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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Hasil dari penelitian Saleh (2008) yang telah meneliti tentang struktur 

kepemilikan terhadap kinerja modal intelektual bahwa kepemilikan keluarga 

signifikan negatif terhadap kinerja modal intelektual, sedangkan kepemilikan 

manajemen, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing tidak signifikan 

terhadap kinerja modal intelektual. Dalam penelitian ini  contoh yang digunakan 

adalah perusahaan yang terdaftar di pasar modal Malaysia dengan metode 

pengukuran untuk kinerja modal intelektual menggunakan VAIC™.  Mahardika 

(2014) juga memiliki pendapat yang sama dengan dari hasil penelitian ini.  

Bukh et al. (2005) telah meneliti faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh 

pengungkapan modal intelektual pada prospektus IPO. Kepemilikan manajerial, 

firm size, dan age merupakan variabel indepen. Sedangkan untuk Variabel 

independennya adalah pengungkapan modal intelektual. Beliau mengemukakan 

hasil dari penelitiannya adalah adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan 

manajerial dengan pengungkapan modal intelektual jika semakin besar 

kepemilikan manajarial maka tingkat pengungkapanny juga semakin 

tinggi,sedangkan firm size dan age  tidak ada hubungan yang signifikan terhadap 

pengungkapan modal intelektual.  

Putriani (2010) telah meneliti dengan data kuantitatif, dan memiliki 

variabel bebas yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan keluarga. Dalam penelitian tersebut variabel dependen yang 

digunakan ialah kinerja modal intelektual. Peneliti memakai 60 data  yang tada di 
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Bursa Efek Indonesia. Dengan begitu setelah peneliti menyelesaikan 

penelitiannya, ia dapat menjelaskan bahwa adanya hubungan yang signifikan 

kepemilikan institusional dengan kinerja modal intelektual dan tidak adanya 

pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan keluarga terhadap kinerja 

modal intelektual.  

 Dian (2011) telah meneliti hal yang serupa dengan Putriani (2010) dengan  

jumlah perusahaan sebanyak 56 yang merupakan kategori bank yang ada di BEI. 

Di dalam riset ini peneliti menggunakan kinerja modal intelektual sebagai variabel 

terikat dan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, 

ukuran perusahaan, kepemilikan pemerintahan dan umur perusahaan sebagai 

variabel independennya. Dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa (1) tidak 

berpengaruh signifikan antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional terhadap kinerja modal intelektual, (2) adanya pengaruh signifikan 

positif antara kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap kinerja modal 

intelektual, (3) dan adanya pengaruh signifikan negatif antara kepemilikan 

pemerintah dan umur perusahaan terhadap kinerja modal intelektual. 

Taliyang dan Jusop (2011) telah melakukan penelitian tentang 

pengungkapan modal dan tata kelola perusahaan dengan jumlah sampel yaitu 150 

perusahaan yang ada di bursa Malaysia. Dengan variabel independen yang 

digunakan tata kelola perusahaan komposisi dewan, dua peran manajer dan 

ukuran komite audit dan  dengan variabel dependen yaitu pengungkapan modal 

intelektual . Dari antara empat variabel tersebut hanya terdapat satu variabel saja 

yang berpengaruh signifikan positif yaitu komite audit. 
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Khosravi dan Bandarian (2014) telah melakukan penelitian hubungan dari 

struktur kepemilikan, ukuran dewan , dewan independen terhadap modal 

intelektual di bursa saham Teheran. Dengan metode pengujian statistik data 

gabungan dalam periode 2007 – 2012 yang mengunakan 140 perusahaan sebagai 

sampel. Dari hasil yang telah diamati dan diteliti maka dapat dijelaskan bahwa 

memiliki hubungan yang positif antara kepemilikan institusional, ukuran dewan 

dan dewan independen terhadap modal intelektual dan tidak berpengaruh 

signifikan konsentrasi kepemilikan dan peran manajer terhadap modal intelektual. 

Anthony dan Widagdo (2013) melakukan penelitian dengan sampel 100 

bank untuk model 1 dan 99 bank untuk model dua dengan  mengemukakan hasil 

dari penelitiannya bahwa adanya hubungan yang signifikan  negatif  kepemilikan 

keluarga terhadap kinerja modal intelektual. Karena tidak semua keluarga yang 

mempunyai kepemilikan signifikan disuatu bank yang dapat menempatkan 

anggota keluarganya di dewan komisaris atau di dewan direktur bahkan keduanya. 

Aflatouni et al. (2015) telah melakukan pengujian dengan mengunakan 

variabel independennya size of the board dan  independence of the board. Sampel 

yang digunakan untuk riset tersebut sebanyak 57 perusahaan dipilih melalui 

metode eliminasi sampling dan penerapan sampling. Dari hasil riset tersebut 

peneliti dapat menunjukkan bahwa size of the board memiliki hubungan terbalik 

dengan nilai  hari saham perusahaan, dan independence of the board memiliki 

hubungan langsung dan signifikan dengan nilai saham perusahaan. Jadi dapat 

disimpulkan untuk ukuran dan direktur independen merupakan komponen dari 

tata kelola perusahaan bersama dengan modal intelektula yang telah dianggap 
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menjadi aset tidak berwujud perusahaan dan memiliki dampak yang besar dalam 

perusahaan nilai saham. 

Sudarno (2014) telah meneliti 69 perusahaan dari jenis industri perusahaan 

keuangan di BEI pada periode 2012, dalam mengambil data untuk uji, peneliti 

menggunakan metode purposive sampling. Beliau menjelaskan bahwa 

pengungkapan modal intelektual yang ditelitinya pada perusahaan sektor 

keuangan adalah kecil. Tetapi dari analisa tersebut dijelaskan bahwa adanya 

pengaruh signifikan positif antara kepemilikan asing dan kepemilikan pemerintah 

terhadap pengungkapan modal intelektual. Dengan begitu peneliti menjelaskan 

bahwa jika nilai dari tingkat kepemilikan asing dan kepemilikan pemerintah itu 

naik maka semakin luas pengungkapannya. Dan tidak adanya pengaruh signifikan 

dari kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan 

modal intelektual. Sebab jika semakin besar tingkat kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan asing maka pengungkapan modal intelektual tidak dari perusahaan 

tersebut tidak menjadi lebih luas.   

Firer and Williams (2002) telah meneliti dengan total sampel yaitu 390 

perusahaan yang ada di Singapore dengan periode tahun 1998 sampai dengan 

2000. Dengan begitu peneliti dapat menunjukkan hasil dalam riset bahwa 

perusahaan yang kepemilikannya tidak menyebar maka modal intelektualnya akan 

lebih rendah dan jika nilai dari kepemilikan manajerialnya meningkat maka akan 

ada kemungkinan pelaporan dalam modal intelektualnya akan rendah.  
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Gambar 2.1 Model Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja 

Intellectual Capital dengan Struktur Kepemilikan Sebagai Variabel Moderating, 

sumber: Irawan dan Achmad (2014) 

 

Gambar 2.2 Model Pengaruh Jenis Industri, Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing terhadap Kinerja Modal 

Intelektual, sumber: Supradnya et al.(2016) 

 

Gambar 2.3 Intellectual Capital and Corporate Governance Mechanisms: 

Evidence from Tehran Stock Exchange, sumber: Jaemi (2016) 
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 2.2 Pengertian Modal Intelektual 

Modal Intelektual berkembang sejak adanya PSAK No. 19 tahun 2000 yang 

menjelaskan di dalam aktiva tidak berwujud memiliki empat kategori yang harus 

dipenuhi, yaitu  

1. Aset tersebut dapat dijual, ditukar atau disewakan.   

2. Aset tersebut dapat dikontrol oleh perusahaan  

3.  Aset tersebut mempunyai masa manfaat untuk perusahaan dimasa yang 

akan datang  

4. Nilai dari asset atau harga perolehan tersebut dapat digantikan atau 

ditukar. 

Dan Financial Accounting Standards Board (FSAB) juga mengatur 

mengenai aktiva tidak berwujud di nomor 17 yang menjelaskan bahwa sebuah 

aset yang tidak mempunyai wujud dan yang mempunyai umur ekonomisnya tidak 

terhingga maka tidak perlu di amortisasi, tetapi dengan hal ini tetap harus 

dilakukan impairment setiap tahunnya. Dan aset tidak berwujud yang mempunyai  

umur  ekonomis terbatas akan diamortisasi selama masih memiliki masa manfaat. 

Dengan adanya pernuataan ini maka memberikan pedoman khusus untuk menguji 

good will atas impairment. Good will yang diuji paling sedikit setahun sekali , 

selain itu pengujian untuk aset yang tidak diamortisasi dilakukan dengan cara 

perbandingan nilai wajar dengan jumlah yang tecatat. Namu Financial Accounting 

Standard Board nomor 142 tidak melakukan perubahaan atas peraturan 

sebelumnya yang menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk riset tertentu 

dan pengembangan aset harus diperlakukakn sebagai beban pada tanggal 

akuisisinya. Agar tercapai menjadi perusahaan yang dapat bersaing dengan begitu 
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perusahaan harus mampu memanfaatkan serta mengembangkan sumber-sumber 

yang ada, baik modal maupun sumber daya manusianya, salah satu caranya adalah 

modal intelektual (Prasetyanto dan Chariri, 2013).  

Alipour (2012) menjelaskan bahwa modal intelektual merupakan 

kelompok aset yang dapat dikendalikan dari sebuah organisasi dengan begitu 

memiliki pengaruh yang signifikan agar dapat mendorong prosedur penciptaan  

nilai dari sebuah organisasi untuk mencapai visi dari stakeholders. Menurut 

Bontis (1998) modal intelektual merupakan sebuah aset yang tidak memiliki 

wujud atau tampilan nyata yang mampu menjalankan sebuah organisasi dan dapat 

menciptakan sebuah nilai.  

Modal intelektual adalah sebuah kekayaan yang mempunyai kedudukan 

untuk dapat membuat adanya sebuah nilai dari perusahaan tersebut. Menurut Tan 

et al. (2007) bahwa modal intelektual adalah aset yang berupa pengetahuan untuk 

perusahaan yang dapat mempengaruhi daya tahan dan menjadi perusahaan yang 

kompetitif.  Untuk menjadi perusahaan yang kompetitif, maka perusahaan harus 

mampu memanfaatkan sumber dan dapat mengembangkannya, seperti modal 

intelektual (Prasetyanto dan Chariri, 2013). Dalam hal ini diyakini bahwa yang 

memiliki peran utama untuk meningkatkan perusahaan tesebut adalah modal 

intelektual. 

 Dengan begitu hasil ini sesuai dengan : 

1. Resource Based Theory 

Berdasarkan teori ini yang memantau yang berbasis sumber daya yang 

menggunakan pendekatan sumber daya dalam menganalisa keunggulan 

kompetitif. Artinya bagaimana sebuah perusahaan mengelola dan memanfaatkan 
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sumber daya yang ia miliki agar kinerja perusahaan tersebut menjadi optimal 

sehingga menghasilkan nilai bagi perusahaan. Karena jika perusahaan memiliki 

pengelolaan sumber daya yang baik maka perusahaa dapat meningkatkan nilai 

perusahaan untuk bersaing dan dapat mengarahkan perusahaan agar tetap menjaga 

kinerja yang baik untuk jangka panjang. Penrose (1959) mengatakan dengan 

adanya sumber daya yang dimiliki perusahaan, maka resource based theory dapat 

meyakinkan bahwa perusahaan merupakan kumpulan kemampuan untuk 

mengatur adanya sumber daya. Dengan adanya sumber daya maka semua yang 

dimiliki dapat dikendalikan perusahaan dari segi aset, sumber daya manusia, 

pengetahuan teknologi dan lain sebagainya agar dapat mengimplementasikan 

strategi perusahaan untuk menjadi perusahaan yang memiliki nilai tinggi atau 

kompetitif. 

Wernerflet (1984) dan Astuti menjelaskan bahwa yang merupakan 

tindakan baik dan efektif sesuai dengan rencana  dalam sebuah perusahaan itu 

membutuhkan sumber daya manusia, financial dan organisasi khusus dengan 

begitu perusahaan yang dapat mempertahankan dan memperoleh perusahaan yang 

dapat berkompetitif. 

Resource Based Theory ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan jika 

adanya peningkatan dari nilai perusahaan tersebut (Widarjo, 2011). Sedangkan 

menurut Sholikhah et al. (2014)  teori ini adalah sebuah ideologi yang telah 

dikembangkan dari teori manajemen strategi guna mencapai visi perusahaan yang 

kompetitif. 

Tetapi,  dengan begitu dapat dikategorikan memenuhi syarat yaitu value, 

rare, imperct imitability dan nin substitusion  guna mencapai target perusahaan 

Puspita Sari, Pengaruh Jenis Industri, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Jumlah Dewan 
Direksi dan Dewan Direksi Independen Terhadap Kinerja Modal Intelektual, 2018 
UIB Repository©2018



16 

 

Universitas Internasional Batam 

 

yaitu menjadi unggul dan kompetitif (Barney, 1991) Penjelasan mengenai masing-

masing kriteria Value, Rare, Imperct Imitability dan Non- Subsitution yaitu : 

1. Valuable (berharga) : sumber yang mampu memberikan kepada 

perusahaan sebuah nilai yang baik serta nilai positif bagi perusahaan. 

Sebagai contoh sumber tersebut dapat berkontribusi terhadap perusahaan 

dalam menganalisa sebuah peluang dan cara menganalisa untuk 

menghindari atau meminimalisirkan ancaman yang ada pasar. 

2. Rare (langka) : sumber daya yang harus bersifat langka atau unik agar sulit 

menemukan  kompetitornya. Dalam hal ini perusahaan mampu 

memberikan atau memproduksi barang atau jasa yang tidak dimiliki atau 

sulit untuk kompetitor lain memilikinya. 

3. Imperfect Imitability (sulit ditiru) :  dalam kriteria ini hampir sama dengan 

kriteria sebelumnya, hanya saja disini lebih ditegaskan lagi untuk 

memproduksi barang atau jasa yang tidak bisa ditiru dan apabila 

kompetitor melakukan imitasi maka hasil yang mereka peroleh tidaklah 

sama.  Dengan begitu dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut di 

pasar.  

4. Non-substitution (tidak ada pengganti) : sumber daya ini tidak memiliki 

alternatif dari sumber daya lain sehingga tidak memiliki pesaing dengan 

sumber daya yang dapat menggantinya.  

Dari adanya teori tersebut maka setiap pihak yang terkait dapat bahwa  

manajemen  mampu  mendapatkan, mengakuisisi, dan mengelola modal 

intelektual secara efisien dan efektif, dengan menggunakan cara yang unik untuk 

terciptanya perusahaan yang kompetitif.  Sebuah perusahaan yang mampu 
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menciptakan keunikan tersendiri maka akan menciptakan perusahaan sesuai 

dengan target untuk mencapai value added. Value added adalah adanya kenaikan 

dari nilai aktivitas dari perusahaan tersebut menjadi yang lebih baik dan 

meningkatkan investor untuk berinvestasi lebih tinggi lagi. 

 

2. Teori Keagenan 

Teori ini rawan kerap sekali menjadi permasalahan dari pihak-pihak 

terkait.  Dalam kasus ini, pihak prinsipal dipegang oleh pemerintah selaku 

pemegang saham dan pihak agen dipegang oleh manajemen perusahaan (Anthony, 

2013).  Sebab Agency theory (teori keagenan) dapat memunculkan konflik sebab 

munculnya ketidaksesuaian antara keduanya.  

Jensen dan Meckling (1976) mengatakan dengan adanya ikatan keagenan 

perjanjian terdiri lebih dari satu orang agar dapat memerintahkan orang lain agar 

memberikan tanggung jawab untuk mengambil sebuah kebijakan yang paling 

tepat utnuk pengguna. Jadi keduanya memiliki visi dan misi yang searah yaitu 

meningkat value perusahaan, maka dengan begitu keagenan akan mengambil 

sebuah tindakan sesuai kepentingan prinsipalnya.  

Adanya sebuah ikatan antara pihak manajemen dan pihak agent akan susah 

untuk membentuk hubungan yang baik, sebab kedua belah pihak tersebut 

memiliki kepentingan yang sangat berbeda atau saling bertentnangan. Konflik 

keagenan yang terjadi karena pihak agen selalu memantau tentang keaadaan 

perusahaan dalam bentuk apapun (Utama dan Khafid, 2015). 
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Eisenhardt (2011)  mengatakan teori memiliki tiga dasar yaitu : (1) 

manusia yang memprioritaskan kepentingan individu, (2) pemikiran yang ada 

dalam manusia terbatas, (3) manusia selalu berusaha menghindari resiko.  

Maka dari itu hubungan keagenan bisa menimbulkan masalah antara 

manajer dengan investor yang mempunyai visi berbeda. Karena manajer dan 

pemegang saham memiliki tujuan yang berbeda. Pemegang saham berkeinginan 

dividen untuk dirinya yang lebih besar dari yang mereka investasi, tetapi pihak 

manajemen berkeingin bonus terhadap dirinya atas kinerja dalam perusahaan 

dibayar dengan tinggi.  

2.3 Komponen Modal Intelektual  

Bontis (2000) menyatakan bahwa modal intelektual memiliki tiga 

komponen yaitu: (1) Modal manusia, merupakan sumber untuk mencari informasi 

untuk menunjukkan sebuah kreatifitas dan kemampuan dari perusahaan tersebut. 

Dengan adanya sumber daya manusia  maka sebuah perusahaan tersebut dapat 

meningkatkan wawasan yang ia miliki. (2) Modal struktural, ialah  kompetensi 

dari perusahaan untuk meningkatkan aktivitas  perusahaan dan memiliki struktur 

yang terpenuhi guna menghasilkan kinerja intelektual yang efektif. (3) modal 

hubungan, dengan memiliki komponen modal intelektual maka dapat memberikan 

real value. Adanya komponen ini maka terjalinlah sebuah hubungan baik yang 

akan  meningkatkan mitra kerjanya. Baik supplier yang profesional dan mampu 

membuat pelanggan merasa puas atas pelayanan yang ia terima. 

Ayubi (2015) berpendapat bahwa value added intellectual capital (VAIC) 

yang menjadi  model pengukuran dalam riset modal intelektual. Dengan melihat 

tiga dari komponen yang dijelaskan oleh Pulic (1998). 
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2.4 Corporate Governance 

  Corporate governance adalah sistem yang diharapkan mampu mengatur 

dan menjaga perusahaan serta mampu memberikan meningkatkan value dari 

perusahaan kepada para pemegang saham. Berdasarkan Keputusan Menteri Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) No. KEP-117/MMBU/2002  tentang  Penerapan  

Good  Corporate  Governance  pada  BUMN,  terdapat  beberapa prinsip yaitu : 

1. Transparaency 

Transparaency merupakan keterbukaan mengenai sebuah pengetahuan 

berupa kabar, yang merupakan proses dari adanya kebutuhan untuk 

kebijakan pengungkapan informasi teirsebut bagi yang membutuhkan 

informasi.  

2. Independency 

Pihak manajemen perusahaan harus profesional dalam bentuk apapun baik 

benturan kepentingan maupun adanya tekanan dari pihak manapun, 

dengan demikian mengambil sebuah kebijakan akan ada pengaruh dari 

manajemen ataupun pemegang saham dan dapat mewujudkan keputusan 

yang baik.  

3. Accountability  

Accountability adalah mengetahui kejelasan fungsi, struktur sistem  dan 

pertanggungjawaban sehingga manajemen perusahaan dapat menjalankan 

tugas secara efektif.   
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4. Responsibility  

Setiap perusahaan diharuskan untuk mematuhi semua peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dengan begitu bentuk dari pertanggung 

jawaban perusahaan ada.  

5. Fairness  

Didalam hal ini semua pihak diharapkan mampu melakukan secara adil 

dan setara dalam memenuhi hak-hak perjanjian yang telah disepakati. 

Dalam prinsip ini diharapkan dapat menjadi faktor utama yang bisa 

memantau dan memberikan sebuah perlakuan yang sama rata diantara 

adanya  kepentingan dalam perusahaan. 

Herawati (2016) mengemukakan bahwa Prinsip-prinsip corporate 

governance yang diterapkan memberikan beberapa manfaat  diantaranya yaitu : 

1. Memantau semua kejadian yang kemungkinan terjadi diantara 

principal dan agen yang dapat meminimalisirkan nilai atau biaya dari 

sebuah agency. 

2. Dapat memberikan hal positif berupa rendahnya nilai dari cost of 

capital terhadap investor. 

3. Meningkat nilai dari sebuah perusahaan 

4. Adanya kenaikan dari sisi kinerja bagian finance dari pemikiran 

investor untuk masa yang akan datang akan menjadi lebih baik. 

2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Modal Intelektual 

2.5.1 Pengaruh Jenis Industri Terhadap Kinerja Modal Intelektual 

Jenis industri adalah pengelompokkan perusahaan berdasarkan jenisnya.  

Industri yang memiliki high intellectual capital intensive industries merupakan 
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pusahaan yang memiliki nilai yang baik dari sensibilitas terhadap modal 

intelektual yang membuat perusahaan tersebut memiliki kepercayaan dari 

masyarakat dan investor. Maka dari itu jika perusahaan memiliki nilai yang tinggi 

terhadap  modal intelektual maka jenis industri akan memberikan pengungkapan 

modal intelektual lebih banyak. Bisa saja sumber daya pengetahuan dalam jenis 

industri berpengaruh terhadap kinerja modal intelektual.  

Menurut Kuryanto (2008) jenis industri bisa berpengaruh terhadap kinerja 

modal intelektual sebab dari sebuah jenis industri yang tidak sama memiliki 

pemikiran  yang tidak sama terhadap pengelolaan sumber daya yang dimiliki dan 

kemampuan pengoperasian bisnisnya.  

Sedangkan Kamath (2007) menyatakan bahwa dalam bidang financial 

adalah jenis industri yang terdapat intellectually intensive yang lebih 

mengutamakan dari kecerdasan karyawan yang menjadi landasan dalam melayani 

customer. Brugen et al. (2009) berpendapat bahwa tipe industri yang memiliki 

peranan penting dalam  penentu pengungkapan modal intelektual di laporan 

tahunan perusahaan. 

2.5.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Modal 

Intelektual 

 Kepemilikan manajerial ialah sebuah saham  yang dimiliki oleh pihak  

manajemen perusahaan. Dalam kepemilikan manajerial model pengukurannya 

dapat diukur berdasarkan total kepemilikan manajerial dibagi dengan jumlah 

saham yang beredar dan dikalikan dengan seratus persen, inilah yang disebut 

dengan persentase dari jumlah saham kepemilikan manajemen (Sujono & 

Soebiantoro, 2007). Peneliti telah mengamati riset ini dan menyatakan bahwa 
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sebuah perusahaan akan memiliki pengaruh dari adanya kepemilikan manajerial 

karena pengungkapan diperusahaan biasanya dilakukan hanya sesuai dengan 

kepentingannya saja.  Hal ini disebebakan karena pihak dalam perusahaan yang 

mudah untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi dari perusahaan walaupun 

tidak ada pengungkapan dalam  laporan tahunan perusahaan. Menurut Kamardin 

dan Haron (2011) berdasarkan dari teori keagenan bahwa kepemilikan manajerial 

merupakan bekerja yang langsung insentif bagi manajer untuk bertindak sejalan 

dengan pemegang saham dari perusahaan tersebut.  

Manajer mendapatkan fokus terhadap nilai untuk jangka panjang 

perusahaan dan berusaha membuat nilai investasi sebuah perusahaan tersebut 

menjadi meningkat dalam jangka panjang (Saleh et al. 2009). Oleh sebab itu, 

persentase yang lebih tinggi dari kepemilikan telah dimiliki manajer akan 

membantu menyesuaikan kepentingan manajer dengan pemegang saham. 

Maka dari jika nilai dari kepemilikan manajerial itu lebih tinggi maka 

dapat menurunkan masalah yang ada di teori keagenan. Dengan begitu 

manajemen akan semangat untuk menaikkan kinerjanya. Sebab manajemen 

tersebut lebih bertanggung jawab dalam pencapaian visi dari perusahaan.  

Untuk mendapatkan nilai persentase dari kepemilikan manajerial dengan 

membandingkan jumlah dari saham yang dimiliki organisasi tersebut. 

2.5.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Modal 

Intelektual 

Menurut Wida dan Suartana (2014)  adanya kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional adalah sebuah media yang dapat menurunkan dari 

adanya permasalahan yang bersifat agensi. Kepemilikan institusional, umumnya 
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dapat selaku pihak yang mengawasi perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan 

institusional yang besar menunjukkan kemampuannya untuk mengawasi 

manajemen (Faizal, 2004).  

Patricia (2014) menyatakan bahawa semakin tingginya nilai kepemilikan 

institusional maka akan semakin tinggi pula kekuatasan instasi untuk mengawasi 

manajemen perusahaan tersebut. Akibatnya akan memberikan nilai yang sangat 

optimal untuk kinerja perusahaan tersebut meningkat. Dengan adanya kinerja 

yang meningkat maka akan menguntungkan bagi pemegang saham. 

Adanya pemegangan saham seperti kepemilikan institusional akan 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal agar dapat menjamin 

peningkatan kemakmuran pemegang saham. Kondisi ini akan memotivasi 

kepemilikan institusional untuk lebih serius dalam mengawasi maupun 

mengoreksi semua perilaku manajer dan memperpanjang jangka waktu 

berinvestasi. 

Kepemilikan institusional dihitung berdasarkan rasio dari porsi ssaham 

yang dipunyai pihak manajemen dibagi dengan jumlah saham yang ada 

diperusahaan.  

2.5.4 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Modal Intelektual 

Didalam sebuah perusahaan individu maupun instasi sangatlah penting 

memiliki kepemilikan asing, hal tersebut diindikasikan bahwa setiap perusahaan 

jika saham dari perusahaan tersebut sudah dibeli oleh pihak asing maka akan 

menjadi tolak ukur bagi investor untuk berinvestasi. Sebab para investor yakin 

bahwa jika perusahaan tersebut sudah dibeli sahamnya dengan pihak asing maka 

pertumbuhan pendapatannya akan stabil (Rakhmardi, 2011). 
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Wiranata dan Nugrahanti (2013) menyatakan dengan adanya jumlah 

banyak kepemilikan investor yang berasal dari luar negeri yang menanamkan 

modalnya di perusahaan maka dapat menaikkan nilai dari kinerja perusahaan 

tersebut. Apabila nilai dari kepemilikan investor asing meningkat, maka investor 

yang berasal dari luar akan menjadi mayoritas untuk menjadikan mereka sebagai 

komisasir maupun direksi. Lee (2008) menyatakan bahwa kepemilikan asing dan 

kepemilikan institusional dapat mengendalikan kebijakan manajemen sesuai 

kemampuan dan pengalaman di bidang keuangan dan bisnis.  

 Penanam modal asing memiliki keputusan agar menaikkan keuntungan 

dalam periode yang cukup lama, dengan begitu penanam modal menggambil 

sebuah langkah yaitu dengan cara memantau pengelolaan modal intelektual.  Dan 

dengan adanya kepemilikan asing tersebut mereka dapat memengaruhi dalam 

keputusan manajemen perusahaan untuk menentukan harga saham perusahaan, 

dengan begitu harga saham perusahaan tersebut akan meningkat.  

2.5.5 Pengaruh Jumlah Dewan Direksi Terhadap Kinerja Modal Intelektual  

Al Musalli dan Ismail (2012) mengemukakan pendapat bahwa dewan 

direksi atau board of director adalah pimpinan yang dipilih langsung oleh 

pemegang saham untuk mengelola perusahaan yang bertugas untuk membuat 

meningkatkan, mengarahkan  pengaruh terhadap modal intelektual dari adanya 

perusahaan berdasarkan bentuk dari cara dan wewenang yang tersusun dengan 

baik. Susun dari  dewan direksi akan berpengaruh  sangat tinggi terhadap apa pun 

yang dilakukan oleh dewan direksi.  

Perusahaan dengan ukuran direksi yang lebih besar dari direksi umumnya 

memiliki tingkat gearing rendah. Ia menemukan bahwa ukuran direksi yang lebih 
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besar memberikan tekanan pada manajer untuk mengikuti tingkat gearing yang 

lebih rendah (Berger, 1997).  Dengan begitu semakin tinggi ukuran dewan direksi 

maka dengan begitu dapat menyebabkan adanya permasalahan untuk 

mendapatkan keputusan dalam mengambil sebuah keputusan jika memiliki 

kewajiban yang besar  adanya perhitungan resiko yang tinggi dari dewan direksi 

yang bersangkutan (Magdalena, 2012). 

Oleh karena itu dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja modal 

intelektual untuk memperoleh perusahaan yang kompetitif. 

2.5.6 Pengaruh Jumlah Dewan Direksi Independen Terhadap Kinerja Modal 

Intelektual 

Direktur Independen merupakan seorang direktur dari deawan direksi yang 

tidak ada ikatan material terhadap organisasi tersebut. Menurut teori keagenan 

bahwa direktur independen ini hanya membantu meningkatkan efektifitas 

pengawasan dan pengontrolan dalam sebuah manajemen perusahaan (Appuhami 

dan Bhuyan, 2015). Tetapi dengan begitu mereka tetap memiliki peran dan 

banyak sumber daya yang membantu mereka untuk menjalankan strategi dan 

mengevaluasi keputusan manajer.  

Gaur et al. ( 2015) menyatakan bahwa berdasarkan teori kepengurusan 

bahwa direksi independen ini memiliki proporsi yang lebih besar  yang dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan dengan pemahaman yang lebih baik dari 

keputusan bisnis yang unggul. 
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2.6 Model Penelitian 

Model penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan 

oleh Supradnya et al. (2016) dengan menambahkan penelitian Jaemi (2016). 

Model penelitian digambarkan pada Gambar 2.4 

 

Gambar 2.4 Model Penelitian Jenis Industri, Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Jumlah Dewan Direksi, Dewan 

Direksi Independen terhadap Kinerja Modal Intelektual, sumber: Supradnya et al. 

(2016) dan Jaemi (2016). 

2.7 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan uraian kerangka teoretis dan model penelitian diatas maka 

hipotesis untuk penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1. Kinerja modal intelektual berpengaruh signifikan positif  terhadap kinerja 

modal intelektual. 

H2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

modal intelektual. 

H3. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

modal intelektual. 

H4. Kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja modal 

intelektual. 
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H5. Jumlah dewan direksi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

modal intelektual 

H6. Dewan direksi independen  berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja 

modal intelektual. 

 

 

 

Puspita Sari, Pengaruh Jenis Industri, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Jumlah Dewan 
Direksi dan Dewan Direksi Independen Terhadap Kinerja Modal Intelektual, 2018 
UIB Repository©2018


