan. 
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b. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi terhadap perusahaan-perusahaan  yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

c. Bagi peneliti 

Sebagai literatur dan bahan masukan tambahan serta sebagai 

referensi penelitian selanjutnya dalam hal pengungkapan modal 

intelektual 
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