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BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang

sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai

perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan lazim diindikasikan dengan price to book

value. Price to book value yang tinggi membuat pasar percaya atas prospek

perusahaan kedepan. Hal itu juga yang menjadi keinginan para pemilik

perusahaan, sebab nilai perusahaan yang tinggi mengindikasikan kemakmuran

pemegang saham juga tinggi (Soliha & Taswan, 2002).

Sujoko dan Soebiantoro (2007) nilai perusahaan menggambarkan

tanggapan investor terhadap keberhasilan suatu perusahaan yang selalu dikaitkan

dengan harga saham. Nilai perusahaan diukur dengan menggunakan Tobin’s Q

sehingga dapat memberikan gambaran nilai perusahaan pada masa sekarang dan

kemampuan profitabilitas pada masa yang akan datang (Ma & Tian, 2009).

Abbasi et al. (2012) dalam penelitian empiris tata kelola perusahaan lebih

sering menggunakan pengukuran dengan rasio Tobin’s Q daripada menggunakan

pengukuran berbasis akuntansi. Dalam memberikan penilaian terhadap nilai

perusahaan dapat dilihat dari segi ekuitas, liabilitas dan aset perusahaan

(Obradovich & Gill, 2012).

Obradovich dan Gill (2012) dalam sebuah perusahaan, nilai perusahaan

sangat penting karena semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin tinggi

kemakmuran para pemegang sahamnya. Pasar akan percaya pada perusahaan yang
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mempunyai nilai perusahaan tinggi tidak hanya pada saat ini melainkan pada

prospek kedepan perusahaan di masa yang akan datang (Randy & Juniarti, 2013).

Nilai Tobin’s Q merupakan rasio dari harga penutupan saham di akhir

tahun buku dikali dengan banyaknya saham yang beredar ditambah nilai buku

hutang dibagi dengan total aktiva. Semakin besar nilai perusahaan menunjukkan

bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik dan memiliki

intangible asset yang semakin besar. Hal ini bisa terjadi karena semakin besar

nilai pasar aset perusahaan, semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan

pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut (Klapper & Love,

2002).

2.2 Model Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai tata kelola perusahaan dan modal intelektual

terhadap nilai perusahaan telah banyak dilakukan di berbagai negara. Penelitian

Barnhart dan Rosenstein (1998) fokus meneliti pengaruh tata kelola perusahaan

dan kinerja perusahaan di India. Komposisi dewan (ukuran dewan dan komposisi

dewan) dan struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan

institusional) digunakan sebagai variabel independen. Kinerja perusahaan yang

diukur dengan Tobin’s Q digunakan sebagai variable dependen.

Sun, Tong, dan Tong (2002) melakukan penelitian mengenai pengaruh

kepemilikan pemerintahan, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap kinerja

perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q pada perusahaan di Cina. Selang dua

tahun, ada penelitian yang dilakukan oleh Amedro dan Forai (2004) meneliti

apakah terdapat pengaruh antara ukuran dewan dan nilai. Honey (2004)
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melakukan penelitian di China adalah untuk mengetahui hubungan antara struktur

kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Variabel yang digunakan antara lain

kepemilikan asing, kepemilikan institusional dan kepemilikan pemerintah sebagai

variabel independen dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

Penelitian Klein, Shapiro, dan Young (2005) menggunakan perusahaan-

perusahaan di Kanada sebagai objek penelitian dalam meneliti pengaruh antara

tata kelola perusahaan, kepemilikan keluarga, dan nilai perusahaan. Variabel

independen yang digunakan antara lain komposisi dewan dan struktur dewan,

sedangkan variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan, leverage,

rata-rata pertumbuhan penjualan dan profitabilitas. Mak dan Kusnadi (2005)

meneliti pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan

negara Malaysia dan Singapura. Variabel yang digunakan ialah financing, board,

kepemilikan, dan dummy. Indikator nilai perusahaan pada penelitian ini adalah

Tobin’s Q.

Coleman dan Biekpe (2007) meneliti struktur tata kelola perusahaan yang

baik terhadap nilai perusahaan di Ghana. Penelitian ini menggunakan struktur tata

kelola perusahaan meliputi jumlah anggota dewan, anggota dewan independen

dan dualitas CEO. Selain itu Kyereboah dan Colemean (2007) menganalisis

hubungan tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan di Afrika, dengan

menggunakan variabel dewan direksi independen, board activity intensity,

dualitas CEO, masa jabatan CEO, karakteristik komite audit, dan kepemilikan

institusional.

Babatunde dan Olaniran (2009) melakukan penelitian mengenai

pengaruh mekanisme internal dan eksternal tata kelola perusahaan terhadap nilai

Indah Hapsari, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Modal Intelektual Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan 
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2018 
UIB Repository©2018



11

Universitas Internasional Batam

perusahaan di Nigeria. Variabel yang digunakan antara lain ukuran dewan, block

shareholders, leverage, ukuran perusahaan, independensi dewan, kepemilikan

direktur, dan komite audit independen. Selain itu dinegara yang sama Ehikioya

(2009) juga melakukan penelitian tentang tata kelola perusahaan dan nilai

perusahaan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan

sebagai variabel dependen. Konsentrasi kepemilikan, saham direksi, ukuran

dewan, keterampilan dewan, dualitas CEO, anggota dewan, dan direktur luar

sebagai variabel independen. Model penelitian ini juga menggunakan variabel

kontrol leverage, ukuran perusahaan, umur perusahaan, resiko beta perusahaan,

dan industri.

Hussin dan Othman (2012) meneliti mengenai pengaruh tata kelola

perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa

Efek Malaysia. Penelitian ini menggunakan variabel direksi non-eksekutif, direksi

independen, dualitas CEO, ukuran direksi, komite audit independen, keahlian

komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit. Variabel kontrol terdiri dari

ukuran perusahaan dan leverage. Abbasi, Kalantari, dan Ababsi (2012) juga

melakukan penelitian mengenai tata kelola perusahaan dan nilai perusahaan.

Variabel independen yang digunakan yaitu konsentrasi kepemilikan, kepemilikan

institusional, dualitas CEO, dan independen dewan. Ukuran perusahaan dan

leverage digunakan sebagai variabel kontrol.

Pengaruh tata kelola perusahaan dan solvabilitas permodalan terhadap

nilai perusahaan di Amerika yang diteliti oleh Gill dan Obradovich (2012),

variabel independen yang digunakan adalah dualitas CEO, ukuran dewan, ukuran

komite audit, dan solvabilitas. Sedangkan variabel kontrol yang digunakan yaitu
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ukuran perusahaan, ROA, insider holdings, dan jenis industri. Rouf (2012)

meneliti mengenai hubungan antara tata kelola perusahaan dan nilai perusahaan di

Bangladesh. Tujuan penelitian untuk menguji hubungan antara empat mekanisme

tata kelola perusahaan (ukuran dewan direksi, direktur independen, direktur

eksekutif dan dewan komite audit) dan nilai perusahaan (return on assets dan

return on equity).

Hussein dan Venkatram (2013) melakukan analisis studi pengaruh tata

kelola perusahaan dengan variabel board size, board composition dan board

activity pada nilai perusahaan berdasarkan pengukuran Tobin’s Q perusahaan

yang terdaftar di India. Haryono dan Paminto (2015) meneliti mengenai hubungan

tata kelola perusahaan dan nilai perusahaan dengan efek mediasi kinerja keuangan

dan risiko perusahaan. Tata kelola perusahaan diukur dari indeks keterbukaan

informasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan OECD, sedangkan

nilai perusahaan diukur dari Tobin’s Q dan Price to Book Value (PBV).

Namazi dan Ebrahimi (2009) meneliti pengaruh modal intelektual

sekarang terhadap kinerja keuangan yang akan datang pada perusahaan yang

terdaftar di Bursa Efek Tehran. Selain itu, Abbasi dan Goldi (2010) juga meneliti

pengaruh elemen modal intelektual terhadap nilai perusahaan di Bursa Efek

Tehran. Pourzamani, Jahanshad dan Mahmoundabadi (2012) meneliti pengaruh

modal intelektual terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan. Penelitian

tersebut menegaskan adanya kesenjangan antara nilai pasar dan nilai buku

perusahaan.
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Mhedhbi (2013) menggunakan analisis persamaan struktural hubungan

antara modal intelektual dan nilai perusahaan dengan studi dari Tunisia. Peneliti

mengembangkan model konseptual yang menghubungkan tiga komponen modal

intelektual dengan nilai perusahaan. Chen, Cheng dan Hwang (2005) meneliti

investigasi empiris terhadap hubungan antara modal intelektual dengan nilai pasar

perusahaan dan kinerja keuangan. Sudarsanam, Solwar dan Marr (2006)

melakukan penelitian pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan dari

perspektif penilaian dan meneliti sifat modal dan mengapa metode penilaian

tradisional gagal untuk mencerminkan karakteristik modal intelektual yang unik.

Bemby et al. (2015) melakukan penelitian mengenai hubungan modal

intelektual dan nilai perusahaan dan struktur kepemilikan sebagai variabel

moderating. Modal intelektual diukur menggunakan model dari Value Added

Intellectual Capital (VAIC) sedangkan nilai perusahaan diukur dengan Tobin’s Q.

Nuryaman (2015) meneliti mengenai pengaruh modal intelektual pada nilai

perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variable intervening.

Gherghina (2015) meneliti penilaian tata kelola perusahaan dan nilai

perusahaan dengan studi empiris dari Bursa Efek Bucharest. Bahrami dan Bijan

(2015) melakukan penelitian apakah direktur independen, konsentrasi

kepemilikan, kepemilikan institusional, tipe audit, dan free floating share

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
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2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan

Peranan dewan komisaris dapat dilihat dari karakteristik dewan, salah

satunya adalah komposisi keanggotaanya. Efektivitas fungsi pengawasan dewan

tercermin dari komposisinya, apakah pengangkatan anggota dewan berasal dari

dalam perusahaan dan atau dari luar perusahaan (Darwis, 2009). Komposisi

dewan komisaris berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi

dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan

sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Rachmawati &

Triatmoko, 2007).

Argumen diatas didukung dengan penelitian Carter, Simkins dan

Simpson (2003), Tertius dan Christiawan (2015), dan Coles, Daniel dan Naveen

(2008) yang menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh signifikan

positif terhadap nilai perusahaan.

Gill dan Obradovich (2012) menemukan bahwa ukuran dewan

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Ntim (2013) melakukan penelitian

yang memberikan hasil yang sama yakni ukuran dewan komisaris berpengaruh

signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Alfaraih, Alanezi, dan Hesham

(2012) menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh

signifikan terhadap nilai perusahaan.

2.3.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan

Menurut peraturan BAPEPAM-LK dalam Kep-29/PM/2004, komisaris

independen tidak mempunyai hubungan dengan perusahaan dan merupakan
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anggota yang berasal dari luar perusahaan. Saat pemilihan komisaris independen

harus bebas dari pengaruh pihak lain ataupun kepentingan pribadi dan dilakukan

dengan transparan. Komisaris independen harus bertindak secara objektif dan

berpegang teguh pada pedoman prinsip tata kelola perusahaan.

Komisaris independen dipilih karena pengalamannya dianggap berguna

bagi perusahaan tersebut dan biasanya berguna dalam menyelesaikan perselisihan

antara komisaris internal, pemegang saham atau dewan komisaris serta memiliki

resiko kecil dalam conflict of interest. Akan tetapi, komisaris independen mungkin

kurang berpengalaman saat mengatasi masalah spesifik yang dihadapi perusahaan.

Melakukan pengawasan pada kegiatan manajer jauh lebih baik jika

terdapat komisaris independen. Komisaris independen dapat membuat tata kelola

perusahan menjadi lebih baik dan meningkatkan nilai perusahaan. Komisaris

independen yang kuat akan melakukan pengawasan terhadap manajemen dengan

lebih ketat dan membuat dampak positif bagi perusahaan.

Argumen diatas didukung dengan penelitian Abbasi et al. (2012), Azam

et al. (2011), Ghazali (2010), Kumar (2012), Tornyeva dan Wereko (2012), Fauzi

dan Locke (2012), Rechman dan Shah (2013), Toledo (2009), Francis et al.

(2012), dan Saibaba (2013) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen

berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan.

Lain halnya dengan penelitian Hu et al. (2009), Sheikh et al. (2013)

Horvath dan Spirollari (2012), Ararat et al. (2010), Koerniadi dan Tourani-Rad

(2012) dan Babatunde dan Olaniran (2009) yang menyatakan bahwan dewan

independen berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Selain itu

pada penelitian Reddy et al. (2010), Gondrige et al. (2012), Bhagat dan Black
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(2000), Adam dan Mehran (2005), Sulong dan Nor (2008), dan Beiner et al.

(2004) menunjukkan bahwa dewan independen tidak berpengaruh signifikan

terhadap nilai perusahaan.

2.3.3 Pengaruh Jumlah Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan

Ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam perusahaan,

semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu bentuk

pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan kinerja

perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang

baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai

perusahaan pun juga akan ikut meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Isshaq et al. (2009), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada

hubungan yang signifikan positif antara ukuran direksi dengan nilai perusahaan.

Jumlah ukuran dewan semakin besar maka nilai perusahaan semakin

meningkat (Yenmark, 1996). Melakukan pengawasan yang baik dapat

meningkatkan kinerja perusahaan dari sisi profitabilitas dan penilaian masyarakat

pada perusahaan. Hal ini akan memudahkan pengawasan dan pengambilan

keputusan manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan (Tornyeva &

Wereko, 2012). Dewan direksi adalah orang yang dipilih untuk memimpin

perusahaan. Jabatan sebagai direktur dapat diduduki oleh pemilik perusahaan atau

orang yang mempunyai keahlian profesi di bagian tersebut. Dewan direksi

mempunyai tugas melindungi dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham.

Pemegang saham tidak mampu mencegah direksi melakukan penyelewengan laba

perusahaan karena minimnya pencegahan langsung dari pemegang saham.
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Menurut Eisenberg, Sundgren dan Wells (1998) menyatakan bahwa dewan yang

besar memiliki kelemahan dalam komunikasi, mengkoordinasi dan mengambil

keputusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rashid (2011), Najjar (2012), Tornyeva

dan Wereko (2012), Fauzi dan Locke (2012), Rechman dan Shah (2013), Sheikh

et al. (2013), Toledo (2009), Kajola (2008), Gondrige et al. (2012), Adam dan

Mehran (2005), dan Babatunde dan Olaniran (2009) menyatakan bahwa ukuran

dewan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan pada

penelitian yang dilakukan oleh Chakrabarti et al. (2010), Horvath dan Spirollari

(2012), Beiner et al. (2004), Sulong dan Nor (2008), Saibaba (2013) menemukan

bahwa ukuran dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Selain itu, pada penelitian Amedro dan Forai (2004), Wang et al. (2013),

Eisenberg et al. (1998), Obradovich dan Gill (2012), Gill dan Mathur (2011), dan

Kumar dan Singh (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh

signifikan negatif terhadap nilai perusahaan.

2.3.4 Pengaruh Direktur Independen terhadap Nilai Perusahaan

Direksi independen diartikan sebagai orang yang tidak memiliki

hubungan kekeluargaan dengan orang-orang yang memiliki kuasa atas perusahaan

dan tidak memiliki saham kepemilikan atas perusahaan yang mereka kelola.

Keputusan yang mereka lakukan selalu didasarkan atas kepentingan pemegang

saham (Makni, et al., 2012). Fama dan Jensen (1983) menganggap bahwa dewan

direksi independen dianggap sebagai pengendali yang baik untuk bertindak atas

kepentingan perusahaan.
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Independensi dewan direksi menunjukkan efektifitas pengawasan dewan

direksi terhadap pelaksanaan operasional perusahaan (Polsiri & Sookhanaphibarn,

2009). Nicholson dan Kiel (2004) menyatakan independensi dewan direksi

merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi akibat teori agensi dan

menghindari terjadinya kegagalan bisnis.

Sulong dan Nor (2008) menyatakan bahwa kebijakan akan pengurangan

jumlah dewan independen dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Hal ini serupa

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oxelheim dan Randoy (2001),

Fallatah dan Dickins (2012), Sami et al. (2009), serta Babatunde dan Olaniran

(2009). Penelitian Helland dan Sykuta (2005) menunjukkan hasil yang berbeda,

yaitu dewan direksi yang terdiri dari direksi independen dapat menjalankan tugas

lebih baik dalam memantau pekerjaan dan aktivitas manajemen. Hasil serupa

ditunjukkan pada Abbasi et al. (2012), Rouf (2012), dan Stefanescu (2011).

2.3.5 Pengaruh Director’s Ethnic terhadap Nilai Perusahaan

Etnis direktur diartikan sebagai asal negara direktur utama yang berasal

dari Indonesia atau bukan warga negara Indonesia. Perusahaan yang menangani

masalah terkait keberagamaan/etnik memiliki keuntungan biaya dibandingkan

perusahaan yang tidak, Keys, Turner, dan Friday (2002) membandingkan

perusahaan yang menerapkan atas adanya keberagaman dewan direksi dengan

perusahaan yang tidak, mereka menemukan bahwa promotor keragaman

menambah nilai lebih kepada pemegang saham daripada promotor tidak ada

keberagaman.
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Muttaki et al. (2015) dalam penelitiannya menyatakan dengan memiliki

direktur asing, perusahaan dinilai memiliki komitmen yang lebih tinggi mengenai

transparansi dan pengawasan perusahaan serta meningkatkan reputasi perusahaan

dalam pasar modal. Basyith (2016) menyatakan bahwa keberagaman etnis

menawark Hambrick et al. (1996) dan Carter et al. (2003) menemukan hubungan

positif antara keberagaman etnis dan nilai perusahaan.

2.3.6 Pengaruh Director Graduate Origin terhadap Nilai Perusahaan

Switzer dan Huang (2007), Chang, Dasgupta dan Hilary (2010) dan

Darmadi (2011) menyatakan bahwa nilai perusahaan akan lebih besar apabila

perusahaan memiliki dewan direksi yang mempunyai kualifikasi dari Universitas

terkemuka. Namun hal itu tidak mengindikasikan bahwa dewan direksi yang lulus

dari universitas dalam negeri akan menurunkan kualitas manajemen dibanding

lulusan asing (Basyith, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Switzer dan Huang (2007) dan Chang,

Dasgupta, dan Hilary (2010) menemukan bahwa adanya hubungan positif antara

graduate origin dan nilai perusahaan. Basyith (2016) menemukan bahwa

graduate origin berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan

hal ini menunjukkan bahwa lebih tinggi jumlah direksi lulusan dari institusi

pendidikan dalam negeri yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan yang lebih

rendah.
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2.3.7 Pengaruh Kualifikasi Direksi terhadap Nilai Perusahaan

Tirtarahardja dan Sulo (2005) mengemukakan bahwa pendidikan sebagai

penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik

sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Latar belakang pendidikan memiliki

pengaruh sangat penting terhadap pengetahuan yang dimiliki anggota dewan

direksi, baik di bidang bisnis maupun ekonomi. Hal ini juga sesuai dengan kode

tata kelola perusahaan yang merupakan hal penting bagi anggota dewan direksi

perusahaan untuk memiliki latar belakang pendidikan yang relevan terhadap

kegiatan bisnis yang dijalankan. Dengan memiliki pengetahuan bisnis dan atau

ekonomi, anggota dewan akan lebih mampu untuk mengelola bisnis dan

mengambil keputusan bisnis daripada tidak memiliki pengetahuan bisnis dan

ekonomi, dan hal ini akan mempengaruhi nilai perusahaan (Kusumastuti et al.,

2006).

2.3.8 Pengaruh Remunerasi terhadap Nilai Perusahaan

Wilfred, Elijah, dan Muturi (2014) menyatakan bahwa remunerasi yang

efektif merupakan paket kompensasi yang dapat menarik, mempertahankan,

memotivasi karyawan yang memahami perusahaan secara rinci. Hal ini agar

memungkinkan organisasi mampu bersaing pada tingkat yang lebih tinggi.

Penggunaan kompensasi (remunerasi) bagi pengelola dan jajarannya

diharapkan dapat menjadi mekanisme pengendali perilaku menyimpang

pengelola. Pengelola dapat tidak bermasa depan jika kinerjanya buruk sehingga

diberhentikan oleh pemegang saham. Pasar tenaga kerja manajerial akan

menghapus kesempatan pengelola yang tidak memiliki kinerja yang baik dan
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berperilaku menyimpang dari pemegang saham perusahaan yang dikelolanya

(Sutedi, 2006).

Kompensasi diberikan untuk memotivasi direktur dalam melakukan

tanggung jawabnya, sehingga memberikan keuntungan pada pemegang saham

(Green, 2005). Pemberian kompensasi ini akan meningkatkan kualitas kinerja dari

direktur sehingga terbentuknya nilai perusahaan yang baik dan meningkatkan

profitabilitas perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2011), Vo dan

Phan (2013) Yemane et al. (2015) juga menemukan bahwa kompensasi dewan

mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan.

2.3.9 Pengaruh Human Capital Efficiency terhadap Nilai Perusahaan

Bontis et al. (2001) menyatakan bahwa human capital merupakan

kombinasi dari pengetahuan, keahlian, kemampuan melakukan inovasi, dan

kemampuan menyelesaikan tugas, meliputi nilai perusahaan, budaya dan

filsafatnya. Menurut Sawarjuwono dan Kadir (2003), human capital merupakan

sumber pengetahuan yang berguna, keterampilan, kompetensi dalam suatu

organisasi atau perusahaan dan mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan

dalam membuat solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh

karyawan perusahaan tersebut.

Edvinsson dan Malone (1997), Chen et al. (2005), Tan et al. (2007), dan

Switzer dan Huang (2007) menemukan adanya hubungan positif antara human

capital efficiency terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Kuryanto dan Syaffrudin

(2008) yang menemukan tidak adanya hubungan signifikan antara modal

intelektual dan nilai perusahaan di Indonesia.
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2.3.10 Pengaruh Structural Capital Efficiency terhadap Nilai Perusahaan

Structural capital merupakan sarana dan prasarana yang mendukung

karyawan untuk menciptakan kinerja yang optimum, meliputi struktur organisasi,

paten, dan trade mark (Dewi, 2011). Termasuk dalam structural capital adalah

database, organizational chart, process manual, strategies, routines dan segala

hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar dari nilai materialnya

(Pramelasari, 2011).

Seorang mungkin dapat mempunyai intelektualitas yang tinggi, tetapi jika

perusahaan mempunyai sistem dan prosedur yang buruk maka modal intelektual

tidak dapat mencapai kinerja yang baik dan potensi yang ada tidak dapat

digunakan secara optimal (Tarigan, 2011). Edvinsson dan Malone (1997), Chen et

al. (2005), Tan et al. (2007), dan Switzer dan Huang (2007) menemukan adanya

hubungan positif antara structural capital efficiency terhadap nilai perusahaan.

2.3.11 Pengaruh Capital Employed Efficiency terhadap Nilai Perusahaan

Bukh et al. (2005) dalam penelitiannya menyatakan bahwa setiap

perusahaan memiliki modal intelektual yang berbeda karena setiap perusahaan

mempunyai proporsi yang berbeda pula akan elemen-elemen modal intelektual

nya. Setiap elemen-elemen dalam modal intelektual yaitu pengetahuan, informasi,

properti intelektual, pengalaman yang dimiliki perusahaan merupakan elemen-

elemen tidak berwujud (intangible).

Elemen-elemen tersebut sangat unik karena proporsinya berbeda antara

perusahaan satu dengan perusahaan lainnya sehingga penciptaan nilai pasar
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perusahaan akan berbeda pula. Modal intelektual juga seringkali dinyatakan

sebagai sumber daya pengetahuan dalam bentuk karyawan, pelanggan, proses atau

teknologi yang mana perusahaan dapat menggunakannya dalam proses penciptaan

nilai bagi perusahaan (Bukh at al., 2005).

2.3.12 Pengaruh Value Added Intellectual Capital (VAIC) terhadap Nilai

Perusahaan

Modal intelektual merupakan salah satu aspek penting dalam

menciptakan nilai perusahaan dengan keunggulan kompetitif perusahaan

(Drucker, 1993). Tidak hanya modal intelektual yang memegang peranan penting

dalam menentukan kekuatan dan pertumbuhan perusahaan di masa depan

(Choudhury, 2010). Hubungan antara modal intelektual dan nilai perusahaan telah

diteliti dibanyak negara maju.

Roos, Roos dan Edvinsson (1998) meneliti hubungan modal intelektual

dan nilai perusahaan di Inggris, Edvinsson dan Malone (1997) meneliti di Swedia,

Bornemann (1999) meneliti di Australia, Bontis (2001) diselidiki di Kanada,

Maditinos, Chatzoudes, Tsairidis dan Theriou (2011) meneliti di Yunani dan,

Bassi dan Buren (1999) meneliti di Amerika Serikat (AS). Namun demikian,

penelitian sebelumnya juga berfokus di negara-negara Asia, seperti di Taiwan

(Chen, Cheng & Hwang, 2005), di Hong Kong (Chan, 2009), di Iran (Mehralian,

Rajabzadeh, Sadeh dan Rasekh, 2012), di Singapura (Tan, Plowman & Hancock,

2007), di Malaysia (Gan & Saleh, 2008), dan di India (Mondal & Ghosh, 2012).

Namun, sebagian besar bukti empiris sebelumnya menunjukkan bahwa

hubungan antara modal intelektual dan nilai perusahaan relatif rendah, dan hal itu
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mungkin disebabkan oleh kesulitan untuk membentuk konstruksi yang terkait

dengan masalah pengukuran dimana konstruksi tidak dapat diidentifikasi dan

diamati secara langsung. Chen et al. (2005), Mehralian et al. (2012), Tan et al.

(2007), Gan dan Saleh (2008) dan Maditinos et al. (2011) menemukan hubungan

positif antara modal intelektual dan kinerja perusahaan. Sementara Bornemann

(1999) menemukan adanya hubungan negatif antara modal intelektual dan nilai

perusahaan.

2.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Nilai Perusahaan

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan

Ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol karena studi

empiris telah menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat menjadi penentu nilai

perusahaan. Biasanya, perusahaan besar dianggap berbeda oleh pemegang saham.

Misalnya, ada asumsi bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar dapat

membayar dividen yang lebih tinggi. Hipotesis ini didukung oleh Short dan

Keasey (1999) yang melaporkan bahwa ukuran perusahaan memiliki efek statistik

signifikan positif terhadap kinerja keuangan, karena perusahaan besar memiliki

potensi untuk akses dana lebih mudah, baik internal maupun eksternal.

Perusahaan yang lebih besar mungkin juga lebih baik peluang

pertumbuhan dan akses terhadap peluang pembiayaan. Perusahaan yang lebih

besar juga cenderung memiliki analisis yang lebih besar, memiliki lebih banyak

informasi yang tersedia untuk mengurangi asimetri informasi, dan memiliki

kepemilikan saham dan profil kepemilikan yang lebih luas. Langkah ini konsisten
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dengan penelitian yang menggunakan total aset yang dimiliki untuk mengukur

ukuran perusahaan (Abdussalam, 2006).

Ukuran perusahaan dalam suatu perusahaan berpengaruh terhadap nilai

perusahaan, dimana perusahaan besar cenderung menarik perhatian dan menjadi

serotan publik, sehingga akan mendorong perusahaan tersebut untuk menerapkan

struktur tata kelola yang lebih baik (Durnev & Kim, 2006).

Pada penelitiannya Gill dan Obradovich (2012) menyatakan bahwa

ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol yang dapat berpengaruh signifikan

positif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran

perusahaan dalam penelitian tersebut merupakan cerminan besar kecilnya

perusahaan yang nampak dalam nilai total aktiva perusahaan. Semakin besar

ukuran perusahaan maka ada kecenderungan lebih banyak investor yang menaruh

perhatian pada perusahaan tersebut, karena perusahaan yang besar cendrung

memiliki kondisi yang lebih stabil.

Hasil penelitian Ehikioya (2009) menyatakan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Chaghadari (2011)

juga meneliti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja

perusahaan. Hal ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh

Awunyo-Vitor dan Baah (2012), dimana ukuran perusahaan menghasilkan

pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.
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2.4.2 Pengaruh Status Kepemilikan Pemerintah terhadap Nilai

Perusahaan

Dalam teori keagenan dijelaskan hubungan antara pemegang saham

dengan pihak manajer. Jika pemegang saham dipegang oleh pemerintah sebagai

pihak pengendali, seharusnya pemerintah bias mengontrol dan mengawasi kinerja

perusahaan dan menyelaraskan dengan kepentingan sosial melalui fungsinya

dalam mengawasi kinerja perusahaan (Jensen & Mecking, 1976).

Berdasarkan teori agensi, kepemilikan pemerintah bisa menjadi solusi

terhadap permasalahan informasi yang asimetris dengan menyajikan nilai atau

kinerja perusahaan antara manajer dan pemegang saham (Jensen & Meckling,

1976). Penelitian yang dilakukan oleh Nazrul et al. (2008) dengan sampel 210

perusahaan di Malaysia dari periode 1995 sampai dengan tahun 2005 menyatakan

adanya hasil yang signifikan antara kepemilikan pemerintah dan kinerja

perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q.

Eng dan Mak (2003) berpendapat bahwa biaya agensi lebih tinggi dalam

perusahaan yang terkait dengan pemerintahan, karena tujuan yang bertentangan

antara tujuan keuntungan murni dari perusahaan komersial dan tujuan yang

berkaitan dengan kepenting bangsa.

2.4.3 Pengaruh Status Kepemilikan Swasta Terhadap Nilai Perusahaan

Leal dan Silvia (2005) menyatakan kepemilikan institusional mempunyai

hubungan yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Chen dan Austin

(2007) menemukan bahwa pemegang saham institusional eksternal lebih

berpengaruh untuk mengurangi biaya agensi dan meningkatkan nilai perusahaan.
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Cheung et al. (2008) meneliti hubungan antara kepemilikan manajerial

dan institusional terhadap nilai perusahaan berdasarkan sampel perusahaan-

perusahaan Amerika Serikat pada NYSE, AMEX dan NASDAQ antara tahun

1989 hingga 2006, dan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan

antara kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Irina dan Nadezhda

(2009) juga meneliti pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja

perusahaan dan membuktikan adanya pengaruh signifikan positif antara dua

variabel tersebut.

Kim dan Lu (2009) membuktikan secara empiris kepemilikan

institusional mempunyai hubungan yang signifikan positif terhadap kinerja

perusahaan. Menurut Fazlzadeh et al. (2011) investor institusi dapat memonitor

manajemen yang lebih efesien daripada pemegang saham tersebar karena keahlian

yang sudah dimiliki. Investor institusi diketahui memiliki sumber daya dan

kemampuan untuk memantau keputusan manajemen. Hal itu dikarenakan

pengalaman yang memadai, keahlian dan fasilitas yang canggih.

Alfaraih et al. (2012) menyatakan variabel kepemilikan institusional

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan oleh

investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih

optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham oleh institusi

mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau

sebaliknya mengkritik kinerja manajemen. Hasil penelitian Mohammed et al.

(2013) menyimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara kepemilikan

institusional dengan kinerja perusahaan.
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2.4.4 Pengaruh Status Kepemilikan Asing Terhadap Nilai Perusahaan

Kepemilikan asing adalah status kepemilikan saham oleh investor asing

yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing baik

berupa institusi maupun perorangan (Mohammed et al., 2013). Basyith (2016)

menyimpulkan bahwa status kepemilikan asing mempunya hubungan positif tidak

signifikan, menunjukkan bahwa status kepemilikan asing tidak mempunyai

pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Kumar (2004) yang juga menyatakan hasil penelitian yang

signifikan positif antara kepemilikan asing dan nilai perusahaan.

Penelitian Setiawan (2006) memberikan kesimpulan bahwa kepemilikan

asing dalam perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Ongoro dan K’obonyo (2011) juga menyatakan kepemilikan asing berpengaruh

signifikan positif terhadap nilai perusahaan.

2.5 Model Penelitian dan Hipotesis

Model penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 yang merupakan

replikasi dari penelitian Abdul Basyith (2016).
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Gambar 2.1 Model penelitian analisis pengaruh tata kelola perusahaan dan modal

intelektual terhadap nilai perusahaan, sumber: Basyith (2016).

H1: Terdapat pengaruh signifikan positif jumlah dewan komisaris terhadap

nilai perusahaan.

H2: Terdapat pengaruh signifikan negatif komisaris independen terhadap nilai

perusahaan.

H3: Terdapat pengaruh signifikan positif jumlah dewan direksi terhadap nilai

perusahaan.

H4: Terdapat pengaruh signifikan negatif direktur independen terhadao nilai

perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan :

- Jumlah Dewan Komisaris
- Komisaris Independen
- Jumlah Dewan Direksi
- Direktur Independen
- Director’s Ethnic
- Director’s Graduate Origin
- Kualifikasi Direksi
- Remunerasi

Variabel Dependen:

Nilai Perusahaan

Tobin Q

Modal Intelektual :

- Human Capital Efficiency
- Structural Capital

Efficiency
- Capital Employee Efficiency
- Value Added Intelectual

Capital

Ukuran Perusahaan

Status Kepemilikan Pemerintah

Status Kepemilikan Swasta

Status Kepemilikan Asing
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H5: Terdapat pengaruh signifikan positif director’s ethnic terhadap nilai

perusahaan.

H6: Terdapat pengaruh signifikan positif graduate origin terhadap nilai

perusahaan.

H7: Terdapat pengaruh signifikan positif kualifikasi direksi terhadap nilai

perusahaan.

H8: Terdapat pengaruh signifikan positif remunerasi terhadap nilai

perusahaan.

H9: Terdapat pengaruh signifikan positif human capital efficiency terhadap

nilai perusahaan.

H10: Terdapat pengaruh signifikan positif structural capital efficiency

terhadap nilai perusahaan.

H11: Terdapat pengaruh signifikan positif capital employed efficiency terhadap

nilai perusahaan.

H12: Terdapat pengaruh signifikan positif value added intellectual capital

terhadap nilai perusahaan.
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