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BAB II 
KERANGKA TEORITIS 

2.1     Konsep Teoritis 

2.1.1  Teori Agensi 

Teori agensi menerangkan mengenai hubungan antara prinsipal dan agen 

yang memisahkan antara kepemilikan dan manajemen perusahaan, dimana 

prinsipal berperan sebagai pemegang saham dan agen sebagai pengelola atau 

manajemen perusahaan (Jensen dan Meckling,1976). Pemisahan kepemilikan, 

fungsi manajemen, dan presentase saham manajerial yang kecil dapat memicu 

terjadinya tindakan oportunistik, yaitu tindakan yang mementingkan 

kepentingannya sendiri dan dapat menyebabkan kondisi informasi asimetris, yaitu 

kondisi dimana agen / manajemen lebih mengetahui keseluruhan perusahaan 

dibanding prinsipal. Informasi asimetris ini haruslah diminimalis agar tidak terjadi 

konflik antara agen dan prinsipal.  

Menurut Jensen & Meckling (1976), adanya konflik menyebabkan 

munculnya biaya agensi. Biaya agensi yaitu cost yang dihabiskan untuk mencegah 

perilaku yang merugikan perusahaan seperti biaya pengawasan dan kontrol 

manajemen. Terdapat 3 jenis biaya agensi menurut Jensen & Meckling (1976), 

yaitu 1) Biaya pengawasan guna memonitor perilaku agen, 2) biaya pengikatan 

yaitu untuk meyakinkan prinsipal bahwa agen bekerja untuk kepentingan 

perusahaan, dan 3) biaya kerugian residual yaitu biaya yang muncul akibat 

masalah keagenan yang terjadi. 

2.1.2  Kinerja Keuangan 

Menurut Tseng, Lan, Lu, & Chen (2013) kinerja adalah indikator yang 

digunakan sebagai pengukur suatu kualitas perusahaan bagi akademisi dan 

sebagai peninjau efektivitas suatu kebijakan bagi pemerintah. Langkah pertama 

untuk mencapai tujuan yaitu dengan terciptanya kinerja perusahaan yang baik 

(Theacini & Wisadha, 2014). Kinerja perusahaan sering kali menjadi dasar 

pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi karena menggambarkan 

kondisi perusahaan dalam suatu periode (Dwie Lestari, Paramu, & Sukarno, 

2017). Begitupula menurut IAI (2016), kinerja keuangan yaitu kemampuan 

Mariani Herlin. Analisis Pengaruh Modal Intelektual, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional Terhadap 
Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2020



8 
 

                   Universitas Internasional Batam 
 

mengelola sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan. Menurut Al Shahrani & 

Zhengge (2016), kinerja perusahaan sangatlah penting untuk menetapkan 

pentingnya berbagai faktor dan sumber daya yang dikombinasikan dengan tujuan 

dan sasaran bisnis. Tidak ada organisasi yang mampu membiarkan bisnis 

beroperasi tanpa mengevaluasi dan memantau kinerja organisasi tersebut. Dari 

kinerja, dapat dilakukan evaluasi apakah kegiatan yang dilakukan perusahaan 

telah efektif (Sari & Usman, 2014). Kinerja keuangan yang baik menunjukkan 

perusahaan tersebut dapat mempertahankan keberadaannya sebagai perusahaan 

layak investasi, dan membuat investor memberikan nilai yang tinggi bagi 

perusahaan tersebut (Nuryaman, 2015). 

 Pengukuran kinerja sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai 

cara. Menurut Disegni (2015) pengukuran kinerja menggunakan rasio setiap 

periode berguna untuk meningkatkan kinerja dan membantu manajemen dalam 

pengambilan keputusan dan juga menciptakan nilai perusaaan. Return on Asset 

ialah salah satu rasio yang menggambarkan seberapa efisien perusahaan dalam 

menggunakan aset yang ada (Norman, Mara Ridhuan, & Mohamat Sabri, 2009).. 

 Modal intelektual yaitu . Dengan dapat memanfaatkan modal intelektual 

yang ada sebaik mungkin akan menjadikan sebuah keunggulan bagi perusahaan 

utuk dapat bersaing dengan perusahaan lain di zaman yang maju sekarang ini. 

 Kepemilikan manajerial juga merupakan salah satu yang dapat 

mempengaruhi kinerja sebuah entitas, karena dengan adanya saham yang dimiliki 

manajerial, manajer akan lebih bersemangat karena manajer juga akan merasakan 

hasil dari laba yang dihasilkan, begitu juga manajer akan merasakan dampak 

langsung apabila salah mengambil keputusan yang merugikan perusahaan. 

 Begitu juga kepemilikan institusional, adanya keberadaan investor 

institusional yang memiliki wewenang untuk memantau kegiatan perusahaan dan 

mengambil keputusan menjadi lebih baik, karena manajer tidak dapat berbuat hal 

yang menguntungkan dirinya sendiri. 

  

2.2  Model Penelitian Terdahulu 

Chen, Cheng, & Hwang (2005) menganalis hubungan antara modal 

intelektual terhadap MBV dan kinerja keuangan perusahaan dengan pengukuran 
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ROA, ROE, revenue growth dan employee productivity di perusahaan yang ada di 

Taiwan tahun 1992 sampai 2002. Hasilnya membuktikan semakin efisien modal 

intelektual akan meningkatkan profitabilitas. 

Ting & Lean, (2009) melakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh 

modal intelektual pada kinerja perusahaan di Malaysia. ROA dan VAIC adalah 

pengukuran yang digunakan. Kesimpulan dari pengujian ini yaitu modal 

intelektual menciptakan eisiensi dalam penciptaan nilai yang akan meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. 

Zuliyati (2011) melakukan analisis terhadap 86 bank di Indonesia periode 

2007 sampai 2009, dimana variabel yang digunakan yaitu modal intelektual 

dengan metode VAIC dan kinerja keuangan. Kesimpulan yang didapat yaitu 

perusahaan perbankan dapat memanfaatkan modal manusia dengan efektif yang 

membuat kinerja perusahaan menjadi maksimal. 

Joshi et al., (2013) mengevaluasi modal intelektual dan kinerja 

perusahaan di Australia dimana 40 perusahaan sector keuangan dijadikan sebagai 

sampel. Indikator kinerja yang digunakan ialah ROA. Hasil penelitian melaporkan 

bahwa ROA tidak dipengaruhi oleh VAIC, dikarenakan VAIC yang terdiri dari 3 

komponen, hanya modal manusia yang berpengaruh, sedangkan modal struktural 

dan relasional dianggap kurang berperan penting dalam menciptakan nilai bagi 

perusahaan yang ada di Australia. 

Tseng et al., (2013) mengeksplor hubungan sebab akibat antara modal 

intelektual, kinerja, dan strategi bisnis pada perusahaan Taiwan. Dari pengujian 

didapat kesimpulan yaitu semakin tinggi kontribusi karyawan, dan tingkat 

pertumbuhan pendapatan modal pelanggan, maka semakin besar juga 

kontribusinya dalam meningkatkan kinerja.  

Wiranata & Nugrahanti (2013) melakukan analisis terhadap profitabilitas 

perusahaan manufaktur di Indonesia dengan variabel independennya yaitu struktur 

kepemilikan asing, pemerintah, manajemen, instituisi, dan keluarga. Sedangkan 

variabel kontrol ialah ukuran perusahaan dan leverage. Hasil pengujian 

menyimpulkan bahwa kepemilikan keluarga dan kepemilikan asing tergolong 

besar dari antara 224 perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel. Sementara 
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kepemilikan manajerial cukup rendah yang menyebabkan manajemen kurang 

optimal dalam mengelola perusahaan.  

 Andriana (2014) membuat penelitian pengaruh modal intelektual dan 

ketiga komponennya terhadap kinerja perusahaan pertambangan dan manufaktur 

tahun 2010-2012. Metode yang di gunakan yaitu model regresi dengan hasil yaitu 

modal intelektual dan ketiga komponennya tidak memiliki efek pada kinerja 

keuangan. Hal ini dikarenakan subjek dalam penelitian ini yaitu perusahaan 

pertambangan dan manufaktur berbeda dengan kebanyakan penelitian yang 

meneliti perusahaan sektor keuangan. 

Al-Musali & Ismail (2015) meneliti pengaruh lebih spesifik yaitu hanya 

pada bank di Arab Saudi tahun 2008-2010 dengan metode VAIC. Penelitian ini 

meneliti variabel modal intelektual yang berisi modal manusia, struktural, dan 

relasional pada kinerja perusahaan yang diukur menggunakan ROA dan ROE. 

Hasil yang didapat memperlihatkan kapabilitas bank di Arab Saudi untuk 

menghasilkan nilai lebih dominan bergantung pada nilai manusia, karena 

perbankan adalah sektor servis atau jasa sehingga penting untuk menjaga relasi 

dengan customer. Dengan baiknya relasi dengan customer maka kinerja 

perbankan pun membaik. 

AL-Najjar (2015) melakukan uji apakah modal intelektual 

mempengaruhi kinerja perusahaan di Jordan yang diukur dengan ROA dan ROE 

tahun 2005-2013 dengan menggunakan regresi panel data. Hasilnya menunjukan 

bahwa kepemilikan institusional di Jordan tidak banyak dan beberapa investor 

tidak menjalankan fungsi monitoringnya dengan baik sehingga tidak 

mempengaruhi kinerja perusahaan. Dari hasil pengujian ini ditemukan bahwa 

kepemilikan institusional memiliki kelebihan dan kelemahan, oleh karena itu 

eksistensi dan pengaruh mereka dapat mempengaruhi tipe dan level resiko 

keputusan investasi yang diambil oleh manajemen dan hasilnya akan berdampak 

langsung pada kinerja perusahaan.  

 Hasil pengujian Yusuf, Bambale, & Abdullahi (2018) menjelaskan 

mengenai struktur kepemilikan yaitu konsentrasi kepemilikan, kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing terhadap kinerja 

bank yang ada di Nigeria dengan memakai sampel yaitu 15 bank dengan periode 9 
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tahun dari tahun 2008-2016. Tolak ukur kinerja perusahaan yang dipakai yaitu 

ROA dan ROE. Ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, hutang, dan 

dividen adalah variabel kontrol yang digunakan. Kesimpulan yang dari hasil uji 

ini yaitu konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap kinerja, sedangkan 

kepemilikan institusional dapat mendisiplinkan manajemen untuk mendapatkan 

hasil yang baik, karena mereka memiliki kuasa untuk mempengaruhi keputusan 

dewan. Berbeda dengan kepemilikan manajerial yang tidak berpengaruh karena 

rendahnya motivasi untuk bekerja atau rasa kepemilikan yang lemah terhadap 

kesuksesan bisnis. 

 Sheikh, Wang, & Khan (2013) melakukan penelitian dengan variabel 

independen ukuran dewan, outside director, kepemilikan manajerial, dan 

konsentrasi kepemilikan terhadap kinerja perusahaan dengan 4 pengukuran yaitu 

ROA, ROE, EPS, dan MBV. Selain itu variabel kontrol yang dipakai yaitu 

leverage dan ukuran perusahaan. Perusahaan yang diteliti yaitu non financial firm 

yang terdaftar dalam bursa efek yang ada di Pakistan. Hasil pengujian 

menemukan ukuran dewan dengan akses yang tinggi ke lingkungan eksternal akan 

meningkatkan akses ke berbagai sumber dan itu akan berdampak baik bagi 

perusahaan. Begitujuga dengan konsentrasi kepemilikan, semakin besar maka 

semakin baik kinerja perusahaan. Sedangkan hasil uji kepemilikan manajerial dan 

kinerja perusahaan berbeda di Pakistan dimana manajer menggunakan sumber 

daya perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Begitu juga leverage, 

semakin banyak hutang dapat membuat kemampuan manajer dibatasi, sehingga 

dapat menurunkan kinerja.  

 Alhassan & Asare (2016) mengevaluasi efek dari modal intelektual pada 

produktivitas bank di Ghana dari 2003-2011 dan menyimpulkan bahwa investasi 

pada modal manusia adalah yang terpenting karena bank bergerak di bidang 

servis, sehingga kualitas sumber daya manusia yang baik dapat meningkatkan 

kinerja. 

 Ginesti, Caldarelli, & Zampella (2018) meneliti pengaruh modal 

intelektual terhadap reputasi dan kinerja 452 perusahaan Italia. Untuk meraih 

reputasi dan kinerja yang baik, yang perlu ditingkatkan yaitu modal manusia. 
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Kepintaran, skill, dan pengalaman yang dimiliki merupakan kunci sukses dari 

praktik modal intelektual. 

  

2.3     Pengaruh Variabel Independen pada Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Modal Intelektual terhadap Kinerja Keuangan 

Menurut Norman, Mara Ridhuan, dan Mohamat Sabri (2009) modal 

intelektual ialah sumber daya yang berperan penting sebagai kunci sukses 

perusahaan dalam ekonomi berbasis pengetahuan sekarang ini. Begitu juga 

menurut Bontis et al., (2000) modal intelektual bersifat elusive yang sekali 

ditemukan dan di eksploitasi akan menjadi sumber untuk berkompetisi. 

Sawarjuwono & Kadir (2003) mendefinisikan modal intelektual yaitu tiga elemen 

utama yang saling berhubungan untuk menambah value added sebuah perusahaan. 

Keefektifan perusahaan dalam mengoperasikan perusahaan dengan 

memakai sumber daya yang ada, mengembangkannya menjadi sesuatu yang 

bernilai, tidak mudah ditiru atau digantikan, dan berbeda dari yang lain akan 

menciptakan keunggulan kompetitif. Semakin besar efisiensi penggunaan modal 

intelektual disuatu perusahaan, kepercayaan investor juga akan meningkat dan 

akan berdampak baik terhadap kinerja perusahaan (Nuryaman, 2015). Salah satu 

cara yang dapat dilakukan ialah dengan mengembangkan sumber daya manusia, 

teknologi yang canggih, dan good relationship dengan pelanggan. Hal tersebut 

akan menjadi nilai tambah untuk dapat bersaing dan mencapai kesuksesan. Seperti 

yang dikatakan Joshi et al., (2013) semakin besar modal intelektual menunjukkan 

efisiensi yang semakin baik. Chowdhury et al., (2018) juga membuktikan bahwa 

modal intelektual tidak hanya berperan untuk menigkatkan nilai sebuah entitas, 

tetapi juga sebagai dasar dan kekuatan yang menjadi kunci perusahaan untuk 

bertumbuh kedepannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Marfuah & Ulfa (2014), Puspitosari 

(2016), Sardo & Serrasqueiro (2017), dan Wijayani (2018) menyatakan hasil  

signifikan positif antara modal intelektual dan kinerja perusahaan. Begitu juga 

dengan yang diteliti oleh Andriana (2014) dan Chowdhury et al., (2018). 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Tran & Vo (2018) dan Joshi et al., (2013) 

menunjukkan hasil yang berbeda. 
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2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Perusahaan  

Suastini, Purbawangsa, & Rahyuda (2016) mengatakan kepemilikan 

manajerial sebagai kepemilikan manajer dalam bentuk saham yang memiliki hak 

partisipasi untuk mengambil keputusan. Sedangkan Jensen & Meckling (1976) 

mengatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan manajer 

dalam bentuk saham yang berfungsi menyejajarkan kepentingan manajemen dan 

pemegang saham. 

Konflik atau masalah keagenan sering timbul akibat perbedaan 

kepentingan antara dua pihak. Cara meminimalisasi terjadinya masalah keagenan 

yaitu dengan meningkatkan kepemilikan manajerial suatu perusahaan. Jika 

manajemen memiliki saham, kinerja perusahaan akan meningkat karena 

kepentingan manajemen dan pemegang saham menjadi satu sehingga manajer 

akan berusaha memberi hasil yang maksimal dengan lebih berhati-hati mengambil 

keputusan untuk mendapatkan profit (Jensen & Meckling, 1976). 

Penelitian yang dliakukan Fauzi & Locke (2012), Gugong et al., (2014), 

dan Moscu, Grigorescu, & Prodan (2015), dan Lestari & Julianto (2017) 

berkesimpulan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian Sheikh, Wang, & 

Khan (2013) yang mendapatkan hasil signifikan negatif. Akan tetapi penelitian 

Wiranata & Nugrahanti (2013) dan Yusuf, Bambale, & Abdullahi (2018) 

membuktikan tidak ada pengaruh yang signifikan. 

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan 

Kepemilikan institusional yaitu persentase saham yang di miliki institusi 

yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan (Tornyeva & Wereko, 2012). 

Investor instituisi yaitu perusahaan dan organisasi yang memilih investasi dengan 

return dan profit yang lebih banyak untuk meningkatkan kekayaan mereka 

(Alipour, 2013). Begitu juga menurut Al-Amarneh (2014) bahwa investor 

institusional akan memilih proyek yang terbaik untuk menginvestasikan uang 

mereka untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. 

Pemegang saham institusional ini memiliki peran penting untuk 

membagikan informasi ke pemegang saham lain, dimana ini akan mengurangi 

kebutuhan akan pemantauan eksternal (Alipour, 2013). Tingginya saham investor 
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institusional akan mengurangi perilaku oportunistik manajer, dimana kesempatan, 

dan sumber daya yang cukup dimiliki investor institusional untuk memantau 

kinerja manajemen. Jadi adanya pemegang saham institusional akan 

meningkatkan tingkat monitoring lebih maksimal terhadap kinerja manajemen 

sehingga kinerja akan meningkat (Tornyeva & Wereko, 2012). 

Beberapa pengujian dilakukan dengan metodologi dan sampel yang 

berbeda. Sebagian mendapatkan hasil yang membuktikan bahwa adanya 

hubungan signifikan positif yaitu Tornyeva & Wereko (2012), Alipour (2013), 

dan Lestari & Julianto (2017). sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aljifri & 

Moustafa (2007) dan Hassan & Ahmed (2012) mengungkapkan bahwa 

kepemilikan institusional memiliki pengaruh negaatif. Berbeda dengan pengujian 

oleh Wiranata & Nugrahanti (2013) dan AL-Najjar (2015) didapat bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada kinerja perusahaan. 

 

2.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Variabel Dependen 

2.4.1 Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Perusahaan 

 Leverage yaitu tingkat suatu entitas dalam menggunakan hutangnya 

untuk mencapai tujuan perusahaan (Riyanto, 2010). Wiranata dan Nugrahanti 

(2013) mendefinisikan leverage adalah seberapa banyak aset perusahaan yang 

didanai dengan hutang. Haji & Mubaraq (2015) mengatakan bahwa kinerja 

perusahaan akan memburuk jika perusahaan terlalu mengandalkan hutang, karena 

hutang yang tinggi akan membuat tekanan untuk segera menyelesaikan hutang. 

 Pengujian yang dilakukan Haji & Mubaraq (2015) konsisten dengan hasil 

pengujian Rehman & Shah (2013), AL-Najjar (2015) dan Naimah & Hamidah 

(2017) yang menemukan pengaruh signifikan negatif antara leverage dan kinerja 

perusahaan yaitu jika leverage tinggi maka kinerja akan menurun. Sedangkan 

hasil uji Wiranata & Nugrahanti (2013) dan Khatab et al., (2011) yang 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja. 

Ketika perusahaan mengalami kesulitan dana untuk melakukan aktivitas maka 

perusahaan akan mencari pinjaman dan dengan dana tersebut manajer dapat 

menggunakannya untuk menghasilkan laba. 
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2.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan 

 Ukuran perusahaan menjadi salah satu tolak ukur kinerja perusahaan yaitu 

dilihat dari total asetnya. Semakin besar total aset perusahaan memperlihatkan 

perusahaan telah berada pada tahap maturity yang mencerminkan perusahaan 

dalam kondisi stabil dan bias menghasilkan profit lebih banyak dibanding 

perusahaan kecil (Saleh et al., 2017). Menurut pratiwi (2011) perusahaan dengan 

jumlah aset yang besar menandakan kemampuan perusahaan baik dalam 

menghasilkan laba, sehingga membuat investor tertarik untuk berinvestasi karena 

lebih menjamin prospek masa depan yang lebih baik.  

 AL-Najjar (2015), Fauzi & Locke (2012), dan Nozari (2016) membuktikan 

hasil yang signifikan positif antara ukuran dan kinerja perusahaan. Begitu juga 

kesimpulan yang terdapat dalam Agrestya (2013) yang mengungkapkan semakin 

besar aktiva perusahaan semakin baik juga kinerja perusahaan. Sedangkan hasil 

sebaliknya didapat Tornyeva & Wereko (2012) dan Kumar & Singh (2012) yang 

menyimpulkan bertambahnya ukuran perusahaan maka masalah keagenan yang 

dihadapi juga akan lebih besar dan apabila tidak diatasi dengan baik akan 

menurunkan kinerja perusahaan. Selain itu penelitian Khatab et al., (2011) dan 

Wiranata & Nugrahanti (2013) membuktikan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh pada kinerja perusahaan. 

2.4.3 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan 

 Umur perusahaan yaitu lamanya suatu perusahaan berdiri (Mohammad & 

Qasim, 2014). Semakin lama umur sebuah perusahaan berdiri dianggap lebih 

memiliki sumber daya baik dari segi pengetahuan maupun keahlian untuk 

mencapai kinerja yang baik dan akan (Rashid & Nadeem, 2014).  

 Menurut Saravanan (2012) semakin tua sebuah perusahaan maka 

pengungkapan informasi keuangan akan lebih jelas dan informasi yang dimiliki 

juga lebih seragam dan mengurangi kemungkinan kinerja yang buruk. Selain itu 

nama baik dan tingkat kepercayaan perusahaan lama akan lebih baik di depan 

investor disbanding perusahaan baru (Tornyeva & Wereko, 2012). 

 Hasil signifikan positif terbukti dari hasil penelitian Mehrabani & Dadgar 

(2013) dan Rashid (2014). Begitujuga yang diteliti El-Chaarani (2014) yang 

mengatakan semakin tua perusahaan, akan semakin dihargai oleh pasar dari sisi 
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pengalaman maupun skill. Bertolak belakan dengan hasil penelitian Kumar & 

Singh (2012), Rashid & Nadeem (2014), dan Latief, Muhammad, & Hassan 

(2014) yang berarti semakin lama umur perusahaan maka kinerja perusahaan 

semakin menurun. 

 

2.5  Model Penelitian dan Perumusan  

2.5.1   Model Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model penelitian Pengaruh Modal Intelektual, Kepemilikan 

Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan. 

 

2.5.2 Perumusan Hipotesis 

 Rumusan hipotesis penelitian tertera seperti dibawah: 

H1   :Modal intelektual berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja                          

perusahaan 

H2   :Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan 

H3    :Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja     

perusahaan.
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