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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

         Pertumbuhan ekonomi global saat ini sedang berkembang 

pesat. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu 

bersaing dengan hal tersebut agar kondisi ekonomi dalam negeri 

tetap stabil. Tujuan utama setiap perusahaan menurut theory of the 

firm adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Salvatore, 

2005). Nilai perusahaan dapat menggambarkan keadaan 

perusahaan dan mencerminkan nilai buku jika semua asset 

perusahaan terjual dari hasil yang tersisa setelah membayar semua 

kewajiban (Lawrence J. Gitman, 2015). 

         Husnan (2000:7) menyatakan bahwa “Nilai perusahaan 

diartikan sebagai harga yang bersedia dibayar oleh calon investor 

seandainya suatu perusahaan akan dijual.” Adapun Ross dan 

Jordan (2008) yang menyatakan bahwa nilai perusahaan tidak 

terdapat di neraca, karena asset yang berharga yang dimiliki 

perusahaan seperti manajemen yang baik, reputasi yang baik, 

karyawan yang berbakat, tidak disajikan dalam neraca. 

         Nilai perusahaan tercermin dalam nilai sahamnya. 

Memaksimalkan nilai perusahaan disebut juga sebagai 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham (Martono dan 

Harjito, 2010). Perusahaan mengharapkan manajer keuangan akan 

melakukan tindakan terbaik bagi perusahaan yaitu dengan 
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memaksimalkan nilai perusahaan sehingga kemakmuran dan 

kesejahteraan pemilik atau pemegang saham dapat tercapai. 

         Harga saham ditentukan oleh kekuatan penawaran dan 

permintaan yang bekerja sama di pasar, di mana pembeli dan 

penjual menegosiasikan harga yang dapat diterima bersama 

(Keown, 2005). Investor membeli sejumlah saham dengan harapan 

memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun 

deviden dimasa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan 

risiko yang terkait dengan investasi tersebut (Sri Dwi Ari 

Ambarwati, 2010). 

         Melakukan penilaian terhadap nilai saham perusahaan 

terdapat tiga jenis penilaian penting yaitu Price Earning Ratio 

(PER), Price to Book Value (PBV), dan Tobins’Q. Ketiga nilai 

tersebut perlu dipahami oleh para investor sebagai informasi 

penting dalam pengambilan investasi saham yang dapat membantu 

investor memilih saham mana yang akan tumbuh dan 

menguntungkan.  

         Pengukuran nilai perusahaan sering kali dilakukan dengan 

menggunakan rasio-rasio penilaian atau rasio pasar. Nilai 

perusahaan diproksikan dengan Price Book Value (PBV). Hal ini 

dikarenakan PBV lebih mampu menunjukkan imbal hasil dari 

investasi. Rasio PBV menggambarkan seberapa besar pasar 

menghargai nilai buku saham suatu perusahaan, semakin tinggi 

PBV artinya pasar semakin percaya pada prospek perusahaan 

tersebut (Weston dan Copeland, 2008). Keown et all (2005:231) 
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menyatakan bahwa “Book value is the value of an asset as shown 

on a firm's balance sheet. It represents the historical cost of the 

asset rather than its current worth.” Kutipan tersebut menjelaskan 

bahwa nilai buku ada pada neraca perusahaan, dan merupakan 

biaya historical dari asset daripada nilai saat ini. 

         Perusahaan yang berjalan dengan baik umumnya memiliki 

rasio PBV di atas satu, yang artinya bahwa nilai pasar saham lebih 

besar dari pada nilai bukunya. Keberhasilan perusahaan dalam 

meniptakan nilai tersebut tentunya memberikan harapan kepada 

pemegang saham berupa keuntungan yang lebih besar (Sartono, 

2001). Semakin tinggi rasio PBV dapat diartikan semakin berhasil 

perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham dan 

menunjukkan bahwa pasar semakin percaya akan prospek 

perusahaan di masa yang akan datang. Berikut Gambar 1.1 yang 

merupakan nilai perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2016. 

 

Sumber: Bursa Efek Indonesia (Data diolah) 

Gambar 1.1 

Nilai Perusahaan Manufaktur di Indonesia Tahun 2016 
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         Gambar 1.1 menunjukkan bahwa nilai perusahaan 

manufaktur tahun 2016 berfluktuatif dan cenderung rendah. Pada 

gambar tersebut memperlihatkan bahwa rata-rata perusahaan 

memiliki nilai PBV di bawah satu, dimana seharusnya nilai PBV 

di atas satu yang menunjukkan artinya bahwa nilai perusahaan baik 

dan akan menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham. 

Nilai PBV muncul karena adanya perbedaan antara nilai pasar dan 

nilai buku perusahaan. 

        Nilai PBV yang rendah akan mempengaruhi investor dalam 

memilih saham mana yang akan dibeli untuk berinvestasi. 

Begitupun perusahaan, jika memiliki nilai PBV yang rendah 

tentunya akan berdampak pada sulitnya menggalang dana di pasar 

saham karena tidak banyak investor yang tertarik (Madura, 2012). 

         Penelitian Cheng Y. Meng, Jer Yan lin, Tzy Yih Hsiao dan 

Thomas W. Lin (2010) menyatakan bahwa di pasar cenderung 

terjadi gap antara nilai pasar dan book value. Adanya gap tersebut 

telah menarik peneliti untuk meneliti nilai yang tersembunyi 

(hidden value) pada laporan keuangan perusahaan yang mampu 

meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Fornell (2000), gap 

tersebut menunjukkan adanya suatu intangible asset yaitu 

Intellectual Capital (IC), yang sering tidak dilaporkan pada laporan 

keuangan, namun intangible asset tersebut dianggap sangat 

penting dan mungkin merupakan 80 persen dari nilai pasar 

perusahaan. 
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         Nilai perusahaan yang rendah disebabkan oleh intellectual 

capital yang rendah, karena nilai perusahaan merupakan nilai yang 

dihagai oleh pasar, yang didalamnya terdapat sumber daya tidak 

berwujud namun diakui dan dihargai oleh pasar yaitu intellectual 

capital. Oleh karena itu intellectual capital harus mampu di 

manage dengan baik. Intellectual capital ini mencakup reputasi, 

inovasi, kehebatan teknologi, merk perusahaan, dan budaya 

perusahaan (Nermien, 2003). 

         Intellectual capital atau modal intelektual diyakini dapat 

berperan penting dalam peningkatan nilai perusahaan. Perusahaan 

yang mampu memanfaatkan modal intelektualnya secara efisien, 

maka nilai perusahaannya akan meningkat. Dalam buku Indra 

Abeysekara (2008:8) menurut Edvinsson dan Sullivan (1996:358) 

menyatakan bahwa “Intellectual capital is knowledge that can be 

converted into value”. Kutipan tersebut menyatakan bahwa 

pengetahuan dapat berubah menjadi nilai. 

         Intellectual capital saat ini diakui oleh para ilmuwan dan 

praktisi sebagai sumber keunggulan kompetitif sebuah organisasi 

yang paling penting (Bounfour, 2011). Kinerja dan kesuksesan 

bisnis bergantung pada seberapa baik organisasi mengelola sumber 

dayanya. Dulu sumber daya bisnis terdiri dari 80 persen sumber 

daya alam berwujud, dengan aset tak berwujud sebesar 20 persen. 

Secara bertahap, ini berubah dengan aset tak berwujud yang 

mencapai 80 persen dan asset berwujud menjadi 20 persen 

(Nermien, 2003). 
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         Pendapat mengenai pergeseran paradigm physical capital ke 

paradigm intellectual capital juga didukung oleh Bontis, menurut 

Bontis bahwa di Indonesia pada umumnya perusahaan-perusahaan 

menggunakan akuntansi tradisional yang lebih menekankan pada 

penggunaan tangible assets, padahal seiring dengan perkembangan 

teknologi dan ilmu pengetahuan, tingkat ketertarikan akan 

intangible asset pun semakin meninggi (Bontis, 2000). 

         Intellectual capital dipercaya mampu memberikan kontribusi 

dalam peningkatan nilai perusahaan. Investor akan memberikan 

nilai lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki efisiensi 

intellectual capital yang tinggi (Chen et all, 2005). Hal ini 

memperjelas bahwa intellectual capital telah menjadi salah satu 

faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin tinggi 

intellectual capital suatu perusahaan maka perusahaan tersebut 

semakin memiliki keunggulan bersaing dan nilai tambah.  

         IFAC (1998) dalam Ulum (2009) mengklasifikasikan 

Intellectual Capital dalam tiga kategori, yaitu (1) Organizational 

Capital, (2) Relation Capital, dan (3) Human Capital. Adapun 

Draper dalam Ulum (2009) menyatakan bahwa komponen dari 

intellectual capital terdiri dari enam kategori yaitu: human capital, 

structural capital, customr capital, organizational capital, dan 

process capital. 

         Sedangkan Bontis et al (2000) mengklasifikasikan 

intellectual capital dalam tiga kategori yaitu (1) Human Capital, 

(2) Structure Capital, dan (3) Customer Capital. Human capital 
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merupakan kombinasi dari pengetahuan, pengalaman, dan perilaku 

tentang kehidupan dan bisnis. Sedangkan structure capital 

meliputi database, strategi, dan segala hal yang membuat nilai 

perusahaan lebih besar daripada nilai materialnya. Selanjutnya 

customer capital merupakan pengetahuan yang melekat dalam 

hubungan customer dan maketing channels dimana perusahaan 

atau organisasi tersebut dapat mengembangkannya melalui 

perjalanan bisnis (Bontis et al, 2000). 

         Beberapa peneliti telah mengembangkan metode pengukuran 

modal intelektual. Pulic (1998) memperkenalkan metode 

pengukuran modal intelektual secara tidak langsung dengan 

menggunakan Value Added Intelectual Capital (VAIC™). 

VAIC™ menggabungkan tiga komponen sumber daya perusahaan, 

yaitu capital employed physical capital (VACA), human capital 

(VAHU), dan structur capital (STVA). Metode ini digunakan 

sebagai ukuran untuk menilai efisiensi penggunaan modal 

intelektual dalam menciptakan nilai tambah. 

         Penelitian yang dilakukan oleh Imaninganti (2007) mengenai 

pengaruh Intellectual Capital terhadap nilai perusahaan dengan 

objek penelitian perusahaan real estate & property yang terdaftar 

di BEI tahun 2001-2006, menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh antara intellectual capital dengan nilai pasar perusahaan. 

Begitupun penelitian Uniariny (2012) menyimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh negatif antara intellectual capital terhadap nilai 

perusahaan.  
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         Sunarsih dan Mendra (2012) juga tidak berhasil 

membuktikan pengaruh langsung intellectual capital terhadap nilai 

perusahaan dengan rasio PBV. Hasil yang sama juga dinyatakan 

oleh Solikhah (2010) bahwa intellectual capital tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan 

PBV dan PER. Namun adapula hasil penelitian dari Sudibya dan 

Restuti (2014) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh 

intellectual capital terhadap nilai perusahaan. 

        Intellectual capital sangat penting bagi perusahaan sebagai 

upaya meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan nilai 

perusahaan dapat tercapai apabila ada kerja sama antara 

manajemen perusahaan dengan pihak lain yang meliputi 

shareholder maupun stakeholder dalam membuat keputusan-

keputusan keuangan dengan tujuan memaksimumkan modal kerja 

yang dimiliki. Apabila tindakan antara manajer dengan pihak lain 

tersebut berjalan sesuai maka masalah diantara kedua belah pihak 

tidak akan terjadi. Adanya masalah diantara manajer dan 

pemegang saham disebut masalah agensi (agency problem). Dalam 

konsep theory of the firm (Jensen & Meckling, 1976) adanya 

agency problem tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya 

tujuan keuangan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan.  

        Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham 

mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut konflik 

keagenan (agency conflict). Konflik keagenan dapat 

diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat 
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mensejajarkan kepentingan-kepentingan tersebut sehingga timbul 

biaya keagenan (agency cost). Ada beberapa alternatif untuk 

mengurangi agency cost, diantaranya dengan adanya kepemilikan 

saham oleh manajemen dan kepemilikan saham oleh institusional. 

Sehingga bisa dikatakan bahwa struktur kepemilikan dipercaya 

mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya 

berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan 

perusahaan, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan (Haruman, 

2008). 

          Manager sebagai wakil perusahaan dan sekaligus menjadi 

pemilik perusahaan, bertanggung jawab mengelola perusahaan 

dalam meningkatkan nilai perusahaan. Agar manajer bekerja 

secara optimal, beberapa perusahaan memberikan kesempatan bagi 

manajer untuk memiliki saham perusahaan yang dinamakan 

insider ownership atau kepemilikan manajerial.  

         Kepemilikan manajerial memiliki dua sisi, sisi baik dan sisi 

buruk. Sisi baiknya adalah manajer yang sekaligus menjadi 

pemegang saham akan memiliki kinerja tinggi karena manajer 

tersebut memiliki rasa kepemilikan perusahaan. Manager akan 

berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan nilai 

perusahaan karena dengan meningkatkan nilai perusahaan, maka 

kekayaannya sebagai pemegang saham akan meningkat juga. 

Namun sisi buruknya adalah kepemilikan manajerial dapat 

menyebabkan manajer mengambil kebijakan yang dapat 

meningkatkan nilai perusahaan sekaligus untuk meningkatkan 
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kesejahteraan mereka sendiri. Perbedaan kepentingan antara 

manajemen dan pemegang saham mengakibatkan manajemen 

berperilaku curang dan tidak etis sehingga merugikan pemegang 

saham, sehingga diperlukan mekanisme pengendalian yang dapat 

mensejajarkan perbedaan kepentingan antara manajemen dengan 

pemegang saham.  

          Kepemilikan institusional oleh beberapa peneliti dipercaya 

dapat mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan 

perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Pada 

umumnya, institusi yang memiliki saham di sebuah perusahaan 

ikut memonitoring perusahaan tersebut. Semakin besar 

kepemilikan institusional, akan semakin efisien pemanfaatan 

aktiva perusahaan.  

         Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan 

menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak 

investor instituisional sehingga dapat menghalangi perilaku 

opportunistic manajer. Menurut Shleifer and Vishny dalam Barnae 

dan Rubin (2005) menyatakan bahwa institusional shareholders 

dengan kepemilikan saham yang besar memiliki insentif untuk 

memantau pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan 

institusional memiliki kelebihan yaitu memiliki profesionalisme 

dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan 

informasi, dan memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan 
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pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam 

perusahaan (Barnae dan Rubin, 2005). 

          Penelitian Sukirni (2012) menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial secara signifikan berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan, dan kepemilikan institusional mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan begitu juga dengan 

penelitian Borolla (2011). Penelitian Sofyaningsih dan Pancawati 

(2011) menguji struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan, 

dan didapatkan hasil bahwa variabel ownership managerial 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dalam studi lainnya yang 

dilakukan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan 

bahwa kepemilikan manajerial dapat meluruskan kepentingan 

manajer dan pemegang saham yang dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Hal ini bertentangan dengan penelitian Herawaty 

(2008) ditemukan hubungan negatif signifikan antara kepemilkan 

manajerial dengan nilai perusahaan. Begitu juga dengan penelitian 

Isshaq (2009) dan Suranta dan Machfoedz (2003) yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif signifikan antara 

kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan.  

          Peneliti menggunakan struktur kepemilikan sebagai variabel 

moderator. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan 

untuk mempengaruhi jalannya perusahaan. Struktur kepemilikan 

dalam suatu perusahaan akan memiliki motivasi yang berbeda 

dalam hal mengawasi atau memonitor perusahaan serta manajemen 

suatu mekanisme. Individu atau istitusi yang memiliki saham 
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tentunya akan menghasilkan suatu pemikirian berupa pengetahuan 

yang merupakan bagian dari monitoring. Pengetahuan yang 

dihasilkan berupa informasi untuk membuat keputusan dan 

merupakan intellectual capital yang mampu mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

        Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul ”Pengaruh Intellectual Capital terhadap 

Nilai Perusahaan dengan Struktur Kepemilikan sebagai Variabel 

Moderator Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di  Bursa Efek Indonesia Tahun 2016”. 

  

1.2 Perumusan Masalah  

        Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur Indonesia tahun 2016. 

Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Apakah intellectual capital berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan (PBV)? 

2. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan (PBV)? 

3. Apakah intellectual capital berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan dengan struktur kepemilikan sebagai variabel 

moderator? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

        Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

ini yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 adalah menguji sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan 

(PBV). 

2. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan 

(PBV). 

3. Pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan 

(PBV) dengan struktur kepemilikan sebagai variabel 

moderator 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

        Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

berguna untuk berbagai pihak, antara lain: 

1. Bagi Universitas 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan 

mahasiswa Universitas Widyatama tentang intellectual 

capital, nilai perusahaan dan struktur kepemilikan dan 

dapat digunakan sebagai tambahan koleksi kepustakaan 

yang bermanfaat untuk penunjang kegiatan akademik 

mahasiswa. 

2. Bagi perusahaan 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

bagi perusahaan untuk lebih maksimal dalam mengelola 

asset tak berwujud yang dimilikinya dan mengoptimalkan 

nilai perusahaan melalui pengelolaan intellectual capital. 

3. Bagi penulis 

Penulis dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu yang 

didapat selama perkuliahan serta menambah wawasan dan 

pengetahuan khususnya tentang intellectual capital, nilai 

perusahaan dan struktur kepemilikan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

sumber referensi untuk peneliti selanjutnya. 


