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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Perkembangan perekonomian dunia yang sangat pesat seperti saat ini 

dengan dimulainya perdagangan bebas antar negara di seluruh dunia dan 

bertambahnya aktivitas ekonomi menimbulkan persaingan di antara perusahaan-

perusahaan yang terlibat. Berbagai terobosan baru di dunia bisnis mulai dilakukan 

oleh perusahaan khususnya perusahaan yang go public, guna meningkatkan dan 

memaksimalkan nilai perusahaannya di tengah persaingan yang semakin 

kompetitif agar perusahaan dapat bertahan hidup. Menurut Fuad dkk 2009, Nilai 

perusahaan merupakan harga jual perusahaan yang dianggap layak oleh calon 

investor sehingga ia mau membayarnya, jika perusahaan akan dijual. Bagi 

perusahaan yang menjual sahamnya ke masyarakat (go public), indikator nilai 

perusahaan adalah harga saham yang diperjualbelikan di bursa efek. Pendapat ini 

didasarkan atas pemikiran bahwa peningkatan harga saham identik dengan 

peningkatan kemakmuran para pemegang saham dan peningkatan harga saham 

identik dengan peningkatan nilai perusahaan.  

Menurut Stewart 1997, Modal intelektual (Intellectual Capital) adalah 

jumlah semua orang yang ada didalam perusahaan yang memberikan keunggulan 

kompetitif di pasar. Modal intelektual adalah materi intelektual – pengetahuan, 

informasi, kekayaan intelektual, pengalaman – yang dapat dimanfaatkan untuk 

menciptakan kekayaan, Fenomena Intellectual Capital (IC) berkembang setelah 
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munculnya PSAK (Pernyataan Standar akuntansi) No. 19 tentang aktiva tidak 

berwujud, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai intellectual capital 

(modal intelektual), namun intellectual capital telah mendapat perhatian, dimana 

intangible asset atau aset tak berwujud adalah aset non moneter yang 

teridentifikasi tanpa wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam 

menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak 

lainnya, atau untuk tujuan administratif (Ulum, 2009:3). Berdasarkan dari 

pernyataan tersebut beberapa contoh dari aktiva tidak berwujud antara lain 

pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, 

lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merk dagang 

(IAI 2017: 19.3).   

Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan lebih memperhatikan aktiva 

tidak  berwujud  sebagai  strategi  bisnis  untuk mencapai keunggulan kompetitif 

dan menerapkan knowledge based business atau bisnis berdasarkan ilmu 

pengetahuan, dengan bisnis berdasarkan pengetahuan, perusahaan lebih 

menekankan untuk mengelola aset tidak berwujud yang dimilikinya yaitu 

pengetahuan dan kemampuan untuk meningkatkann nilai perusahaan, sehingga 

perusahaan mampu untuk bersaing dengan para kompetitornya dan tidak hanya 

lewat kepemilikan aset berwujud saja (Ulum, 2009:3). Menurut penelitian 

Prasetyanto dan chariri 2013, Sirojudin dan Nazaruddin 2014, Handayani 2015, 

serta Arif dkk 2016  menunjukkan bahwa intellectual capital (modal intelektual) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, yang berarti bahwa 

perusahaan lebih banyak mengalokasikan dana yang besar untuk pembiayaan 
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modal intelektual berupa SDM dan beberapa sumberdaya lainnya. Alokasi sumber 

daya intelektual tersebut dapat dinilai sebagai upaya peningkatan kemampuan 

perusahaan dalam bersaing. Kondisi demikian dapat menjadi indikasi yang sangat 

dinilai positif oleh investor. Hal ini dapat disebabkan karena alokasi dana untuk 

modal intelektual dapat meningkatkan kualitas produksi secara umum yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan (Prasetyanto dan 

Chariri, 2013). Semakin tinggi modal intelektual yang dimiliki perusahaan 

ternyata berpengaruh pada nilai perusahaan (Sirojudin dan Nazaruddin, 2014). 

Legitimacy Theory mengatakan, perusahaan akan terdorong untuk 

menujukkan kapasitas IC-nya dalam laporan keuangan untuk memperoleh 

legitimasi dari publik atas kekayaan intelektual yang dimilikinya. Pengakuan 

legitimasi publik ini menjadi penting bagi perusahaan untuk mempertahankan 

eksistensinya dalam lingkungan sosial perusahaan. teori legitimasi menempatkan 

persepsi dan pengakuan publik sebagai dorongan utama dalam melakukan 

pengungkapan suatu informasi didalam laporan keuangan (Ulum, 2009 : 9). 

Gutrhrie dan Petty, 2000 tidak menawarkan definisi disclosure IC (pengungkapan 

modal intelektual) secara eksplisit, namun mereka menyinggung adanya fakta 

bahwa saat ini disclosure IC memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibanding 

dimasa lalu. Terutama bagi sektor yang mempunyai karakteristik industri dominan 

yang kemudian mengalami perubahan, seperti dari sektor manufaktur berubah 

menjadi high technology, financial dan jasa asuransi (Ulum, 2009 : 148).  

Sementara menurut Mouritsen et al. 2001, menyatakan bahwa disclosure 

IC dalam suatu laporan keuangan sebagai suatu cara untuk mengungkapkan 
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bahwa laporan tersebut menggambarkan aktivitas perusahaan yang kredibel, 

terpadu (kohesif) serta true and fair. Disclosure IC dikomunikasikan untuk 

stakeholder intern dan ekstern yaitu dengan mengkombinasikan laporan berbentuk 

angka, visualisasi, dan naratif yang bertujuan sebagai penciptaan nilai. Disclosure 

IC telah menjadi suatu bentuk komunikasi yang baru yang mengendalikan 

“kontrak” antara manjemen dan pekerja. Hal tersebut, memungkinkan manajer 

untuk membuat strategi-strategi untuk mencapai permintaan stakeholder seperti 

investor, dan untuk meyakinkan stakeholder atas keunggulan atau manfaat 

kebijakan perusahaan (Ulum, 2009 :149). Jacub 2012, Sirojudin dan Nazaruddin 

2014 serta Devi dkk 2017 mengatakan bahwa pengungkapan intellectual capital 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, pengungkapan 

intellectual capital dapat menjadi pendorong utama bagi penciptaan nilai 

perusahaan (Jacub,2012). Pengungkapan Intellectual capital merupakan informasi 

yang sangat diperlukan oleh stakeholder dalam menilai prospek perusahaan. 

Persepsi positif yang dimiliki perusahaan juga pada akhirnya akan meningkatkan 

harga saham perusahaan tersebut dan akan berdampak pada peningkatan nilai 

perusahaan (Devi dkk, 2017). 

Menurut Teori Keagenan (agency theory) mendeskripsikan hubungan 

antara pemegang saham adalah sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. 

Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja 

demi kepentingan pemegang saham. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai 

tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini agen 

akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal (Jensen-
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Meckling, 1976:5). Struktur kepemilikan menggambarkan komposisi kepemilikan 

saham baik pemerintah, institusional publik, ataupun asing dari suatu perusahaan. 

Struktur kepemilikan dipercaya mampu mempengaruhi  jalannya  perusahaan 

yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam  mencapai tujuan 

perusahaan yang memaksimalisasi nilai perusahaan (Fauzia 2016). Menurut 

Nuraina 2012, Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan, sebagaimana penelitian Abukosim dkk 2014, 

Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional 

maka semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal 

terhadap perusahaan sehingga agency cost yang terjadi didalam perusahaan 

semakin berkurang dan nilai perusahaan juga dapat semakin meningkat (Nuraina, 

2012). Berdasarkan peraturan menteri keuangan No. 153/PMK. 010/2010 tentang 

kepemilikan saham dan permodalan perusahaan efek, pemodal asing adalah orang 

perseorangan warga negara asing atau badan hukum asing. Secara umum 

kepemilikan asing diartikan sebagai kepemilikan saham investor asing dari total 

modal saham (Jayanti dan Puspitasari, 2017:4). Penelitian Prasetyanto dan chariri 

2013 serta Abukosim dkk 2014,  menunjukkan bahwa kepemilikan asing 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, perusahaan yang 

memiliki saham asing memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi dari investor 

publik. Hal ini karena investor asing dinilai memiliki kapabilitas yang baik dalam 

menilai perusahaan sehingga dapat melakukan kontrol yang lebih besar terhadap 

manajemen. Kemampuan investor asing dalam melakukan kontrol dinilai dapat 
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memilih manajerial yang berkualitas sehingga dapat dengan baik mengelola 

perusahaan. tingkat kepercayaan yang besar akan meningkatkan harga saham 

(Prasetyanto dan chariri, 2013).  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Prasetyanto dan 

Chariri (2013). Hal yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah pada 

tahun penelitian dan variabelnya. Penelitian Prasetyanto dan Chariri (2013) 

menggunakan variabel Pengaruh Kinerja intellectual capital dan Struktur 

Kepemilikan. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan penambahan 

variabel, yaitu variabel berupa pengungkapan intellectual capital. Sampel yang 

peneliti gunakan adalah perusahaan bank dan lembaga keuangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan bank dan lembaga keuangan dipilih oleh 

peniliti karena merupakan jenis knowledge based industries (industri berdasarkan 

pengetahuan). Industri ini menggunakan inovasi-inovasi pada produk maupun jasa 

yang diciptakan untuk bersaing dan memberikan nilai tersendiri atas produk dan 

jasa yang dihasilkan bagi konsumen untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka peneliti akan 

melakukan penelitian tentang “PENGARUH MODAL INTELEKTUAL, 

PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL, KEPEMILIKAN 

INSTITUSIONAL, DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah modal intelektual, Pengungkapan modal intelektual, Kepemilikan 

Institusional dan kepemilikan Asing berpengaruh simultan terhadap nilai 

perusahaan bank dan lembaga keuangan yang terdaftar di BEI ?  

2. Apakah modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan bank dan lembaga keuangan yang terdaftar di BEI ? 

3. Apakah pengungkapan modal intelektual berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan bank dan lembaga keuangan yang 

terdaftar di BEI? 

4. Apakah kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan bank dan lembaga keuangan yang terdaftar di 

BEI? 

5. Apakah Kepemilikan Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan bank dan lembaga keuangan yang terdaftar di BEI ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah dapat disimpulkan bahwa tujuan 

penelitian ini adalah : 
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a. Untuk menguji pengaruh simultan modal intelektual, pengungkapan modal 

intelektual, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing terhadap nilai 

perusahaan. 

b. Untuk menguji pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan. 

c. Untuk menguji pengaruh pengungkapan modal intelektual terhadap nilai 

perusahaan. 

d. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai 

perusahaan. 

e. Untuk menguji pengaruh kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan. 

b. Manfaat penelitian 

a. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai modal 

intellectual,pengungkapan modal intellectual dan struktur kepemilikan, yang 

terdiri dari kepemilikan institusional dan kepemilikan asing. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan upaya untuk 

meningkatkan nilai perusahaan sehingga akan menambah citra positif serta 

peningkatan harga saham dan laba bagi perusahaan.  

b. Bagi Investor 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

investor dalam pertimbangan untuk pengambilan keputusan. 
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c. Bagi akademisi 

Dengan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

modal intelektual, adanya penelitian ini diharapkan dapat  digunakan sebagai 

bahan referensi atau kajian bagi penelitian-penelitian berikutnya, serta dapat 

menambah wawasan mengenai nilai perusahaan. selain itu dapat menjadi acuan 

dan tambahan literatur bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada 

bidang yang sama. 

d. bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi ataupun sebagai 

data pembanding yang sesuai dengan bidang yang akan diteliti. 
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