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BAB 1
PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah,
tujuan, dan manfaat penelitian. Bagian awal bab ini menjelaskan tentang
gambaran umum penelitian yang mencakup latar belakang penelitian, motivasi
penelitian

dan

orisinalitas

penelitian.

Bagian

berikutnya

menjelaskan

permasalahan serta tujuan penelitian. Bagian akhir bab ini menjelaskan tentang
manfaat penelitian.
A. Latar Belakang Penelitian
Penelitian ini menganalisis mekanisme pensinyalan kualitas dan risiko
yang ditanggung oleh pemilik lama dan penjamin pelaksana emisi efek
sebagai determinan pengungkapan modal intelektual serta menganalisis
dampak pengungkapan modal intelektual terhadap tingkat underpricing pada
penawaran umum saham perdana (initial public offering, selanjutnya disingkat
IPO). Pemilik lama dalam penelitian ini adalah individu atau institusi yang
memiliki saham perusahaan sebelum penawaran umum saham perdana
(Hartono, 2006). Penjamin pelaksana emisi efek adalah pihak yang membuat
kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan
emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak
terjual serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan penawaran umum sesuai
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian penjaminan emisi
efek (Undang- Undang RI. No. 8 Tahun 1995, Pasal 1). Pemilik lama dan
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penjamin pelaksana emisi efek merupakan pihak yang paling berperan dan
berkepentingan terhadap pelaksanaan IPO.
Isu yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1)
pensinyalan kualitas dan risiko yang ditanggung oleh pemilik lama dan
penjamin pelaksana emisi efek melalui tingkat retensi kepemilikan, reputasi
dan porsi penjaminan sebagai faktor yang memotivasi untuk memperluas
pengungkapan modal intelektual dalam prospektus IPO (Singh dan Van der
Zahn, 2008; Rashid, Ibrahim, Othman, dan See, 2012; Widarjo dan Bandi,
2013), 2) kebermanfaatan pengungkapan modal intelektual dalam mengurangi
tingkat underpricing (Singh dan Van der Zahn, 2007). Oleh karena itu
penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dua model penelitian. Model
pertama menganalisis determinan pengungkapan modal intelektual, dan model
kedua menganalisis pengaruh pengungkapan pada underpricing.
Penelitian tentang modal intelektual (Intelectual Capital, selanjutnya
disingkat IC) mulai berkembang karena adanya pergeseran perekonomian dari
ekonomi tradisional menuju ekonomi berbasis pengetahuan (Williams, 2001).
Kondisi tersebut mengakibatkan perlunya pengakuan sumber daya baru yang
belum tercantum pada pelaporan keuangan perusahaan. Selain modal fisik dan
keuangan, aset berupa pengetahuan seperti pengetahuan karyawan, budaya
organisasi dan strategi bisnis merupakan sumber daya yang dapat menciptakan
nilai tambah dan keunggulan kompetitif perusahaan (Rashid et al., 2012).
Modal intelektual disebut sebagai pendekatan yang dapat digunakan untuk
mengukur dan menilai sumber daya pengetahuan (Guthrie dan Petty, 2000).
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Pendapat senada disampaikan oleh Williams (2001) bahwa penciptaan
nilai tambah dan keunggulan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang modern
terletak pada modal intelektual perusahaan. Modal intelektual dianggap
sebagai aset yang sangat berharga dan berpotensi bagi kesuksesan suatu
perusahaan. Hal ini juga didukung oleh beberapa peneliti (Canibano, Ayuso,
dan Sanchez, 2000; Sonnier, Carson, dan Carson, 2008; Bukh, Nielsen,
Gormsen, dan Mouritsen, 2005) yang menyatakan bahwa pergeseran ekonomi
tradisional ke ekonomi berbasis pengetahuan ditandai dengan globalisasi dan
integrasi pasar modal, mobilitas moneter yang tinggi, persaingan yang
semakin ketat dan perkembangan yang sangat pesat dalam bidang teknologi
informasi dan internet. Kondisi tersebut mengakibatkan sumber kekayaan dan
keunggulan kompetitif sebuah perusahaan tidak lagi semata- mata hanya
berasal dari aset berwujud, tetapi lebih pada penciptaan dan penggunaan aset
takberwujud, termasuk sumber daya intelektual.
Argumentasi dan bukti empiris yang disampaikan oleh para peneliti
tersebut menunjukkan pentingnya modal intelektual dalam meningkatkan
kinerja dan keunggulan bersaing perusahaan. Fakta tersebut juga terlihat
dalam praktik bisnis di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa fakta tetang
peran modal intelektual dalam meningkatkan kinerja dan daya saing
perusahaan di Indonesia. Pertama, terpilihnya PT. Telekomunikasi Indonesia
Tbk. (Telkom) sebagai emiten saham terbaik di Bursa Efek Indonesia tahun
2014 (Anonim, 2014). Selain itu, PT. Telkom juga berhasil meraih juara
pertama dalam Indonesia Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE)
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Award 2015 yang diselenggarakan oleh Dunamis Organization Services
(Anonim, 2015). MAKE merupakan suatu kegiatan yang memberikan
penghargaan kepada korporasi dengan memperhatikan knowledge sebagai cara
untuk siap berkompetisi secara global. Kriteria penilaian dalam pemberian
penghargaan tersebut terdiri dari delapan dimensi, yaitu: 1) Organization
Value, 2) Innovation, 3) Organizational Learning, 4) Customer Knowledge, 5)
Intellectual Capital Management, 6) Knowledge Sharing and Collaboration,
7) Organizational Culture, dan 8) Leadership. Delapan dimensi yang
digunakan sebagai acuan penilaian tersebut sangat erat kaitannya dengan
modal intelektual (yang terdiri dari human capital, structural capital, dan
relational capital). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja PT.
Telkom sangat dipengaruhi oleh modal intelektual yang dimiliki oleh
perusahaan tersebut.
Fakta kedua, berdasarkan hasil pemeringkatan perusahaan berkinerja
terbaik yang dilakukan oleh Vibiz Research Center tahun 2014, terlihat bahwa
perusahaan

yang

memiliki

modal

intelektual

intensif

(perusahaan

Telekomunikasi, Perbankan, dan Farmasi) mendominasi peringkat teratas.
Peringkat pertama adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, disusul PT. Bank
Rakyat Indonesia pada posisi kedua, selanjutnya adalah PT. Unilever
Indonesia dan PT. Kalbe Farma di peringkat ketiga dan keempat (Anonim,
2014). Data tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki modal
intelektual tinggi juga memiliki kinerja keuangan dan kinerja saham yang
tinggi.

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
5

Meskipun modal intelektual merupakan sumber daya yang sangat
bernilai bagi perusahaan, namun dalam praktiknya terdapat permasalahan,
yaitu tidak terpenuhinya kriteria sumber daya tersebut sebagai aset
takberwujud (khususnya dalam hal pengendalian dari aset tersebut). Selain itu,
terdapat juga kendala dalam hal pengakuan dan pengukuran dari sumber daya
tersebut sebagai aset takberwujud (Widiyaningrum, 2004; Purnomosidhi,
2006; Widarjo dan Bandi, 2013). Pernyataan tersebut didasarkan pada
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 19 revisi tahun 2014
khususnya paragraf 21 yang menyebutkan bahwa aset takberwujud diakui jika
dan hanya jika: 1) kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat
ekonomis masa depan dari aktiva tersebut; dan 2) biaya perolehan aset
tersebut dapat diukur secara andal. Dengan adanya kesulitan dalam hal
pengidentifikasian, pengakuan dan pengukuran tersebut, maka modal
intelektual belum sepenuhnya dapat dilaporkan dalam laporan keuangan
perusahaan. Kondisi ini mengakibatkan pihak eksternal (terutama investor dan
kreditor) sulit untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap kualitas serta
prospek perusahaan di masa depan.
Menurut Andriessen (2004), para peneliti dan pakar di bidang IC telah
berusaha untuk mengembangkan berbagai metode pengukuran IC, misalnya:
balanced scorecard (Kaplan dan Norton, 1992), economic value added
(Stewart, 1994), intangible asset monitor (Sveiby, 1997), market to book ratio
(Stewart, 1997), value added intellectual coefficient (Pulic, 2000). Namun
demikian, pembuat kebijakan (regulator) dalam bidang akuntansi belum
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mampu menentukan standar pengukuran IC yang dapat diterima secara umum.
Oleh karena itu, pengungkapan IC dinilai sebagai salah satu solusi terhadap
permasalahan tersebut.
Diamond dan Verrechia (1991), Baesso dan Kumar (2007) dan Singh
dan Van der Zahn (2008) menyatakan bahwa pengungkapan informasi yang
luas, baik secara finansial maupun nonfinansial merupakan kebijakan yang
dapat mengurangi asimetri informasi. Dengan memperluas pengungkapan
(dalam hal ini adalah pengungkapan IC), maka akan mengurangi ketimpangan
informasi (asimetri informasi) dan persepsi ketidakpastian yang dirasakan oleh
calon investor ataupun investor potensial yang pada akhirnya akan
berpengaruh

pada

penilaian

saham

perusahaan.

Oleh

karena

itu,

pengungkapan IC merupakan alternatif yang tepat untuk menunjukkan
kuantitas dan kualitas modal intelektual yang dimiliki perusahaan kepada para
pemangku kepentingan (stakeholder).
Meskipun pengungkapan IC dinilai dapat mengurangi asimetri informasi
antara pihak internal dan eksternal perusahaan, namun dalam praktiknya
pengungkapan IC masih bersifat sukarela (voluntary). Selain itu, juga belum
ada standar pengungkapan yang secara komprehensif dapat mewakili modal
intelektual yang dimiliki oleh perusahaan (baik dalam hal kategori maupun
item yang diungkapkan). Kondisi tersebut mengakibatkan bervariasinya
indeks pengungkapan IC, praktik pengungkapan IC, dan faktor yang
mempengaruhi luas pengungkapan IC dalam laporan keuangan ataupun
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prospektus IPO (lihat Bukh et al., 2005; Singh dan Van der Zahn, 2008;
Rashid et al., 2012; Branswijck dan Everaert, 2012).
Fenomena modal intelektual telah menjadi tema penelitian yang menarik
perhatian praktisi maupun akademisi selama lima belas tahun terakhir, mulai
dari pendefinisian, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapannya. Secara
lebih spesifik, kajian tentang faktor-faktor penentu pengungkapan modal
intelektual dalam laporan keuangan tahunan sudah pernah dilakukan oleh para
peneliti baik di Indonesia maupun manca negara, misalnya: Purnomosidhi
(2006); Sihotang dan Winata (2008); Guthrie dan Petty (2000); Brennan
(2001); Bozzolan, Favotto, dan Ricerri (2003); White, Lee, dan Tower (2007);
Bruggen, Vergauwen, dan Dao (2009); White, Lee, Yuningsih, Nielsen, dan
Bukh (2010); Taliyang, Latif, dan Mustafa (2011); An, Davey, dan Eggleton
(2011).
Meskipun telah banyak peneliti yang mengkaji faktor penentu luas
pengungkapan IC, namun penelitian yang melakukan pengkajian dalam
konteks Initial Public Offering (IPO) masih sangat terbatas, terutama di negara
berkembang seperti Indonesia (lihat Lampiran 1). Selain itu, sebagian besar
peneliti di Indonesia belum mengembangkan indeks pengungkapan IC yang
sesuai dengan lingkungan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya
dalam konteks IPO (Purnomosidhi, 2006; Sihotang dan Winata, 2008; Sari,
2011; Widarjo, 2011; Widarjo dan Bandi 2013; Prasanti dan Putra, 2015).
Peneliti tersebut hanya mengadopsi indeks pengungkapan IC yang
dikembangkan oleh peneliti sebelumnya dari negara lain, misalnya indeks
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Bukh et al. (2005) dan indeks singh dan Van der Zahn (2008). Perbedaan
lingkungan dan regulasi antar negara dan karakteristik investor dari masingmasing negara kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Selain itu,
penyesuian indeks pengungkapan dengan regulasi di Indonesia akan
memberikan kontribusi yang lebih tinggi bagi para pemangku kepentingan,
dibandingkan hanya sekedar mengadopsi indeks yang dikembangkan di
negara lain. Lebih lanjut, beberapa studi empiris di Indonesia menunjukkan
bahwa tingkat pengungkapan IC dalam prospektus IPO relatif rendah, yaitu
kisaran 25 persen sampai dengan 40 persen (Sari, 2011; Widarjo, 2011;
Widarjo dan Bandi 2013; Prasanti dan Putra, 2015). Fakta dan bukti empiris
tersebut menunjukkan perlunya dilakukan pengkajian yang lebih mendalam
terkait faktor penentu luas pengungkapan IC dan pengembangan indeks
pengungkapan IC di Indonesia, khususnya dalam konteks IPO.
Selain permasalahan yang telah dijelaskan di atas, pentingnya riset IC
dalam setting IPO dilakukan di Indonesia (sebagai negara berkembang)
diperkuat oleh beberapa fenomena praktik berikut ini. Fenomena pertama
adalah perkembangan perekonomian, teknologi bisnis dan inovasi yang
mengalami peningkatan cukup signifikan. Kebijakan pemerintah dalam
mendorong pertumbuhan dan percepatan perekonomian, teknologi, dan
inovasi menjadikan posisi Indonesia dalam The Global Competitiveness Index
mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Data The Global
Competitiveness Report 2014-2015 menunjukkan bahwa di tahun 2014- 2015,
dalam hal persaingan global Indonesia menduduki peringkat 34 (dari 144
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negara), sedangkan di tahun 2013- 2014 posisi Indonesia berada pada
peringkat 38 (dari 148 negara), dan di tahun 2012- 2013 Indonesia berada
pada peringkat 50 (dari 144 negara).
Salah satu indikator dalam indeks persaingan global adalah inovasi dan
kecanggihan bisnis. Indikator tersebut sangat erat kaitannya dengan riset dan
pengembangan (biasa disebut R&D) dan teknologi informasi yang merupakan
bagian atau elemen dari modal intelektual. Dalam hal inovasi dan kecanggihan
bisnis, Indonesia menduduki peringkat 30 dari 144 negara. Meskipun posisi
Indonesia di tingkat ASEAN lebih unggul dibandingkan dengan Kamboja
(peringkat 116), Myanmar (peringkat 139), Thailand (peringkat 54), dan
Vietnam (peringkat 98), namun masih di bawah Malaysia yang berada pada
peringkat 17 (Schwab dan Martin, 2014).
Fenomena kedua adalah peningkatan minat perusahaan untuk melakukan
IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan data yang dirilis oleh
Indonesian Stock Exchange dalam idx fact book disebutkan selama sepuluh
tahun terakhir (2005– 2014) terdapat 189 perusahaan yang melakukan IPO
(idx fact book tahun 2005 s.d. 2014). Data tersebut menunjukkan peningkatan
yang signifikan dalam periode lima tahunan. Pada tahun 2005 sampai dengan
2009 terdapat 71 perusahaan yang melakukan IPO, sedangkan pada periode
tahun 2010 sampai dengan 2014 terdapat 118 perusahaan yang IPO
(meningkat 66%).
Fenomena ketiga terkait dengan data yang menunjukkan adanya
perbedaan yang signifikan antara nilai pasar saham perusahaan yang
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melakukan IPO di pasar sekunder dengan nilai buku (lihat Lampiran 2).
Selama lima tahun terakhir, rata-rata selisih antara nilai pasar (harga saham di
bursa) dengan nilai nominal adalah Rp. 719,19 atau 595%. Data juga
menunjukkan bahwa rata-rata rasio harga saham terhadap nilai buku (biasa
disebut dengan istilah Price to Book Value atau PBV) adalah sebesar 695%.
Hal ini mengindikasikan bahwa aset takberwujud (dalam hal ini adalah modal
intelektual) kemungkinan mendominasi nilai perusahaan (Purnomosidhi,
2006). Argumentasi ini didukung oleh Brooking (1997) dan Abeysekera
(2007) yang menyatakan bahwa modal intelektual adalah perbedaan antara
nilai buku dengan nilai pasar perusahaan.
Selain isu pegungkapan modal intelektual, aspek penting lain dalam
penelitian IPO adalah isu underpricing (Hartono, 2008). Pada saat penawaran
umum saham perdana, tingkat asimetri informasi antara pihak internal
perusahaan (pemilik lama dan manajemen) dengan pihak eksternal (calon
investor) lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan yang sudah
terdaftar di bursa efek. Tingginya tingkat asimetri informasi tersebut
disebabkan tidak diwajibkannya perusahaan privat untuk melakukan publikasi
laporan keuangan kepada publik serta akses informasi yang terbatas ke
perusahaan tersebut (Rashid et al., 2012). Hal tersebut mengakibatkan
informasi yang diterima dan dimiliki oleh calon investor tentang prospek dan
kualitas perusahaan menjadi terbatas.
Argumen tersebut didukung oleh literatur terdahulu yang menunjukkan
bahwa asimetri informasi adalah faktor utama yang menentukan tingkat
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underpricing pada saat IPO (Ritter dan Welch, 2002; Hanley et al., 2010;
Bottazzi dan Da Rin, 2016). Selain itu, kajian teori terkait asimetri informasi
pada saat IPO merupakan salah satu perspektif yang paling banyak dikaji oleh
para peneliti di berbagai negara, termasuk Indonesia (Ljungvist, 2006).
Asimetri informasi pada saat IPO tidak hanya terjadi antara pemilik
perusahaan dengan investor potensial, namun juga dapat terjadi antara pemilik
perusahaan dengan underwriter (Baron, 1982; Rock, 1986; Welch, 1989).
Dalam konteks ini, pemilik perusahaan memiliki informasi yang paling baik
tentang kualitas dan prospek perusahaan di masa depan. Underwriter memiliki
informasi yang lebih baik terkait kondisi pasar dan kebutuhan calon investor.
Di sisi lain, calon investor hanya memiliki informasi yang terbatas tentang
kualitas dan prospek perusahaan.
Keterbatasan informasi yang dimiliki oleh calon investor tentang
kualitas perusahaan yang melakukan IPO (issuer) dapat mengakibatkan
penghargaan yang lebih rendah pada nilai perusahaan, dalam hal ini adalah
harga saham di pasar sekunder. Kondisi tersebut sering disebut dengan istilah
harga rendah atau underpricing. Underpricing adalah kondisi harga saham
pada penawaran umum perdana lebih rendah daripada harga saham perdana di
pasar sekunder (Kim, Krinsky, dan Lee, 1993). Underpricing merupakan
biaya modal (cost of capital) yang ditanggung oleh pemilik perusahaan pada
saat IPO, sebagai akibat ketidakmampuan perusahaan dan penjamin pelaksana
emisi efek dalam meyakinkan calon investor tentang kualitas dan prospek
perusahaan di masa depan (Singh dan Van der Zahn, 2007).
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Bukti empiris dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa secara ratarata harga saham perusahaan yang melakukan IPO di Indonesia mengalami
underpricing antara 20% sampai dengan 30% (Yolana dan Martani, 2005;
Gumanti dan Niagara, 2006; Amin, 2007; Widiyanti dan Kusuma, 2013). Data
tersebut menunjukkan bahwa biaya modal yang harus ditanggung oleh
perusahaan pada saat IPO relatif tinggi. Fenomena underpricing pada saat IPO
memang merupakan salah satu anomali pasar modal yang sulit dihilangkan.
Beberapa penelitian telah berupaya menunjukkan bukti empiris tentang
determinan underpricing di Indonesia, misalnya reputasi underwriter, kualitas
auditor, dan mekanisme corporate governance (Mansur dan Ghozali, 2002;
Yolana dan Martani, 2005; Amin, 2007; Widiyanti dan Kusuma, 2013;
Darmadi dan Gunawan, 2013). Namun faktanya tingkat underpricing di
Indonesia masih relatif tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa diperlukan
pengkajian kembali tentang faktor penentu lain yang dapat mengurangi tingkat
asimetri informasi dan underpricing.
Apabila kondisi tersebut dikaitkan dengan permasalahan asimetri
informasi dan mekanisme pensinyalan kualitas sebagaimana telah menjadi
kajian para peneliti terdahulu, maka diperlukan mekanisme pensinyalan yang
mudah diamati dan dipahami oleh investor potensial serta sulit ditiru oleh
perusahaan yang lain. Salah satu mekanisme pensinyalan kualitas yang
dimaksud adalah pengungkapan sukarela tentang sumber daya perusahaan
yang dapat menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Efektivitas
pensinyalan melalui mekanisme pengungkapan sukarela dalam mengurangi
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asimetri informasi dan underpricing telah dibuktikan secara empiris oleh para
peneliti di luar Indonesia (Leon, 2007; Bottazzi dan Da Rin, 2003; 2016).
Secara lebih spesifik, sumber daya perusahaan yang relevan untuk
diungkapkan secara sukarela pada era bisnis modern yang berbasis pada
pengetahuan dan teknologi menurut para peneliti adalah sumber daya
intelektual (Bontis, 2000; Bukh et al., 2005; Singh dan Van der Zahn, 2008).
Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian tentang pengaruh pengungkapan
IC pada underpricing. Dengan demikian hasil riset ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi yang nyata pada perusahaan dan praktisi pasar modal
(khususnya penjamin pelaksana emisi efek).
Adapun hal-hal yang memotivasi penelitian ini adalah sebagai berikut
ini.
1. Perlunya pengembangan riset tentang determinan pengungkapan IC secara
lebih mendalam, khususnya dalam setting IPO. Penelitian tentang
pengungkapan modal intelektual dalam konteks IPO penting karena
pengungkapan modal intelektual merupakan salah satu mekanisme yang
dapat digunakan untuk mengurangi asimetri informasi antara issuer
dengan calon investor (Singh dan Van der Zahn, 2007). Hal ini
dikarenakan tingkat asimetri informasi dalam setting IPO lebih tinggi
dibandingkan perusahaan yang sudah listing di bursa efek. Tingkat
asimetri informasi yang tinggi tersebut disebabkan perusahaan privat tidak
berkewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan dan akses
informasi yang terbatas ke perusahaan (Rashid et al., 2012). Kondisi
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tersebut mengakibatkan terbatasnya informasi yang diterima oleh calon
investor mengenai prospek dan kualitas perusahaan. Keterbatasan
informasi yang dimiliki oleh calon investor tentang kualitas perusahaan
yang melakukan IPO (issuer) mengakibatkan penghargaan yang lebih
rendah pada harga saham di pasar sekunder (underpricing).
2. Argumentasi dan bukti empiris para peneliti terdahulu (Bontis, 2000; Bukh
et al., 2005; Singh dan Van der Zahn, 2008) menyatakan bahwa IC
merupakan sumber daya yang diakui dapat menciptakan nilai tambah dan
keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Kondisi tersebut mengakibatkan
modal konvensional seperti sumber daya alam, sumber daya keuangan dan
aktiva fisik lainnya menjadi kurang penting dibandingkan dengan sumber
daya yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, perlu
dilakukan pengkajian tentang respon stakeholder dalam menanggapi isu
tersebut dengan meneliti determinan dan kebermanfaatan informasi IC
dalam pengambilan keputusan investasi.
3. Penelitian tentang pengungkapan IC di negara berkembang masih terbatas
jumlahnya. Sepanjang pengetahuan penulis, belum banyak peneliti yang
mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan IC pada
perusahaan yang melakukan IPO, dan sekaligus menguji dampak
pengungkapan pada underpricing. Belum adanya standar pengungkapan
IC dan sifat pengungkapan IC yang masih sukarela memungkinkan adanya
perbedaan dalam hal determinan dan dampak pengungkapan IC pada
underpricing di.negara maju dengan negara berkembang seperti Indonesia.
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4. Sebagian besar peneliti terdahulu hanya berfokus pada variabel penjamin
emisi efek (underwriter) sebagai salah satu faktor penentu luas
pengungkapan IC dalam prospektus (Bukh et al., 2005; Singh dan Van der
Zahn, 2008; Rimmel et al., 2009; Rashid et al., 2012) dan hasilnya juga
belum konsisten. Peneliti terdahulu belum mengeksplorasi variabel
reputasi dan porsi penjaminan oleh penjamin pelaksana emisi efek
(managing underwriter). Padahal, peran penjamin pelaksana emisi efek
dalam proses IPO lebih penting dibandingkan penjamin emisi efek.
5. Terdapat inkonsistensi hasil penelitian tentang hubungan pengungkapan
IC dengan underpricing (lihat Singh dan Van der Zahn, 2007; Too,
Fadzilah, dan Yusoff, 2015).

B. Perumusan Masalah
Berlandaskan pada fenomena praktik dan kajian terhadap hasil riset
terdahulu diketahui bahwa IC merupakan sumber daya yang sangat penting
bagi penciptaan nilai dan keunggulan bersaing bagi perusahaan dalam bisnis
yang modern. Namun demikian, standar akuntansi (baik di Indonesia maupun
secara Internasional) belum dapat memberikan pedoman atau acuan untuk
mengakui dan mengukur IC secara akurat, sehingga mengakibatkan IC belum
dapat dicantumkan nilainya dalam laporan keuangan (Bukh et al., 2005;
Rashid et al., 2012; Widarjo dan Bandi, 2013). Secara teoritis dan empiris,
pengungkapan sukarela semestinya mampu menjadi solusi alternatif dalam
menunjukkan intensifitas IC yang dimiliki oleh perusahaan dan mengurangi
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asimetri informasi antara pihak internal dengan pihak eksternal perusahaan.
Namun demikian, praktik pengungkapan IC baik di Indonesia maupun di
manca negara ternyata masih relatif rendah (lihat Bukh et al., 2005; Singh dan
Van der Zahn, 2008; Rashid et al., 2012; Widarjo dan Bandi, 2013).
Riset terdahulu telah melakukan kajian empiris tentang determinan luas
pengungkapan IC, namun masih sedikit yang memfokuskan pada faktor resiko
yang ditanggung oleh pemilik lama (retensi kepemilikan) dan penjamin
pelaksana emisi efek (reputasi). Peran penting pemilik dan penjamin
pelaksana emisi efek dalam mengintervensi kebijakan manajemen perusahaan
(khususnya kebijakan pengungkapan IC) merupakan salah satu faktor penting
yang perlu dikaji lebih mendalam. Hal itu dikarenakan keduanya merupakan
pihak yang paling berkepentingan dan paling terpengaruh terhadap
kesusksesan IPO perusahaan. Selain itu, dalam konteks resiko yang
ditanggung oleh penjamin pelaksana emisi efek, diperlukan eksplorasi faktor
resiko lain (selain reputasi) yang diduga menjadi faktor penentu pengambilan
kebijakan pengungkapan, yaitu porsi penjaminan saham.
Selain isu determinan dan praktik pengungkapan modal intelektual
dalam prospketus IPO, permasalahan harga rendah atau biasa disebut
underpricing juga perlu mendapatkan perhatian khusus di pasar modal
Indonesia. Hal tersebut dikarenakan tingkat underpricing di Indonesia masih
relatif tinggi, yaitu 20% sampai dengan 30% (Yolana dan Martani, 2005;
Gumanti dan Niagara, 2006; Amin, 2007; Widiyanti dan Kusuma, 2013).
Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat underpricing
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telah banyak dilakukan oleh para peneliti baik di Indonesia (Sulistio, 2005;
Yolana dan Martani, 2005; Gumanti dan Niagara, 2006; Gumanti dan Alkaf,
2011; Widiyanti dan Kusuma, 2013; Risqi dan Harto, 2013) maupun negara
lain (Beatty, 1989; Carter dan Manaster, 1990; Kim, et al., 1993; Loughran
dan Ritter, 2004). Meskipun demikian, riset-riset terdahulu masih sangat
terbatas yang menganalisis hubungan antara pengungkapan modal intelektual
dengan tingkat underpricing.
Dalam konteks pengungkapan IC, Singh dan Van der Zahn (2007) dan
Too et al. (2015) telah berusaha memberikan bukti empiris hubungan antara
luas pengungkapan IC dengan underpricing. Namun, penelitian tersebut
menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Riset Singh dan Van der Zahn (2007)
menunjukkan bahwa pengungkapan IC berpengaruh positif pada underpricing,
sedangkan Too et al. (2015) tidak menemukan adanya pengaruh yang
signifikan. Hasil riset-riset tersebut tidak mendukung teori pensinyalan serta
penelitian terdahulu dalam konteks pengungkapan (Jog dan McConomy,
2003; Schrand dan Verrecchia, 2004). Masih rendahnya tingkat pengungkapan
IC dan belum adanya standar pengungkapan IC yang ditetapkan oleh regulator
serta perbedaan regulasi dan lingkungan antar negara diduga menjadi
penyebab perbedaan hasil penelitian tersebut.
Selain itu, peneliti terdahulu belum mempertimbangkan adanya
hubungan simultan antara pengungkapan IC dengan underpricing. Beberapa
penelitian

tentang

pengungkapan

sukarela

dan

underpricing

telah

menunjukkan bukti empiris adanya permasalahan endogenitas, khususnya

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
18

hubungan simultan (hubungan timbal balik) antara luas pengungkapan
sukarela dengan tingkat underpricing (lihat Leon et al., 2007; Bottazzi dan Da
Rin, 2015). Apabila kondisi tersebut diabaikan dalam penelitian, maka hasil
analisis menjadi tidak konsisten dan bias.
Berdasarkan kajian literatur dan praktik pengungkapan IC tersebut, maka
permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: 1) apakah faktor
resiko yang ditanggung oleh pemilik lama dan penjamin pelaksana emisi efek
merupakan determinan luas pengungkapan IC dalam prospektus IPO, 2)
apakah luas pengungkapan IC dalam prospektus IPO dapat mengurangi
tingkat underpricing.
Berdasarkan pada argumentasi dan permasalahan tersebut, maka
pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah persentase kepemilikan saham yang dipertahankan oleh pemilik
lama (retensi kepemilikan) berpengaruh pada luas pengungkapan IC?
2. Apakah reputasi penjamin pelaksana emisi efek berpengaruh pada luas
pengungkapan IC?
3. Apakah porsi penjaminan oleh penjamin pelaksana emisi efek berpengaruh
pada luas pengungkapan IC?
4. Apakah luas pengungkapan IC berpengaruh pada tingkat underpricing?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini menganalisis prospektus penawaran umum saham perdana
dan harga saham di pasar sekunder untuk mengetahui faktor-faktor yang
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mempengaruhi luas pengungkapan IC dalam prospektus IPO dan dampak
pengungkapan

IC

pada

underpricing.

Berdasarkan

fenomena

dan

permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka tujuan
penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut ini.
1. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh retensi kepemilikan pada luas
pengungkapan IC dalam prospektus perusahaan yang melakukan IPO di
Indonesia.
2. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh reputasi penjamin pelaksana
emisi efek (managing underwriter) pada luas pengungkapan IC dalam
prospektus perusahaan yang melakukan IPO di Indonesia.
3. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh porsi penjaminan oleh
penjamin pelaksana emisi efek (managing underwriter) pada luas
pengungkapan IC dalam prospektus perusahaan yang melakukan IPO di
Indonesia.
4. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh pengungkapan IC pada
tingkat underpricing perusahaan yang melakukan IPO di Indonesia.
5.
D. Orisinalitas Penelitian
Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu atau
orisinalitas dalam beberapa hal berikut ini.
1. Penelitian ini tidak hanya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
pengungkapan

modal

intelektual,

tetapi

juga

menguji

dampak

pengungkapan pada tingkat underpricing. Dengan demikian dapat
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diketahui manfaat pengungkapan modal intelektual dalam mengurangi cost
of capital.
2. Penelitian ini mengeksplorasi variabel penelitian dan pengukuran yang
relatif baru dalam konteks penelitian IC, yaitu reputasi dan porsi
penjaminan oleh penjamin pelaksana emisi efek. Dalam konteks reputasi,
penelitian terdahulu hanya berfokus pada frekuensi perdagangan sebagai
indikator reputasi (Singh dan Van der Zahn, 2008; Rashid et al., 2012;
Widarjo dan Bandi, 2013), sedangkan dalam praktik terdapat beberapa
indikator lain yang sangat memungkinkan untuk digunakan dalam menilai
reputasi, yaitu volume perdagangan dan nilai perdagangan. Salah satu
argumen yang mendasari pengembangan pengukuran reputasi tersebut
adalah adanya pemeringkatan perusahan sekuritas (termasuk perusahaan
penjamin emisi efek) di Bursa Efek Indonesia yang dilakukan oleh
lembaga pemeringkat yang kredibel dan independen dengan menggunakan
tiga indikator (nilai, volume, dan frekuensi perdagangan). Selain itu,
penelitian ini juga mempertimbangkan risiko finansial yang ditanggung
oleh penjamin pelaksana emisi efek (melalui porsi penjaminan saham)
sebagai salah satu faktor penentu luas pengungkapan IC dalam prospektus
IPO.
3. Dalam hal pengukuran variabel pengungkapan IC, penelitian ini
menggunakan indeks pengungkapan IC yang dikembangkan berdasarkan
indeks pengungkapan yang sudah ada (Bukh et al., 2005; Singh dan Van
der Zahn, 2008; Rashid et al., 2012; Branswijk dan Everaert, 2012)
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dengan mempertimbangkan lingkungan dan regulasi yang berlaku di
Indonesia.
4. Dalam konteks pengujian hubungan antara variabel pengungkapan IC
dengan

variabel

underpricing,

penelitian

ini

mempertimbangkan

kemungkinan terjadinya permasalahan endogenitas, khususnya hubungan
simultan antara kedua variabel tersebut. Hal ini didasarkan pada beberapa
riset terdahulu yang menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara
variabel pengungkapan sukarela dengan variabel underpricing, meskipun
pengungkapan yang dimaksud bukan modal intelektual (Welker, 1995;
Hanley dan Hoberg, 2012; Bottazzi dan Da Rin, 2016).

E. Kontribusi Penelitian
Penelitian

ini

diharapkan

dapat

memberikan

kontribusi

bagi

perkembangan teori dan literatur, praktisi, dan pembuat regulasi di Indonesia
dalam beberapa hal berikut ini.
1. Bagi Perkembangan Teori dan Literatur
Penelitian ini menganalisis faktor penentu luas pengungkapan modal
intelektual dalam prospektus IPO di Indonesia (sebagai negara
berkembang), sehingga dapat mengurangi gap penelitian dalam konteks
media

pengungkapan

(antara

laporan

keuangan

tahunan

dengan

prospektus) dan lokasi penelitian (antara negara maju dengan negara
berkembang) yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Selain
itu, penelitian ini memperluas perspektif teori pensinyalan pada saat IPO
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dengan menguji peran penjamin pelaksana emisi efek dalam pengambilan
kebijakan pengungkapan IC pada prospektus IPO. Lebih lanjut, penelitian
ini menganalisis kebermanfaatan pengungkapan modal intelektual untuk
mengurangi cost of capital.
2. Bagi Praktisi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik
pengungkapan IC di negara berkembang, khususnya Indonesia. Indeks
pengungkapan IC yang dikembangkan oleh penulis dan sudah disesuaikan
dengan lingkungan dan regulasi di Indonesia diharapkan dapat dijadikan
acuan oleh perusahaan yang akan IPO di BEI dalam mengungkapkan
modal intelektual pada prospektus perusahaan. Selain itu, hasil pengujian
pengaruh pengungkapan IC pada underpricing dapat digunakan oleh
perusahaan

dan

penjamin

pelaksana

emisi

efek

sebagai

bahan

pertimbangan untuk menentukan luas pengungkapan IC dalam prospektus
IPO.
3. Bagi Pembuat Regulasi
Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh regulator di Indonesia
(khususnya IAI dan BAPEPAM-LK) sebagai bahan pertimbangan dalam
penentuan aturan tentang pengungkapan IC sebagai suplemen pada
pelaporan keuangan dan prospektus IPO.

