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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1. Intellectual Capital 

2.1.1. Pengertian intellectual capital 

Potensi yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

serta efisiensi pasar modal dimana dapat menciptakan nilai bagi perusahaan dalam 

mengukur, melaporkan dan mengelola perusahaan disebut sebagai intellectual 

capital (Appuhami & Bhuyan, 2015). Selain ini, IC menurut Shakina dan Barajas 

(2012) merupakan peningkatan kapasitas untuk memaksimalkan efektivitas 

sumber daya lain termasuk aset tidak berwujud yang memberikan manfaat dimasa 

yang akan datang. Hingga saat ini, tidak ada pengungkapan yang jelas definisi 

lengkap dan tepat dari IC (Tseng & Goo, 2005). 

Mitchell Williams (2001) mengemukakan bahwa IC merupakan 

peningkatan nilai suatu organisasi yang dapat diatribusikan pada aset dimana 

umumnya bersifat tidak berwujud yang dihasilkan dari proses dan jaringan 

teknologi informasi serta fungsi organisasi perusahaan. IC dikembangakan dari (a) 

penciptaan inovasi dan pengetahuan; (b) program pengetahuan pada saat ini untuk 

menyajikan masalah dan kekhawatiran yang meningkatkan karyawan dan 

pelanggan; (c) pengemasan, proses dan transmisi pengetahuan dan (d) perolehan 

pengetahuan yang diciptakan melalui penelitian dan pembelajaran. 

Maditinos, Sevic, & Tsairidis (2010) menyatakan bahwa definisi dari IC 

merupakan ilmu pengetahuan ataupun daya pikir yang dapat menjadi profit bagi 

perusahaan. IC tidak hanya mengenai pengetahuan dan kinerja karyawan tetapi 

termasuk juga sistem informasi, hubungan dengan karyawan, inovasi, 

infrastruktur perusahaan, teknologi dan berkreasi. Salah satu definisi IC yang di 

ungkapkan The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA, 2003) 

adalah IC merupakan pengetahuan professional, keterampilan, pengetahuan, 

hubungan baik serta kapasitas yang dimiliki perusahaan jika diterapkan akan 

memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Terdapat dua kategori pada sumber 

daya intelektual yang pertama sumber daya dari organisasi misalnya pengetahuan 

dan keterampilan maupun kapasitas teknologi. Yang kedua menekankan bahwa IC 
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berdampak pada penciptaan serta memberikan keunggulan kompetitif bagi 

organisasi. 

Tayles, Pike, & Sofian (2007) menyatakan IC memiliki signifikansi dalam 

menghasilkan dan mempertahankan nilai pemegang saham dan keunggulan 

kompetitif. IC memberikan peluang kepada organisasi untuk menciptakan 

kemampuan baru dan meningkatkan kinerja organisasi dengan meningkatkan 

kerjasama tim, memperkuat keahlian kerja dan remunerasi yang komprehensif 

(Ahmadi et al., 2011). Secara garis besar, IC dapat diartikan sebagai pengetahuan 

yang dimiliki perusahaan serta teknologi yang modern dimana perusahaan dapat 

suatu nilai tambah yang berguna untuk bersaing dengan organisasi lainnya. 

(Sawarjuwono & Kadir, 2003).  

Berdasarkan definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa IC merupakan 

suatu bagian penting yang dapat menjelaskan tentang aset yang tidak berwujud 

yang dapat dipakai secara optimal serta memberikan sumber daya berbasis 

pengetahuan dimana efektif dan efisiennya strategi dari suatu perusahaan dapat 

berjalan. 

 

2.1.2. Karakteristik Intellectual Capital 

Berikut adalah karakteristik dari IC menurut Sawarjuwono et al.(2003):  

1. Modal manusia (human capital) 

Kunci utama dari IC ialah modal manusia atau human capital. Modal 

manusia adalah dimana inovasi dan perkembangan terbentuk, tetapi merupakan 

suatu komponen yang sangat sulit dalam pengukurannya. Sumber modal manusia 

biasa mengenai pengetahuan, keterampilan serta kompetensi yang dapat berguna 

bagi organisasi. Modal manusia ialah pengetahuan orang-orang yang berada di 

dalam satu perusahaan maupun organisasi dimana dapat menghasilkan solusi atas 

sebuah keputusan yang terbaik. Kemampuan bersaing suatu perusahaan yang 

dihasilkan dari pengetahuan karyawannya membuat terciptanya modal manusia. 

2. Modal organisasi (structural capital atau organizational capital) 

Keahlian dari suatu organisasi dan strukturnya dimana membantu usaha 

karyawan untuk dapat menciptakan keputusan, inovasi maupun kinerja bisnis 

secara optimal serta kompetensi adalah kemampuan dari modal organisasi atau 
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structural/organizational capital. IC tidak akan mendapatkan kinerja yang terbaik 

jika potensi yang ada tidak di manfaatkan secara maksimal seperti sistem dan 

prosedur yang di miliki oleh suatu perusahaan tidak bagus walaupun seseorang 

dalam perusahaan memiliki intelektualitas yang tinggi.  

3. Modal Pelanggan (relational capital) 

Hasil yang diberikan pelanggan pada komponen ini adalah hasil yang 

nyata. Hubungan baik antara perusahaan dengan para partner-nya mau dari 

supplier yang memiliki kualitas maupun pelanggan yang setia dan merasa senang 

atas pelayanan dari suatu organisasi atau perusahaan yang bersangkutan yang 

berasal dari hubungan antara perusahaan dengan pemerintah maupun hubungan 

antara daerah sekitar menjadi modal pelanggan atau relational capital dari suatu 

perusahaan atau organisasi. Tambahan nilai modal pelanggan / relational capital 

dari suatu perusahaan dapat berasal dari berbagai bagian luar lingkungan 

perusahaan. 

Sedangkan Menurut Bontis (2001), karakteristik dari IC terbagi menjadi 

dua yaitu: 

1. Modal Manusia (Human Capital) 

Gabungan antara profesi, keterampilan, inovasi maupun kemampuan 

orang-orang yang berasal dari perusahaan atau organisasi untuk memenuhi tugas 

yang ada ialah pengertian dari modal manusia. Tugas ini mencakup juga 

mencakup nilai-nilai perusahaan, budaya dan filosofi perusahaan. Komponen ini 

susah untuk diukur dikarenakan perusahaan tidak dapat memiliki Modal manusia 

atau human capital. 

2. Structural Capital 

Basis data, paten, merek dagang, struktur organisasi, perangkat keras, 

perangkat lunak, dan segala sesuatu yang lain dari kemampuan organisasi atau 

perusahaan yang mendukung produktivitas karyawan dengan kata lain, semua 

yang tertinggal dikantor ketika karyawan pulang merupakan structural capital. 

Structural capital juga menjamin modal pelanggan dimana mencakup hubungan 

antara pelanggan utama. Berbeda dengan modal manusia, modal structural dapat 

dimiliki oleh organisasi maupun perusahaan dan diperdagangkan. 
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2.2. Corporate Governance  

Timbulnya corporate governance dikarenakan pihak perusahaan wajib 

menginformasikan kepada pihak pemegang saham bahwa dana yang di 

investasikan pada perusahaan telah digunakan secara baik dan tepat. CG juga 

memastikan bahwa manajemen dari suatu perusahaan akan memberikan tindakan 

yang terbaik yang berguna bagi perusahaan. Forum for Corporate Governance di 

Indonesia (2001) menjelaskan CG sebagai alat yang dapat berguna dalam 

mengatur relasi antara manajemen dengan pemegang saham ataupun relasi 

terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan seperti pihak 

kreditur, karyawan, pihak pemerintah, maupun pihak yang memiliki kepentingan 

diperusahaan mau internal ataupun eksternal. CG juga dapat dijelaskan sebagai 

suatu pola sistem dimana bisa menyusun dan mengelola perusahaan yang akan 

menciptakan suatu nilai tambah bagi perusahaan dimana dapat memberikan 

perlindungan yang terbaik bagi investor ataupun pemegang saham sehingga dapat 

memproleh investasinya kembali dengan wajar dan mempunya nilai yang tinggi. 

Menurut (FCGI, 2001) CG memiliki dua sistem diantaranya adalah  anglo 

saxon dan kontinental europe. Sistem yang digunakan pada anglo saxon adalah 

perusahaan yang memiliki satu tingkat dalam organisasi usaha atau disebut 

sebagai one tier system. One tier system merupakan organisasi pada suatu 

perusahaan yang hanya mempunya satu dewan direksi yang di kombinasikan dari 

direktur eksekutif dan independen yang dapat bekerja dengan memiliki prinsip 

paruh waktu. Sedangkan pada sistem kontinental europe perusahaan mempunyai 

dua struktur terpisah yaitu dewan komisarin dan dewan direksi atau disebut juga 

sebagai sistem dua tingkat. Menggunakan sistem dua tingkat dimana suatu 

perusahaan memiliki dua dewan terpisah diantaranya adalah dewan direksi dan 

dewan komisaris. Dewan komisaris mendapatkan tugas dalam mengawasi 

kegiatan dari pihak manajemen perusahaan tersebut, dan dewan direksi yang 

mewakili perusahaan sesuai dengan arahan dari dewan komisaris.. Indonesia 

termasuk dalam sistem kontinental Erope karena menggunakan sistem dua 

tingkat.  
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Menurut FCGI (2001), CG memiliki empat unsur penting, yaitu: 

1. Fairness (keadilam) 

Hak-hak dari pemegang saham telah dijamin dan di lindungi oleh 

perusahaan yaitu menjaga kepentingan dari pemegang saham beserta pemangku 

kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, dan juga hak-hak 

minoritas dan pemegang saham asing serta memberikan jaminan agar komite 

dengan para investor dapat dilaksanakan dengan lancar. 

2. Transparancy (transparansi) 

Agar kepercayaan serta objektivitas dari perusahaan tetap terjaga, 

informasi yang berhubungan dengan keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan 

dan kepemilikan perusahaan harus terbuka, tepat waktu, dan dapat mudah 

dimengerti. Perusahaan diharapkan memiliki suatu inisiatif dalam memberikan 

informasi tidak hanya pada masalah yang terjadi pada perusahaan tetapi meliputi 

semua keputusan yang diambil oleh para pemegang saham, manajemen, kreditur, 

maupun pemangku kepetingan lainnya.  

3. Accountability (Akuntabilitas) 

Kinerja yang wajar dan transparan harus bisa di pertanggungjawabkan 

oleh perusahaan. Untuk itu tanggung jawab serta peran harus dijelaskan secara 

rinci oleh perusahaan, dan juga mendukung usaha agar keseimbangan pada 

kepentingan oleh manajemen maupun pemegang saham yang diawasi oleh dewan 

komisaris tetap terjaga. 

4. Responsibility (responsibilitas) 

Perusahaan wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku serta 

lingkungan yang tetap terpelihara dalam jangka waktu yang panjang dan secara 

terus menerus melaksakan tanggungjawabnya terhadap masyarakat dan 

mendapatkan pengakuan sebagai good corporate citizen. 

Transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu elemen penting pada 

CG menurut Iskander dan Chamlou (2000). Penjelasan segala sesuatu yang 

dikerjakan oleh perusahaan kepada publik adalah merupakan tindakan 

Transparansi. Apabila perusahaan memiliki kepentingan dan informasi privasi 

maka keterbukaan akan sulit diterapkan oleh perusahaan. Kondisi pada 

perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial merupakan salah satu kondisi 
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yang dapat terjadi, semakin tinggi kepemilikan manajerial semakin sulit 

perusahaan dapat menerapkan transparansi. Komisaris independen, komite audit, 

kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial merupakan empat 

mekanisme yang biasanya digunakan dalam bebagai penelitian mengenai CG 

untuk mengurangi konflik keagenan Rachmawati dan Triatmoko (2007).  

Cerbioni dan Parbonetti (2007) mengungkapkan jika perusahaan akan 

berusahaa dalam meminimalis konflik keagenan pada dalam perusahaan dengan 

melaksankan pengawasan yang efektif dan efisien terutama dalam hal yang 

berhubungan dengan CG dan kinerja dalam pengelolaan modal intelektual 

maupun pengungkapan sukarela. CG dan pengelolaan modal intelektual 

merupakan dua hal yang dapat membuat investor memiliki perlindungan terhadap 

investasinya. Tata kelola perusahaan yang baik dinilai mampu membuat 

peningkatan terhadap kualitas pada pengelolaan sukarela yang berkaitan dengan 

intellectual capital sehingga kinerja juga akan terjadi peningkatan yang lebih 

baik. 

 

2.3. Penelitian Terdahulu 

IC telah diteliti oleh banyak peneliti diluar negeri. Berikut ini adalah hasil 

dari penelitian yang telah diteliti dimana berhubungan dengan IC. Haji & Ghazali 

(2013) telah melaksanakan penelitian dengan memakai sample dari 51 perusahaan 

yang terdapat di Malaysia. Penelitian memiliki fungsi untuk dapat menyelidiki 

kaitan antara CG terhadap kinerja IC. Variabel independen pada penelitian ini 

memakai ukuran dewan direksi, direktur independen, kepemilikan pemerintah, 

dan kepemilikan institusional sedangkan variabel control yang dipakai yaitu 

ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, dan leverage. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa ukuran dewan direktur, direktur independen, dan kepemilikan 

pemerintah berpengaruh singnifikan positif terhadap kinerja modal intelektual 

sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada kinerja IC. Variabel 

kontrol dalam penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan positif 

terhadap kinerja IC. 

Rodrigues, Tejedo-Romero, & Craig (2017) telah melakukan pengujian 

terhadap modal intelektual dengan menggunakan variable ukuran dewan, direktur 
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independen, dualitas CEO, dan komposisi gender. Sample yang dipakai pada 

penelitian ini yaitu perusahaan yang terdapat pada Lisbon Stock Exchange dan 

diseleksi menjadi 15 perusahaan dari tahun 2007 hingga 2011. Penelitian ini 

menugungkapkan bahwa terdapanya pengaruh singnifikan positif antara 

komposisi gender dan ukuran dewan terhadap IC sedangkan direktur independen 

dan dualitas CEO berpengaruh singnifikan negatif terhadap IC.  

Penelitian mengenai IC juga dilakukan oleh Alfraih (2018) dengan 

memakai sampel dari 195 perusahaan yang tercatat dalam KSE. Ukuran dewan, 

direktur independen, kepemilikan blockholder, dualitas CEO serta kepemilikan 

pemerintah merupakan variabel dependen. Penelitian ini mempunyai hasil yaitu 

dimana terdapat hubungan singnifikan positif antara ukuran dewan, kepemilikan 

blockholder, direktur independen dan kepemilikan pemerintah terhadap IC 

sedangkan dualitas CEO mengungkapkan terdapat pengaruh signifikan negatif 

pada IC. 

Saleh, Rahman, & Hassan. (2009) melakukan penelitian mengenai IC 

performance. Pada penelitian tersebut memakai perusahaan-perusahaan yang 

terdapat pada MESDAQ di Malaysia dari tahun 2005 hingga 2007 dengan 

mempunyai sampel data sebanyak 333 perusahaan tetapi setelah di seleksi karena 

tidak adanya kelengkapan data sehingga sampel data dipakai hanya 264 

perusahaan. Variabel pada penelitian ini memakai kepemilikan manajerial, 

kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing sebagai variabel independen serta 

variabel kontrol adalah leverage perusahaan serta profirtabilitas perusahaan. 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapatnya hubungan signifikan negatif 

antara kepemilikan asing dengan kinerja IC sedangkan kepemilikan manajemen 

dan kepemilikan pemerintah tidak terdapat hubungan pada kinerja IC. 

Penelitian tentang IC juga dilakukan di Saudi Arab pada tahun 2008 

sampai 2010 dimana terdapat total 74 sampel perusahaan tetapi setelah di pilih 

penelitian ini hanya memakai 49 perusahaan perbankan yang tercatat. Ukuran 

dewan dan direktur independen merupakan variabel independen sedangkan 

variabel kontrolnya menggunakan ukuran bank dan kinerja keuangan. Hasil 

temuan menunjukkan terdapatnya hubungan singnifikan negatif antara variabel 

direktur independen kinerja modal intelektual. Variabel ukuran dewan dinyatakan 
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tidak memiliki pengaruh pada kinerja modal intelektual disebabkan oleh banyak 

direktur yang menjabat tidak akan memiliki keuntungan dibandingkan perusahaan 

yang memiliki ukuran direktur yang kecil (Al-Musalli & Ismail, 2012a).  

Chouaibi dan Kouaib (2016) melakukan penelitian mengenai IC 

performance dengan memakai sampel 80 perusahaan pada Industrial Promotion 

Agency (IPA). Perusaahan terbagi menjadi 26 perusahaan yang terdapat pada 

Tunis Stock Exchange dan 54 perusahaan yang tidak tercatat di Tunis Stock 

Exchange. Variabel independen penelitian ini menggunakan kepemilikan 

managerial, kepemilikan institusional, dan konstentrasi kepemilikan sedangkan 

ukuran perusahaan, listed firms, dan leverage perusahaan dipakai sebagai variabel 

kontrol pada penelitian ini. Setelah dilakukan penelitian diungkapkan bahwa 

terdapat hubungan positif antara kepemilikan managerial dan konsentrasi 

kepemilikan dengan kinerja IC sedangkan kepemilikan institusional mununjukan 

hubungan negatif terhadap kinerja IC. 

Khafid dan Alifia (2018)  juga melakukan penelitian mengenai IC. 

Variabel yang dipakai diantaranya yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, kepemilikan pemerintah, serta kepemilikan asing. Populasi yang 

dipakai pada penelitian ini memakai perusahaan yang terdapat pada Indonesia 

Stock Exchange dimana total data yang dipakai sebanyak 165 perusahaan dari 

tahun 2013 hingga 2015. Penelitian ini memiliki hasil yaitu bahwa terdapatnya 

hubungan positif pada kepemilikan asing dan kepemilikan pemerintah dengan 

kinerja modal intelektual sedangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan 

manajerial terdapat hubungan singnifikan negatif dengan kinerja modal 

intelektual. 

 

2.4. Teori Keagenan 

Teori mengenai keagenan di perkenalkan pertama kali oleh Jensen dan 

Meckling (1976) dimana sebut sebagai agency theory. Mereka berpendapat bahwa 

agency theory atau disebut juga dengan teori keagenan  adalah suatu hubungan 

yang muncul dikarenakan terdapatnya perjanjian yang diterapkan antara pemilik 

perusahaan maupun pemegang saham dengan manajemen. Investor memberikan 

kepercayaan penuh terhadap menajemen yaitu dengan memberikan kewenangan 

Noviana. Analisis Pengaruh Corporate Governance Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Bei) 
Terhadap Intellectual Capital Performance. 
UIB Repository©2020



16 

 

Universitas Internasional Batam 

 

dalam menjalankan perusahaan serta mengambil keputusan dalam melakukan 

tugas tertentu. 

Hubungan pemegang saham atau pemilik perusahaan dengan manajemen 

juga dapat mengarah pada kondisi informasi yang asimetri yaitu terjadinya 

ketidak lengkapnya penjelasan yang didapat antara pemegang saham maupun 

manajer. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan informasi 

pihak manajemen bertanggung jawab penuh dalam memberikan penjelasan yang 

berkaitan dengan perusahaan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan. 

   

2.5. Pengaruh Variabel Independen terhadap Intellectual Capital 

Performance  

2.5.1 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Intellectual Capital 

Performance 

Ukuran dewan merupakan salah satu komponen penting dalam CG 

sebagaimana pemegang saham telah mendelegasi kekuasaan kepada dewan 

direksi untuk mengawasi serta mengontrol keputusan manajemen (Dorata & Petra, 

2008). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Fama dan Jensen (1983) bahwa 

kehadiran dewan direksi adalah untuk dapat memonitor manajemen dan 

melindungi kepentingan pemegang saham. Abeysekera (2010) berpendapat bahwa 

dewan direksi dapat sebagai penghubung atau perantara yang digunakan 

perusahaan untuk menginformasikan kepada investor tentang sumber daya yang 

tidak diungkapkan pada laporan keuangan tradisional. 

Ukuran dewan dapat dinilai berdasarkan jumlah dari direksi yang berada di 

perusahaan (Alfraih, 2018). Hidalgo, García-Meca, & Martínez (2011) 

menunjukan bahwa komposisi dewan direksi yang terutama didasari oleh 

pengukuran memiliki pengaruh yang besar terhadap efisiensi, efektivitas dan 

pengawasan perilaku manajemen. Fama et al. (1983) menyatakan bahwa jumlah 

dari dewan direksi pada perusahaan akan mempengaruhi tanggung jawab direktur 

dalam menjalankan tugasnya.  

Jika dilihat dari prospek agensi teori, dapat diungkapkan bahwa dewan 

direksi dalam perusahaan yang berjumlah lebih banyak dapat mendeteksi masalah 

yang terdapat dalam perusahaan karena memiliki dewan direksi memiliki keahlian 
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dalam pengawasan terhadap manajemen serta dapat mengakses ke sumber daya 

lainnya yang lebih luas. Selain hal itu, banyaknya dari dewan direksi dapat 

mengurangi asimetri serta ketidakpastian informasi yang akan disampaikan 

kepada pemagang saham karena terdapat banyak yang melakukan pengawasan 

terhadap kegiatan operasional perusahaan (Fauzi & Locke, 2012). Pendapat yang 

sama juga dikatakan oleh Abeysekera (2010) bahwa dewan yang lebih besar 

memperkenalkan keragaman sumber daya vital dan hubungan dengan lingkungan 

external perusahaan serta mengurangi ketergantungan dan meningkatkan akses ke 

sumber daya sehingga meningkatkan pengambilan keputusan. 

Alfraih (2018) menjelaskan hasil dari studi pengungkapan sukarela dimana 

berpendapat ukuran dewan diukur sebagai kemungkinan faktor penentu dari 

kinerja modal intelektual. Dengan bagitu semakin banyak ukuran dewan dalam 

perusahaan maka dapat mengakibatkan masalah dalam mengambil keputusan 

tetapi Dewan yang lebih besar dapat harapakan dalam kinerja modal intelektual 

yang lebih tinggi, mengingat lebih banyak direktur dapat meningkatkan efektivitas 

perusahaan. Oleh sebab itu, ukuran dewan direksi terdapat pengaruh dengan 

modal intelektual dalam memperoleh perusahaan yang kompetitif dan efektif. 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Abeysekera (2010) dimana dewan 

direksi dalam perusahaan akan membantu serta menganalisi atas pengambilan 

keputasan oleh direksi sehingga akan meningkatkan kualitas atas keputusan serta 

tindakan untuk strategis perusahaan. Dewan direksi yang lebih banyak cenderung 

mampu untuk meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan serta 

menjaga sumber daya perusahaan sepertu modal intelektual. Sedangkan menurut 

Al-Musalli dan Ismail (2012), terdapatnya hubungan signifikan negatif antara 

ukuran dewan dengan kinerja modal intelektual disebabkan mungkin karena 

adanya masalah komunikasi dan kordinasi antara anggota dewan dalam 

menggunakan kapasitas intelektualnya dalam pengambilan keputusan. 

 

2.5.2 Pengaruh Direktur Independen Terhadap Intellectual Capital 

Performance 

Dewan direktur merupakan badan perusahaan yang terdiri dari direktur 

independen dan non independen. Direktur yang bersumber dari luar perusahaan 
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memiliki fungsi untuk mengevaluasi kinerja dewan direksi yang terdapat dalam 

perusahaan secara keseluruhan (Susiana & Herawaty, 2007).  Direktur independen 

memiliki peran utama dalam meyakinkan bahwa kepentingan dari pemegang 

saham telah terlindungi dengan baik. Direktur independen yang ada dalam 

perusahaan bermanfaat dalam mengurangi dan juga mencegah terjadinya masalah 

keagenan dalam perusahaan serta direktur independen dapat menaikkan 

efektivitas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen 

(Appuhami & Bhuyan, 2015).  

Direktur yang berasal dari dalam perusahaan berpotensi tinggi untuk 

memiliki tujuan yang sama dengan kepentingan direksi perusahaan, sehingga 

direktur independen sangat dibutuhkan dalam perusahaan dalam mengawasi dan 

mengkontrol manajemen secara efektif (Fama & Jensen, 1983). Direktur 

independen pada penelitian Cerbioni dan Parbonetti (2007) serta Li et al. (2008) 

menunjukan terdapatnya hubungan positif pada kinerja IC pada perusahaan di 

Eropa. Dari penelitian tersebut dapat disesuai dengan teori agensi bahwa direktur 

independen dapat meningkatkan kinerja dari dewan direksi pada perusahaan. 

Menurut Taliyang dan Jusop (2011) dalam penelitiannya di Malaysia 

mengungkapkan bahwa terdapat hasil signifikan negatif antara direktur 

independen dengan IC performance dikarenakan terdapat perubahan atas kode 

dalam tata kelola perusahaan. Direktur independen diminta dapat berfungsi sesuai 

dengan tugasnya dalam menjalankan peran secara efektif. 

 

2.5.3 Pengaruh Kepemilikan Blockholder Terhadap Intellectual Capital 

Performance 

Struktur kepemilikan pada saham dalam perusahaan menrincikan pihak 

yang berhubungan serta memiliki saham dalam perusahaan. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa pihak yang memegang kekuasan dilihat berdasarkan 

kepemilikan saham dalam perusahaan. Blockholder merupakan kepemilikan yang 

dimiliki seseorang atau perusahaan dimana kepemilikan sahamnya paling sedikit 

adalah 5% dari total saham yang dimiliki perusahaan atau saham yang beredar 

(Alfraih, 2018). Kepemilikan saham oleh blockholder dapat memberikan 

pengawasan yang efektif serta dapat mengurangi kesalahan dalam penyampaian 
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informasi karena pemilik saham blockholder biasanya dapat mengakses informasi 

perusahaan yang mereka ingintakn (Li et al. 2008). 

Hasil studi untuk pengaruh kepemilikan blockholder terhadap kinerja 

modal intelektual tidak dapat di simpulkan seperti menurut Gan et al. (2013) 

bahwa terdapatnya pengaruh signifikan positif terhadap kinerja IC dengan sampel 

dari perusahaan di Malaysia sedangkan menurut Oliveira et al. (2006) adanya 

pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja IC pada perusahaan di Portugal. 

White et al. (2007) mengungkapkan tidak terdapatnya pengaruh terhadap kinerja 

IC yang signifikan pada perusahaan di Australia. 

 

2.5.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Intellectual Capital 

Performance 

Dalam teori mengenai keagenan menyebutkan bahwa terdapat perbedaan 

keinginan antara manajemen dengan pemegang saham yang akan mengakibatkan 

konflik keagenan. Salah satu yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencegah 

konflik yang terjadi yaitu dengan menaikkan kepemilikan manajerial yang ada 

pada perusahaan. Kepemilikan manajerial ialah sejumlah saham yang dipunyai 

oleh manajemen perusahaan yang dimana diukur berdasarkan presentasi 

kepemilikan dari saham dipunyai oleh manajemen. Kepemilikan manajerial yang 

tinggi dapat menyebabkan konflik keagenan yang lebih rendah karena manajer 

akan berupaya dalam meningkatkan kinerja dalam menciptakan suatu nilai. Oleh 

sebab itu, investor tidak perlu melakukan pengawasan yang ketat dalam 

peninjauan kinerja manajer (Haji & Ghazali, 2013). 

Menurut Saleh et al. (2009), manajer akan lebih banyak membantu dalam 

melakukan proses dalam menaikkan serta menciptakan nilai perusahaan yang 

berguna untuk kompetitif jangka panjang bagi perusahaan dimana manajer akan 

merasa mempunyai tanggung jawab terhadap perusahaan. Salah satu cara dalam 

menaikkan nilai perusahaan yaitu dengan pengungkapan yang banyak tentang 

modal intelektual yang dimiliki perusahaan serta melaporkan secara transparan 

sumber daya baik tenaga kerja maupun pengetahuan yang dipunyai perusahaan 

dimana akan dimuat dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. laporan 

tahunan perusahaan yang akurat dan bagus akan memberikan kesan yang baik 
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bagi perusahaan sehingga akan menarik investor untuk menginvestasikan pada 

perusahaan. 

Untuk dapat menaikkan pandangan yang baik pada perusahaan maka 

manajer akan berupaya dalam menjelaskan lebih rinci mengenai kinerja dalam 

pengelolaan modal intelektualnya. Perusahaan yang memiliki persentasi 

kepemilikan manajerial yang rendah maka tingkat dalam penjelasan akan 

pengelolaan modal intelektualnya akan rendah juga karena manajemen akan 

berpikir bahwa tidak memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan. Khafid dan 

Alifia (2018) mengungkapkan bahwa terdapatnya hubungan signifikan negatif 

pada kepemilikan manajerial dengan kinerja modal intelektual dimana 

menggunakan sampel dari 264 perusahaan di Malaysia. Kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan positif dalam penelitian Saleh et al. (2009) dan Chouaibi 

& Kouaib (2016) 

 

2.5.5 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Intellectual Capital 

Performance 

Menurut Firer et al. (2005), perusahaan dengan mempunyai pihak 

pemerintah sebagai salah satu pemegang saham akan berfokus pada kebijakan 

untuk pengembangan terhadap sumber daya manusia yang tinggi dimana berguna 

untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Kepemilikan pemerintah yang 

besar dapat membuat manajemen dituntut untuk mengungkapkan mengenai 

sumber daya yang dimiliki perusahaan secara akurat dan lengkap. Salah satu 

sumber daya yang diungkapkan perusahaan adalah mengenai pengungkapan 

sukarela terhadap modal intelektual perusahaan. Pengungkapan tersebut dapat 

menjadi sinyal perusahaan pada pemerintah serta masyarakat bahwa perusahaan 

telah mengikut peraturan serta kebijakan yang diinginkan pemerintah dalam 

pengupayaan dalam peningkatan kesejahteraan sosial. 

Dengan adanya kepemilikan oleh pemerintah dalam perusahaan akan 

menyebabkan pengelolaan bisnis perusahaan harus sejalan dan selaras dengan 

keinginan serta kepentingan dari pihak pemerintah (Amran & Devi, 2008). 

Masyarakan akan lebih memperhatikan perusahaan yang memiliki pihak 

pemerintah sebagai salah satu pemegang saham dikarenakan masyarakat memiliki 
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ekspetasi yang tinggi pada perusahaan tersebut. Dengan adanya tekanan dari 

masyarakat, maka pemerintah serta perusahaan ditekankan untuk melaporakan 

segala kegiatan secara transparan (Aisyah & Sudarno, 2014). 

Saleh et al. (2009) mengungkapkan jika tidak terdapatnya pengaruh yang 

terjadi pada kepemilikan pemerintah dengan kinerja modal intelektual. Penelitian 

Zanjirdar dan Kabiribalajadeh (2011) menyatakan bahwa terdapatnya pengaruh 

yang signifikan positif pada kepemilikan pemerintah dengan kinerja modal 

intelektual pada perusahaan 80 perusahaan dari tahun 2003 sampai 2009 dengan 

total sampel 560 data perusahaan. 

 

2.5.6 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Intellectual Capital 

Performance 

Terdapat beberapa cara dalam menurunkan masalah keagenan yang 

terdapat dalam perusaahaan yaitu dengan menaikkan persentasi kepemilikan 

saham oleh institusional (Jensen & Meckling, 1976). Peningkatan saham oleh 

institusi akan membuat pengkontrolan serta pengawasan terhadap manajemen 

akan lebih tinggi sehingga akan mengurangi kecurangan oleh pihak manajer 

sehingga manajer akan melakukan kegiatan berdasarkan kepentingan dari 

pemegang saham.  

Pemegang saham institusi akan memutuskan dan mendukung peraturan 

yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan untuk jangka panjang. Terdapat 

salah satu kebijakan yaitu dalam pengelolaan modal intelektual. Modal intelektual 

dikelola dan dipergunakan secara baik dan optimal dapat memberikan keunggulan 

dalam persaingan jangka panjang. Terdapatnya pengawasan serta dukungan dari 

pemegang saham institusional yang optimal akan membuat efisiensi dalam 

pengelolahan dan pemanfaatan terhadap modal intelektual akan semakin tinggi 

sehingga dapat mendapatkan kinerja IC yang lebih bagus. 

Perusahaan yang mempunyai kepemilikan institusional yang besar dapat 

membuat manajer dalam perusahaan akan termotivasi untuk mengungkapkan 

lebih mengenai IC yang dimiliki perusahaan. Pengungkapan tersebut akan 

membuat perusahaan mendapatkan nilai positif dari investor institusional untuk 

menaikkan berkontribusi dalam penaikan nilai perusahaan. Kepemilikan saham 
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institusional yang tinggi biasanya memiliki pengawasan serta pengkontrolan yang 

besar dari pihak pemegang saham (Aisyah & Sudarno, 2014). 

 

2.5.7 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Intellectual Capital 

Performance 

Salah satu yang melengkapi struktur kepemilikan dalam perusahaan adalah 

Kepemilikan asing karena dapat mengawasi kegiatan yang dilakukan manajemen. 

Peran dari kepemilikan asing hampir dengan kepemilikan institusional dimana 

kepemilikan asing juga dapat memonitor serta mengawasi manajemen. 

Kepemilikan asing efektif dalam pengawasan terhadap manajer terutama dalam 

perusahaan yang sedang berkembang disebabkan oleh kepemilikan asing akan 

meminta untuk standar terhadap tata kelola perusahaan yang tinggi dan bagus 

yang dapat menjamin perusahaan. Pemerintah menggunakan kepemilikan asing 

sebagai pengawasan terhadap perusahaan. Chibber dan Majumdar (1999) 

mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa terdapanya pengaruh signifikan 

positif antara kepemilikan asing dengan kinerja modal intelektual. 

Kepemilikan asing akan mendukung dan memilih perusahaa yang 

memiliki kompetitif jangka panjang salah satunya merupakan investasi dalam 

pengelolaan IC. Dengan adanya investor asing akan mempengaruhi perusahaan 

domestik dalam kontribusi dalam menginvestasikan aktivitas dalam menaikkan 

nilai perusahaan dimana akan berkontribusi yang berjangka panjang pada kinerja 

perusahaan Saleh et al. (2009). Perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi 

biasanya memiliki karyawan dengan skill yang bagus, teknologi yang modern 

serta jaringan informasi yang jelas. Dengan sumber daya tersebut, perusahaan 

dengan kepemilikan asing yang tinggi dapat meningkatkan kompetitif jangka 

panjang dalam penciptaan terhadap nilai tambah bagi perusahaan sehingga kinerja 

dalam perusahaan juga akan terjadi peningkatan. 
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2.6. Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Intellectual Capital Performance 

2.6.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Intellectual Capital 

Performance 

Ukuran perusahaan dipakai sebagai variabel kontrol yang diasumsikan jika 

perusahaan yang melakukan aktifitasnya dalam jumlah yang besar maka biasanya 

perusahaan mempunyai jenis usaha dan potensi dalam jangka panjang. Ukuran 

perusahaan dapat ditaksir memakai logaritma dari total aset (Chouaibi & Kouaib, 

2016). Kecil maupun besarnya perusahaan yang dilihat dari total aset pada laporan 

keuangan atau neraca tahunan perusahaan dan memperlihatkan keadaan 

sebenarnya dari perusahaan disebut sebagai ukuran perusahaan. 

Hasil dari penelitian Chouaibi dan Kouaib (2016) menjelaskan jika ukuran 

perusahaan tidak mempengaruhi modal intelektual sedangkan menurut Alfraih 

(2018), terdapat hubungan positif yang terjadi pada ukuran perusahaan dengan 

kinerja IC yang diteliti dengan memakai sampel dari perusahaan yang tercatat 

pada KSE dengan total data sebanyak 195 perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

jumlah dari aset yang besar biasanya memiliki jumlah dana yang banyak yang 

digunakan dalam penginvestasian terhadap IC. Dengan demikian, pengelolaan 

terhadap modal intelektual akan semakin efisien sehingga kinerja akan modal 

intelektual juga akan semakin tinggi. 

 

2.6.2 Pengaruh Leverage Perusahaan Terhadap Intellectual Capital 

Performance 

Laverage adalah jumlah utang yang dimiliki perusahaan digunakan untuk 

pembelian aset tetap perusahaan (Alfraih, 2018). Leverage digunakan sebagai 

suatu cara untuk mengukur dalam penggunaan dalam membiayai aset perusahaan. 

Leverage perusahaan diukur dengan cara total hutang perusahaan dalam satu 

periode dibagi total aset dalam perusahaan pada satu periode. 

Perusahaan yang memiliki liabilitas yang tinggi dimana lebih besar dari 

equity disebut dengan perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi sedangkan 

perusahaan dengan utang yang rendah dari equity disebut dengan perusahaan yang 

memiliki leverage rendah. Perusahaan yang mempunyai tingkat dari leverage 

memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan informasi perusahaan yang 
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diinginkan oleh kreditur sehingga dalam memenuhi kebuthan tersebut perusahaan 

akan menyediakan informasi secara luas melalui modal intelektual. Chouaibi dan 

Kouaib (2016)  dan Alfraih (2018) mengungkapkan bahwa leverage perusahaan 

berpengaruh signifikan positif pada kinerja modal intelektual. 

 

2.6.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Intellectual Capital Performance 

Profitabilitas ialah tujuan dari perusahaan yang ingin dicapai untuk 

mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam suatu periode melalui kegiatan 

penjualan, kas, ataupun modal. Menurut Maressa (2011), profitabilitas adalah 

suatu rasio yang dipakai dalam mengukur efisiensi dalam penggunaan aktiva 

dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Profitabilitas perusahaan yang 

tinggi adalah hal baik karena jika terdapat profitabilitas yang bagus pada 

perusahaan maka cenderung akan menjelaskan secara terperinci mengenai 

informasi perusahaan. 

Pengungkapan yang meningkat akan membuat kinerja modal intelektual 

yang tinggi sehingga pengungkapan secara sukarela akan meningkatkan juga 

nama baik perusahaan. Pengukuran dalam profitabilitas menggunakan laba bersih 

perusahaan pada suatu periode dibagi total aktiva yang dipunyai perusahaan 

dalam suatu periode. Alfraih (2018) mengungkapkan jika profitabilitas juga 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja modal intelektual. Dalam 

penelitian Maressa (2011) juga menyatakan bahwa profitabilitas dapat 

mempengaruhi kinerja modal intelektual secara signifikan positif.  

 

2.7. Kerangka Pemikiran dan Model Penelitian 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu membahas pengaruh 

corporate governance terhadap intellectual capital performance. Variable 

independen terdiri dari ukuran dewan, direktur independen, kepemilikan 

blokholder, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, kepemilkan 

institusional dan kepemilikan asing dimana variable dependennya adalah 

intellectual capital performance. Hubungan antara independen dan dependen 

digambarkan pada tabel 2.1. 
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Gambar 2.1 

Analisis Pengaruh Corporate Governance pada Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) terhadap Intellectual Capital Performance 

 

 

2.8. Perumusan Hipotesis  

Berdasarkan model penelitian serta kerangka teori diatas makan hipotesis 

dirumuskan sebagai berikut: 

H.1 Ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap intellectual capital 

performance. 

H.2 Direktur independen berpengaruh signifikan positif terhadap intellectual 

capital performance. 

H.3 Kepemilikan blockholder berpengaruh signifikan positif terhadap 

intellectual capital performance. 

H.4 Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap 

intellectual capital performance. 

H.5 Kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap 

intellectual capital performance. 
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H.6 Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap 

intellectual capital performance. 

H.7 Kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap intellectual 

capital performance. 
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