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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

 Sebuah organisasi harus mampu merencanakan atau memiliki strategi dalam 

menjalanakan aktivitasnya, baik organisasi nirlaba maupun organisasi yang 

berorientasi laba. Strategi perusahaan tidak terdapat dalam laporan keuangan, 

namun laporan keuangan sejatinya adalah hasil dari implementasi strategi. 

Intellectual capital merupakan salah satu wujud dari strategi perusahaan. Menurut 

Low dan Kahfut (dalam Taliyang et al, 2011) intellectual capital tergambarkan 

sebagai aset tak berwujud (intangible asset) berupa teknologi, informasi 

pelanggan, merk, reputasi dan budaya perusahaan. Aset tersebut tidak ternilai 

harganya dan merupakan elemen bersaing bagi perusahaan.  

 Oliviera et al (2008) mengemukakan bahwa akuntansi telah gagal dalam 

mengakui intengible assets (human resources, customer relationships, dan 

sebagainya) secara penuh. Fakta ini menunjukkan bahwa laporan keuangan 

tradisional kehilangan relevansinya sebagai instrumen pengambilan keputusan. 

Model akuntansi yang ada saat ini tidak mampu menggambarkan company’s long 

term value sebagai sebuah faktor kunci (Lev & Zarowin, 1999). Company’s long 

term value sesungguhnya terletak pada intengible yang dimiliki oleh perusahaan. 

Meskipun dalam laporan keuangan tradisional perusahaan telah mencantumkan 

nilai intengible asset yang dimiliki, namun hal tersebut masih dirasa kurang 

karena masih banyaknya company’s long term value yang belum diungkapkan. 

 Pengungkapan atas intengible yang tidak dilakukan secara keseluruhan akan 

menyebabkan munculnya asimetri informasi dengan para pengguna laporan 
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keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan dasar 

bagi para pengguna dalam mengambil keputusan, maka jika asimetri informasi 

meningkat, kesalahan dalam mengambil keputusan akan semakin besar. 

Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini tentunya akan berpengaruh pada 

perusahaan. Oleh karena itu, pengungkapan atas intellectual capital yang dimiliki 

oleh sebuah entitas perlu untuk dilakukan.  

 Informasi mengenai intellectual capital dapat menjadi informasi tambahan 

bagi pengambilan keputusan penting oleh stakeholders. Keputusan yang dibuat 

oleh stakeholders menjadi lebih akurat, jika dalam proses pengambilan keputusan 

semua informasi yang diperlukan telah diungkapkan oleh perusahaan. Keakuratan 

keputusan yang dibuat oleh stakeholders akan berdampak pada perusahaan. 

 Selain stakeholder salah satu teori yang berkaitan dengan pengungkapan 

sukarela ialah teori legitimasi. Teori legitimasi sangat berkaitan erat dengan teori 

stakeholder (Guthrie et al, 2006). Hal ini berhungan dengan tanggung jawab 

organisasi terhadap pihak internal maupun eksternal organisasi tersebut. Menurut 

Guthrie et al (2006) dari sudut pandang teori legitimasi sebuah perusahaan akan 

melaporkan secara sukarela mengenai aktifitas-aktifitasnya jika manajemen 

merasa bahwa hal tersebut merupakan apa yang diharapakan oleh masyarakat.  

Deegan (dalam Guthrie et al., 2006) adanya kontrak sosial antara organisasi 

dengan masyarakat tempatnya beroperasi, menuntut perusahaan untuk bersikap 

responsif terhadap harapan sosial yang ada. Dengan melakukan pengungkapan 

atas intellectual capital yang dimilikinya perusahaan berusaha untuk 

mempertahankan eksistensinya dengan cara mendapatkan pengakuan dari publik 

atas kekayaan intelektual tersebut.  
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 Pengungkapan intellectual capital menjadi hal penting yang harus dilakukan 

oleh perusahaan. Sebab, informasi mengenai intellectual capital yang dimiliki 

akan menjadi kunci kekuatan perusahaan dimata stakeholders. Pengungkapan 

intellectual capital ini sebaiknya dilakukan oleh semua perusahaan dari berbagai 

jenis industri yang ada. Hasil penelitian Rylander dan Ross (2002) menyimpulkan 

bahwa faktor yang paling mendominasi nilai perusahaan saat ini khususnya bagi 

perusahaan hi-tech dan jasa profesional ialah intellectual capital. Sebagai salah 

satu bagian dari perusahaan hi-tech, perusahaan  yang bergerak di industri 

otomotif sebaiknya mengelola intellectual capitalnya secara efektif serta 

melakukan pengungkapan atas hal tersebut.  

 The Assosiation of Indonesia Automotive Industri (GAIKINDO) 

menyebutkan bahwa industri otomotif Indonesia saat ini sedang berkembang 

pesat. Industri ini juga merupakan  industri yang paling siap dalam menghadapi 

MEA. Hal tersebut didasarkan pada bertambahnya nilai investasi asing pada 

industri otomotif di Indonesia, khususnya datang dari perusahaan multinasional  

ke pasar ASEAN.  

 Pada tahun 2005 Indonesia tergolong dalam the third-largest car market di 

Asia Tenggara setelah Thailand dan Malaysia (Nag, Banerjee, & Chatterjee, 

2007). Namun saat ini Indonesia telah mampu menguasai pasar otomotif ASEAN 

sebesar 34% dan berada di posisi kedua setelah Thailand yang memiliki pangsa 

pasar sebesar 43,5%. Melihat kondisi tersebut GAIKINDO optimis bahwa di 

tahun 2020 Indonesia akan mampu melampaui posisi Thailand saat ini.  

 Data dari AAF (ASEAN Automotive Federation) menunjukkan hasil 

produksi dan penjualan kendaraan bermotor di ASEAN. Berikut adalah urutan 
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penjualan dan produksi kendaraan bermotor di ASEAN pada tahun 2015. 

Tabel 1.1. Penjualan dan Produksi Kendaran Roda Empat di ASEAN (2015) 

Sumber: www.asean-autofed.com/ 

Tabel 1.2. Penjualan dan Produksi Kendaran Roda Dua di ASEAN (2015) 

COUNTRY SALES PRODUCTION 

Indonesia           6,708,384    5,698,637 

Thailand          1,639,090   1,807,325 

Philippines             850,509 795,840 

Malaysia             380,802 382,218 

Singapore                7,459 - 

TOTAL 9,586,244 8,684,020 

Sumber: www.asean-autofed.com/ 

 

 Data di atas menunjukkan bahwa baik dalam hal produksi maupun 

penjualan kendaraan roda empat, Indonesia dan Thailand menempati urutan 

tertinggi di ASEAN selama tahun 2015.  Kedua negara ini menyumbang produksi 

kendaraan roda empat sebesar 77,29% dari total produksi di ASEAN. Selain itu, 

kedua negara juga menyumbangkan sebesar 55% dari total seluruh penjualan 

kendaraan roda empat selama tahun 2015 di ASEAN.  

 Indonesia menduduki posisi tertinggi dalam penjualan dan produksi 

kendaraan roda dua selama tahun 2015. Negara ini menyumbang 69,98% 

COUNTRY SALES  PRODUCTION  

Brunei  

Indonesia 

Malaysia 

Philippines 

Singapore 

Thailand 

Vietnam 

14,406 

1,013,291 

666,674  

288,609 

78,609 

799,632 

209,267  

- 

 1,098,780 

 614,664 

 98,768 

- 

 1,913,002 

 171,753  

TOTAL  3,070,488   3,896,967  

http://www.asean-autofed.com/
http://www.asean-autofed.com/


5 
 

penjualan dan 65,62% produksi kendaraan roda dua di ASEAN untuk tahun 2015. 

Sedangkan Thailand berada di posisi kedua dengan penjualan dan produksi 

masing-masing 17,10% dan 20,81%.  

 Penelitian ini berisi tentang analisis praktik pengungkapan intellectual 

capital pada industri otomotif di kawasan ASEAN. Melihat data dari AAF selama 

tahun 2015, yang menunjukkan perekembangan industri otomotif di ASEAN, 

peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan melibatkan industri 

yang sedang berkembang tersebut. Adapun negara-negara yang dipilih sebagai 

objek ialah negara dengan perkembangan otomotif yang baik serta memiliki pasar 

otomotif yang besar yaitu Thailand dan Indonesia. 

 Perbandingan terhadap praktik pengungkapan intellectual capital antar 

negara telah sering diteliti sebelumnya. Salah satunya ialah penelitian yang 

dilakukan oleh Abeysekera, (2007) yang meneliti tentang pelaporan intellectual 

capital antara Sri Lanka dan Australia. Penelitian serupa juga pernah dilakukan 

oleh Wang et al., (2016) yang melakukan penelitian atas pengungkapan 

intellectual capital pada perusahaan teknologi di Cina dan India. Guthrie et al., 

(2006) melakukan penelitian mengenai intellectual capital reporting di dua 

negara yakni Australia dan Hong Kong.   

 Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena selain industri 

otomotif yang mulai berkembang di kawasan ASEAN, hal lain yang mendasari 

penelitian ini adalah dimulainya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang 

mulai diberlakukan akhir 2015. Perkembangan industri otomotif di Asia Tenggara 

saat ini sebaiknya didukung oleh informasi yang jelas bagi para stakeholders. 

Salah satu bentuk penyajian informasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan 
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adalah melalui laporan keuangan maupun laporan tahunan. Salah satu hal penting 

yang dapat diinformasikan kepada stakeholders ialah intellectual capital yang 

dimiliki perusahaan, karena hal tersebut merupakan kunci kekuatan perusahaan 

dimata stakeholders.  

B. Rumusan Masalah

Perbedaan yang terjadi pada negara-negara yang menjadi objek dalam

penelitian ini memungkinkan adanya perbedaan praktik pengungkapan 

intellectual capital di negara-negara tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 

1. Bagaimanakah perbandingan praktik pengungkapan intellectual capital

pada industri otomotif di Thailand dan Indonesia?

2. Komponen intellectual capital  manakah yang paling banyak diungkapkan

oleh industri otomotif di kedua negara?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya memfokuskan pada perbandingan pengungkapan

intellectual capital pada perusahaan otomotif di ASEAN. Namun, tidak semua 

negara ASEAN menjadi objek dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan dua 

negara yang memiliki tingkat produksi serta penjualan kendaraan roda empat 

tertinggi di antara negara-negara ASEAN yakni Thailand dan Indonesia. Dalam 

penelitian ini, peniliti hanya melakukan perbandingan pengungkapan intellectual 

capital yang dilakukan oleh objek. Sehingga penelitian ini tidak meneliti faktor-

faktor yang mempengaruhi pengungkapan intellectual capital. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

 Tujuan utama penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis praktik 

pengungkapan intellectual capital dengan cara membandingkan negara atau objek 

penelitian manakah yang paling banyak melakukan pengungkapan intellectual 

capital khususnya dalam industri otomotif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan 

untuk melihat komponen intellectual capital (human capital, structural capital, 

relational capital) manakah yang paling banyak diungkapkan oleh objek 

penelitian.  

 Manfaat peneliti ini ialah agar pelaku bisnis pada industri otomotif 

khususnya di kawasan ASEAN semakin sadar akan pentingnya pengungkapan 

intellectual capital yang dimiliki bagi perusahaan. Dengan tingginya kesadaran 

para pelaku bisnis dalam melakukan pengungkapan secara sukarela, maka 

kebutuhan informasi bagi stakeholders external akan dapat terpenuhi.  

 

 

 

 

 

 


