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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi saat ini perubahan berlangsung sangat pesat dalam pergerakan 

dunia bisnis diberbagai aspek yang cenderung mengarah pada era ekonomi baru 

yang di dorong dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan 

ekonomi global memberikan dampak pada perubahan terhadap pengukuran dan 

pengelolaan suatu bisnis dikarenakan perusahaan harus mampu bertahan pada 

persaingan bisnis yang semakin ketat (Walidayni, 2017). Dengan adanya 

penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien mampu 

memicu pertumbuhan berbasis knowledege yang dapat memberikan keunggulan 

kompetitif serta dapat menjadi suatu senjata untuk memenangkan persaingan bisnis 

(Yusuf dan Sawitri (2009) dalam mahardika, dkk (2014)).   

Maka dari itu, perusahaan dituntut untuk memiliki strategi bisnis yang cerdas 

dan responsif agar mampu berkompetisi dengan para pesaingnya. Perusahaan – 

perusahaan yang masih memiliki strategi bisnis berbasis tenaga kerja (labour-based 

business) dengan konsep bahwa semakin tinggi jumlah pekerja yang dimiliki maka 

produktivitas akan semakin tinggi pula, kini mulai berubah menjadi strategi bisnis 

berbasis ilmu pengetahuan (knowledge-based business). Sebab, ilmu pengetahuan 

telah diakui sebagai komponen bisnis yang sangat penting serta merupakan 

sumberdaya yang sustainable untuk dapat memperoleh dan mempertahankan 

competitive advantage sebuah perusahaan (Solikhah dkk, 2010). Sehingga 

kecanggihan perkembangan jaringan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat 

merubah cara operasi bisnis dan kompetensi perusahaan. 

Para pelaku bisnis mulai menyadari bahwa kemampuan bersaing tidak hanya 

terdapat pada kekayaan fisik seperti kepemilikan mesin – mesin untuk mendorong 

kinerja operasional melainkan perusahaan telah memperhatikan kekayaan 

intelektual seperti teknologi informasi, inovasi dan sumber daya manusia dalam 

pengelolaan organisasi yang dimiliki. Dikarenakan organisasi bisnis semakin 

menitik beratkan pentingnya aset pengetahuan ke dalam suatu bentuk aktiva tidak 

berwujud (Agnes dalam puasanti, 2013). 
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Sebuah konsep yang digunakan dalam penelitian serta pengukuran aset tidak 

terwujud yaitu intellectual capital ialah aset tidak terwujud yang dapat memberikan 

sumber daya berbasis pengetahuan yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja 

ataupun kemampuan bersaing serta memberikan nilai dibanding perusahaan lain 

(Ulum, 2009). Intellectual Capital dipandang sebagai pengetahuan dalam 

pembentukan kekayaan intelektual dan pengalaman yang dapat digunakan untuk 

menciptakan kekayaan perusahaan. Intellectual Capital berupa organisasi, 

Kompetensi karyawan, hubungan dengan pelanggan, penciptaan inovasi, sistem 

komputer dan administrasi, sumber daya alam, hingga kemampuan atas teknologi 

juga bagian dari intellectual capita l(Riadi, 2019). 

Di indonesia sendiri, intellectual capital mulai berkembang setelah munculnya 

Pernyataan Standart Akutansi Keuangan (PSAK) No 19 (revisi 2000) mengenai 

aset tidak berwujud. Menurut PSAK No 19 (revisi 2009) Aset tidak berwujud 

adalah aset non moneter yang dapat di identifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik 

yang dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau 

jasa kepada pihak lain dengan tujuan untuk adsminitratif (Ulum, 2009). Aktiva 

tidak berwujud dalam PSAK No 19 paragraf 09 antara lain ilmu pengetahuan dan 

teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses yang baru, lisensi, hak 

kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merk dagang (termasuk 

merk produk atau brand names) dan lain sebagainnya. Dengan adanya PSAK 

mampu membuktikan bahwa intellectual capital di indonesia telah mendapat 

perhatian yang baik (Ramadhan, 2016).  

Intellectual capital dapat membentuk organisasi dalam merumuskan strategi, 

menilai eksekusi strategi, membentuk dalam keputusan diversifikasi dan ekspansi 

yang digunakan sebagai dasar untuk kompensasi dan mengkomunikasikan langkah 

– langkah bagi stakeholders eksternal (Farneti et al dalam Ashari dan Putra, 2016). 

Dengan adanya pengelolaan yang baik maka akan memberikan keuntungan yang 

besar dalam meningkatkan transparansi, meningkatkan kepercayaan sumber daya 

manusia dan stakeholders serta mendukung visi jangka panjang organisasi 

(Ferreira, 2011 dan Mouristen, 2001 dalam Ashari dan Putra, 2016). 

Namun begitu, perusahaan - perusahaan di indonesia masih kurang dalam 

mengimplementasikan intellectual capital dikarenakan banyak yang cenderung 
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masih menggunakan basis konvensional (conventional based) dalam menjalankan 

bisnisnya (Ramadhan, 2016). Penggunaan basis konvensional dianggap kurang 

efektif jika dibandingankan dengan penggunaan basis ilmu pengetahuan dan 

teknologi karena pada dasarnya perkembangan suatu bisnis akan berlangsung lebih 

cepat ketika melakukan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai 

basisnya. 

Perusahaan berbasis ilmu pengetahuan akan mampu mengelola sumberdaya 

dengan efektif dan ekonomis. Dibuktikan melalui perusahaan high technology 

seperti Apple, dimana perusahaan tersebut memiliki nilai kapitalisasi pasar yang 

tinggi. Pada tahun 2018 nilai kapitalisasi pasar Apple mampu menembus nilai US$1 

Triliun atau setara dengan Rp 14.496 Triliun (Merdeka, 2018). Hal tersebut dapat 

terjadi karena produk – produk yang dihasilkan banyak dipengaruhi oleh kreatifitas 

sumber daya manusia yang termasuk dalam modal intelektual yang tidak mampu 

dimasukkan kedalam laporan keuangan tradisional. Hal tersebut mampu 

menujukkan bahwa modal intelektual dapat memperlihatkan keunggulan 

kompetitif suatu perusahaan. Sehingga, informasi tersebut seharusnya perlu 

diungkapkan.  

Di indonesia, peraturan Bapepam Kep-134/BL/2006 menyatakan bahwa 

perusahaan yang sudah go public wajib menyampaikan laporan tahunannya baik 

berisi mengenai pengungkapan wajib maupun sukarela. Informasi mengenai modal 

intelektual merupakan informasi yang bersifat sukarela (setianto dan purwanto, 

2014).  

Menurut (Abeysekera, 2006) dalam (Wahyuni dan Rasmini, 2016) 

pengungkapan modal intelektual adalah sebuah laporan yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi perusahaan secara luas bagi pengguna laporan yang 

tidak ikut serta dalam proses penyusunan laporan tersebut sehingga para pengguna 

dapat memperoleh informasi yang mereka inginkan. 

Permasalahan yang timbul ialah pentingnya modal intelektual tidak searah 

dengan luasnya informasi yang diungkapkan dalam laporan. Menurut (Fitria (2012) 

dalam Prabowo (2014)) Pengungkapan intellectual capital pada laporan tahunan 

masih relatif kurang. Hal ini terjadi karena belum ada standar akuntansi yang 

mewajibkan untuk mengungkapkan informasi lebih mendalam mengenai 
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intellectual capital. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku 

di indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai Intellectual Capital. 

Regulasi tersebut tidak mengatur secara rinci bagaimana cara pengukuran dan item 

- item yang perlu di ungkapkan. 

Pengungkapan intellectual capital merupakan salah satu hal yang penting dalam 

pelaporan bagi pengguna laporan tahunan. Dikarenakan pengungkapan informasi 

dapat berguna bagi stakeholder untuk mengetahui mengenai aktivitas - aktivitas 

yang dilakukan melalui sumberdaya intelektual yang dimiliki dan mampu 

meminimalkan asimetri informasi. Informasi tersebut biasanya meliputi catatan 

mengenai pernyataan dan tambahan pengungkapan informasi lain yang terkait. 

Selain itu, pengungkapan modal intelektual dapat meningkatkan relevansi laporan 

tahunan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor serta loyalitas 

karyawan. Pengungkapan intellectual capital juga mampu memberikan gambaran 

mengenai kemampuan penciptaan kekayaan dan nilai perusahaan (Bruggen et al 

2009 dalam Utaman dan Khalid 2015). Sementara itu informasi mengenai modal 

intelektual menjadi sumber informasi bagi para investor sebagai salah satu dasar 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi (Juliandra dan susanto, 

2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor yang dapat mempengaruhi 

pengungkapan intellectual  capital. Adapun  faktor - faktor yang dapat 

mempengaruhi pengungkapan intellectual Capital yang dilakukan oleh perusahaan 

yaitu antara lain : Profitabilitas, Solvabilitas, Firm Size dan indeks Sri Kehati.  

Profitabilitas merupakan kemampuan dalam mendapatkan laba (profit) dari 

pendapatan (earning) terkait penjualan, aset dan ekuitas berdasarkan dasar 

pengukuran tertentu. Perolehan laba yang tinggi kemungkinan diperoleh  melalui 

kemampuan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan. Maka dari itu dengan 

semakin tingginya tingkat profitabilitas yang didapatkan maka akan cenderung 

berpengaruh terhadap pengungkapan informasi dalam  laporan tahunan karena hal 

tersebut mampu memberikan sinyal positif bagi stakeholder bahwa perusahaan 

dalam kondisi yang baik  ( Utama dan Khafid, 2015). 

Solvabilitas merupakan sumber pendanaan yang didapat melalui hutang. 

pendanaan hutang ini digunakan untuk membiayai aset perusahaan.  Dalam hal ini, 
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tingginya tingkat solvabilitas maka akan cenderung melakukan pengungkapan 

informasi yang lebih luas dalam laporan tahunan kepada pihak yang berkepentingan 

(Looke dalam Juliandara dan Susanto, 2015). Sebab hal ini dimaksudkan untuk 

menunjukkan walaupun memiliki tingkat hutang yang tinggi akan tetapi perusahaan 

tetap memiliki kinerja yang baik terutama terkait dengan modal intelektual 

sehingga akan mampu membayar kewajibannya. 

Firm Size menggambarkan besar kecilnya ukuran perusahaan yang biasanya di 

ukur dengan mengetahui total aktiva (Sujoko dan Soebiantoro dalam Puasanti, 

2013). Ukuran perusahaan dengan skala besar biasanya memiliki aktivitas yang 

lebih banyak dibandingkan dengan yang berskala kecil. Maka dari itu semakin 

besarnya ukuran perusahaan maka tingkat pengungkapan informasi akan cenderung 

lebih luas dikarenakan para kelompok stakeholders yang berkepentingan akan lebih 

sering mengawasi ukuran perusahaan yang besar mengenai pengelolaan modal 

intelektual yang dimiliki oleh perusahaan. 

Indeks Sri Kehati merupakan indeks hijau yang diterbitkan oleh Yayasan Kehati 

dengan nama indeks saham Sustainable and Responsible Investment (SRI)-

KEHATI yang diluncurkan pada tanggal 8 juni 2009, dengan mengacu pada United 

Nations’ Principles for Responsible Investment (PRI). Indeks ini merupakan hasil 

kerja sama Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) dengan Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

Indeks Sri Kehati adalah salah satu indeks yang menjadi indikator pergerakan 

harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks Sri Kehati memiliki pola kinerja 

yang cukup tinggi. Dibuktikan bahwa sejak diluncurkan pada tahun 2009 indeks Sri 

Kehati memiliki kinerja yang konsisten dengan nilai rata – rata 10%. Sehingga 

indeks ini mampu menjadi bechmark bagi investor ataupun manajer untuk 

melakukan investasi dalam menentukan perusahaan mana yang memiliki kinerja 

paling baik dalam menjalankan usahanya dari sisi tata kelola finasial, sosial maupun 

lingkungan secara berkelanjutan (CRMS, 2015). 

Saat ini indeks Sri Kehati menjadi satu – satunya referensi bagi prinsip investasi 

yang menitik beratkan pada isu Environmental, Social and Good Governance 

(ESG) di pasar modal indonesia. Dengan menggunakan standar pada pemilihan 

yang dapat masuk untuk memiliki ataupun menerapkan prinsip Sustainable and 
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Responsible Invesment (SRI). Melalui indeks ini, Kehati berusaha menciptakan 

mutualisme antara dunia konservasi dan sektor bisnis. Mekanisme yang dilakukan 

pada proses seleksi konstituen indeks Sri Kehati yaitu : seleksi pertama pada bisnis 

inti kepada perusahaan yang tidak melakukan aktivitasnya dalam hal pestisida, 

Nuklir, Persenjataan, Tembakau, Alkohol, Pornografi, Perjudian, Genetically 

Modified Organism (GMO) dan Pertambangan Batu Bara (Coal Mining), seleksi 

kedua pada aspek keuangan perusahaan memiliki kapitalisasi pasar diatas Rp 1 

Triliun, perusahaan harus memiliki aset diatas Rp 1 Triliun, perusahaan memiliki 

free float ratio diatas 10% dan perusahaan memiliki price earning ratio (PER) yang 

positif, seleksi ketiga pada aspek fundamental yang meliputi beberapa bidang, 

diantaranya: Tata kelola perusahaan, Lingkungan, Keterlibatan Masyarakat, 

Perilaku bisnis, Sumber daya manusia dan Hak asasi manusia (Kehati, 2010). 

Indeks ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi terbuka kepada 

masyarakat luas mengenai ciri – ciri dari perusahaan yang terpilih pada indeks Sri 

Kehati yang di anggap memiliki keragaman bentuk dalam usahanya berkaitan 

dengan kepedulian terhadap lingkungan, tata kelola perusahaan, keterlibatan 

masyarakat, sumber daya manusia, hak asasi manusia, dan perilaku bisnis dengan 

dengan etika bisnis yang diterima di tingkat internasional. 

Salah satu perusahaan yang mampu mengelola sumber daya manusia dengan 

baik yaitu PT Jasa Marga. Dibuktikan bahwa PT Jasa Marga berhasil meraih 

penghargaan dalam ajang Indonesia Human Capital Award (IHCA)-V-2019. 

Dengan Penghargaan ini menunjukkan bahwa selain melakukan ekspansi 

pembangunan Jalan Tol secara masif, Perseroan juga mambangun dan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Hal ini 

mampu mengindikasi bahwa PT Jasa Marga (Persero) telah menyiapkan sumber 

daya manusia yang berkualitas untuk bersaing pada kemajuan teknologi digital. 

Karena keberhasilan adopsi teknologi sangat ditentukan oleh manusia dalam 

organisasi. Saat ini perseroan mengadopsi pendekatan growth mindset. Sehingga 

hal ini membuat PT Jasa Marga telah membangun arsitektur human capital, yang 

merupakan sistem untuk mendorong Growth Mindset seluruh insan Jasa Marga 

(Manajemen, 2019). 
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Hal ini memiliki keterkaitan dengan intellectual capital, tentunya masing – 

masing perusahaan yang terdaftar di indeks Sri Kehati yakni memiliki keunikan 

tersendiri dalam menangani ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan 

implementasi sistem atau proses yang baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, 

pengetahuan mengenai pasar dan merk dagang (termasuk merk produk) dan lain 

sebagainya sebagai wujud dari perilaku bisnis yang didasarkan atas hubungan 

dengan sumber daya manusia, hak asasi manusia ataupun keterlibatan masyarakat. 

Dengan begitu, dapat di asumsikan bahwa perusahaan yang memiliki performa 

yang baik akan melakukan pengungkapan informasi secara lebih meluas pada 

laporan tahunannya mengenai pengelolaan kinerja bisnisnya kepada masyarakat 

sebagai bukti bahwa kinerja perusahaan baik. Sehingga hal tersebut dapat dicirikan 

memiliki tingkat profitabilitas, solvabilitas dan ukuran perusahaan yang besar untuk 

menunjang kegiatan operasi. Kepentingan ataupun isu – isu yang muncul pada 

pengungkapan intellectual capital menyebabkan munculnya imbal balik keuangan 

berupa keuntungan yang diperoleh. Maka dari itu konsekuensinya diperlukan telaah 

lebih lanjut untuk melihat apakah rasio keuangan yang mencerminkan kinerja 

keuangan perusahaan dalam indeks sri kehati mampu mempengaruhi aktivitas 

pengungkapan intellectual capital. 

Saat ini telah terdapat 25 emiten (perusahaan) yang menjadi bagian penting dari 

indeks Sri Kehati. Proses seleksi emiten yang dilakukan setiap dua kali dalam 

setahun yaitu pada bulan April dan Oktober. Nama – nama yang mampu lolos 

seleksi kemudian diumumkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui website 

www.idx.co.id.  

Dengan memiliki kinerja yang konsisten dan dilihat secara historis lima tahun 

kebelakang pada tahun 2014 hingga 2018. Indeks Sri Kehati mampu mengalami 

pertumbuhan sebesar 47% dibandingkan indeks yang lainnya (Putriadita, 2018). 

Maka hal ini mampu mengindikasikan adanya respon postif dari para investor yang 

bersedia membayar harga premium dari saham perusahaan yang berkategori 

Sustainable and Responsible indeks Sri Kehati. Sehingga pola kinerja indeks ini 

sesuai dengan tren bagi para investor di berbagai belahan dunia. Dengan adanya 

pola kinerja yang baik maka dapat ditunjukkan bahwa perusahaan memiliki 

tanggung jawab yang lebih untuk mempertahankan konsistensinya. 

http://www.idx.co.id/
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Berdasarkan latarbelakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas dan Firm Size terhadap 

pengungkapan Intellectual Capital” 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan sebelumnya, 

maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :  

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Intellectual 

Capital? 

2. Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Intellectual 

Capital? 

3. Apakah Firm Size berpengaruh terhadap pengungkapan Intellectual 

Capital? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan 

intellectual capital. 

2. Untuk menganalisis adanya pengaruh solvabilitas terhadap pengungkapan 

intellectual capital. 

3. Untuk menganalisis adanya pengaruh firm size terhadap pengungkapan 

intellectual capital. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut : 

1. Akademisi 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperkaya 

ilmu pengetahuan terhadap tingkat pengungkapan intellectual capital. 

2. Perusahaan 

 Penelitian ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk lebih 

meningkatkan kualitas pengungkapan intellectual capital dalam laporan 
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tahunannya, sehingga dapat memberikan competitive advantange 

perusahaan  dalam dunia bisnis. 

3. Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan investor 

dalam pengambilan keputusan investasi. 

 


