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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Landasan teori  

1. Teori Stakeholder 

Teori Stakeholder menyatakan bahwa setiap kelompok atau individu 

diidentifikasi dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau dipengaruhi 

oleh pencapaian tujuan organisasi (Freeman dan Reed, 1983:91).  Tujuan utama 

dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajer korporasi mengerti 

lingkungan stakeholder mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif  

diantara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan mereka. 

Tujuan yang lebih luas dari teori stakeholder adalah untuk menolong manajer 

korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak aktifitas-aktifitas mereka, dan 

meminimalkan kerugian bagi stakeholder (Ulum, 2009:5). Teori stakeholder 

harus dipandang dari  kedua  bidangnya, baik  bidang etika (moral) maupun 

bidang manajerial dalam konteks untuk menjelaskan tentang konsep intellectual 

capital. Ketika manajer mampu mengelola organisasi  secara maksimal,  

khususnya  dalam  upaya  penciptaan  nilai  bagi  perusahaan,  maka manajer  

telah  memenuhi  aspek  etika  dari  teori  ini.  

Penciptaan nilai (value creation) dalam konteks ini adalah dengan 

memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki perusahaan, baik karyawan (human 

capital), aset fisik (physical capital), maupun structural capital. Pengelolaan yang 

baik atas seluruh potensi ini akan menciptakan value added bagi perusahaan yang 
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kemudian dapat mendorong kinerja keuangan perusahaan untuk kepentingan 

stakeholder. Para stakeholder berkepentingan untuk memengaruhi manajemen 

dalam proses pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki perusahaan. Oleh karena 

itu, pengelolaan yang baik dan maksimal atas seluruh potensi perusahaan  akan 

menciptakan value added, untuk kemudian  mendorong  kinerja  keuangan 

perusahaan yang merupakan orientasi para stakeholder dalam mengintervensi 

manajemen (Ulum, 2009:6). 

2. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) 

Teori Legitimasi menempatkan persepsi dan pengakuan publik sebagai 

dorongan utama dalam melakukan pengungkapan suatu informasi didalam laporan 

Keuangan. Dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan rela 

melaporkan aktivitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang 

diharapkan komunitas. Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat 

kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut 

beroperasi. Kontrak sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan sejumlah besar 

harapan masyarakat dimana perusahaan tentang bagaimana seharusnya organisasi 

melaksanakan operasinya (Deegan dalam Ulum, 2009:7). Teori Legitimasi 

mengatakan bahwa perusahaan akan terdorong untuk menunjukkan 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 eksistensinyandalam lingkungan 

sosial perusahaan (Ulum, 2009:9). 
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3. Teori Agensi  

Teori Keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham adalah 

sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Prinsipal memberikan tanggung 

jawab kepada agen sesuai kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan 

tanggung jawab agen maupun prinsipal memperkerjakan agen untuk melakukan 

tugas demi kepentingan prinsipal, termasuk dalam pendelegasian otoritas 

pengambilan keputusan (Jensen-meckling, 1976). Secara umum, pemilik 

perusahaan ingin memaksimalkan nilai saham. akan tetapi ketika manajmen 

memiliki sebagian besar saham perusahaan yang dikelola tersebut, manajemen 

pasti akan memilih strategi yang menghasilkan apresiasi saham. ketika manajer 

tidak sebagai rekan ataupun pemilik, manajer akan lebih memilih strategi yang 

meningkatkan kompensasi pribadi mereka sendiri sedangkan kepentingan pemilik 

akan diabaikan. Biaya masalah keagenan disebut sebagai biaya keagenan (agency 

cost). Biaya keagenan ditemukan ketika terdapat perbedaan kepentingan antara 

pemegang saham dengan manajer, atasan dengan bawahan, bahkan antarmanajer 

(Pearche dan Robinson, 2008 : 47). 

4. Modal Intelektual (Intellectual Capital) 

Salah satu definisi modal intelektual yang banyak digunakan adalah yang 

ditawarkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD, 1999) yang menjelaskan modal intelektual sebagai nilai ekonomi dari 

dua Kategori aset tak berwujud, yaitu organisational (structural) capital dan 

human capital. Lebih tepatnya,  organisational (structural) capital mengacu pada 
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hal seperti sistem software, jaringan distribusi, dan rantai pasokan. Human capital 

meliputi sumber daya manusia dalam organisasi (yaitu sumber daya tenaga 

kerja/karyawan) dan sumber daya eksternal yang berkaitan dengan organisasi, 

seperti konsumen dan supplier (Ulum, 2009:21). 

5. Pengungkapan Modal Intelektual (Intellectual Capital/IC Disclosure) 

Pengungkapan modal intelektual adalah bagian dari pengungkapan 

sukarela. Definisi disclosure IC menurut Abeysekera 2006 adalah bahwa 

disclosure IC merupakan suatu laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan informasi bagi pengguna yang dapat memerintahkan persiapan laporan 

tersebut sehingga dapat memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Mouritsen et al 

2001, menyatakan bahwa IC disclosure dalam suatu laporan keuangan sebagai 

suatu cara untuk mengungkapkan bahwa laporan keuangan sebagai suatu cara 

untuk mengungkapkan bahwa laporan tersebut menggambarkan aktifitas 

perusahaan yang kredibel, terpadu (kohesif) serta “true and fair” (Ulum, 

2009:148). Bentuk laporan tersebut telah menjadi suatu cara untuk memberikan 

arahan mengenai aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban baru bagi karyawan, dan 

bagaimana seharusnya para karyawan tersebut memberikan kontribusi mereka 

terhadap penciptaan nilai bagi perusahaan. Disclosure IC telah menjadi suatu 

bentuk komunikasi yang baru yang mengendalikan “kontrak” antara manajemen 

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). 
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6. Nilai Perusahaan 

Ciri mendasar industri pasar modal adalah keterbukaan informasi secara 

penuh (full disclosure) kepada publik. Bagi perusahaan yang telah go public, 

pasar modal merupakan sarana bagi peningkatan nilai perusahaan melalui 

serangkaian aktivitas penciptaan nilai (value creation) yang ditopang oleh 

keterbukaan informasi secara penuh. Peningkatan laba merupakan merupakan 

salah satu faktor penting bagi terciptanya keunggulan daya saing perusahaan 

secara berkelanjutan dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan harga 

saham (Fakhruddin 2013:4). Menurut Fuad dkk,2009 perusahaan yang berorintasi 

pada perolehan keuntungan, umumnya akan memfokuskan kegiatannya untuk 

meningkatkan nilai perusahaan hingga mencapai maksimum (laba merupakan 

tolak ukur keberhasilan).  

7. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan 

memanfaatkan informasi, serta dapat mengatasi konflik keagenan karena dengan 

meningkatnya kepemilikan institusional maka segala aktivitas perusahaan akan 

diawasi oleh pihak institusi atau lembaga (Wida dan Suartana 2014:578). 

Pemilikan sebagian besar saham oleh pihak institusi memegang peranan penting 

bahwa institusi sebagai outsider ownership dapat memonitor dan mengendalikan 

perilaku manajer lebih efektif, sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati 

dalam pengambilan keputusan dan selalu berusaha untuk dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. kepemilikan institusional pada umumnya memiliki proporsi 
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kepemilikan dalam jumlah yang besar sehingga proses monitoring terhadap 

manajer menjadi lebih baik. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan 

menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional 

sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer (Fadlun,2016:24). 

8. Kepemilikan Asing 

Struktur Kepemilikan dalam satu perusahaan merupakan suatu aspek yang 

sangat penting yang nantinya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Dua aspek  

yang perlu dipertimbangkan dalam kepemilikan adalah konsentrasi kepemilikan 

oleh pihak luar (outsider ownership concentration) dan kepemilikan perusahaan 

oleh manajer (manager ownership). Kepemilikan asing adalah presentase 

kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing (Atmaja dan Wibowo, 2015). 

Kepemilikan asing dapat dihitung melalui presentase jumlah saham yang terdapat 

pada laporan keuangan. 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). 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebagai perbandingan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka ditampilkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki 

kemiripan dengan penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 
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Tabel. 2.1. Penelitian Terdahulu 
No Nama Peneliti, Judul, 

& Tahun 

Variabel Penelitian Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1 Pramundityo 

Prasetyanto dan Anis 

Chariri 

 

“Pengaruh struktur 

kepemilikan dan 

kinerja intelektual 

capital terhadap nilai 

perusahaan” 

 

2013 

Dependen : Nilai 

Perusahaan 

Independen : 

Struktur 

Kepemilikan dan 

Kinerja Intellectual 

Capital 

Regresi 

Linier  

Berganda 

a. Kepemilikan 

Institusional tidak 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

b. Kepemilikan Asing 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

c. Intellectual capital 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

2 Sunitha Devi, I Gusti 

Nyoman Budiasih, 

dan I Dewa Nyoman 

Badera 

 

“Pengaruh 

pengungkapan 

enterprise risk 

management dan 

pengungkapan 

intellectual capital 

terhadap nilai 

perusahaan.” 

 

2017 

Dependen : Nilai 

Perusahaan 

Independen : 

Pengungkapan 

Enterprise risk 

Management dan 

Pengungkapan 

Intellectual Capital 

Regresi Data 

Panel 

Pengungkapan IC 

berpengaruh 

Positif dan 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

3 Indrie Handayani 

 

“Pengaruh Modal 

Intelektual terhadap 

nilai perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek 

Dependen : Nilai 

perusahaan 

Independen : modal 

intelektual 

 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Modal intelektual 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 
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indonesia” 

 

2015 

4 Abukosim, 

Mukhtaruddin, Ika 

sasti Ferina dan 

Claudya Nurcaya 

 

“Ownership 

Structure and Firm 

Values : Empirical 

study on Indonesia 

Manufacturing Listed 

companies.” 

 

2014 

Dependen : firm 

value 

Independen : 

Ownership 

Structure 

Regresi 

Linier 

Berganda 

a. Kepemilikan 

Institusional 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

b. Kepemilikan Asing 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

5 Arifatul Husna Mohd 

Ariff, Ainul Islam, 

dan Tony Van Zijl 

 

“Intellectual Capital 

and market 

performance : the 

case of multinational 

R&D Firms In the 

U.S” 

 

2016 

Dependen : market 

performance 

Independen : 

Intellectual Capital 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Intellectual Capital 

berdampak signifikan 

terhadap nilai pasar 

perusahaan 

6 Elva Nuraina 

 

“Pengaruh 

Kepemilikan 

Institusional dan 

Ukuran Perusahaan 

Terhadap Kebijakan 

Hutang dan Nilai 

Dependen : 

Kebijakan Hutang 

dan nilai 

perusahaan 

Independen : 

Kepemilikan 

institusional dan 

ukuran perusahaan 

Regresesi 

linier 

berganda 

Kepemilikan 

Institusional 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan 
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Perusahaan.” 

 

2012 

7 Ni Putu Wida P. D 

dan I Wayan 

Suartana 

 

“Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajerial dan 

kepemilikan 

Institusional terhadap 

Nilai perusahaan” 

 

2014 

Dependen : Nilai 

perusahaan 

Independen : 

kepemilikan 

manajerial dan 

kepemilikan 

institusional 

 

 

 

 

 

 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Kepemilikan 

institusional 

berpengaruh positif 

terhadap nilai 

perusahaan 

8 Jessika Oktavia S. 

Jacub 

 

“Pengaruh 

Intellectual capital 

dan 

Pengungkapannya 

terhadap Nilai 

perusahaan” 

 

2012 

 

Dependen : Nilai 

perusahaan 

Independen : 

intellectual  capital 

dan 

pengungkapannya 

 

Regresi 

Linier 

Berganda 

a. Intellectual capital  

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

b. Pengungkapan 

intellectual capital 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

Perusahaan 

9 Gatot Ahmad 

Sirojudin dan Ietje 

Nazaruddin 

 

“Pengaruh Modal 

Intelektual dan 

Dependen : Nilai 

dan Kinerja 

Perusahaan 

Independen : Modal 

Intelektual dan 

pengungkapannya 

Parsial Least 

square 

a. Modal Intelektual 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

b. Pengungkapan 

Modal Intelektual 
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Pengungkapannya 

terhadap nilai dan 

kinerja perusahaan” 

 

2014 

 berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

 

10 Barbara gunawan dan 

Ressa Evans Sanjaya 

 

“The Influence of 

Intellectual capital to 

the company Value : 

The financial 

Performance as 

Intervening variable” 

 

2016 

Dependen : 

Company Value 

Independen : 

intellectual capital 

Intervening : 

financial 

performance 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Intellectual capital 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan 

 

 

C.  Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh Modal Intelektual terhadap Nilai Perusahaan 

Menurut Stewart 1997 Modal intelektual (Intellectual Capital) 

didefinisikan sebagai pengetahuan yang digunakan untuk menghasilkan 

keuntungan dan menambah nilai perusahaan. komponen atau elemen utama 

Intellectual Capital  yaitu: modal manusia (human capital), modal struktural 

(structural capital) dan modal pelanggan (customer capital atau capital 

employed),ini adalah kekuatan nyata perusahaan dalam memproduksi, 

mengembangkan dan membawa perusahaan ke masa depan. Semakin baik 

perusahaan dapat memanfaatkan modal intelektualnya maka akan semakin baik 
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nilai perusahaannya.  Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pramundityo & 

Chariri (2013), Handayani (2015), dan Ariff dkk (2016),  menunjukkan 

intellectual capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.  

2. Pengaruh Pengungkapan modal intelektual terhadap Nilai Perusahaan 

Secara umum, perusahaan, investor, dan analis menginginkan informasi yang 

lebih reliabel, seperti kualitas manajerial, keahlian, pengalaman dan integritas, 

customer relations dan personnel competencies (semua faktor yang berhubungan 

dengan IC). Definisi disclosure IC (Pengungkapan modal intelektual) telah 

diperdebatkan dengan sengit diantara para ahli dalam berbagai literatur. 

Disclosure IC telah menjadi suatu bentuk komunikasi yang baru yang 

mengendalikan “kontrak” antara manajemen 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, 2009:150). Penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Jacub (2012) dan Devi dkk. (2017) mengatakan 

bahwa pengungkapan intellectual capital berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan.  

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan 

Kepemilikan Institusional memiliki peranan yang penting dalam 

meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan 

manajer (Jensen dan Meckling, 1976). Kepemilikan institusional merupakan 

saham perusahaan yang dimiliki institusi atau lembaga. Perusahaan dengan 
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kepemilikan seperti ini cenderung memiliki konflik antara pemegang saham 

pengendali dengan pemegang saham minoritas. Kepemilikan institusional pada 

umumnya memiliki proporsi kepemilikan dalam jumlah yang besar sehingga 

proses monitoring terhadap manajer menjadi lebih baik. Tingkat kepemilikan 

institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar 

oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilkau 

opportunistic manajer Fadlun (2016:24). Nuraina (2012), dan Abukosim dkk 

(2014) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional Berpengaruh Positif dan 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan.  

4. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan teori keagenan Kepemilikan asing dapat dihitung melalui 

presentase jumlah saham yang terdapat pada laporan keuangan. Berdasarkan teori 

agensi, masalah keagenan tejadi ketika manajemen perusahaan memiliki tujuan 

yang bertentangan dengan tujuan utama pemilik perusahaan yang seringkali 

mengutamakan kepentingan pribadi dari pihak manajemen (Liftiani, 2014:30).   

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yaitu 

Abukosim dkk (2014) dan Prasetyo-Chariri (2013) menyatakan bahwa 

Kepemilikan Asing mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel Modal intelektual, 

pengungkapan modal intelektual, kepemilikan institusional, dan kepemilikan 

asing terhadap nilai perusahaan bank dan lembaga keuangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016. Data variabel dependen maupun 
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Modal Intelektual 
(X1)  

Kepemilikan Institusional 
(X3)  

Nilai Perusahaan 

 (Y)  

Kepemilikan Asing 
(X4)  

Pengungkapan Modal 
Intelektual 

(X2)  

independen yang digunakan merupakan data sekunder bersifat kuantitatif, berupa 

rasio-rasio keuangan dari laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan 

yang terdaftar di BEI. 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang disesuaikan 

dengan teori dan hasil penelitian terdahulu maka dapat dibuat bagan kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 

      H1 

 

 

 

          H2(+) 

          

          H3(+)  

          

       H4(+) 

        

       H5(+)  

         

         

         

   

          

         

Gambar. 2. 1. Kerangka Pemikiran 
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Penelitian ini menggunakan nilai perusahaan (Y) sebagai variabel 

dependen dan menggunakan pengaruh modal intelektual (X1), pengungkapan 

modal intelektual (X2), Kepemilikan Institusional (X3), dan Kepemilikan asing 

(X4) sebagai variabel independen.  

D. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : Modal Intelektual, Pengungkapan Modal Intelektual, Kepemilikan 

Institusional, dan Kepemilikan Asing berpengaruh simultan terhadap 

nilai perusahaan. 

H2 :Modal Intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

H3 : Pengungkapan Modal Intelektual berpengaruh Positif dan signifikan  

terhadap  nilai perusahaan.  

H4 : Kepemilikan Institusional berpengaruh Positif  dan signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan. 

H5 : Kepemilikan Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai 

Perusahaan 
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