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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Jensen & Meckling (1976) mengemukakan  bahwa teori agensi 

merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik modal 

(principal) yaitu investor dengan manajer (agent). Hubungan keagenan 

merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) 

memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama 

prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang 

terbaik bagi prinsipal. 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. 

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham 

(shareholders) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. 

Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk 

bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka 

pihak manejemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya 

kepada pemegang saham. Biaya keagenan didefinisikan sebagai jumlah 

dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan 

terhadap agen. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki zero 
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agency cost dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan 

yang optimal dari pandangan shareholders karena adanya perbedaan 

kepentingan yang besar diantara mereka. Konflik kepentingan antara 

pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat 

sesuai dengan prinsipal sehingga memicu biaya keagenan (agency cost).  

Untuk mengurangi agency cost tersebut, manajemen perusahaan dapat 

mengungkapkan lebih banyak informasi yang diharapkan dapat semakin 

meningkat seiring dengan semakin tingginya tingkat leverage.  Teori 

keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang 

lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, salah satunya 

melalui pengungkapan modal intelektual (Utama dan Khafid, 2015). 

Menurut Kumala dan Sari (2016) pandangan dari teori agensi 

beragumen bahwa pengungkapan intellectual capital akan banyak 

diungkapkan dikarenakan suatu perusahaan tersebut memiliki rasio tingkat 

hutang yang besar sehingga dapat menimbulkan biaya keagenan. 

Pengungkapan lebih banyak informasi dilakukan dikarenakan perusahaan 

mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi yang lebih luas 

kepada para krediturnya. 

Kontrak kerja yang terjalin antara pihak principal dan pihak agen sulit 

tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (conflict of 

interest) . Konflik keagenan yang terjadi karena adanya asimetri informasi 

di mana pihak agen sebagai pengelola perusahaan secara langsung lebih 
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memahami kondisi internal perusahaan jika dibandingkan dengan pihak 

prinsipal yang memiliki sedikit informasi tentang kondisi perusahaan. 

Oleh karena itu melalui pengungkapan modal intelektual dapat memberi 

informasi lebih kepada principal mengenai kondisi perusahaan. Sehingga 

pihak investor dapat memprediksi secara lebih tepat kondisi perusahaan di 

masa depan (Utama dan Khafid, 2015). 

2. Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) 

Teori ini mengemukakan bahwa manajemen perusahaan diharapkan 

melakukan aktivitas-aktivitas yang diharapkan para stakeholders dan 

melaporkan aktivitas-aktivitas tersebut kepada mereka (Purnomosidhi, 

2006). Stakeholder memiliki hak untuk diberi informasi bagaimana 

dampak aktivitas perusahaan bagi mereka meskipun mereka memilih 

untuk tidak menggunakan informasi tersebut, atau tidak dapat memainkan 

peran kontruktif dalam kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu, teori 

ini menganggap bahwa akuntabilitas organisasional tidak hanya terbatas 

pada kinerja ekonomi atau keuangan saja sehingga perusahaan perlu 

melakukan pengungkapan tentang modal intelektual dan informasi lainnya 

melebihi dari yang diharuskan (mandatory) oleh badan yang berwenang. 

Teori ini juga menjelaskan bahwa semua stakeholder mempunyai hak 

untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan. Organisasi 

akan memilih secara sukarela (voluntary) untuk mengungkapkan 

informasi tentang kinerja lingkungan, sosial, dan intelektual mereka 
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melebihi permintaan wajibnya untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya 

atau yang diakui oleh stakeholder (Suwarti, 2016).  

  Selanjutnya Suwarti (2016) menjelaskan bahwa teori stakeholder 

sangat mendasari dalam praktek pengungkapan modal intelektual, karena 

adanya hubungan antara manajemen perusahaan dengan stakeholder. 

Hubungan tersebut diwujudkan di dalam dua cara pelaporan yaitu 

pelaporan secara mandatory dislcosure, yaitu manajemen melakukan 

pengungkapan laporan keuangan terkait aktivitas perusahaan yang 

dianggap penting dalam meningkatkan nilai perusahaan, dan voluntary 

disclosure, yaitu untuk memuaskan stakeholder. Dalam hal memuaskan 

stakeholder manajemen melakukan pengungkapan sukarela yang 

dibutuhkan para stakeholder berupa pengungkapan modal intelektual.  

3. Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori sinyal menjelaskan bagaimana seharusnya sinyal-sinyal 

keberhasilan atau kegagalan manajemen (agen) disampaikan kepada 

pemilik (principal). Perusahaan melakukan pengungkapan terhadap 

intellectual capital dengan harapan dapat mengirimkan sinyal good news 

kepada pihak eksternal perusahaan bahwa perusahaan pada masa sekarang 

sedang berinvestasi dalam bentuk modal intelektual yang diharapkan akan 

memberikan keuntungan ekonomi untuk perusahaan di masa yang akan 

datang  sehingga pada akhirnya meningkatkan nilai dan reputasi 

perusahaan (Marisanti, 2012). Dengan nilai dan reputasi perusahaan yang 
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bagus dimata pihak eksternal, maka akan mendorong pihak eksternal  

untuk berinvestasi ke dalam perusahaan 

Teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan akan selalu berusaha 

untuk mengirim sinyal berupa informasi positif atau kabar baik kepada 

investor dan pemegang saham dengan menggunakan mekanisme 

pengungkapan, salah satunya melalui media laporan tahunan (Utama dan 

Khafid, 2015). Selanjutnya, dengan mengungkapkan modal intelektual, 

perusahaan dapat lebih memberikan informasi mengenai kemampuan 

perusahaan dan keahlian perusahaan di bidangnya agar dapat menaikkan 

nilai perusahaan.  

Manajer memiliki motivasi untuk mengungkapkan private information 

secara sukarela karena berharap informasi tersebut dapat diinterpretasikan 

sebagai sinyal positif mengenai kinerja perusahaan dan mampu 

mengurangi asimetri informasi (Oliveira, Rodrigues & Craig, 2008) 

4. Modal Intelektual 

Hingga saat ini definisi modal intelektual seringkali dimaknai secara 

berbeda. Sebagai sebuah konsep, modal intelektual merujuk pada modal-

modal non fisik atau modal tidak berwujud (intangible assets) atau tidak 

kasat mata (invisible) yang terkait dengan pengetahuan dan pengalaman 

manusia serta teknologi yang digunakan (Istanti, 2009). 

Modal intelektual adalah sumber daya berupa pengetahuan yang 

tersedia pada perusahaan yang pada akhirnya akan mendatangkan 
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keuntungan di masa depan bagi perusahaan. Dimana pengetahuan tersebut 

akan menjadi modal intelektual bila diciptakan, dipelihara dan di 

transformasi serta diatur dengan baik (Widyaningrum, 2004). Sementara 

menurut Suwarti et al (2016) intellectual capital merupakan modal utama 

yang berasal dari pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu 

organisasi, termasuk keterampilan, teknologi dan keahlian dari karyawan 

sehingga dapat dijadikan nilai tambah bagi perusahaan. 

Sebenarnya masih banyak definisi dari modal intelektual menurut 

pakar dan kalangan bisnis, namun secara umum jika diambil suatu benang 

merah dari berbagai definisi intellectual capital yang ada, maka 

intellectual capital dapat didefinisikan sebagai jumlah dari apa yang 

dihasilkan oleh tiga elemen utama organisasi (human capital, structural 

capital, costumer capital) yang berkaitan dengan pengetahuan dan 

teknologi yang dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaan berupa 

keunggulan bersaing organisasi (Sawarjuwono, 2003). Tiga elemen utama 

modal intelektual yaitu:  

a. Human Capital (modal manusia) 

Human Capital merupakan lifeblood dalam modal intelektual. 

Disinilah sumber inovasi dan improvement, tetapi merupakan 

komponen yang sulit untuk diukur. Human capital juga merupakan 

tempat bersumbernya pengetahuan yang sangat berguna, 

keterampilan, dan kompetensi dalam suatu organisasi atau 
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perusahaan. Human capital mencerminkan kemampuan kolektif 

perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan 

pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam 

perusahaan tersebut. Human capital akan meningkat jika 

perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh 

karyawannya. Beberapa karakteristik dasar yang dapat diukur dari 

modal ini, yaitu program training, mandat, pengalaman, 

kompetensi perekrutan, mentoring, program pembelajaran, potensi 

individu, dan kepribadian. 

b. Structural Capital atau Organizational Capital (modal organisasi) 

Merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam 

memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang 

mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja 

intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan, 

misalnya: sistem operasional perusahaan, proses manufakturing, 

budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk 

intellectual property yang dimiliki perusahaan. Seorang individu 

dapat memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, tetapi jika 

organisasi memiliki sistem dan prosedur yang buruk maka modal 

intelektual tidak dapat mencapai kinerja secara optimal dan potensi 

yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. 

c. Relational Capital atau Costumer Capital (modal pelanggan) 
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Merupakan hubungan yang harmonis atau association network 

yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang 

berasal dari para pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari 

pelanggan yang loyal dan merasa puas akan pelayanan perusahaan 

yang bersangkutan, berasal dari hubungan perusahaan dengan 

pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar. 

5. Pengungkapan Modal Intelektual 

Pengungkapan modal intelektual adalah penyampaian informasi 

terkait modal intelektual yang terdiri dari human capital, structural 

capital, dan relational capital yang dimiliki oleh perusahaan dalam 

laporan tahunan kepada para pengguna laporan keuangan (Reditha dan 

Mayangsari, 2016). 

Menurut Suwarti et al (2016) pengungkapan modal intelektual 

merupakan suatu cara yang penting untuk melaporkan sifat alami dari 

nilai tak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Pengungkapan 

modal intelektual dapat menciptakan kepercayaan dengan karyawan, 

serta dapat mencegah kerugian yang dapat mempengaruhi reputasi 

perusahaan. Pengungkapan informasi mengenai modal intelektual 

dapat juga dijadikan perusahaan sebagai alat pemasaran. Dengan 

pengungkapan modal intelektual, perusahaan dapat memberikan bukti 

tentang nilai-nilai yang diterapkan dalam perusahaan. Pengungkapan 
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modal intelektual dituangkan dalam informasi tambahan melalui 

laporan tahunan yang dipublikasikan. 

Pengungkapan  modal intelektual juga dapat memberikan 

gambaran mengenai nilai perusahaan dan kemampuan penciptaan 

kekayaan perusahaan. Penilaian dilakukan dengan cara 

membandingkan jumlah pengungkapan modal intelektual yang telah 

dilakukan oleh perusahaan dengan jumlah maksimum pengungkapan 

modal intelektual yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan 

(Harahap et al, 2018). 

Menurut  Widjarnoko (2006) lima alasan perusahaan-perusahaan 

melaporkan modal intelektual adalah: 

a. Pelaporan modal intelektual dapat membantu organisasi 

merumuskan strategi bisnis. Dengan mengidentifikasi dan 

mengembangkan modal intelektual suatu organisasi untuk 

mendapatkan keunggulan kompetitif. 

b. Pelaporan modal intelektual dapat membawa pada pengembangan 

indikator-indikator kunci prestasi perusahaan yang akan membantu 

mengevaluasi hasil-hasil pencapaian strategi.  

c. Pelaporan modal intelektual dapat membantu mengevaluasi 

merger dan akuisisi perusahaan, khususnya untuk menentukan 

harga yang dibayar oleh perusahaan pengakuisisi. 
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d. Menggunakan pelaporan modal intelektual non financial dapat 

dihubungkan dengan rencana intensif dan kompensasi perusahaan. 

Alasan pertama sampai keempat, merupakan alasan internal dari 

perusahaan dalam melaporkan modal intelektual. 

e. Alasan ini merupakan alasan eksternal perusahaan yaitu 

mengkomunikasikan pada stakeholder eksternal tentang 

Intellectual Property yang dimiliki perusahaan. 

6. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu 

perusahaan. Harahap et al (2018) besar (ukuran) perusahaan dapat 

dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Septiana 

& Yuyetta (2013) menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, 

semakin tinggi pula tuntutan terhadap keterbukaan informasi dibanding 

perusahaan yang lebih kecil. 

Perusahaan besar dengan jumlah aset yang besar memiliki dana 

lebih banyak untuk diinvestasikan dalam modal intelektual (Harahap et al. 

2018). Ketersediaan dana dalam jumlah yang besar akan membuat 

pengelolaan dan pemeliharaan modal intelektual menjadi semakin optimal 

dan akan menghasilkan pengungkapan modal intelektual yang lebih 

tinggi. 
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Menurut Suwarti et al (2016) perusahaan yang lebih besar 

melakukan aktivitas yang lebih banyak dan biasanya memiliki banyak unit 

usaha dan memiliki potensi penciptaan nilai jangka panjang. Perusahaan 

dengan ukuran yang lebih besar melakukan aktivitas lebih banyak dari 

pada perusahaan dengan ukuran kecil. Hal ini menjadi pusat perhatian 

para investor untuk mengambil keputusan. Semakin besar ukuran 

perusahaan, semakin tinggi pula tuntutan terhadap keterbukaan informasi 

dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Selain itu, perusahaan besar 

juga merupakan entitas yang lebih banyak disorot oleh pasar maupun 

publik secara umum. 

7. Leverage 

Leverage merupakan suatu istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan modal 

yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar penghasilan bagi 

pemilik perusahaan (Suwarti, 2016). 

Leverage yang berarti besarnya aktiva yang diukur dengan 

pembiayaan hutang, dimana hutang disini bukanlah dari investor atau 

pemegang saham tetapi dari kreditor (Nugroho, 2012). Perusahaan yang 

memiliki proporsi utang yang tinggi dalam struktur modalnya akan 

menanggung biaya keagenan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan yang proporsi hutangnya kecil 
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Utama dan Khafid (2015) menjelaskan bahwa leverage merupakan 

aktivitas pembiayaan oleh utang. Perusahaan yang memiliki proporsi 

utang yang tinggi dalam struktur modalnya akan menanggung biaya 

keagenan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang 

proporsi hutangnya kecil. Untuk mengurangi cost agency tersebut, 

manajemen perusahaan dapat mengungkapkan lebih banyak informasi 

yang diharapkan dapat semakin meningkan seiring dengan seamakin 

tingginya tingkat leverage. Teori keagenan memprediksi bahwa 

perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan 

lebih banyak informasi, salah satunya melalui pengungkapan modal 

intelektual. 

8. Komisaris Independen 

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal 

dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan 

sebagai komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan yaitu tidak mempunyai saham baik langsung 

maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik dan tidak 

mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, 

anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama 

emiten atau perusahaan publik tersebut (Pedoman Komisaris Independen).  

Komisaris independen juga merupakan pihak netral yang diharapkan 

mampu menjembatani asimetri informasi yang terjadi antara pemegang 
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saham dengan pihak manajer perusahaan (Suwarti et al, 2016). Berpijak 

pada teori agensi, komisaris independen berperan penting sebagai 

perantara manajer dengan para pemegang saham dan stakeholder lainnya 

(Saifudin dan Niesmawati, 2017). 

Keberadaan komisaris independen menjadi penting, karena didalam 

praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan 

kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik 

(pemegang saham minoritas) serta stakeholder lainnya, terutama pada 

perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam 

pembiayaan usahanya (Istanti, 2009).  

9. Konsentrasi Kepemilikan 

Konsentrasi kepemilikan merupakan sejumlah saham yang beredar 

yang dimiliki oleh pemegang saham dalam suatu perusahaan (Nugroho, 

2012). Semakin besar tingkat kepemilikan maka semakin besar power 

voting dalam pengambilan keputusan perusahaan.  

Konsentrasi kepemilikan adalah sejumlah saham perusahaan yang 

tersebar dan dimiliki oleh beberapa pemegang saham (Suwarti et al, 

2016). Diharapkan dengan kepemilikan saham yang terkonsentrasi maka 

akan meningkatkan tindakan pengawasan dan tekanan kepada manajer 

dalam melakukan pengungkapan informasi modal intelektual. 

Konsentrasi kepemilikan adalah sejumlah saham perusahaan yang 

tersebar dan dimiliki oleh beberapa pemegang saham. Agensi teori 
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meningkat sebagai konsekuensi struktur kepemilikan karena kemungkinan 

meningkatnya konflik antar owners (Istanti, 2009). 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengungkapan modal intelektual di Indonesia telah 

banyak dilakukan, tetapi hasil penelitiannya masih belum konsisten, termasuk 

penelitian yang menghubungkan ukuran perusahaan, leverage, komisaris 

independen, dan konsentrasi kepemilikan dengan variabel dependen 

pengungkapan modal intelektual hasilnya masih berbeda-beda. Berikut ini 

uraian beberapa penelitian terdahulu mengenai pengungkapan modal 

intelektual : 

Harahap et al (2018) menganalisa mengenai pengaruh leverage, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan modal 

intelektual (studi pada sektor perbankan yang listing di bursa efek indonesia 

(BEI) tahun 2013-2016). Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Hasil 

penelitian menunjukan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan leverage dan 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. 

Saifudin & Niesmawati (2017) meneliti mengenai determinasi intellectual 

capital disclosure pada perusahaan keuangan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, umur perusahaan, komisaris 
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independen dan konsentrasi kepemilikan. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

intellectual capital disclosure pada perusahaan keuangan yang listing di Bursa 

Efek Indonesia. Sementara umur perusahaan, komisaris independen dan 

konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap intellectual capital 

disclosure pada perusahaan keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

Kumala & Sari (2016) meneliti mengenai pengaruh ownership retention, 

leverage, tipe auditor dan jenis industri terhadap pengungkapan intellectual 

capital. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

ownership retention, leverage, tipe auditor dan jenis industri. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa ownership retetention, leverage, tipe auditor mempunyai 

pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan intellectual capital. Dan 

variabel terakhir yaitu jenis industri tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan intellectual capital. 

Ashari & Putra (2016) meneliti mengenai pengaruh umur perusahaan, 

ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan komisaris independen terhadap 

pengungkapan modal intelektual. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, 

leverage dan komisaris independen. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

variabel profitabilitas dan komisaris independen berpengaruh positif pada 

pengungkapan modal intelektual. Sementara umur perusahaan, ukuran 
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perusahaan dan leverage tidak berpengaruh pada pengungkapan modal 

intelektual. 

Suwarti et al (2016) menganalisis mengenai pengaruh komisaris 

independen dan konsentrasi kepemilikan terhadap intellectual capital 

disclosure (icd) dan kinerja perusahaan. Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, komisaris 

independen, leverage, profitabilitas, konsentrasi kepemilikan. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan modal intelektual sedangkan umur perusahaan dan 

komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal 

intelektual. Sementara leverage dan konsentrasi kepemilikan tidak berengaruh 

terhadap pengungkapan modal intelektual. 

Wahyuni & Rasmini (2016) meneliti mengenai pengaruh mekanisme 

corporate governance pada pengungkapan modal intelektual (studi empiris 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI). Variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komisaris independen, konsentrasi 

kepemilikan, komite audit, dan profitabilitas. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif pada 

pengungkapan modal intelektual, sedangkan konsentrasi kepemilikan dan 

profitabilitas tidak berpengaruh pada pengungkapan modal intelektual. 

Aprisa (2016) meneliti mengenai pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas, tipe auditor dan tipe industri terhadap pengungkapan modal 
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intelektual (studi empiris pada perusahaan yang termasuk dalam indeks 

Kompas 100 tahun 2014 BEI). Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe auditor, dan tipe 

industri. Hasil dari penelitian ini menunjukan  bahwa ukuran perusahaan, tipe 

auditor dan tipe industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal 

intelektual, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan modal intelektual. 

Utama & Khafid (2015) meneliti mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi luas pengungkapan modal intelektual pada perusahaan 

perbankan di BEI tahun 2011-2013. Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

tingkat modal intelektual, profitabilitas, leverage, kepemilikan asing dan 

kepemilikan pemerintah. Hasil dari penelitian ini menunjukan  bahwa 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan tingkat modal 

intelektual berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan modal 

intelektual. Profitabilitas dan leverage berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan modal intelektual. Sementara kepemilikan asing dan 

kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

modal intelektual. 

Kateb (2014) meneliti mengenai the determinants of intellectual capital 

disclosure:Evidence from French stock exchange. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu konsentrasi kepemilikan, ukuran 
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perusahaan, leverage, umur perusahaan, profitabilitas, status listing dan tipe 

industri. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan dan 

leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan modal 

intelektual. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif. Variabel 

lainnya seperti umur perusahaan, status listing dan profitabilitas dinilai tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. 

Al-Hamadeen dan Suwaidan (2014) meneliti mengenai content and 

determinants of intellectual capital disclosure: evidence from annual reports 

of the jordanian industrial public listed companies. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, 

leverage, umur perusahaan, kepemilikan institusional, konsentrasi 

kepemilikan, dan tipe audit. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ukuran 

perusahaan dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan variabel lainnya seperti 

profitabilitas, leverage struktur keuangan, umur perusahaan, kepemilikan 

institusional dan tipe audit dinilai tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

modal intelektual. 

Nugroho (2012) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

intellectual capital disclosure (ICD). Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, leverage, umur perusahaan, 

konsentrasi kepemilikan, dan komisaris independen. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa semua variabel ukuran perusahaan, leverage, umur 
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perusahaan, konsentrasi kepemilikan, dan komisaris independen dinilai tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. 

Ferreira, Branco & Moreira (2012) meneliti mengenai factors influencing 

intellectual capital disclosure by Portuguese companies. Variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, 

leverage, konsentrasi kepemilikan, tipe industri dan tipe audit. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa semua variabel yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, 

leverage, konsentrasi kepemilikan, tipe industri dan tipe audit berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan modal intelektual.  

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Variabel Hasil Penelitian 

1 Harahap et al 

(2018) 

Variabel independen: 

Leverage, 

profitabilitas dan 

ukuran perusahaan 

 

Variabel dependen: 

Pengungkapan 

modal intelektual 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

pengungkapan modal 

intelektual. Sementara 

leverage dan 

profitabilitas 

tidak berpengaruh 

terhadap 

pengungkapan modal 

intelektual. 

2 Saifudin & 

Niesmawati 

(2017) 

Variabel independen: 

Ukuran perushaan, 

leverage, 

profitabilitas, umur 

perusahaan, 

komisaris 

independen dan 

konsentrasi 

Ukuran perusahaan, 

leverage dan 

profitabilitas 

berpengaruh positif 

terhadap intellectual 

capital disclosure pada 

perusahaan keuangan 

yang listing di Bursa 
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kepemilikan.  

 

Variabel dependen: 

Pengungkapan 

modal intelektual 

Efek Indonesia. 

Sementara umur 

perusahaan, komisaris 

independen dan 

konsentrasi 

kepemilikan tidak 

berpengaruh terhadap 

intellectual capital 

disclosure pada 

perusahaan keuangan 

yang listing di Bursa 

Efek Indonesia. 

3 Kumala & Sari  

(2016) 

Variabel independen: 

Ownership retention, 

leverage, tipe auditor 

dan jenis industri 

 

Variabel dependen: 

Pengungkapan 

modal intelektual 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

ownership retetention, 

leverage, tipe auditor 

mempunyai pengaruh 

positif signifikan 

terhadap 

pengungkapan 

intellectual capital. 

Dan variabel terakhir 

yaitu jenis industri 

tidak berpengaruh 

terhadap 

pengungkapan 

intellectual capital. 

4 Ashari & Putra  

(2016) 

Variabel independen: 

Umur perusahaan, 

ukuran perusahaan, 

profitabilitas, 

leverage dan 

komisaris 

independen 

 

Variabel dependen: 

Pengungkapan 

modal intelektual 

Hasil analisis 

menunjukkan bahwa 

variabel profitabilitas 

dan komisaris 

independen 

berpengaruh positif 

pada pengungkapan 

modal intelektual 

Sementara umur 

perusahaan, ukuran 

perusahaan dan 

leverage tidak 

berpengaruh pada 

pengungkapan modal 

intelektual 
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5 Suwarti et al 

(2016) 

Variabel independen: 

Ukuran perusahaan, 

umur perusahaan, 

komisaris 

independen, 

leverage, 

profitabilitas, 

konsentrasi 

kepemilikan 

 

Variabel dependen: 

Pengungkapan 

modal intelektual 

Ukuran perusahaan, 

dan profitabilitas 

berpengaruh positif 

terhadap 

pengungkapan modal 

intelektual 

Umur perusahaan dan 

komisaris independen 

berpengaruh negatif 

terhadap 

pengungkapan modal 

intelektual 

Sementara leverage 

dan konsentrasi 

kepemilikan tidak 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan modal 

intelektual 

6 Wahyuni & 

Rasmini (2016) 

Variabel independen: 

Komisaris 

independen, 

konsentrasi 

kepemilikan, komite 

audit, profitabilitas 

 

Variabel dependen: 

Pengungkapan 

modal intelektual 

Hasil analisis 

menunjukkan bahwa 

komisaris independen 

dan komite audit 

berpengaruh positif 

pada pengungkapan 

modal intelektual, 

Sementara konsentrasi 

kepemilikan dan 

profitabilitas tidak 

berpengaruh pada 

pengungkapan modal 

intelektual. 

7  Aprisa Rima  

(2016) 

Variabel independen: 

Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, tipe 

auditor, tipe industri 

 

Variabel dependen: 

Pengungkapan 

modal intelektual 

Ukuran perusahaan, 

tipe auditor dan tipe 

industri berpengaruh 

positif terhadap 

pengungkapan modal 

intelektual Sementara 

profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan modal 

intelektual 

8 Utama & Khafid Variabel independen: Hasil penelitian 
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(2015) Kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, tingkat 

modal intelektual, 

profitabilitas, 

leverage, 

kepemilikan asing 

dan kepemilikan 

pemerintah 

 

Variabel dependen: 

Luas pengungkapan 

modal intelektual 

menunjukkan bahwa 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional dan 

tingkat modal 

intelektual 

berpengaruh 

negatif terhadap luas 

pengungkapan modal 

intelektual. 

Profitabilitas dan 

leverage berpengaruh 

positif terhadap luas 

pengungkapan modal 

intelektual. 

Sementara 

kepemilikan asing dan 

kepemilikan 

pemerintah tidak 

berpengaruh terhadap 

luas 

pengungkapan modal 

intelektual. 

9 Kateb (2014) Variabel independen: 

Konsentrasi 

kepemilikan, ukuran 

perusahaan, 

leverage, umur 

perusahaan, 

profitabilitas, status 

listing dan tipe 

industri 

 

Variabel dependen: 

Pengungkapan 

modal intelektual 

Konsentrasi 

kepemilikan dan 

leverage berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap 

pengungkapan modal 

intelektual  

Sedangkan ukuran 

perusahaan 

berpengaruh positif 

Variabel lainnya 

seperti umur 

perusahaan, 

profitabilitas, status 

listing dan 

profitabilitas dinilai 

tidak berpengaruh 

terhadap 
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pengungkapan modal 

intelektual 

10 Al-hamadeen & 

Suwaidan (2014) 

Variabel independen: 

Ukuran perusahaan, 

umur perusahaan, 

leverage, 

profitabilitas 

konsentrasi 

kepemilikan, 

kepemilikan 

institusional, tipe 

audit 

 

Variabel dependen: 

Pengungkapan 

modal intelektual 

Ukuran perusahaan 

dan konsentrasi 

kepemilikan 

berpengaruh positif 

terhadap 

pengungkapan modal 

intelektual Sementara 

umur perusahaan, 

leverage, profitabilitas 

kepemilikan 

institusional dan tipe 

audit tidak 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan modal 

intelektual 

11 Nugoho (2012) Variabel independen: 

Ukuran perusahaan, 

leverage, umur 

perusahaan, 

konsentrasi 

kepemilikan, dan 

komisaris 

independen 

 

Variabel dependen: 

Pengungkapan 

modal intelektual 

Hasil analisis 

menunjukkan bahwa 

semua variabel ukuran 

perusahaan, leverage, 

umur perusahaan, 

konsentrasi 

kepemilikan, dan 

komisaris independen 

dinilai tidak 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan modal 

intelektual. 

 

12 Ferreira et al 

(2012) 

Variabel independen: 

Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, 

leverage, konsentrasi 

kepemilikan, tipe 

industri dan tipe 

audit  

 

Variabel dependen: 

Pengungkapan 

modal intelektual 

Hasil analisis 

menunjukkan bahwa 

semua variabel yaitu 

ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, 

konsentrasi 

kepemilikan, tipe 

industri dan tipe audit 

berpengaruh positif 

terhadap 

pengungkapan modal 

intelektual. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Perusahaan besar dengan jumlah aset yang besar memiliki dana lebih 

banyak untuk diinvestasikan dalam modal intelektual (Harahap et al, 2018). 

Ketersediaan dana dalam jumlah yang besar akan membuat pengelolaan dan 

pemeliharaan modal intelektual menjadi semakin optimal dan akan 

menghasilkan pengungkapan modal intelektual yang lebih tinggi. Semakin 

besar ukuran perusahaan, semakin tinggi pula tuntutan terhadap keterbukaan 

informasi dibanding perusahaan yang lebih kecil. Dengan mengungkapkan 

informasi yang lebih banyak, perusahaan mencoba mengisyaratkan bahwa 

perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen perusahaan yang 

baik (GCG) (Septiana & Yuyetta, 2013). Dengan demikian, maka semakin 

besar ukuran perusahaan akan semakin tinggi tingkat pengungkapannya 

tentang modal intelektual di dalam laporan tahunan. 

Utama dan Khafid (2015) menjelaskan bahwa leverage merupakan 

aktivitas pembiayaan oleh utang. Perusahaan yang memiliki proporsi utang 

yang tinggi dalam struktur modalnya akan menanggung biaya keagenan yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang proporsi hutangnya kecil. 

Untuk mengurangi cost agency tersebut, manajemen perusahaan dapat 

mengungkapkan lebih banyak informasi yang diharapkan dapat semakin 

meningkan seiring dengan seamakin tingginya tingkat leverage. Teori 

keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang lebih 
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tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, salah satunya melalui 

pengungkapan modal intelektual. 

Komisaris independen juga merupakan pihak netral yang diharapkan 

mampu menjembatani asimetri informasi yang terjadi antara pemegang saham 

dengan pihak manajer perusahaan (Suwarti et al, 2016). Berpijak pada teori 

agensi, komisaris independen berperan penting sebagai perantara manajer 

dengan para pemegang saham dan stakeholder lainnya (Saifudin dan 

Niesmawati, 2017). 

Konsentrasi kepemilikan adalah sejumlah saham perusahaan yang tersebar 

dan dimiliki oleh beberapa pemegang saham (Suwarti et al, 2016). 

Diharapkan dengan kepemilikan saham yang terkonsentrasi maka akan 

meningkatkan tindakan pengawasan dan tekanan kepada manajer dalam 

melakukan pengungkapan informasi modal intelektual. 

Konsentrasi kepemilikan adalah sejumlah saham perusahaan yang tersebar 

dan dimiliki oleh beberapa pemegang saham. Agensi teori meningkat sebagai 

konsekuensi struktur kepemilikan karena kemungkinan meningkatnya konflik 

antar owners (Istanti, 2009). 

Pada penelitian ini pengungkapan modal intelektual digunakan sebagai 

variabel dependen yang menjadi pusat perhatian penelitian. Pengungkapan 

modal intelektual dapat memberikan informasi yang dibutuhkan stakeholder 

sehingga proses pembentukan nilai perusahaan bisa berjalan dengan baik. 
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Leverage (X2) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

D. Pengembangan Hipotesis 

Atas dasar kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Modal 

Intelektual 

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori keagenan dapat menjelaskan 

hubungan positif antara ukuran perusahaan dan pengungkapan modal 

intelektual. Berdasarkan teori keagenan, biaya keagenan bertambah seiring 

dengan bertambahnya proporsi modal eksternal. Sementara penggunaan 

modal eksternal pada perusahaan besar cenderung semakin besar. Dengan 

demikian, perusahaan besar cenderung memiliki biaya keagenan yang 

Ukuran Perusahaan (X1) 

Komisaris Independen (X3) 

Konsentrasi Kepemilikan (X4) 

Pengungkapan 

Modal Intelektual 

(Y) 

H1 (+) 

H2 (+) 

H3 (+) 

H4 (+) 
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lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Dengan melakukan 

pengungkapkan modal intelektual secara lebih luas, asimetri informasi 

antara pemegang saham dan manajer dapat dikurangi. Pemegang saham 

tentu akan memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang kondisi 

perusahaan, termasuk tentang bagaimana prospek penciptaan nilai 

perusahaan di masa yang akan datang. Dengan berkurangnya asimetri 

informasi antara pemegang saham dan manajer, maka biaya keagenan 

yang dikeluarkan untuk memantau kinerja manajer berkurang. Oleh 

karena itu, untuk mengurangi biaya keagenan, perusahaan yang lebih 

besar tentu akan termotivasi untuk melakukan pengungkapan modal 

intelektual secara lebih luas. 

Semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi pula tuntutan 

terhadap keterbukaan informasi dibanding perusahaan yang lebih kecil. 

Dengan mengungkapkan informasi yang lebih banyak, perusahaan 

mencoba mengisyaratkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-

prinsip manajemen perusahaan yang baik (GCG) (Septiana & Yuyetta, 

2013). Dengan demikian, maka semakin besar ukuran perusahaan semakin 

tinggi tingkat pengungkapannya tentang modal intelektual di dalam 

laporan tahunan. 

Penelitian Suwarti et al (2016) dan Harahap et al (2018)  menemukan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

modal intelektual. Perusahaan besar dengan jumlah aset yang besar 
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memiliki dana lebih banyak untuk diinvestasikan dalam modal intelektual. 

Ketersediaan dana dalam jumlah yang besar akan membuat pengelolaan 

dan pemeliharaan modal intelektual menjadi semakin optimal dan akan 

menghasilkan pengungkapan modal intelektual yang lebih tinggi 

Dari uraian diatas maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan modal intelektual 

2. Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Modal Intelektual 

Jensen & Meckling (1976), teori keagenan menjelaskan hubungan 

positif antara leverage dan pengungkapan modal intelektual. Terdapat 

potensi transfer kekayaan dari debt-holders kepada pemegang saham dan 

manajer pada perusahaan yang memiliki leverage tinggi sehingga 

menimbulkan biaya keagenan yang tinggi. Ini akan mendapat perhatian 

dari kreditur untuk memastikan bahwa perusahaan tidak melanggar 

perjanjian hutang. Untuk mengurangi biaya keagenan serta asimetri 

informasi antara manajer dengan kreditur maka perusahaan akan 

melakukan pengungkapan secara lebih. Teori keagenan memprediksi 

bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan 

mengungkapkan lebih banyak informasi, salah satunya melalui 

pengungkapan modal intelektual. 
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Penelitian Kumala & Sari (2016) dan Utama & Khafid (2015) 

mencoba menginvestigasi pengaruh leverage terhadap pengungkapan 

modal intelektual dan menemukan bahwa leverage berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan modal intelektual. 

Dari uraian diatas maka hipotesis kedua yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H2 : Leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal 

intelektual 

3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Modal 

Intelektual 

Komisaris independen juga merupakan pihak netral yang 

diharapkan mampu menjembatani asimetri informasi yang terjadi antara 

pemegang saham dengan pihak manajer perusahaan (Suwarti et al, 2016). 

Berpijak pada teori agensi, komisaris independen berperan penting sebagai 

perantara manajer dengan para pemegang saham dan stakeholder lainnya 

(Saifudin dan Niesmawati, 2017). 

Teori agensi menurut Jensen & Meckling (1976) mendasarkan 

hubungan antara pemegang saham dan manajer. Perbedaan kepentingan 

menyebabkan terjadinya asimetri informasi (information gap) antara 

pemilik dan manajer perusahaan. Keberadaan komisaris independen 

menjadi penting, karena didalam praktek sering ditemukan transaksi yang 

mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan 
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pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta stakeholder 

lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana 

masyarakat didalam pembiayaan usahanya (Istanti, 2009). 

Wahyuni & Rasmini (2016) serta Ashari & Putra (2016) 

mengungkapkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh 

signifikan yang positif terhadap pengungkapan modal intelektual 

Dari uraian diatas maka hipotesis ketiga yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H3 : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan modal intelektual 

4. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Pengungkapan Modal 

Intelektual 

Teori keagenan telah menjadi landasan pemikiran dalam menjelaskan 

konsentrasi kepemilikan karena dengan semakin terkonsentrasinya 

kepemilikan perusahaan, maka pemegang saham mayoritas akan semakin 

menguasai perusahaan dan semakin berpengaruh dalam mengambil 

keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Mengacu teori keagenan, potensi 

konflik antara prinsipal dan agen lebih besar bagi perusahaan yang 

kepemilikan sahamnya dikuasai secara lebih luas daripada perusahaan 

yang kepemilikan sahamnya tidak dikuasai secara luas. Untuk mengatasi 

masalah keagenan seperti asimetri informasi, intellectual capital 
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disclosure dapat dijadikan solusi untuk mengatasi hal tersebut (Saifudin & 

Niesmawati, 2017). 

Konsentrasi kepemilikan adalah sejumlah saham perusahaan yang 

tersebar dan dimiliki oleh beberapa pemegang saham (Suwarti et al, 

2016). Diharapkan dengan kepemilikan saham yang terkonsentrasi maka 

akan meningkatkan tindakan pengawasan dan tekanan kepada manajer 

dalam melakukan pengungkapan informasi modal intelektual. 

Al-Hamadeen & Suwaidan (2014) serta Baldini & Liberatore (2016) 

menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif dan 

memiliki high correlation terhadap modal intelektual. 

Dari uraian diatas maka hipotesis keempat yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H4 : Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan modal intelektual. 
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