Perpustakaan Universitas Indonesia >> UI - Tesis (Membership)

Peran aset nirwujud pada kinerja perusahaan: studi industri farmasi
Indonesia
H. Sampurno
Deskripsi Dokumen: http://lontar.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=95430&lokasi=lokal

-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
Dalam duapuluhlima tahun terakhir ini telah terjadi revolusi korporasi yang bersifat mendasar. Industri yang
sebelumnya bertumpu pada aset wujud (tangible assets) telah mengalami transisi menjadi tergantung pada
aset nirwujud (intangible assets). Dalam berbagai literatur dan studi empirik, aset nirwujud yang terdiri dari
human capital, structural capital, customer capital dan partner capital disebutkan mempunyai kontribusi
yang besar pada keunggulan daya saing dan kinerja perusahaan.
Studi ini meneliti peran aset nirwujud pada kinerja perusahaan dalam lingkup industri farmasi Indonesia.
Penelitian dilakukan melalui studi lapangan dengan menggunakan kuesioner yang dikirimkan kepada
responden. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan SEM (Structural Equation Modeling)
menggunakan program Lisrel 8.72. Penelitian ini bertujuan mengetahui komponen aset nirwujud apa yang
mempunyai pengaruh signifikan pada kinerja perusahaan farmasi Indonesia serta bagaimana hubungan di
antara komponen aset nirwujud tersebut. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan input panting untuk
perumusan dan implementasi strategi peningkatan keunggulan kompetitif industri farmasi Indonesia.
Mengingat adanya dominasi kelompok perusahaan pangsa pasar kecil dalam popnlasi responden maka
dalam penelitian ini dipilih antara total responden dan kelompok perusahaan pangsa pasar kecil. Penelitian
ini menghasilkan terobosan teoritik penting yang menegaskan bahwa pada industri farmasi aset nirwujud
adalah sumberdaya (resources) yang menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (sustainable).
Perusahaan yang memiliki aset nirwujud besar/kuat, memiliki kinerja pangsa pasar jauh lebih besar
(superior) dibandingkan dengan rata-rata industri. Untuk memperkuat aset nirwujud, perusahaan
memerlukan basis pengetahuan (knowledge-based) yang kuat termasuk pembelajaran dan organizational
knowledge. Dengan basis pengetahuan yang kuat perusahaan dapat melakukan inovasi secara terus menerus
untuk mengantisipasi lingkungan yang berubah cepat.
Penelitian pada total responden menemukan antara lain human capital berpengaruh positif terhadap
structural capital maupun terhadap customer capital. Customer capital dan partner capital berpengaruh
positif terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan structural capital tidak berpengaruh signifikan terhadap
kinerja perusahaan (meskipun arahnya positif). Pada total responden diketemukan partner capital
berpengaruh tidak signifikan terhadap structural capital.
Penelitian pada kelompok perusahaan farmasi pangsa pasar kecil menemukan: 1) pengaruh structural capital
terhadap kinerja perusahaan tidak signifikan; 2) pengaruh customer capital terhadap structural capital tidak
signifikan; 3) pengaruh partner capital terhadap structural capital negatif dan signifikan dan 4) pengaruh
partner capital terhadap kinerja perusahaan tidak signifikan.
Penemuan yang penting dalam studi ini adalah pengaruh structural capital yang tidak signifikan terhadap
kinerja perusahaan, baik pada total responden maupun kelompok perusahaan farmasi pangsa pasar kecil.
Structural capital adalah critical link yang mengkonversikan aset nirwujud menjadi intellectual capital yang

menciptakan nilai (value) bagi perusahaan. Untuk itu ke depan perlu ada upaya penguatan structural capital
terutama pada perusahaan farmasi pangsa pasar kecil, yang selaras dan sinergi dengan penguatan aset
nirwujud lainnya.
Implikasi manajerial dari studi ini mencakup penyelarasan aset nirwujud, investasi aset nirwujud dan
kelembagaan knowledge. Aset nirwujud perlu dikelola dengan baik agar terjadi keselarasan dan sinergi serta
perlu dilakukan investasi agar perusahaan memiliki sumber daya dan keunggulan daya saing yang
berkelanjutan. Sejalan dengan itu, dipandang penting adanya Chief Knowledge Officer (CIAO) yang
bertanggung jawab dalam knowledge management di perusahaan.
Penelitian ini mempunyai implikasi pada kebijakan pemerintah mencakup tiga aspek penting yaitu: 1)
penguatan human capital terutarna melalui standarisasi kompetensi, pendidikan dan pelatihan; 2) penguatan
structural capital dengan regulasi yang dinamis dan atraktif serta layanan prima kepada industri dan 3)
kontribusi pernerintah dalam penelitian dan pengembangan.

