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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

   Sejak tahun 1990-an, perhatian terhadap praktik pengelolaan aset tidak 

berwujud (intangible assest) telah meningkat secara dramatis (Harrison dan 

Sullivan, 2000). Salah satu cara untuk mengelola aset tidak berwujud 

(intangible assest) adalah intellectual capital (IC) atau dalam bahasa Indonesia 

disebut modal intelektual. Di Indonesia penerapan IC masih merupakan hal 

yang baru bagi akademisi, pemerintah dan pemegang saham karena IC baru 

mulai berkembang setelah munculnya PSAK 19 (revisi 2000) mengenai aset 

tidak berwujud (Cahyuni et al., 2012). Dalam kurun satu  dekade terakhir di 

Indonesia IC sudah sangat berkembang, hal ini ditandai dengan adanya Most 

Admired Knowledge Enterprise (MAKE) Study Award yang merupakan suatu 

bentuk penghargaan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berbasis 

pengetahuan. Studi dan penghargaan ini merupakan inisiatif dari Teleos, yaitu 

suatu badan penelitian di bidang knowledge management dan intellectual 

capital yang berpusat di Inggris dan diselenggarakan oleh Dunamis 

Organizational Alignment (Dunamis, 2015a). 

      Setiap perusahaan pasti memerlukan strategi baru untuk pengembangan dan 

daya saing perusahaan di masa mendatang, karena dinamika perubahan  baik 

internal maupun eksternal menuntut setiap perusahaan untuk melakukan upaya 
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inovasi sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Saat ini dunia industri dari 

yang awalnya perekonomian berbasis industrial telah berubah menjadi 

perekenomian berbasis ilmu pengetahuan, dimana pengetahuan tersebut menjadi 

sumber daya yang paling penting bagi perusahaan (Dunamis, 2015b).  

     Menurut Sveiby (1997), IC adalah pengetahuan yang dapat diubah menjadi 

nilai. IC adalah indikasi nilai ekonomi dari dua kategori (organisasi dan sumber 

daya manusia) dari aset tidak berwujud perusahaan (Guthrie dan Petty, 2000). 

Menurut Ulum et al. (2014), Intellectual Capital Disclosure (ICD) adalah 

jumlah pengungkapan informasi tentang IC yang disajikan dalam laporan 

tahunan perusahaan. ICD menjadi suatu bentuk komunikasi baru yang 

mengendalikan “kontrak” antara manajemen dan pekerja Secara khusus, ICD 

bisa menjadi sasaran yang sangat efektif bagi perusahaan untuk memberikan 

sinyal keunggulan kualitas karena pentingnya IC untuk penciptaan kekayaan 

masa depan (Guthrie dan Petty, 2000). 

     Ulum (2011) menunjukkan dari 28 item ICD terdapat beberapa item yang 

sering diungkapkan oleh hampir semua perusahaan, yaitu “sistem jaringan”, 

“hubungan keuangan”, “brand”, dan “nama perusahaan”. Sedangkan “patent”, 

”copyright”, dan “budaya organisasi” tidak diungkapkan dalam satu perusahaan 

pun. Prosentase pengungkapan komponen-komponen IC di dalam laporan 

tahunan perusahaan telekomunikasi di Indonesia relatif tinggi jika dibandingkan 

dengan beberapa temuan di negara lain. Dari 6 perusahaan telekomunikasi yang 

menjadi objek penelitian ini, maksimal jumlah atribut yang diungkapkan adalah 
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24 atribut. Tidak satupun perusahaan yang mengungkapkan seluruh atribut IC 

dalam laporan tahunannya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

isi (content analysis). 

     Guthrie et al. (2006) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengungkapan 

IC antara perusahaan di Australia dan Hongkong pada tahun 2002. Hampir 90% 

dari informasi mengenai IC dalam laporan tahunan perusahaan diungkapkan 

dalam bentuk diskursif atau narasi bukan dalam bentuk numeric. Perusahaan di 

Australia mengungkapkan IC dengan baik jika dibandingkan pengungkapan IC 

yang dilakukan oleh perusahaan di Hongkong. Pengungkapan IC perusahaan di 

Australia yaitu,   human hapital 10%; internal capital 41%; dan  external 

capital 49%, sedangkan pengungkapan IC di perusahaan Hongkong yaitu, 

human capital 35%; external capital 37%; dan internal capital 28%. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). 

      Ramananda dan Nugrahanti (2014) menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan tingkat pengungkapan IC antara Indonesia dan Thailand dan tidak 

terdapat perbedaan tingkat pengungkapan IC perusahaan berdasarkan 

profitabilitas, leverage, dan size perusahaan. Hal ini dapat dibuktikkan dengan 

perusahaan dengan ukuran variabel yang tinggi di kedua negara, rata-rata 

memiliki pengungkapan IC sebanyak 50%. Sedangkan perusahaan dengan 

ukuran variabel yang rendah juga mengungkapkan diatas 50%. Rata-rata 

pengungkapan IC menunjukkan jumlah yang sama untuk perusahaan dengan 

tingkat leverage. Teknik analisis data yang digunakan yaitu statistika deskriptif 
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yang mencakup nilai minimum, nilai maximum, nilai mean, dan standar deviasi 

dari tingkat pengungkapan IC. 

      Berdasarkan kajian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan    

perbandingan praktik pengungkapan IC pada industri keuangan dan non 

keuangan. Tingkat pengungkapan IC perusahaan mungkin tidak sama untuk 

industri keuangan dan non-keuangan. Perbedaan ini karena  karakteristik 

masing-masing industri berbeda. Industri keuangan yang over-regulated akan 

cenderung untuk  lebih ‘patuh’ dalam memenuhi ekspektasi regulator, 

sementara industri non-keuangan adalah industri yang tidak seketat industri 

keuangan. Pengungkapan IC pada industri keuangan dan non keuangan dalam 

penelitian ini akan dilihat berdasarkan framework 36 (ICD-Indonesia) yang 

dikembangkan oleh Ulum (2015) yang merupakan modifikasi komponen IC 

yang diadopsi dari Guthrie et al. (1999). Komponen IC ini terdiri dari 3 kategori 

dan 36 kategori. 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana praktik pengungkapan modal intelektual di industri keuangan? 

2. Bagaimana praktik pengungkapan modal intelektual di industri non-

keuangan? 

3. Apakah ada perbedaan pengungkapan modal intelektual antara industri 

keuangan dan non-keuangan? 
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C. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah adalah untuk :

1. Mendeskripsikan pengungkapan modal intelektual terhadap industri

keuangan.

2. Mendeskripsikan pengungkapan modal intelektual terhadap industri non-

keuangan.

3. Mengidentifikasi perbedaan pengungkapan modal intelektual antara industri

keuangan dan non-keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat utama penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua hal, yaitu :

1. Sebagai tambahan pengetahuan bagi literatur akuntansi mengenai

perbandingan praktik pengungkapan IC pada industri keuangan dan non-

keuangan.

2. Sebagai referensi untuk membandingkan praktik pengungkapan IC pada

industri keuangan dan non-keuangan.


