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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

  Era globalisasi yang memunculkan persaingan bebas, membuat 

persaingan antar perusahaan semakin meningkat. Semakin ketatnya 

persaingan antar perusahaan ini membuat perusahaan melakukan berbagai 

perubahan. Salah satu bentuk perubahan yang terjadi adalah dalam 

penyampaian informasi aset tetap. Selama ini perusahaan kurang 

memperhatikan informasi aset tidak berwujud yang dimiliki jika dibandingkan 

dengan informasi aset tetap lainnya. 

  Di dalam PSAK No. 19 (Revisi 2009) tentang aset tidak berwujud 

membedakan aset tetap dan aset tidak berwujud berdasarkan elemen mana 

yang lebih signifikan. Misalnya, piranti lunak komputer pada mesin yang 

dikendalikan komputer dan tidak dapat beroperasi tanpa piranti lunak tersebut 

merupakan bagian integral (tidak terpisahkan) dari piranti kerasnya sehingga 

diperlakukan sebagai bagian dari aset tetap. Hal yang sama diterapkan pada 

sistem operasi suatu komputer. Apabila piranti lunak bukan merupakan bagian 

integral dari piranti kerasnya, piranti lunak komputer tersebut diperlakukan 

sebagai aset tidak berwujud. (PSAK No. 19 (Revisi 2009) Aset Tidak 

Berwujud, 2009) 
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 Kieso, et al. (2008)  menyatakan bahwa : 

“Intangible assets have three main characteristics.  
1. They are identifiable. To be identifiable, an intangible assets 

must either be separable from the company (can be sold or 
transfer), or it arises from a contractual or legal right from 
which economic benefits will flow to the company. 

2. They lack physical existence. Tangible assets such as property, 
plant and equipment have physical form. Intangible assets, in 
contrast, derive their value from the rights and privileges 
granted to the company using them.  

3. They are not monetary assets. Assets such as bank deposits, 
accounts receivable, and long-term investments in bond and 
shares also lack physical substance. However, monetary assets 
derive their value from the right (claim) to receive cash or cash 
equivalents in the future. Monetary assets are not classified as 
intangibles“ 
 

   Berdasarkan karakteristik di atas maka nampak jelas perbedaan 

antara aset tidak berwujud dengan aset lainnya, yaitu aset tidak berwujud tidak 

memiliki bentuk fisik.Selain itu, aset tidak berwujud juga berbeda dengan 

monetary assets walaupun sama-sama tidak memiliki bentuk fisik. 

  Agar dapat terus bertahan dengan cepat perusahaan-perusahaan 

mengubah dari bisnis yang didasarkan pada tenaga kerja (labor-based 

business) menuju knowledge based business (bisnis berdasarkan 

pengetahuan), dengan karakteristik utama ilmu pengetahuan. Seiring dengan 

perubahan ekonomi yang memiliki karakteristik ekonomi yang berbasis ilmu 

pengetahuan dengan penerapan manajemen pengetahuan (knowledge 

management) maka kemakmuran suatu perusahaan akan bergantung pada 

suatu penciptaan transformasi dan kapitalisasi dari pengetahuan itu sendiri. 

(Kadir dan Tjiptohadi, 2003) 
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  Ada beberapa penggunaan istilah populer yang menunjukkan 

semakin dikenalnya knowledge asset pada dunia bisnis internasional. Istilah-

istilah tersebut antara lain adalah intellectual capital, knowledge capital, 

knowledge organizations, learning organizations, organizational learning, 

information age, knowledge era, information assets. Intangible assets, 

intangible management, hidden value, dan human capital.Istilah yang kini 

makin sering dikenali, yaitu Intellectual Capital. (Wicaksana, 2011). 

Intellectual Capital sendiri merupakan salah satu pendekatan yang digunakan 

dalam penilaian dan pengukuran intangible assets. 

  Dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan 

dapat diperoleh bagaimana cara menggunakan sumber daya lainnya secara 

efisien dan ekonomis, yang nantinya akan memberikan keunggulan bersaing. 

(Kadir dan Tjiptohadi, 2003). Karena fenomena manajemen pengetahuan ini 

semakin berkembang di Indonesia terutama setelah munculnya Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 19 (Revisi 2000) tentang aset tidak 

berwujud.PSAK No. 19 (Revisi 2000) ini sendiri telah mengalami revisi pada 

tahun 2009 menjadi PSAK No. 19 (Revisi 2009) tentang aset tidak berwujud. 

  Penyajian sumber daya dalam neraca perusahaan sebagian besar 

dalam aset fisik atau financial. Meskipun demikian, banyak perusahaan yang 

beroperasi dalam bidang industri yang berbasis pengetahuan, memperlakukan 

aset terpenting yang mereka miliki yang tidak pernah disajikan dalam neraca 

sebagai Intellectual Capital (IC). Aset tak berwujud ini yang meliputi proses 
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organisasi, know-how karyawan, dan hubungan yang mendukung atau 

menciptakan kekayaan (keuntungan) bagi perusahaan. (Boedi, 2008) 

  Bhasin (2008) menyatakan bahwa : 

The inclusion of IC in corporate financial statements would result 
in a balance sheet that more realistically describes the value of the 
company and displays all relevant assets from which the company 
expects to obtain benefits in the coming years. 
 
Dimasukkannya IC dalam laporan keuangan perusahaan akan 

menghasilkan neraca yang lebih realistis menggambarkan nilai perusahaan 

dan menampilkan semua aset yang relevan dari mana perusahaan 

mengharapkan untuk memperoleh manfaat di tahun-tahun mendatang. 

Bhasin (2008) menjelaskan bahwa terdapat tiga keuntungan di 

dalam melakukan pengungkapan sukarela dari intellectual capital, yaitu: 

1. Biaya pinjaman yang lebih rendah. 

2. Relevansi nilai yang lebih tinggi.  

3. Penurunan asimetri informasi. 

Selain itu, menurut Asmara dan Sylvia (2011) kesuksesan 

perusahaan saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh fasilitas produksi, modal 

keuangan dan kepemilikan, tetapi lebih ditentukan oleh nilai invisible dan 

untouchable pada aset tidak berwujud seperti: hubungan baik dengan partner 

bisnis, merek, ide-ide, proses bisnis, budaya perusahaan, know-how dan 

inovasi. 

Pentingnya aset tidak berwujud dalam kesuksesan perusahaan 

diindikasikan oleh kenaikan kapitalisasi saham yang cukup tinggi dan adanya 
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selisih antara nilai buku dengan nilai kapitalisasi saham.Hal ini terjadi pula di 

beberapa perusahaan Indonesia. Asmara dan Sylvia (2011) 

Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Asmara dan Sylvia 

(2011) yang meneliti pengaruh tingkat pengungkapan aset tidak berwujud 

dalam laporan tahunan terhadap reaksi investor dalam harga saham pada 

perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Jakarta pada 

tahun 2004. Hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan 

antara tingkat pengungkapan aset tidak berwujud terhadap reaksi investor 

dalam harga saham. 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh tingkat 

pengungkapan aset tidak berwujud dalam laporan tahunan terhadap harga 

saham untuk perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2010 -2011. 

  Sektor keuangan terdiri dari perusahaan perbankan, asuransi, 

perusahaan efek, lembaga pembiayaan, dan lainnya. Sektor ini dipilih karena 

menurut Permono (2011) industri perbankan adalah salah satu sektor yang 

paling intensif modal intelektualnya. Selain itu, dari aspek intelektual, secara 

keseluruhan karyawan di sektor keuangan lebih homogen dibandingkan 

dengan sektor ekonomi lainnya. Bank dan asuransi dapat dikategorikan 

sebagai industri yang berbasis pada intelektualitas yang berinovasi dalam 

produk dan jasa, serta pengetahuan dan fleksibilitas merupakan aspek kritis 

yang menentukan kesuksesan bisnis. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

  Salah satu informasi yang dapat diberikan dalam laporan akuntansi 

adalah informasi mengenai aset tidak berwujud perusahaan. Informasi 

mengenai asset tidak berwujud perusahaan saat ini dianggap sangat penting. 

Boedi (2008) mengungkapkan bahwa kecilnya pelaporan intellectual capital 

yang tidak disajikan secara eksternal akan berdampak kurangnya informasi 

bagi investor tentang pengembangan sumber daya tak berwujud perusahaan 

sehingga akan menyebabkan persepsi investor akan resiko menjadi lebih 

tinggi. 

  Namun, dibalik banyaknya kegunaan pengungkapan informasi 

mengenai intellectual capital, perusahaan menghadapi kendala dalam 

penilaian intellectual capital tersebut. Kesulitan penilaian intellectual capital 

ini mengakibatkan ketidak mampuan perusahaan untuk melaporkan nya dalam 

laporan keuangan. 

  Adanya masalah dalam pengungkapan aset tidak berwujud 

tentunya membuat perusahaan mempertimbangan sejauh mana manfaat yang 

dapat diperoleh oleh perusahaan dari pengungkapan aset tidak berwujud. 

Karena itu penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: Apakah 

terdapat pengaruh antara tingkat pengungkapan aset tidak berwujud dengan 

harga saham. 

 

 

 



7 
 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris 

mengenai pengaruh antara pengungkapan aset tidak berwujud terhadap harga 

saham. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a) Bagi Praktisi: 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagaimana 

pengaruh pengungkapan asset tidak berwujud terhadap reaksi investor 

dalam harga saham. 

b) Bagi Peneliti: 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya 

mengenai aset tidak berwujud. 

c) Bagi Akademisi: 

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai 

manfaat yang dapat diterima dari adanya pengungkapan aset tidak 

berwujud. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Penulis melakukan penelitian pada perusahaan keuangan yang list 

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2011 melalui media internet. 

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada Oktober 2012 sampai dengan 

selesai. 
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1.6  Metode Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang bertujuan untuk 

menjelaskan hubungan antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. 

Peneliti menggunakan checklist sebagai instrumen penelitian untuk 

pengambilan data yang bersumber dari laporan tahunan (annual report) 

periode tahun 2010-2011 dari perusahaan-perusahaan keuangan yang 

sahamnya listingdi Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya dilakukan pengujian 

hipotesis yang telah ditentukan. Periode waktu yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pooled data, yaitu berupa data yang terdiri atas beberapa 

sampel dan dalam periode waktu pengamatan lebih dari 1 periode. (Sekaran, 

2009). Satuan pengamatan yang menjadi objek penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Tingkat pengungkapan aset tidak berwujud perusahaan emiten terdaftar, di 

Bursa Efek Indonesia, yang dimuat dalam laporan tahunan perusahaan 

periode 2010-2011.  

2. Pergerakan harga saham selama 21 hari, yaitu 10 hari sebelum tanggal 

publikasi laporan tahunan, pada saat publikasi laporan tahunan, dan 10 

hari setelah tanggal publikasi laporan tahunan periode tahun 2010-2011.  

  Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder. Data sekunder diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Populasi 

sampling dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan keuangan yang 

terdaftar di BEI untuk periode tahun 2010 dan 2011. Populasi sasaran dari 
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penelitian ini adalah perusahaan keuangan yang mengungkapkan informasi 

aset tidak berwujud. 

Tabel 1.1 

Perusahaan keuangan yang listing di BEI pada tahun 2010-2011  

Sub Sektor Keuangan 
Jumlah 

Perusahaan 
Bank 32 
Financial Institution 17 
Insurance 10 
Securities Company 14 
Other Finance 3 

Jumlah 76 
 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda (multiple regression analysis) karena analisis tersebut dapat 

digunakan sebagai model prediksi terhadap suatu variabel dependen dari 

beberapa variabel independen, dengan model analisis sebagai berikut:  

Y= β0+β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+ β5X5+ β6X6+ β7X7 + ε  

Dimana:  

Y = Reaksi Investor dalam Harga Saham  

X1 = Tingkat Pengungkapan Strategy  

X2 = Tingkat Pengungkapan Processes 

X3 = Tingkat Pengungkapan Customers  

X4 = Tingkat Pengungkapan Technology  

X5 = Tingkat Pengungkapan Human Capital  

X6 = Tingkat Pengungkapan Innovation, Research and Development  
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X7 = Perbedaan antara ROA Perusahaan dan Rata-rata Industri Β0 = 

Konstanta Β1 = Koefisien Regresi Variabel X1  

Β2 = Koefisien Regresi Variabel X2  

Β3 = Koefisien Regresi Variabel X3 

Β4 = Koefisien Regresi Variabel X4  

Β5 = Koefisien Regresi Variabel X5  

Β6 = Koefisien Regresi Variabel X6  

Β7 = Koefisien Regresi Variabel X7  

ε = Error term 

  Pengujian hipotesis dilakukan sebagai berikut: 

a) Uji Statistik F untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan atau secara 

keseluruhan (uji hipotesis). Uji statistik dengan tingkat keyakinan 95% 

(α = 0,05).  

b) Uji Koefisien Determinasi (R2) untuk melihat besar variasi dari 

variabel independen secara simultan dalam mempengaruhi variabel 

dependen. Nilai R2 berada antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1 atau 

100%, maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen.  

c) Uji Statistik tuntuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen. Uji statistik dengan tingkat 

keyakinan 95% (α = 0,05). 

 


