
 7  Universitas Internasional Batam 

BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Modal Intelektual 

Menurut Itami (1987) di dalam Goh (2005) Itami menerbitkan karya 

tentang modal intelektual dimana di dalam kaya ilmiah ini menjelaskan bahwa aset 

yang tergolong dalam modal intelektual terdiri dari teknologi, reputasi, budaya, 

informasi serta nama pelanggan. Modal intelektual termasuk salah satu daya saing 

bagi perusahaan-perusahaan. Menurut Hooghiemstra (2000) modal intelektual ikut 

berperan serta dalam membantu perusahaan mengembangkan persaingan 

keuntungan dengan menciptakan citra positif seperti perusahaan modern dan 

kompetitif. 

Menurut Keenan & Aggestam (2001) modal intelektual capital ialah 

pengetahuan yang dapat dikonversikan menjadi sesuatu yang berharga, modal 

intelektual menjadi sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan 

perusahaan khususnya perusahaan yang berbasis pengetahuan seperti bank (ahuja, 

2012 didalam Al-Musali & Ismail, 2015). Menurut Usoff, Thibodeau, & Burnaby 

(2002) Modal Intelektual sangat penting dalam menciptakan nilai untuk mencapai 

keunggulan kompetitif di pasar. Pada tahun 2003 menurut Holland (2003) ekonomi 

baru muncul dengan dorongan dari informasi dan pengetahuan telah meningkatkan 

minat modal intelektual dalam beberapa dekade terakhir pada zaman ekonomi baru 

perusahaan yang bertanggung jawab atas IC dapat mempengaruhi secara positif 

terhadap keputusan investasi dan nilai perusahaan. 

Saleh, Rahman, & Hassan (2009) kinerja modal intelektual dapat 

mengefisiensikan investasi dalam sumber daya yang tidak berwujud ataupun yang 

berwujud pada kegiatan peningkatan nilai. Investasi pada performa modal 

intelektual di perusahaan berbasis pengetahuan sangat penting, karena 

berkontribusi terhadap kemampuan daya saing berkelanjutan dari perusahaan. 

Modal intelektual ialah sumber daya yang mendukung dalam kesuksesan 

perusahaan pada ekonomi pengetahuan. Efisien modal intelektual sangat di 

perhatikan perusahaan dalam melakukan investasi.  

Meliana. Analisa Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tipe Industri, Umur Perusahaan dan Leverage Terhadap Modal Intelektual 
pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 
UIB Repository©2020



 
8 

 

  Universitas Internasional Batam 

Stahle, Stahle, & Aho (2011) menyatakan pengertian modal intelektual 

mengacu pada sumber nilai non fisik bagi perusahaan maupun organisasi. Nilai non 

fisik yang dimaksud dalam modal intelektual ialah modal manusia, modal 

relasional, modal struktural. Berikut merupakan penjelasan tentang tiga jenis modal 

intelektual: 

1. Modal manusia ialah modal manusia yang terdapat di dalam setiap 

individu pekerja di dalam perusahaan. Modal manusia terdapat dari 

kesehatan, keterampilan, dan pengetahuan pada seorang pekerja. 

Perusahaan dapat semakin berkembang dengan mengembangkan sumber 

daya manusia yang baik, karena dengan handalnya seorang pekerja dalam 

perusahaan akan membuat perusahaan memiliki kesempatan dalam 

bersaing. Modal manusia ini dapat diinvestasi melalui nutrisi, perawatan 

kesehatan dan pendidikan yang berkualitas juga bisa dengan cara 

memberikan pelatihan kepada tenaga kerja pada perusahaan agar dapat 

memperoleh tenaga kerja yang terampil untuk bersaing secara global. 

2. Modal relasional adalah modal yang terdapat di dalam suatu aliansi 

berupa hubungan relasi terhadap stakeholder yang tidak dapat dipisahkan 

dan tercipta melalui jejaring sosial Dyer & Singh (1998). Menurut Ordo 

(2003) relational capital merupakan satu definisi baru yang menggantikan 

definisi dari modal pelanggan. Modal relasional merupakan definisi yang 

tidak hanya mencakup hubungan perusahaan dengan pemegang saham, 

pemerintah, pemasok, pesaing, lembaga penelitian, asosiasi industri atau 

eksternal lainnya yang jaringannya terhubung ke rantai nilai organisasi. 

3. Modal struktural ialah salah satu komponen penting modal intelektual 

dalam salah satu komponen utama terdapat infrastruktur, proses dan 

database pendukung organisasi yang memungkinkan modal manusia 

berfungsi. Modal struktural dimiliki oleh suatu organisasi yang mencakup 

kemampuan, rutinitas, metode, prosedur, dan metodologi yang tertanam 

dalam organisasi. Ada tiga filosofi yang terdiri dari modal struktural yang 

berupa, modal organisasi yang mencakup filosofi dan sistem organisasi 

untuk meningkatkan kemampuan organisasi. Modal proses mencakup 

teknik, prosedur, dan program yang menerapkan dan meningkatkan 
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pengiriman barang dan jasa. Modal inovasi termasuk kekayaan intelektual 

dan aset tidak berwujud tertentu lainnya.  

Kekayaan intelektual mencakup hak komersial yang dilindungi seperti 

paten, hak cipta dan merek dagang. Aset tidak berwujud adalah semua talenta dan 

teori lain yang digunakan organisasi untuk menjalankannya (Rodrigues, Tejedo, & 

Craig, 2015). Menurut Rahim, Hanum, Kamal, & Mat (2011) modal struktural ialah 

tingkat pengetahuan organisasi suatu perusahaan yang terdiri dari rutinitas 

organisasi, proses, strategi, dan budaya yang menyusun dan melestarikan 

lingkungan perusahaan dan pengetahuan. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Rashid, Ibrahim, Othman, & See (2012) menyatakan bahwa modal intelektual 

merupakan modal yang terdiri atas strategis dalam berbisnis, budaya perusahaan 

dalam mengelola perusahaan, serta pengetahuan sumber daya yang dipekerjakan 

oleh perushaaan yang dimiliki perusahaan yang tidak ada tersebut pada laporan 

perusahaan. 

Di dalam peneliltian yang dilakukan oleh Aslam, Makki, Nawaz, & Latif 

(2014) mengatakan bahwa Karl-Erik Sveiby adalah orang pertama yang 

menekankan perlunya menghitung modal manusia. Dia memimpin jalan praktik 

akuntansi untuk menuju aset tidak berwujud, dan pada tahun 1989 membawa keluar 

hasil kerja kelompok kerja konrad dalam buku “The Invisible Neraca”, telah 

mengajukan teori pengukuran modal pengetahuan dengan memisahkan hingga tiga 

kategori: modal pelanggan, modal individu, dan modal struktural. 

Menurut Rodrigues et al. (2015) level pemberian informasi mengenai 

modal intelektual dapat terlihat dari laporan keuangan perusahaan sehingga akan 

mempengaruhi penilaian pemegang saham terhadap reputasi perusahaan. Modal 

intelektual diakui sebagai salah satu faktor paling penting dalam era ekonomi yang 

baru ini yang mendasari penciptaan nilai pelaporan modal intelektual yang 

kompeten dan tidak konsisten meningatkan asimetri informasi antara pembeli 

informasi dan investor Singh & Van der Zahn, (2016). Modal intelektual memiliki 

berbagai macam definisi tetapi dari semua definisi tersebut menekankan pada 

pertumbuhan dan penciptaan nilai (value zcreation) Hatane, Tertiadjajadi, & 

Tarigan, (2017). 
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Dumay & Guthrie, (2013) mengatakan bahwa riset modal intelektual 

selama 2 dekade terakhir telah dikategorikan dalam tiga tahapan berbeda. Riset 

modal intelektual tahap pertama dimulai pada akhir tahun 1980. Dilihat dari 

pengembangan kerangka kerja modal intelektual fokus utama adalah meningkatkan 

kesadaran seberapa pentingnya peran modal intelektual dalam menghasilkan 

keunggulan kompetitif. Tahap kedua pada riset modal intelektual ialah telah 

memasuki tahap dimana pendekatan untuk mengukur, mengelola, dan melaporkan 

modal intelektual, mengumpulkan bukti untuk mendukung pengembangan lebih 

lanjut. Dan tahap ketiga pada riset modal intelektual tahap ini ditandai dengan 

penelitian kritis memeriksa modal intelektual dalam praktek dengan fokus pada 

implikasi manajerial tentang bagaimana menggunakan modal intelektual dalam 

mengelola perusahaan. 

Ricceri, (2008) nilai perusahaan tidak lagi diukur hanya berdasarkan laba 

bersih yang didapat setiap periodenya, perusahaan juga perlu dinilai dari aktivitas 

operasi yang mengembangkan sumber daya pengetahuan yang membantu kita 

memahami bagaimana karyawan, pelanggan dan aktivitas yang menciptakan nilai 

lebih dari sebuah perusahaan dengan kontribusinya. ICA (intellectual capital 

accounting) telah dikembangkan untuk menjawab tantangan bagaimana untuk 

dapat mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan nilai sumber daya pengetahuan 

yang diperoleh perusahaan. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian oleh Li, Pike, & Haniffa (2008) menggunakan komite 

audit, dualitas, frekuensi rapat, komposisi dewan, struktur kepemilikan sebagai 

model independen, dan menggunakan variabel control yang terdiri dari 

profitabilitas, ukuran dan umur perusahaan. Terdapat hasil penelitian memberikan 

hasil bahwasannya direktur indenpenden dan komposisi dewan memiliki signifikan 

positif. Dalam penelitian ini juga menyampaikan bahwa tingkat pengetahuan, 

terutama kemampuan struktural dan relasional akan sangat mempengaruhi 

kesadaran dewan dalam mengungkapkan modal intelektual. 

Saleh et al., (2009) meneliti terhadap intellectual capital (IC) dengan 

menggunakan skema peneliltian sebagai berikut: 

Meliana. Analisa Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tipe Industri, Umur Perusahaan dan Leverage Terhadap Modal Intelektual 
pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 
UIB Repository©2020



 
11 

 

  Universitas Internasional Batam 

 

 

 

 

  

    

  

Gambar 2.1. Model penelitian pengaruh ownership structure terhadap intellectual 

capital. Sumber: Saleh et al., (2009) 

Hasil penelitian mengungkapan bahwasanya terdapat dampak negatif 

pada kepemilikan keluarga  dan kepemilikan asing berdampak positif sedangkan 

kepemilikan manejerial tidak berdampak pada modal intelektual. Hidalgo, Meca, 

& Martinez, (2011) melakukan penelitian terhadap modal ntelektual dengan 

menggunakan variabel kepemilikan manajerial, komite audit, ukuran dewan, 

indenpendensi dewan kepemililkan keluarga, kepemilikan institusional, 

konsentrasi kepemilikan. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil signifikan positif 

ukuran dewan pada modal intelektual, kemudian kepemilikan institusi memiliki 

efek negatif pada modal intelektual. Zanjirdar & Kabiribalajadeh, (2011) 

menggunakan 80 perusahaan dalam penelitian yang terdaftar dibursa Iran sebagai 

sampel penelitian pengaruh ownership structure pada IC (modal intelektual). 

Al-musalli, Nor, & Ku, (2012) melakukan penelitian dengan 

menggunakan variabel corporate governance, bank internasional, kepatuhan bank, 

terhadap prinsip syariah islam, resiko bank, konsentrasi industri perbankan, 

kehadiran bank asing sebagai dependen variabel dan menggunakan ukuran bank, 

kinerja keuangan dalam variabel kontrol. Semua bank yang terdaftar di negara-

negara GCC dalam periode 2008-2010 yang terdiri dari 74 bank yang terdaftar di 

GCC sebagai populasi dalam penelitian. Wang, (2012) melakukan penelitian 

dengan menggunakan firm valuation, directors board characteristic of corporate 

governance, ownership structure dalam variabel bebas. Hasil dari penelitian 

mengatakan bahwa manajemen perusahaan harus berkomitmen kepada akumulasi 

untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan pengelolaan modal intelektual. Haji 
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Government Ownership 
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& Ghazali, (2013) menggunakan ukuran dewan, porsi direktur independen, family 

on board, board meeting, kepemilikan isntitusi, pemerintah, direktur sebagai 

variabel bebas, dalam variabel independen dan karakteristik perusahaan sebagai 

variabel kontrol pada modal intelektual. Berupa 60 perusahaan dengan nilai 

terbesar yang terdapat pada bursa malaysia digunakan menjadi sampel penelitian. 

Gan, Saleh, Abessi, & Huang, (2013) memakai variabel kepemilikan pemerintah, 

struktur kepemilikan, kepemilikan keluarga, komposisi dewan, keemimpinan 

dewan, keragaman dewan, komite audit, dan diffused ownership. Berjumlah 100 

perusahaan yang berda di Malaysia menjadi sampel dalam penelitian ini. 

Haji & Ghazali (2013) menggunakan perusahaan Malaysia sebagai data 

sampel dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terhadap modal intelektual 

dengan menggunakan kepemilikan pemerintah, ukuran dewan, kepemilikan 

institusional, rapat dewan, anggota keluarga, kepemilikan direktur, non executive 

directors, chairman on the board. Nurziah & Darmawati (2013) meneliti pengaruh 

kepemilikan institusional, manajerial dan karakteristik perusahaan pada IC. 

Penelitian yang dibuat oleh Appuhami (2014) bermaksud untuk meneliti  modal 

intelektual dalam penelitian ini menggunakan komposisi dewan, ukuran dewan 

menjadi variabel independen dan menggunakan variabel komite audit, komite 

remunerasi menjadi variabel kontrol. Penelitian ini menemukan hasil bahwasanya 

tidak ada pengaruh antara komposisi audit dan komite audit terhadap modal 

intelektual. 

Rodrigues et al, (2015) menganalisa pengaruh board size, direktur 

indenpenden, aktifitas dewan, ceo duality, porsi direktur perempuan terhadap 

modal intelektual dan menggunakan ukuran dewan, industri, listing on 

sustainability indexes, sebagai variabel kontrol. Pada tahun yang sama Gomes, 

Saarce, & Hatane (2015) penelitian terhadap modal intelektual dengan 

menggunakan rapat dewan dan ukuran dewan menjadi variabel bebas. Penelitian 

ini memberikan hasil yang menyatakan bahwa ukuran dewan serta komposisi 

dewan terdapat pengaruh signifikan positif pada modal intelektual, dan sebaliknya 

rapat dewan tidak memilik pengaruh terhadap modal intelektual. dalam tahun 

penerbitan yang sama Appuhami & Bhuyan (2015) melalukan penelititan ceo 

duality, sistem tata kelola perusahaan, ukuran dan komposisi dewan, remunelasi 

Meliana. Analisa Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tipe Industri, Umur Perusahaan dan Leverage Terhadap Modal Intelektual 
pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 
UIB Repository©2020



 
13 

 

  Universitas Internasional Batam 

komite, komposisi komite terhadap intellectual capital. Tejedo-romero & Araujo 

(2018) menganalisa pengaruh konsentrasi kepemilikan, direktur independen, 

komisaris, direktur utama, ukuran dewan direksi sebagai variabel indenpenden 

dalam penelitan. 

Seperti peneliti lain Pisano, Lepore, & Lamboglia (2017) melakukan 

peneliti menggunakan konsentrasi kepemilikan sebagai variabel indenpenden dan 

menggunakan pemegang saham, leverage, firm size, profitabilitas sebagai variabel 

kontrol. Dalam tahun yang sama Widarjo, Rahmawati, Bandi, & Widagdo (2017) 

melaksanakan penelitian mengenai intellectual capital dengan mengutilisasikan  

perusahaan pada BEI. Penelitian ini memiliki variabel independen berupa reputasi 

emisi (underwritter reputation), dan underpricing. Dalam tahun terbit yang sama 

penelitian terhadap modal intelektual juga di teliti oleh Yan (2017)  skema modal 

intelektual, skema modal penelitian yang digunakan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Model penelitian pengaruh board size, portion of indenpenden 

director, share concentrationn terhadap modal intelektual. Sumber: Yan (2017) 

  

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 
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Kepemilikan manajerial disebut sebagai porsi kepemilikan yang dimiliki 
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menyatakan bahwasanya dapat menghemat biaya agensi untuk perusahaan yang 

porsi saham yang dipegang oleh manajemen, hal ini dikarena kan perusahaan tidak 

perlu lagi mengeluarkan biaya untuk mengawasi para manajer dalam mengelola 

perusahaan. Memegang saham perusahaan akan membuat manajer memiliki 
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tekanan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dan menjalankan perusahaan 

sesuai dengan keinginan prinsipal karena manajeri memiliki kepentingan didalam 

perusahaan. 

Penelitian pada model intelektual juga dilakukan oleh Rimmel, Nielsen, 

dan Yosano (2009) pada penelitian ini mendapatkan hasil yang menyatakan 

terdapat pengaruh negatif antara kepemilikan manejerial pada modal intelektual. 

Penelitian ini memanfaatkan perusahaan Jepang dalam prospectus IPO sebagai 

sampel penelitian. Perusahaan akan lebih fokus pada profit dari pada informasi jika 

sedang melakukan IPO. Terdapat dukungan dari penelitian Purwandari dan 

Purwanto (2012) yang menggunakan populasi perusahaan di BEI sebagai objek 

penelitian. 

Isa dan Ismail (2015) bertujuan untuk meneliti apakah terdapat pengaruh 

tata kelola pada perusahaan yang signifikan pada modal intelektual dengan 

memakai bank di Nigeria sebagai sampel penelitian. Penelitian ini mengambil 

laporan keuangan auditan sebagai sumber data yang digunakan. VAIC digunakan 

sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, terdapat pengaruh positif dalam 

kepemilikan terhadap manajerial penelitian. Hal ini dikarenakan jika porsi saham 

banyak dipegang oleh manajer maka cenderung akan lebih banyak mengungkapkan 

untuk para investor. 

Chouaibi dan Kouaib (2016) melaksanakan penelitian ini memakai 80 

perusahaan manufaktur terdapat pada Bursa Efek Tunis. Dalam pengujian 

penelitian menemukan hasil dimana bahwasanya terdapat efek positif porsi 

kepemilikan manajerial pada modal intelektual. Penelitian senada dengan Kateb 

(2014) yang mendapati hubungan positif pengaruh kepemilikan pada modal 

intelektual pada perusahaan Prancis. 

Dalam penelitian Tejedo-romero dan Araujo (2018) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial dapat memberikan pihak-pihak yang berkepentingan lebih 

yakin pada perusahaan karena para pemegang saham maupun pihak yang memiliki 

hubungan langsung dengan perusahaan yakin bahwa manajer dari perusahaan dapat 

kerja dengan maksimal karena merasa bahwa perusahaan merupakan bagian dari 

miliknya sendiri. Sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan terdapatnya 

hubungan positif kepemilikan manajerial pada modal intelektual. 
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Penelitian dari Alifia dan Khafid (2018) memakai sampel yang ialah 

perusahaan yang terdapat pada BEI sebagai sampel berjumlah 165 perusahaan. 

Hasil penelitian ini menemukan terdapatnya pengaruh negatif kepemilikan 

manajerial terhadap modal intelektual. Terdapat pendapat dari peneliti yang 

menyatakan bahwa seiring dengan besarnya porsi saham yang dipegang oleh 

manajemen maka perusahaan akan beranggapan bahwa tidak perlu lagi 

mempublikkan informasi yang banyak. 

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Modal Intelektual 

Kepemilikan institusi merupakan porsi saham yang dimiliki oleh pihak 

institusi dimana kondisi ini institusi merupakan pihak badan baik itu perbankan, 

asuransi, perusahaan dan sebagainya. Alifia dan Khafid (2018) meneliti pengaruh 

kepemilikan institusi pada modal intelektual di perusahaan yang terdaftar di BEI. 

Luaran dari penelitian menjumpai kecil atau besarnya porsi kepemilikan institusi 

tidak mempengaruhi IC perusahaan. Penelitian didukung oleh Cahya (2013) yang 

juga menggunakan perusahaan pada BEI sebagai objek penelitian. 

Dalam penelitian dari Hidalgo et al. (2011) penelitian ini memakai 

perusahaan sebagai sampel dalam penelitian. Hasil dari penelitian tersebut 

mengungkapkan jika terdapat efek negatif dari kepemilikan institusional pada 

modal intelektual. Terdapat hasil yang sama dengan penelitian ini ialah ialah 

penelitian dari Zanjirdar dan Kabiribalajadeh (2011) penelitian ini menyatakan 

bahwa perusahaan yang dimiliki oleh institusi cenderung tidak fokus dalam 

mencetak laba sehingga dapat menurunkan perusahaan dalam mengungkapkan 

modal intelektual, sehingga hal ini juga dapat menurunkan nilai dari perusahaan. 

Penelitian dari Al-musalli et al. (2012) memakai perusahaan yang terdapat 

Arab sebagai sampel pada penelitian ini. Dalam hasil penelitian mengatakan bahwa 

adanya efek negatif terhadap hubungan kepemilikan institusional pada modal 

intelektual. dalam penelitian ini menyampaikan bahwa perusahaan cenderung tidak 

banyak menyampaikan informasi non keuangan jika perusahaan memiliki tingkat 

kepemilikan isntitusional yang tergolong tinggi. 

Terdapat penelitian dari Saleh et al. (2009) menjelaskan jika kepemilikan 

institusional ini dapat membantu perusahaan dalam mengontrol operasional 

perusahaan serta pengungkapan laporan keuangan perusahaan sehingga 
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kepemilikan institusional dipercayakan secara langsung atau tidak pada 

peningkatan dalam pengungkapan modal intelektual. terdapat dukungan dari 

penelitian dari Li et al. (2008) yang menjelaskan terdapat tujuan kepemilikan 

institusional ialah untuk mengawasi agar manager tidak bertindak atas nama 

perusahaan untuk memperkaya diri sendiri. Dalam teori agensi kepemilikan 

institusional sebagai prinsipal mendelegasikan wewenang mereka untuk mengelola 

perusahaan.  

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Modal Intelektual 

Dalam struktur kepemilikan perusahaan, terdapat beberapa perusahaan 

yang sebagian kecil ataupun banyak porsi saham perusahaan yang dipegang oleh 

pemerintah. Saleh et al. (2009) telah membuat penelitian dimana mendapatkan hasil 

uji bahwa ditemukan pengaruh negatif hubungan kepemilikan pemerintah kepada 

modal intelektual. Dapat dijelaskan bahwasanya perusahaan yang sebagian porsi 

saham dimiliki oleh pemerintah cenderung lebih preferensi terhadap tujuan sosial 

dan politik dari pada memaksimalkan keuntungan perusahaan. Pernyataan ini juga 

mendapatkan pendukung dari penelitian yang dilakuakn oleh Qi, Wu, dan Zhang 

(2000) yang menggunakan perusahaan China pada periode 1991-1996 sebagai 

sampel, Wei, Xie, dan Zhang (2005) yang menggunakan perusahaan tertutup di 

China tahun 1991-2001 dan Lin dan Zhang (2009) yang menggunakan perusahaan 

perbankan di China tahun 1997-2004 sebagai sampel yang menemukan pengaruh 

negatif kepemilikan pemerintah terhadap modal intelektual. 

Penelitian dari Gan et al. (2013) bermaksud untuk meneliti apakah 

terdapat hubungan dari kepemilikan pemerintah kepada modal intelektual pada 

perusahaan Malaysia. Penelitian menemukan terdapatnya pengaruh positif kepada 

kepemilikan pemerintah terhadap modal intelektual, dikarenakan perusahaan yang 

porsi saham ada dipegang oleh pemerintah akan mengalami penurunan moral 

dimata publik dan biaya agensi didalam perusahaan, mengurangi masalah ini dapat 

dilakukan menggunakan cara mengungkapan informasi yang lebih kepada publik 

termasuk intellectual capital. 

Haji dan Ghazali (2013) meneliti modal intelektual dengan menggunakan 

kepemilikan pemerintah sebagai model independen. Dalam penelitian menyatakan 

bahwa adanya hubungan positif dari kepemilikan pemerintah pada modal 
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intelektual. Penelitian menggunakan perusahaan Malaysia dalam periode 2001-

2010 sebagai sampel dalam penelitian. Pada tahun 2012 penelitian yang dilakuakn 

oleh Al-musalli et al. (2012) meneliti efek government ownership kepada 

intellectual capital perusahaan di Arab yang dimana hasil penelitian menemukan 

tidak terdapatnya hubungan yang signifikan dari government ownership. 

2.3.4 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Modal Intelektual 

Terdapat pengertian dari konsentrasi kepemilikan yang menjelaskan 

bahwa porsi saham pada perusahaan terdapat konsentrasi kepemilikan, hal ini 

dimaksud dengan terdapat terkonsentrasi dimiliki oleh satu pihak, dalam hal ini 

pihak yang dikonsentrasi memiliki porsi saham yang terbesar dalam perusahaan. Li 

et al. (2008) melakukan penelitian yang memiliki bertujuan untuk meneliti apakah 

terdapat efek konsentrasi kepemilikan terhadap modal intelektual dengan memakai 

perusahaan Inggris sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian berindikasi semakin 

rendah konsentrasi kepemilikan akan memperluas keterbukaan informasi kepada 

publik untuk membuktikan manajemen bekerja secara efektif. 

Penelitian Yan (2017) memakai 78 dari 100 perusahaan dengan 

kapitalisasi perusahaan terbesar di bursa London. Penelitian ini menemukan hasil 

terdapat pengaruh negatif konsentrasi kepemilikan kepada modal intelektual. 

Terdapat dukungan dari hasil penelitian dari Hsieh, Ting, Asif, dan Le (2019) 

dengan menggunakan perusahaan Taiwan sebagai sampel. Dalam penelitian ini 

menjelaskan bahwa adanya perbedaan visi misi antara pemilik saham dengan tujuan 

perusahaan, serta pemilik saham dapat salah menyalahgunakan sumber daya 

perusahaan bukan untuk kepentingan perusahaan tetapi untuk kepentingan pribadi. 

Goebel (2015) telah melakukan penelitian pada modal intelektual dengan 

memakai variabel aset tidak berwujud, biaya penelitian perusahaan, beban gaji, 

leverage, umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan konsentrasi kepemilikan. 

Perusahaan yang dipakai pada penelitian ini sebanyak 4.400 data dari perusahaan 

di Jerman sebagai sampel. Penelitian menyatakan tidak terdapatnya indikasi 

pengaruh signifikan konsentrasi kepemilikan kepada modal intelektual yang 

dimana didukung oleh Prihatin (2015) yang tidak mendapati hubungan signifikan 

konsentrasi kepemilikan pada perusahaan di Indonesia. 
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2.3.5 Pengaruh Tipe Industri terhadap Modal Intelektual 

Terdapat banyak jenis usaha dalam perindustrian, diantaranya ada 

manufaktur, teknologi, jasa, supplier, dan lain sebagainya.  Goh (2005) melakuakan 

penelitian dengan memakai modal intelektual pada penelitian ini peneliti 

memberikan penjelasan bahwa perusahaan yang berbasis pengetahun seperti 

perusahaan teknologi, jasa akan mempengaruhi modal intelektual secara signifikan. 

Perusahaan yang berbasis dalam bidang jasa perlu untuk terus meningkatkan atau 

memperbarui produk mereka sehingga mereka harus mempunyai SDM yang 

berpendidikan, dalam hal ini dapat menjelaskan terdapat hubungan signifikan 

hubungan antara tipe industri terhadap modal intelektual. 

Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Bozzolan, Regan, dan Ricceri 

(2006) menggunakan perusahaan yang berbasis teknologi sebagai sampel penelitian 

dengan total terdapat 30 perusahaan dari negara Itali dan United Kingdom. Hasil uji 

dari penelitian ini memberikan hasil bahwa dijumpai efek signifikan positif antara 

perusahaan yang berbasis teknologi terhadap modal intlektual. Terdapat kesamaan 

hasil dari penelitian Woodcock dan Whiting (2009) yang menemukan modal 

intelektual yang tinggi cenderung dijumpai pada perusahaan yang berbasis pada 

sektor teknologi yang tinggi juga. 

Seperti penelitian yang lain, Oussama, Eddine, Abdullah, dan Hamid 

(2016) menyatakan bahwa perusahaan akan lebih banyak mengungkapkan atau 

memberikan informasi jika perusahaan memiliki sumber daya yang banyak. Jenis 

industri atau tepatnya pada perusahaan yang lebih intensif pada pengetahuan 

melakukan pembukaan lebih banyak informasi mengenai modal intelektual. hal ini 

berbanding terbalik dengan penelitian Ferreira, Branco, dan Moreira (2012) yang 

menjumpai hubungan tidak signifikan antara tipe industri terhadap modal 

intelektual. 

2.3.6 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Modal Intelektual 

Penelitian Rimmel et al. (2009) bertujuan untuk menganalisa apakah 

terdapat efek umur perusahaan kepada modal intelektual perusahaan di Jepang. 

Penelitian mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa terdapat efek signifikan 

negatif umur perusahaan kepada modal intlektual, hal ini dikarenakan perusahaan 

Meliana. Analisa Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tipe Industri, Umur Perusahaan dan Leverage Terhadap Modal Intelektual 
pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 
UIB Repository©2020



 
19 

 

  Universitas Internasional Batam 

di Jepang yang berumur dibawah sepuluh tahun akan membuka informasi tentang 

modal intlektual lebih banyak. 

Penelitian dari Li et al. (2008) bermaksud menganalisa apakah terdapat 

efek umur perusahaan pada modal intelektual. Penelitian menemukan terdapat efek 

negatif umur perusahaan kepada modal intelektual. Terdapat pendukung dari 

penelitian Ousama, Fatima, dan Hafiz Majdi (2012) juga menemukan bahwa umur 

perusahaan memberi efek negatif kepada modal intelektual. Hasil penelitian tidak 

senada dengan penelitian dari White, Lee, dan Tower (2007) mendapati bahwa 

ukuran perusahaan member efek positif pada modal intelektual di perusahaan 

Australia. 

Penelitian tentang modal intelektual Nikolaj Bukh, Nielsen, Gormsen, dan 

Mouritsen (2005) memanfaatkan umur perusahaan sebagai salah satu variabel 

dalam penelitian. Terdapat hasil pada penelitian ini menjumpai bahwa terdapat 

hubugan negatif antara umur perusahaan terhadap modal intelektual pada 

perusahaan di Denmark, hal ini dapat terjadi karena perusahaan yang masih 

berumur muda cenderung lebih melaporkan informasi nonkeuangan, dan terdapat 

kebalikkan pada perusahaan yang sudah berdiri lama akan lebih jarang melaporkan 

informasi keuangan dan lebih memberikan informasi laporan finansial pada tahun-

tahun sebelumnya. 

Seperti peneliti yang lain, penelitian Rashid et al. (2012) bermaksud untuk 

meneliti apakah terdapat efek umur perusahaan kepada modal intelektual. 

Perusahaan di Portugal digunakan sebagai sampel dalam penelitiani ini, hasil dari 

penelitian ini juga menemukan bahwa umur perusahaan memiliki efek negatif 

terhadap modal intelektual. 

2.3.7 Pengaruh Leverage terhadap Modal Intelektual 

Leverage ialah startegi investasi dengan menggunakan sumber dana 

pinjaman sebagai sumber pendanaan dalam memperluas aset perusahaan. Haniffa 

dan Cooke (2002) melakukan penelitian pada modal intelektual dengan 

menggunakan leverage sebagai salah satu model penelitian. Terdapat efek positif 

antara leverage pada modal intelektual dalam penelitan ini. informasi merupakan 

satu hal penting bagi investor serta kreditur dalam memberikan investasi/pinjaman 

dana. semakin luas pengungkapan informasi yang di ungkapkan perusahaan, hal ini 
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akan mengurangi agency cost, dan membuat perusahaan mudah dalam melakukan 

pinjaman dana. 

Penelitian White et al. (2007) memanfaatkan variabel leverage didalam 

penelitiannya pada modal intelektual perusahaan di Australia sebanyak 102 

perusahaan. Penelitian menjumpai bahwa terdapatnya efek positif leverage kepada 

modal intelektual yang dimana hasil ini senada dengan penelitian Kamardin, Bakar, 

dan Ishak (2015) yang melaksanakan penelitian pada perusahaan di Malaysia. 

Penelitian Hatane, Gomes dan Sastrawati (2017) menguji apakah terdapat efek 

leverage kepada modal intelektual. Hasil dari penelitian ini mendapati bahwa 

terdapat efek positif leverage pada modal intelektual. Perusahaan pada BEI dipakai 

dalam penelitian ini sebagai sampel penelitian. Terdapat pendukungan atas hasil 

penelitian oleh Aslam et al. (2014) yang mendapatkan hasil penelitian bahwa 

terdapat kolerasi negatif antara leverage dengan modal intelektual.  

Dalam penelitian oleh Mehrotra, Malhotra, dan Pant 2017) 

mengungkapkan perusahaan yang leverage semakin tinggi maka cenderung 

memiliki indeks pengungkapan semakin rendah sehingga menimbulkan hubungan 

yang bertolak belakang antara modal intelektual dengan leverage. Hasil dari 

penelitian ini terdapat perbedaan hasil pengujian dengan hasil penelitian yang dari 

(Scaltrito, 2014) dalam hasil penelitian ini menjumpai tiada hubungan antara 

leverage dengan modal intelektual. 

Dalam penelitian yang ada pada Oliveira dan Rodrigues (2006) leverage 

digunakan menjadi salah satu model dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini 

mendapati bahwa leverage tidak memiliki efek kepada modal intelektual. dalam 

hasil penelitian ini juga mendapatkan pendukung untuk mendukung hasil uji ini. 

Penelitian dari Bozzolan, O’Regan, dan Ricceri (2006) dalam hasil penelitian ini 

tidak menemukan pengaruh dari leverage terhadap modal intelektual. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Masalah 

Dalam pembahasan literatur pada penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya maka tercipta model yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini. Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah pengaruh dari 

kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, konsentrasi kepemilikan, tipe 
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industri, umur perusahaan dan leverage terhadap modal intelektual. Model 

penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Model penelitian pengaruh struktur kepemilikan, tipe industri, umur 

perusahaan, leverage terhadap modal intelektual. 

Berdasarkan model penelitian dan literatur terdahulu didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh signifikan positif kepemilikan manajerial terhadap 

modal intelektual. 

H2: Terdapat pengaruh signifikan negatif kepemilikan institusional terhadap 

modal intelektual. 

H3: Terdapat pengaruh signifikan negatif kepemilikan pemerintah terhadap 

modal intelektual. 

H4: Terdapat pengaruh signifikan negatif konsentrasi kepemilikan terhadap 

modal intelektual 

H5: Terdapat pengaruh signifikan positif tipe perusahaan terhadap modal 

intelektual 

H6: Terdapat pengaruh signifikan negatif umur perusahaan terhadap modal 

intelektual 

H7: Terdapat pengaruh signifikan negatif leverage terhadap modal intelektual 
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