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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Stakeholder 

           Penelitian ini menggunakan teori pendukung untuk 

membangun variabel-variabel penelitian yaitu teori stakeholder. 

Teori stakeholder menyatakan bahwa semua stakeholder 

mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas 

perusahaan yang mempengaruhi mereka.  Teori stakeholder 

menurut Freeman dan Reed (1983) dalam Ulum (2009) adalah 

sebagai berikut: 

         “Any identifiable group or individual who can affect the 

achievement of an organization’s objectives, or is affected 

by the achievement of an organization’s objectives”. 

 

         Ulum (2009) mengatakan bahwa manajemen sebuah 

organisasi diharapkan melakukan aktivitas yang dianggap penting 

oleh para stakeholder mereka dan kemudian melaporkan kembali 

aktivias-aktivitas tersebut kepada stakeholder. Tujuan utama dari 

teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan 

dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari 

aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan dan meminimalkan 

kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder mereka. Tujuan 

yang lebih luas dari teori stakeholder adalah untuk membantu 

manajer dalam meningkatkan nilai dampak kegiatan operasi 

perusahaan dan meminimalkan kerugian-kerugian bagi 

stakeholder. 
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        Teori stakeholder dapat diuji dengan menggunakan content 

analysis atau laporan keuangan perusahaan (Ghutire 2000 dalam 

Ulum, 2009). Laporan keuangan merupakan cara yang paling 

efisien bagi organisasi untuk berkomunikasi dengan stakeholder. 

Hubungan teori stakeholder dengan nilai tambah intellectual 

capital harus dipandang dari dua bidang yaitu bidang etika dan 

bidang manajerial (Deegan 1999 dalam Ulum, 2009).  Stakeholder 

memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, dan 

manajer harus mengelola secara maksimal organisasi untuk 

penciptaan nilai perusahaan (Jensen and Meckling, 1976). 

Perusahaan harus memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya 

baik karyawan (human capital), asset fisik (physical capital), 

maupun modal struktural (structural capital) dalam menciptakan 

nilainya (value creation) (Bontis et al, 2000). Hal ini dapat 

meningkatkan nilai tambah (value added) bagi perusahaan yang 

disebut juga VAIC™, yang mampu mendorong kinerja keuangan 

perusahaan. Adapun bidang manajerial menjelaskan bahwa para 

stakeholder harus mengendalikan sumber daya organisasi jika 

ingin meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan ini 

diwujudkan dengan meningkatnya return yang dihasilkan 

perusahaan.  

        Nilai perusahaan yang tinggi mencerminkan para stakeholder 

sejahtera, hal ini diharuskan para manajer maupun stakeholder 

mampu mengambil keputusan yang tepat, sehingga proporsi 

kepemilikan perusahaan akan mempengaruhi keputusan-keputusan 
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yang mengakibatkan tinggi atau rendahnya nilai perusahaan. 

Struktur kepemilikan mampu mendorong sumber daya perusahaan 

berupa intellectual capital untuk meningkatkan nilai perusahaan 

yang merupakan tujuan perusahaan. Berikut akan dijelaskan setiap 

variabel yang ada dalam penelitian ini. 

 

2.2 Intellectual Capital 

         Intellectual capital merupakan sumber daya tidak berwujud 

yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Pengertian intellectual 

capital atau modal intelektual menurut Stewart (2000:10) adalah 

sebagai berikut “Modal intelektual adalah materi intelektual 

pengetahuan, informasi, hak pemilikan intelektual, pengalaman 

yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan”. Teori ini 

juga didukung dengan pengertian intellectual capital menurut 

Edvinsson dan Sullivan (1996:358) dalam buku Indra Abeysekara 

(2008:8) yang menyatakan bahwa “Intellectual capital is 

knowledge that can be converted into value”.  

          Intellectual capital diyakini mampu menciptakan dan 

mendorong tercapainya tujuan perusahaan, baik dalam 

meningkatkan nilai perusahaan maupun tujuan administratif. Hal 

ini sesuai dengan definisi intellectual capital pada PSAK No. 19 

revisi 2000 mengenai Intangible Assets yaitu sebagai berikut:  

        “Intangible assets atau aktiva tidak berwujud adalah aktiva 

non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai 

wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam 
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menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan 

kepada pihak lainnya atau untuk tujuan administratif.” 

 

        Intellectual capital memiliki beberapa komponen sebagai 

berikut: (1) Organizational Capital, (2) Relation Capital, dan (3) 

Human Capital (IFAC ,1998 dalam Ulum, 2009). 

Pengklasifikasian komponen Intellectual Capital ini didukung oleh 

Bontis et al (2000) yang mengklasifikasikan intellectual capital 

dalam tiga kategori yaitu (1) Human Capital, (2) Structure Capital, 

dan (3) Customer Capital.  

         Human capital merupakan kombinasi dari pengetahuan, 

pengalaman, dan perilaku tentang kehidupan dan bisnis. 

Sedangkan structure capital meliputi database, strategi, proses, 

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). Berikut ini Gambar 2.1 yang menjelaskan bagan komponen 

intellectual capital. 
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Gambar 2.1 

Komponen Intellectual Capital 

Sumber: Andrissen dalam Ulum (2009) 

 

1. Human Capital 

         Roos et al (2007:19) mendefinisikan Human Capital 

sebagai berikut: “All the attributes that relate to individuals as 

resources for the company and under the requirement that 

these attributes cannot be replayed by machine or written 

down on a piece of paper”. Adapun menurut Philips (2002:6) 

Human Capital adalah sebagai berikut: “Capabilities of 

individual to provide solution to customer.” Human Capital 

merupakan kemampuan perusahaan yang dihasilkan dari 

pengetahuan dan keterampilan orang-orang yang berada di 

dalamnya, untuk menciptakan nilai dan mencapai tujuan 

perusahaan. 
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         Human Capital dikategorikan menjadi 12 bagian yaitu 

sebagai berikut: Innovation, Job Satisfaction, Organizational 

Commitment, Turnover, Tenure, Experience, Learning, 

Competencies, Education level, HR Investment, Leadership 

dan Productivity (Philips, 2002). 

2. Structural Capital / Organizational Capital 

         Structural capital yang merupakan salah satu asset tidak 

berwujud ini tidak tercantum dalam laporan keuangan, hal ini 

dijelaskan oleh Roos et al (2007:19) yang mengemukakan 

Structural Capital sebagai berikut: “All those things that 

remain in the organization when the employees have left the 

building but that you cannot find in the balance sheet”. 

Adapun menurut Philips (2002:6) mendefinisikan Structural 

Capital sebagai berikut: “Organizational capabilities to meet 

market requirements”. Structural capital merupakan salah 

satu asset tidak berwujud tapi mampu dikendalikan oleh 

perusahaan, hal ini sesuai dengan teori dari Stewart (2000) 

yang mengemukakan definisi structural capital sebagai 

berikut: 

              “Structural capital merupakan asset tidak berwujud milik 

perusahaan yang kemudian menjadi sesuatu yang bisa 

dikendalikan manajer dengan mudah”. (Ulum, 2009) 

 

         Perusahaan dalam mengendalikan assetnya dengan 

mudah maka manajernya harus memiliki tingkat intelektualitas 

yang tinggi. Jika seseorang memiliki tingkat intelektualitas 
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yang tinggi namun ia berada pada organisasi yang memiliki 

sistem dan prosedur yang buruk maka intellectual capital tidak 

dapat mencapai kinerja secara optimal dan potensi tidak dapat 

dimanfaatkan secara optimal (Tom Stewart et all dalam 

Sawarjuno, 2003). 

3. Relational Capital/ Customer Capital 

          Elemen ini merupakan komponen modal intelektual 

yang memberikan nilai secara nyata. Relational capital 

mampu menjadikan customer, supplier menjadi loyal karena 

memiliki hubungan yang baik dengan perusahaan. Sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh Roos et al (2007:19) yang 

mendefinisikan Relational Capital sebagai berikut: “These 

include all realtionships that the organization has, such as 

customers, consumers, intermediaries, representatives, 

suppliers, partners, owners, lenders, and the like”. 

         Bontis dan Coo (2002:632) mendukung teori tersebut 

dengan mendefinisikan Relational Capital sebagai berikut: 

         “Relational Capital represents the potential an 

organization has due to ex-firm intangible. These 

intangible include the knowledge embedded in 

customers, suppliers, the government, or related industry 

association”. 

 

        Relational Capital menggambarkan hubungan yang baik 

antara perusahaan dengan para mitranya, baik pemasok, 

pelanggan yang loyal, maupun hubungan perusahaan dengan 

pemerintah dan lingkungan sekitarnya. Relational Capital 
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muncul dari berbagai bagian diluar lingkungan perusahaan 

yang dapat menambah nilai bagi perusahaan tersebut. 

        Penjelasan-penjelasan di atas mengenai Intellectual 

capital harus dapat diukur agar dapat diketahui besarnya 

pengaruh Intellectual Capital terhadap nilai perusahaan. 

Namun Intellectual capital tidak disajikan dalam laporan 

keuangan, hal ini dikarenakan metode yang tepat dan akurat 

untuk mengukur Intellectual Capital belum ditemukan 

(Bontis, 2000). Namun Pulic (2000) dalam Ulum (2007) 

memperkenalkan pengukuran yang secara tidak langsung 

mampu mengukur Intellectual Capital melalui nilai yang 

dimiliki. Metode ini disebut metode VIAC™ (Value Added 

Intellectual Coefficient), dimana metode ini dirancang untuk 

menyediakan informasi mengenai efisiensi penciptaan nilai 

dari asset berwujud dan asset tidak berwujud yang dimiliki 

perusahaan. Metode VAIC™ ini memiliki 3 komponen yaitu 

VAHU (Value Added Human Captal), STVA (Value Added 

Structural Capital), VACA (Value Added Capital Employeed). 

Metode ini merupakan alat yang cukup mudah dan 

memungkinkan untuk diimplementasikan karena dikonstruksi 

dari akun-akun dalam laporan keuangan perusahaan (neraca, 

laba rugi). Perhitungan dimulai dengan kemampuan 

perusahaan untuk menciptakan value added (VA). Value 

Added adalah indikator paling obyektif untuk menilai 

keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan 
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dalam penciptaan nilai (value creation). VA dihitung sebagai 

selisih antara output dengan input (Ulum, 2009). 

        Nilai output (OUT) mempresentasikan revenue serta 

keseluruhan produk dan jasa yang dijual di pasar, sedangkan 

input (IN) meliputi seluruh beban yang digunakan dalam 

memperoleh revenue. Satu hal yang harus diperhatikan dalam 

model ini adalah bahwa beban karyawan (labor expenses) 

tidak termasuk ke dalam IN. Beban karyawan tidak termasuk 

ke dalam IN karena karyawan berperan penting dalam proses 

penciptaan nilai. 

         Proses value creation dalam suatu perusahaan 

dipengaruhi oleh efisiensi komponen model VAIC™ yaitu 

VAHU (Value Added Human Captal), STVA (Value Added 

Structural Capital), VACA (Value Added Capital Employeed). 

         Tahapan perhitungan VAIC™ adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung Value Added (VA) 

VA = OUTPUT – INPUT 

(Pulic, 1998) 

 Dimana: 

 Output  : total penjualan dan pendapatan lain-lain 

 Input  : beban dan biaya-biaya (selain beban 

karyawan) 

 Value Added : selisih antara output dan input 
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        Pulic (1998) dalam Ulum (2009) menjelaskan bahwa 

value added juga dapat dihitung dari akun-akun 

perusahaan sebagai berikut: 

VA = OP + EC + D + A 

(Pulic, 1998) 

Keterangan: 

OP  : operating profit (laba operasi) 

EC  : employee cost (beban karyawan) 

D  : depreciation (depresiasi) 

A  : amortization (amortisasi) 

2. Menghitung Value Added Capital Employed (VACA) 

         VACA merupakan indikator untuk VA yang 

diciptakan oleh suatu unit dari physical capital. Rasio ini 

menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari 

CE terhadap value added organisasi. 

VACA = 
𝑽𝑨

𝑪𝑬
 

(Pulic, 1998) 

Keterangan: 

VACA  : Value Added Capital Employed (Rasio 

dari VA terhadap CE) 

VA  : Value Added 

CE  : Capital Employed: dana yang tersedia 

(ekuitas, laba bersih). 

3. Menghitung Value Added Human Capital (VAHU) 
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        VAHU merupakan indikator yang menunjukkan 

berapa banyak VA yang dihasilkan dengan dana yang 

dikeluarkan untuk tenaga kerja. Rasio ini mengindikasikan 

kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang 

diinvestasikan dalam HC terhadap value added organisasi. 

VAHU = 
𝑽𝑨

𝑯𝑪
 

(Pulic, 1998) 

Keterangan: 

VAHU  : Value Added Human Capital (rasio dari 

VA terhadap HC) 

VA  : Value Added 

HC  : Human Capital (beban karyawan) 

        Beban karyawan dalam penelitian ini menggunakan 

jumlah beban gaji dan karyawan yang tercantum dalam 

laporan keuangan. 

4. Menghitung Structural Capital Value Added (STVA) 

        Rasio ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan 1 rupiah dari VA dan juga merupakan 

indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan 

nilai. 

STVA = 
𝑺𝑪

𝑽𝑨
 

(Pulic, 1998) 

Keterangan: 

STVA  : Structural Capital Value Added 
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SC  : Structural Capital (VA-HC) 

VA  : Value Added 

5. Menghitung Value Added Intellectual Capital Coefficient 

(VAIC) 

        VAIC menunjukkan kemampuan intellectual capital 

organisasi yang dapat juga dianggap sebagai BPI (Business 

Performance Indicator). VAIC merupakan penjumlahan 

dari ketiga komponen sebelumnya. 

VAIC™ = VACA + VAHU + STVA 

(Pulic, 1998) 

Keterangan: 

VAIC™ : Value Added Intellectual Capital 

Coefficient 

VACA  : Value Added Capital Employed (Rasio 

dari VA terhadap CE) 

VAHU  : Value Added Human Capital (rasio dari 

VA terhadap HC) 

STVA  : Structural Capital Value Added 

 

2.3 Struktur Kepemilikan 

          Struktur kepemilikan merupakan proporsi kepemilikan 

saham perusahaan. Struktur kepemilikan digunakan untuk 

menunjukkan bahwa nilai perusahaan tidak hanya ditentukan oleh 

intellectual capital saja tetapi juga ditentukan oleh presentasi 

kepemilikan saham perusahaan. 
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         Menurut Sugiarto (2009:59) struktur kepemilikan adalah: 

“Struktur kepemilikan adalah struktur kepemilikan saham 

yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang 

dalam (insider) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh 

investor. Atau dengan kata lain struktur kepemilikan saham 

adalah proporsi kepemilikan institusional dan kepemilikan 

manajerial dalam kepemilikan saham perusahaan. Dalam 

menjalankan kegiatannya suatu perusahaan diwakili oleh 

direksi (agents) yang ditunjuk oleh pemegang saham 

(princioles).” 

 

           Sedangkan menurut I Made Sudana (2011:11) menyatakan 

struktur kepemilikan adalah: 

“Struktur kepemilikan merupakan pemisahan antara pemilik 

perusahaan dengan manajer perusahaan. Pemilik atau 

pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal 

kedalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang 

ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil 

keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan 

manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.” 

 

         Adanya beberapa penyatuan kepentingan pemegang saham, 

debt holders, dan manajemen yang notabennya merupakan pihak-

pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan yang 

sering kali menimbulkan masalah-masalah. Untuk itu diperlukan 

sebuah control dari pihak luar dimana peran monitoring dan 

pengawasan yang baik akan mengarahkan tujuan sebagaimana 

mestinya (Husnan, 2001).  

        Kepemilikan perusahaan menjadi hal yang harus diperhatikan 

untuk mencapai tujuan perusahaan dikarenakan dalam melakukan 

aktivitas-aktivitas dan pengambilan keputusan banyak dilibatkan 
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oleh pihak manajerial dan juga institusional. Kepemilikan 

manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen 

perusahaan. Menurut Jansen dan Meckling (1986) menyatakan 

bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada 

perusahaan akan dapat menyatukan kepentingan antara manajer 

dengan pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan manajemen 

terhadap saham perusahaan maka dipandang dapat menyelaraskan 

potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang 

saham lainnya, sehingga permasalahan antara agent dan principal 

diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga masuk 

sebagai pemegang saham perusahaan.  

         Peningkatan dalam kepemilikan manajerial dapat 

menyeimbangkan ketertarikan dari manajer dan pemilik saham, 

yang mana dapat meningkatkan nilai perusahaan (Jensen dan 

Meckling dalam Isshaq, 2009). Keputusan dan aktivitas di 

perusahaan dengan keputusan manajerial tentu akan berbeda 

dengan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial. Dalam 

perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajemen yang 

sekaligus pemegang saham tentunya akan menyelaraskan 

kepentingannya sebagai manajer dan pemegang saham. Hal ini 

akan berbeda jika manajernya tidak sekaligus sebagai pemegang 

saham, kemungkinan manajer tersebut hanya mementingkan 

kepentingan sebagai manajer. 

         Menurut Imanta dan Satwiko (2011:68) struktur kepemilikan 

manajerial adalah sebagai berikut: “kepemilikan manajerial 
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merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen 

atau dengan kata lain manager juga sekaligus sebagai pemegang 

saham”. 

        Sedangkan menurut Faizal (2011) kepemilikan manajerial 

adalah: 

“Tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara 

aktif ikut dalam pengambilan keputusan, diukur oleh proporsi 

saham yang dimiliki manajer pada akhir tahun yang 

dinyatakan dalam %”. 

 

        Kepemilikan saham manajerial akan membantu penyatuan 

kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. 

Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan 

manajemen dengan pemegang saham, sehingga manajer ikut 

merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil 

dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari 

pengambilan keputusan yang salah. Sehingga permasalahan 

keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah 

juga sekaligus sebagai seorang pemilik. Hal tersebut 

mengindikasikan mengenai pentingnya kepemilikan manajerial 

dalam struktur kepemilikan perusahaan. Semakin besar proporsi 

kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka manajemen 

akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang 

saham yang juga adalah dirinya sendiri (Jensen dan Meckling 

dalam Isshaq, 2009).  

        Perusahaan ingin menjamin agar para manajer melakukan 

yang terbaik bagi para pemegang sahamnya, maka perusahaan 
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harus menanggung biaya keagenan (agency costs) berupa: (1) 

pengeluaran untuk memantau tindakan manajemen, (2) 

pengeluaran untuk menata struktur organisasi sehingga 

kemungkinan timbulnya perilaku manajer yang tidak dikehendaki 

semakin kecil, dan (3) biaya kesempatan karena hilangnya 

kesempatan memperoleh laba sebagai akibat dibatasinya 

kewenangan manajemen sehingga tidak dapat mengambil 

keputusan secara tepat waktu, padahal seharusnya hal tersebut 

dapat dilakukan jika manajer juga pemilik perusahaan atau disebut 

juga insider ownership (Brigham dan Houston, 2001). 

        Struktur kepemilikan manajerial dapat diukur sesuai dengan 

proporsi saham biasa yang dimiliki manajerial, dirumuskan 

sebagai berikut: 

Kepemilikan Manajerial =  

jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajerial

jumlah saham yang beredar
 𝑥 100% 

(Chen et al, 2005) 

       Total saham manajerial yang dimaksud adalah jumlah 

presentase saham yang dimiliki oleh manajemen pada akhir tahun. 

Sedangkan jumlah saham yang beredar dihitung dengan 

menjumlahkan seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan 

tersebut pada akhir tahun. 

        Kepemilikan manajerial yang telah dijelaskan di atas 

memiliki pengaruh yang besar bagi perusahaan dalam menjalankan 

aktivitas operasional dan dalam usaha mencapainya tujuan 
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perusahaan, begitupun mengenai kepemilikan institusional. 

Menurut Nabela (2012:2) kepemilikan institusional adalah sebagai 

berikut “Kepemilikan Institusional merupakan proporsi saham 

yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan 

presentase”. Adapun menurut Nuraina (2012:116) kepemilikan 

institusional adalah “Presentase saham perusahaan yang dimiliki 

oleh institusi atau lembaga perusahaan asuransi, dana pensiunan, 

atau perusahaan lain”. 

        Jensen dan Meckling dalam Isshaq (2009) menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting 

dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara 

manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional 

dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif 

dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini 

disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang 

strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan 

manipulasi laba. Kepemilikan istitusional memiliki arti penting 

dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan 

oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang 

lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin 

kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan 

institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi 

mereka yang cukup besar dalam pasar modal. 

        Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan 

menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak 



32 
 

investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku 

opportunistic manajer. Menurut Shleiferand Vishny dalam Barnae 

dan Rubin (2005) menjelaskan bahwa institusional shareholders 

dengan kepemilikan saham yang besar memiliki insentif untuk 

memantau pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan 

institusional memiliki kelebihan antara lain: 

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi 

sehingga dapat menguji keandalan informasi. 

2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan 

pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam 

perusahaan. 

        Penelitian Smith (1996) menunjukkan bahwa aktivitas 

monitoring institusi mampu mengubah struktur pengelolaan 

perusahaan dan mampu meningkatkan kemakmuran pemegang 

saham. Hal ini didukung oleh Cruthley et all (1999) yang 

menemukan bahwa monitoring yang dilakukan institusi mampu 

mensubsitusi biaya keagenan lain sehingga biaya keagenan 

menurun dan nilai perusahaan meningkat. 

         Struktur kepemilikan institusional dapat diukur sesuai 

dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik 

institusi dan kepemilikan oleh blockholder, yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

Kepemilikan Institusional =  

jumlah kepemilikan saham oleh pihak institusional

jumlah saham yang beredar
 𝑥 100% 
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(Chen et al, 2005) 

        Total saham institusi yang dimaksud adalah jumlah presentase 

saham yang dimiliki oleh institusi pada akhir tahun. Sedangkan 

total saham yang beredar, dihitung dengan menjumlahkan seluruh 

saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut pada akhir tahun. 

 

2.4 Nilai Perusahaan 

         Setiap perusahaan memiliki tujuan yang sama yaitu 

meningkatkan nilai perusahaan. Husnan (2000:7) menyatakan 

bahwa “Nilai perusahaan diartikan sebagai harga yang bersedia 

dibayar oleh calon investor seandainya suatu perusahaan akan 

dijual.” Ketika perusahaan ditawarkan ke publik, yang tercermin 

adalah harga sahamnya. Nilai perusahaan merupakan nilai pasar 

atas surat berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar 

(Keown, 2008). 

       Nilai perusahaan merupakan asset yang sangat berharga. Nilai 

perusahaan harus dimaksiumkan karena akan tercermin dalam nilai 

saham dan mampu membuat publik percaya bahwa pemegangnya 

akan makmur jika nilainya tinggi (Martono dan Harjito, 2010). 

Dalam laporan keuangan nilai perusahaan yang berarti nilai saham 

yang beredar dapat dilihat secara langsung. Berbeda dengan Ross 

(2008) yang mengungkapkan bahwa nilai perusahaan tidak 

terdapat di neraca. Hal ini dikarenakan asset yang berharga yang 

dimiliki perusahaan seperti manajemen yang baik, reputasi yang 

baik, karyawan yang berbakat, tidak disajikan dalam neraca. 
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         Nilai perusahaan memberikan gambaran kepada manajemen 

mengenai persepsi investor mengenai kinerja masa lalu dan 

prospek perusahaan dimasa yang akan datang (Brigham dan 

Houston, 2003). Nilai perusahaan merupakan persepsi investor 

terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. 

Suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai yang baik jika 

kinerja perusahaan juga baik. Nilai perusahaan dapat tercermin dari 

harga sahamnya, jika nilai sahamnya tinggi bisa dikatakan nilai 

perusahaan juga baik. Harga saham yang tinggi membuat nilai 

perusahaan juga tinggi.  Optimalisasi nilai perusahaan yang 

merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan 

fungsi manajemen keuangan, dimana satu keputusan keuangan 

yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan 

berdampak pada nilai perusahaan (Fama dan French, 1998). 

          Menurut Brigham dan Houston (2010) terdapat beberapa 

pendekatan analisis rasio dalam penilaian market value, yaitu: 

1. Price Earning Ratio (PER) 

2. Price Book Value Ratio (PBV) 

3. Market Book Ratio (MBR) 

4. Dividen Yield Ratio, dan 

5. Deviden Payout Ratio (DPR) 

Sedangkan pengukuran nilai perusahaan menurut Weston 

dan Copelan (2004) dalam rasio penilaian perusahaan terdiri dari: 

a) Price Earning Ratio (PER) 
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Menurut Tandellin (2007) PER adalah perbandingan antara 

harga saham perusahaan dengan earning per share dalam 

saham. PER adalah fungsi dari perubahan kemampuan laba 

yang diharapkan di masa yang akan dating. Semakin besar 

PER, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan 

untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

PER dapat dihitung dengan rumus: 

PER = 
harga pasar perlembar saham

laba perlembar saham
 

b) Price to Book Value (PBV) 

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). Rasio PBV mengukur 

nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan 

organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus 

tumbuh (Brigham, 2010). PBV juga dapat berarti rasio yang 

menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan 

overvalued (diatas) atau undervalued (dibawah) nilai buku 

saham tersebut (Fakhrudin dan Hadianto, 2001). PBV 

dihitung dengan rumus: 

PBV = 
harga pasar perlembar saham

nilai buku saham
 

c) Tobin’s Q 

Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai 

perusahaan adalah dengan menggunakan Tobins’Q. Tobins’Q 
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ini dikembangkan oleh professor James Tobin (Weston dan 

Copeland, 2004). Rasio ini merupakan konsep yang sangat 

berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat 

ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi 

incremental. Tobins’Q dihitung dengan membandingkan rasio 

nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas 

perusahaan. Rumusnya adalah sebagai berikut: 

Q = 
(EMV+D)

(EBV+D)
 

Dimana: 

Q  = nilai perusahaan 

EMV = nilai pasar ekuitas 

EBV = nilai buku dari total aktiva 

D  = nilai buku dari total hutang 

EMV diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan 

pada akhir tahun (closing price) dengan jumlah saham yang 

beredar pada akhir tahun. EBV diperoleh dari selisih total asset 

perusahaan dengan total kewajibannya. 

       Dalam penelitian ini penulis menggunakan nilai perusahaan 

yang diproksikan dengan rasio PBV. Hal ini dikarenakan PBV 

lebih mampu menunjukkan imbal hasil dari investasi. Beberapa 

investor menggunakan PBV dalam analisis investasi adalah karena 

rasio PBV memiliki beberapa keunggulan, yaitu: (1) nilai buku 

memberikan nilai yang relatif stabil yang dapat dibandingkan 

dengan harga pasar. Bagi investor yang kurang percaya 

menggunakan penilaian discounted cash flows dapat menggunakan 
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PBV sebagai perbandingan, (2) apabila perusahaan-perusahaan 

menggunakan standar akuntansi yang sama, maka rasio PBV dapat 

diperbandingkan antara perusahaan-perusahaan sejenis sebagai 

petunjuk adanya undervalued atau overvalued sehingga investor 

dapat menentukan strategi investasi yang sesuai dengan harapan 

investor untuk memperoleh deviden dan capital gain yang tinggi 

(Damodaran, 2001). 

                   Brigham dan Ehrhardt (2002) menyatakan formula 

untuk menghitung PBV adalah sebagai berikut: 

PBV = Harga saham / Book Value 

(Brigham dan Ehrhardt, 2002) 

          Teori ini juga didukung Lesmana (2003) yang menyatakan 

rumus untuk menghitung rasio price to book value adalah harga 

saham dibagi dengan nilai buku saham. Nilai buku saham 

diperoleh dari total modal dibagi dengan jumlah saham beredar. 

Lawrence J. Gitman (2000) menjelaskan bahwa rasio Price to Book 

Value menggunakan nilai buku per lembar saham yang 

menggambarkan jumlah ekuitas pemegang saham. Rasio harga 

pasar terhadap nilai buku merupakan penilaian yang penting, salah 

satu artinya karena nilai buku menunjukkan nilai bahwa pasar 

keuangan berkaitan erat dengan manajemen dan organisasi 

perusahaan yang sedang beroperasi. Dalam beberapa pengertian 

lain, nilai buku merupakan biaya historis dari harta fisik 

perusahaan (Van Horne et all, 1998). Perusahaan yang sehat 

dengan manajemen dan organisasi yang kuat dan berfungsi secara 



38 
 

efisien, akan memiliki nilai pasar lebih tinggi daripada nilai 

bukunya, atau paling tidak sama dengan nilai buku dari harta 

fisiknya. 

         Penilaian harga saham dengan menggunakan pendekatan 

Price to Book Value ini memiliki beberapa keunggulan menurut 

Damodaran (2001:511), yaitu sebagai berikut: 

         “The first is that Book Value provides a relatively stable 

intuitive measure of value which can be compare to the 

market price. The second is that, given reasonably consistent 

accounting standards across similar firms. Price book value 

ratio can be compared across similar firms for sign of under 

or over valuation. Finally even firms with negative earbubgs 

which cannot be valuated using Price Earings Ratio, can be 

evaluated using Price Book Value Ratio”. 

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

        Capital dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan 

operasionalnya karena memberikan value added bagi perusahaan. 

Pada permulaannya orientasi dari pengertian modal adalah 

physical oriented, namun dalam perkembangannya pengertian 

beralih ke non-physical oriented. Intellectual capital saat ini diakui 

oleh para ilmuwan dan praktisi sebagai sumber keunggulan 

kompetitif sebuah organisasi yang paling penting (Bounfour, 

2005).  

         Andriessen (2005) dalam Ulum (2009) capital itu dibagi 

menjadi 3 bagian yaitu tangible capital, intellectual capital dan 

financial capital. Dengan produktivitas dan profitabilitas yang 

baik, berarti kinerja keuangan baik dan menarik investor untuk 
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berinvestasi dalam perusahaan. Peningkatan intellectual capital 

sebagai peluang meningkatkan nilai perusahaan melalui 

penciptaan laba, strategi positioning, inovasi, loyalitas pelanggan, 

pengurangan biaya dan perbaikan produktivitas (Harrison dan 

Sulivar dalam Ulum, 2008). 

         Manajer dalam usaha meningkatkan nilai perusahaan 

tentunya banyak mengambil keputusan. Manajer membuat 

investasi yang berkaitan dengan jenis produk dan jasa yang 

diproduksi, disamping cara-cara barang tersebut diproduksi dan 

didistribusikan. Manajer harus memutuskan bagaimana membiayai 

perusahaan, bauran utang dan ekuitas apa yang harus digunakan, 

dan jenis sekuritas utang serta ekuitas khusus apa yang harus 

diterbitkan, selain itu manajer keuangan juga harus memutuskan 

bereapa presentase laba saat ini untuk membayar dividen. Manajer 

harus memahami cara membuat investasi dengan saham dimana 

struktur kepemilikannya harus efisien sehingga mampu 

meningkatkan nilai perusahaan. 

 

2.5.1 Pengaruh Intellectual Capital terhadap Nilai Perusahaan 

          Intellectual capital menjadi modal penting sebagai sumber 

competitive advantages yang memberikan value added bagi 

perusahaan di era knowledge based company ini (Safieddine, 

2009). Sebagai contoh, perusahaan yang memiliki karyawan yang 

kompeten dan berkomitmen tinggi dapat menunjukkan 

produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Kompetensi dan 
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komitmen tersebut perlu didukung oleh fasilitas perusahaan untuk 

memiliki karyawan yang baik dan fasilitas pendukung, perlu ada 

dana-dana keuangan/ asset fisik perusahaan. Kombinasi tersebut 

memperlihatkan bahwa perusahaan perlu memperlihatkan 

intellectual capital.  

         Perusahaan harus memperhatikan intellectual capital dalam 

lingkungan global ini, dimana perusahaan yang berkompetisi pada 

era “knowledge-based economy”, semua pekerjaan teknikal 

digantikan dengan “knowledge workers” dan trend akan “learning 

organizations” berkembang pada era knowledge economy (Nazari 

and Herremans, 2007). Knowledge-based economy merupakan 

penggerak ekonomi yang menunjukkan bahwa value creation 

menjadi suatu hal yang penting. Komposisinya lebih dominan pada 

intangible assets dibandingkan tangible assets. Dalam era 

knowledge-based economy, tentu knowledge-based asset 

merupakan hal yang penting untuk diinvestigasi karena knowledge-

based asset menyebabkan intellectual capital lebih penting 

daripada physical capital. Dalam mempertahankan dan 

memelihara kesuksesan bisnis perusahaan, bergantung pada 

kemampuan perusahaan dalam menggunakan berbagai capital baik 

financial, physical dan intellectual capital yang dimiliki untuk 

menciptakan dan memelihara nilai sehingga perusahaan mampu 

mencapai tujuannya (Safieddine, 2009). 

         Pulic (1999) tidak mengukur secara langsung intellectual 

capital perusahaan, tetapi mengajukan suatu ukuran efisiensi dari 
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nilai tambah sebagai hasil dari kemampuan intelektual 

pengetahuan yaitu VAIC™ (Value Added Intellectual Coefficient) 

yang dapat dilihat dari sumber daya perusahaan, yaitu VACA 

(Value Added Capital Employed), VAHU (Value Added Human 

Capital), dan STVA (Structural Capaital Value Added). Apabila 

ketiga sumber daya perusahaan dimanfaatkan secara maksimal 

maka akan tercipta intellectual capital yang unggul dalam 

perusahaan. Intellectual capital yang unggul akan membantu 

perusahaan memenuhi kepentingan seluruh para stakeholder. Salah 

satu stakeholder perusahaan adalah investor. Para investor di pasar 

modal akan menunjukkan apresiasi atas keunggulan intellectual 

capital yang dimiliki perusahaan dengan berinvestasi pada 

perusahaan tersebut. Pertambahan investasi tersebut akan 

berdampak pada naiknya nilai perusahaan.  

         Intellectual capital dipercaya mampu memberikan kontribusi 

dalam peningkatan nilai perusahaan. Investor akan memberikan 

nilai lebih tinggi pada perusahaan yang 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 semakin tinggi pula nilai 

perusahaan tersebut. 

         Penelitian yang dilakukan oleh Chen et al (2005) yang 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh intellectual capital terhadap 

nilai perusahaan. Firer dan Williams (2003) juga dalam 
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penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pengaruh Intellectual 

capital terhadap kinerja keuangan dengan structural capital yang 

paling signifikan dari elemen IC lainnya. Ulum (2008) melakukan 

studi tentang modal intelektual dengan menggunakan sampel 

perusahaan perbankan menyatakan bahwa intellectual capital yang 

diukur dengan menggunakan VAIC berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Bemby & Mukhtaruddin (2015) tentang intellectual capital dengan 

sampel perusahaan perbankan di Indonesia tahun 2009-2012, 

menyatakan hasil bahwa intellectual capital berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

        Berdasarkan penelitian-penelitian dan teori-teori yang telah 

dijelaskan, maka hipotesis penelitian ini adalah:  

H1: Intellectual Capital berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

2.5.2 Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Nilai 

Perusahaan 

 

         Optimalisasi nilai perusahaan merupakan tujuan utama dari 

perusahaan.  Nilai perusahaan sangat penting karena 

mencerminkan seberapa besar perusahaan tersebut dapat 

memberikan keuntungan bagi investor. Untuk dapat 

memaksimalkan nilai perusahaan tersebut maka manajer 

dihadapkan pada keputusan keuangan yang meliputi keputusan 

investasi, keputusan pendanaan dan keputusan yang menyangkut 

pembagian laba (Van Horne, 2001). 
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          Konsep theory of the firm adanya masalah diantara manajer 

dan pemegang saham disebut masalah agensi (agency problem), 

akibat adanya perbedaan kepentingan pemilik dan manajemen 

akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan perusahaan yaitu 

meningkatkan nilai perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). 

        Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh 

manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah 

saham yang dimiliki oleh manajemen. Ketika kepemilikan saham 

oleh manajemen rendah maka ada kecenderungan akan terjadi 

opportunistic manajer yang juga akan meningkat. Dengan adanya 

kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan maka 

dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan 

antara manajemen dan pemegang saham lainnya, sehingga 

permasalahan antara agent dan principal diasumsikan akan hilang 

apabila seorang manajer juga masuk sebagai pemegang saham 

perusahaan (Husnan, 2001). 

         Keputusan dan aktivitas di perusahaan dengan kepemilikan 

manajerial tentu akan berbeda dengan perusahaan tanpa 

kepemilikan manajerial. Dalam perusahaan dengan kepemilikan 

manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham tentunya 

akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dan 

pemegang saham. Hal ini akan berbeda jika manajernya tidak 

sekaligus sebagai pemegang saham, kemungkinan manajer 

tersebut hanya mementingkan kepentingannya sebagai manajer. 

(Jensen and Meckling, 1976). 
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         Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan 

manajemen dengan pemegang saham, sehingga manajer ikut 

merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil 

dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari 

pengambilan keputusan yang salah. Oleh karena itu, kepemilikan 

oleh manajerial membuat manajer lebih berhati-hati dalam 

mengambil keputusan dalam menjalankan roda perusahaan, 

dikarenakan akan berdampak terhadap nilai perusahaan yang 

manajer ikut merasakan dampaknya ketika nilai perusahaan 

menurun maupun meningkat. 

          Struktur kepemilikan selain kepemilikan manajerial adalah 

kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah 

kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau 

lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, 

dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki 

arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya 

kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan 

pengawasan yang lebih optimal untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin 

kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan 

institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi 

mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Jensen and 

Meckling, 1976). 

         Menurut Shleifer and Vishny (dalam Barnae dan Rubin, 

2005) bahwa institusional shareholders dengan kepemilikan 
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saham yang besar memiliki insentif untuk memantau pengambilan 

keputusan perusahaan. Nilai perusahaan dapat meningkat jika 

institusi mampu menjadi alat monitoring yang efektif. 

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain: 

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi 

sehingga dapat menguji keandalan informasi. 

2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan 

pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam 

perusahaan. 

        Penelitian Smith (1996) menunjukkan bahwa aktivitas 

monitoring institusi mampu mengubah struktur pengelolaan 

perusahaan dan mampu meningkatkan kemakmuran pemegang 

saham. Hal ini didukung oleh Cruthley et al (1999) yang 

menemukan bahwa monitoring yang dilakukan institusi mampu 

mensubsitusi biaya keagenan lain sehingga biaya keagenan 

menurun dan nilai perusahaan meningkat. Penelitian Cruthley 

(1999) juga mendukung adanya peran pengawasan yang 

berpengaruh positif dari kepemilikan institusional dan berdampak 

positif bagi perusahaan. 

         Penelitian Yetty Murni (2015) dalam hasilnya menyatakan 

bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan 

secara partisial maupun simultan. Hal ini sama dengan yang 

diungkapkan oleh Robertus, Effendie dan Budiarjo (2014) dalam 

penelitiannya mengenai the influence ownership structure to the 
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company value yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 

         Wimelda dan Siregar (2017) dalam studinya “The Effect of 

Financial Institution Ownership on Firm Value” menyatakan 

bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan bank, namun kepemilikan institusional memiliki 

pengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang non bank. Dalam 

studi lainnya dilakukan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat meluruskan 

kepentingan manajer dan pemegang saham yang dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka 

hipotesis H2 penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2: Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

2.5.3 Pengaruh Intellectual Capital terhadap Nilai Perusahaan 

dengan Struktur Kepemilikan sebagai Variabel Moderator 

 

         Research based theory menyatakan bahwa perusahaan agar 

dapat unggul dalam persaingan harus memiliki nilai dan 

pengoptimalan fungsi asset yang dimilikinya. Teori stakeholder 

menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus dapat 

memberikan manfaat bagi stakeholder-nya. Apabila perusahaan 

mampu menciptakan nilai dengan cara memaksimalkan 

pemanfaatan unsur-unsur intellectual capital, maka keinginan 

stakeholder terpenuhi dan akan berdampak pada volume investasi 
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di perusahaan tersebut sehingga akan berdampak pada naiknya 

nilai perusahaan.  

         Manajemen perusahaan dalam upaya menciptakan nilai 

tambah bagi perusahaan dapat dilakukan dengan cara mengelola 

dan meningkatkan kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan, 

baik karyawan (human capital), asset fisik (employed capital) 

maupun structural capital. Apabila kekayaan intelektual dikelola 

dengan baik maka akan tercipta value added bagi perusahaan 

sehingga dapat meningkatkan nilai pasar perusahaan yang 

tercermin melalui Price to Book Value (PBV). Semakin tinggi 

intellectual capital maka diharapkan produktivitas akan semakin 

meningkat. Pengelolaan sumber daya yang maksimal dapat 

meningkatkan nilai perusahaan yang kemudian meningkatkan laba 

perusahaan sekaligus menghasilkan keuntungan bagi para 

pemegang saham (Ulum, 2008). 

         Value Added Intellectual Capital Coefficient (VAIC™) 

merupakan instrumen untuk mengukur kinerja intellectual capital 

perusahaan. VAIC™ mengindikasikan kemampuan intellectual 

organisasi yang dapat juga dianggap sebagai Business 

Performance Indicator (BPI). VAIC™ merupakan penjumlahan 

dari 3 komponen sebelumnya, yaitu Value Added Capital 

Employed (VACA), Value Added Human Capital (VAHU), dan 

Structural Capital Value Added (STVA) (Ulum, 2009). 

         Bontis dan Coo (2002) mengemukakan definisi Value Added 

Capital Employed (VACA) adalah sebagai berikut: 
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        “Relational capital respresents the potential on 

organizational has due to ex-firm intangible. These 

intangible include the knowledge embedded in customer, 

suppliers, the government, or related industry association.” 

(Ulum 2009) 

 

         Value added capital employed (VACA) merupakan ukuran 

untuk perusahaan di dalam mengelola physical capitalnya secara 

baik. apabila perusahaan dapat mengelola physical capitalnya 

secara baik maka perusahaan dapat menciptakan nilai tamah yang 

tercermin pada peningkatan nilai perusahaan yang dilihat dari 

Price Book Value (PBV). 

         Instrument selanjutnya dalam mengukur kinerja intellectual 

capital perusahaan adalah value added human capital (VAHU). 

Human capital menggambarkan sumber daya yang dimiliki oleh 

manusia seperti pengetahuan, keterampilan dan kompetensi untuk 

mencapai keunggulan yang kompetitif (Roos et al, 2007). Human 

capital dikategorikan menjadi 12 bagian yaitu sebagai berikut: 

Innovation, Job Satisfaction, Organizational Commitment, 

Turnover, Tenure, Experience, Learning, Competencies, 

Education level, HR Investment, Leadershsip dan Productivity 

(Philips, 2002). 

        Instrument terakhir dalam mengukur kinerja intellectual 

capital adalah Structural Capital Value Added (STVA).  Structural 

Capital menggambarkan modal yang dibutuhkan perusahaan untuk 

memenuhi proses rutinitas perusahaan dalam menghasilkan kinerja 

yang optimal, serta kinerja bisnis dalam keseluruhan (Stewart, 
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2000). Adapun tujuan modal struktural adalah mengumpulkan 

pengetahuan yang membantu pekerja sehingga dihargai pelanggan 

dan mempercepat arus informasi dalam perusahaan (Stewart, 

1998). Structural capital terbagi menjadi beberapa jenis, seperti 

system operational perusahaan, proses manufacturing, biaya 

organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk intellectual 

property yang dimiliki perusahaan. Structural capital mengemas 

human capital dan memungkinkannya untuk digunakan secara 

berulang dalam menciptakan nilai tambah. Apabila manajemen 

mampu mengelola structural capital dengan baik maka hal ini akan 

membantu meningkatkan nilai perusahaan. 

         Edvinsson dan Malone (1997) menyatakan bahwa salah satu 

keunggulan intellectual capital adalah sebagai alat untuk 

menentukan nilai perusahaan. Intellectual capital diyakini 

berperan penting dalam peningkatan nilai perusahaan maupun 

kinerja keuangan. Semakin efisien perusahaan dalam mengelola 

asetnya, maka nilai perusahaan akan semakin meningkat. 

        Price to book value dipilih sebagai ukuran kinerja dalam 

menilai suatu perusahaan karena menggambarkan besarnya premi 

yang diberikan pasar atas modal intelektual yang dimiliki 

perusahaan. Seperti yang diungkapkan oleh Chen et al (2005) 

bahwa terdapat hubungan positif antara intellectual capital dengan 

nilai perusahaan jika perusahaan mampu mengelola intellectual 

capital dengan baik. 
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         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 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.  

         Pemegang saham institusional biasanya berbentuk entitas 

seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, reksa dana dan institusi 

lain. Investor institusional umumnya merupakan pemegang saham 

yang cukup besar karena memiliki pendanaan yang besar. 

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham 

oleh investor institusional yang diukur dengan persentase jumlah 

saham yang dimiliki oleh investor institusional (Christiawan dan 

Tarigan, 2007). 

          Intellectual capital mampu mempengaruhi nilai perusahaan. 

Dengan intellectual capital yang tinggi maka nilai perusahaanpun 

akan meningkat, sehingga diperlukan cara untuk memanage 

intellectual capital, dan mengeksplor intellectual capital yang 

dimiliki perusahaan sehingga mampu meningkatkan nilai 

perusahaan. Struktur kepemilikan yang terdiri dari managerial dan 

institusional memberikan peranan dalam meningkatkan nilai 

perusahaan. Struktur kepemilikan managerial mampu 
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mengefesiensikan capital yang dimiliki perusahaan untuk 

memperkuat hubungan intellectual capital terhadap nilai 

perusahaan, serta mampu membuat manager lebih berhati-hati 

dalam bertindak maupun dalam pengambilan keputusan untuk 

kepentingan perusahaan. Sedangkan struktur kepemilikan 

institusional mampu memonitoring berjalannya perusahaan dalam 

mencapai tujuan, sehingga mampu memperkuat pengaruh 

intellectual capital terhadap nilai perusahaan. 

          Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh peneliti terdahulu 

menghasilkan kesimpulan berbeda dengan variabel yang berbeda 

seperti penelitian-penelitian dalam tabel berikut ini: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
No Peneliti Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan 

dan Perbedaan 

1 Bemby, 

Bambang, 

Mukhtaruddin, 

Arista Hakiki1 

& Rahmah 

Ferdianti. 

(2015) 

Intellectual 

Capital, 

Firm Value 

and 

Ownership 

Structure as 

Moderating 

Variable: 

Empirical 

Study on 

Banking 

Listed in 

Indonesia 

Stock 

Exchange 

period 

Intellectual 

Capital (IC) 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Managerial 

ownership 

structure 

sebagai 

variable 

medarator 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

Persamaan: 

Hasil 

penelitiannya 

sama yaitu IC 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Institusional 

ownership 

structure tidak 

berpengaruh 

atau tidak 

memperkuat 

hubungan 

antara IC 
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2009-2012. 

Asian 

Social 

Science; 

Vol. 11, 

No. 16; 

2015 ISSN 

1911-2017   

E-ISSN 

1911-2025. 

Canada: 

Canadian 

Center of 

Science and 

Education 

hubungan IC 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Institusional 

Ownership 

Structure 

berpengaruh 

negative atau 

tidak 

memperkuat 

hubungan IC 

terhadap nilai 

perusahaan. 

terhadap nilai 

perusahaan. 

 

Perbedaan: 

Penelitian 

terdahulu 

sampelnya 

adalah 

perusahaan 

perbankan 

sedangkan 

peneliti 

sampelnya 

perusahaan 

manufaktur. 

2 H. Noradiva, 

A. Parastou, 

and A. Azlina 

(2016) 

The Effects 

of 

Managerial 

Ownership 

on the 

Relationshi

p between 

Intellectual 

Capital 

Performanc

e and Firm 

Value 

 

Internation

al Journal 

of Social 

Science and 

Humanity, 

Managerial 

Ownership 

Structure tidak 

mempengaruhi 

hubungan 

antara 

Intellectual 

Capital 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Persamaan: 

Managerial 

ownership 

structure tidak 

memperkuat 

hubungan IC 

terhadap nilai 

perusahaan 

Perbedaan: 

Sampel 

penelitian 

terdahulu 

yaitu ACE 

Market of 

Bursa 

Malaysia, 

sedangkan 

peneliti di 
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Vol. 6, No. 

7 

Bursa Efek 

Indonesia. 

3 Sadeli, 

Suhadak, 

Mochammad 

Dzulkirom & 

Sri Mangesti 

Rahayu 

(2016) 

Influence of 

Corporate 

Governance 

and 

Ownership 

Structure 

towards 

Capital 

Structure, 

Intellectual 

Capital 

Disclosure, 

Cost of 

Capital and 

Corporate 

Performanc

e: A Study 

in Fortune 

Indonesia 

Magazine 

Top 100 

Companies 

listed in 

Indonesian 

Stock 

Exchange 

Internatio-

nal Journal 

of 

Manageme

nt and 

Administrat

ive Sciences 

(IJMAS) 

(ISSN: 

Intellectual 

capital 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan 

dan 

Ownership 

Structure 

mempengaruhi 

nilai 

perusahaan 

Persamaan: 

Intellectual 

capital 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. 

 

Perbedaan: 

Ownership 

Structure 

penelitian 

terdahulu 

mampu 

mempengaruhi 

sedangkan 

hasil yang 

dilakukan 

peneliti tidak 

mempengaruhi

. 
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2225-7225) 

Vol. 3, No. 

10, (83-97) 

4 Leszek 

Bohdanowicz 

University of 

Lodz, Lodz, 

Poland 

(2014) 

Managerial 

Ownership 

and 

Intellectual 

Capital 

Efficiency: 

Evidence 

From 

Poland 

 

China-USA 

Business 

Review, 

October 

2014, Vol. 

13, No. 10, 

626-635 

doi: 

10.17265/1

537-

1514/2014.

10.002 

Managerial 

Ownership 

tidak 

berpengaruh 

dalam 

pengefesiensia

n intellectual 

capital 

terutama 

dalam 

komponen 

human capital. 

 

Managerial 

ownership dan 

intellectual 

capital tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap firm 

value. 

Persamaan: 

Managerial 

ownership 

tidak 

berpengaruh 

terhadap firm 

value. 

 

Perbedaan: 

Sampel 

perusahaan 

peneliti adalah 

perusahaan 

manufaktur di 

Bursa Efek 

Indonesia 

sedangkan 

penelitian 

terdahulu pada 

Polish 

companies 

yang listing di 

Warsaw Stock 

Exchange 

Poland. 

5 Yetty Murni 

(2015) 

The 

influence of 

Managerial 

Ownership, 

Institutional 

Ownership 

Struktur 

kepemilikan 

manajerial dan 

struktur 

kepemilikan 

institusional  

Persamaan: 

Struktur 

kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh 
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and 

Voluntary 

Disclosure 

on 

Financial 

Performan-

ce and its 

Implication 

on The 

Corporate 

Value. 

Internation

al Journal 

of Business 

and 

Manage-

ment 

Invention 

ISSN Vol. 

4 Issues 5 

memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

secara parsial 

maupun 

simultan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Sampel 

perusahaan 

adalah 

perusahaan 

manufaktur di 

Indonesia 

Perbedaan: 

Struktur 

kepemilikan 

institusional 

terhadap nilai 

perusahaan 

oleh penelitian 

terdahulu 

memiliki 

pengaruh. 

Berbedanya 

alat analisis 

yang 

digunakan, 

penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

path analysis 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

SPSS. 

6 Ayu Sekar 

Rini 

(2016) 

Pengaruh 

Modal 

Intelektual 

dan 

Struktur 

Kepemilika

n terhadap 

Modal 

Intelektual, 

struktur 

kepemilikan 

manajerial dan 

institusional 

memiliki 

Persamaan: 

Secara 

simultan 

struktur 

kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh 
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Nilai 

Perusahaan 

(Pada 

Perusahaan 

Property/Re

al Estate 

yang 

terdaftar di 

BEI Tahun 

2010-2014) 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

secara 

simultan, 

namun secara 

parsial modal 

intelektual 

tidak 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Struktur 

kepemilikan 

institusional 

memiliki 

pengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. 

terhadap nilai 

perusahaan. 

 

Perbedaan: 

Sampel yang 

diteliti hanya 

perusahaan 

property saja 

sedangkan 

peneliti semua 

perusahaan 

manufaktur. 

7 Linda 

Wimelda, 

Sylvia 

Veronica 

Siregar 

(2017) 

The Effect 

of 

Financial 

Institution 

Ownership 

on Firm 

Value. 

Corporate 

Ownership 

& Control / 

Volume 14, 

Issue 2 

Kepemilikan 

institusional 

tidak 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan 

bank, dan 

berpengaruh 

positif 

terhadap nilai 

perusahaan 

yang non bank 

Persamaan: 

Kepemilikan 

institusional 

berpengaruh 

positif 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Perbedaan: 

Sampelnya 

bank dan non 

bank. 

Sumber: berbagai penelitian terdahulu  

          Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan 

bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer 
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tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. 

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham 

oleh manajer atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus 

sebagai pemegang saham yang diukur dengan persentase jumlah 

saham yang dimiliki oleh manajer (Christiawan dan Tarigan, 

2007). Manajer yang sekaligus pemegang saham akan 

meningkatkan nilai perusahaan karena dengan meningkatkan nilai 

perusahaan, maka nilai kekayaannya sebagai pemegang saham 

akan meningkat juga. 

         Penelitian yang dilakukan oleh Jensen dan Meckling (1976) 

menemukan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh 

manajemen maka berkurang kecenderungan manajemen untuk 

mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga 

mengakibatkan kenaikan nilai perusahaan. 

        Robertus et al (2014) menghasilkan penelitian bahwa 

kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Sebab dengan adanya kepemilikan manajemen dalam 

perusahaan maka dapat menimbulkan dugaan bahwa nilai 

perusahaan dapat meningkat jika kepemilikan manajemen 

meningkat. Kepemilikan manajemen yang besar akan efektif untuk 

mengawasi aktivitas perusahaan. Selain itu, semakin besar 

kepemilikan saham oleh manajemen maka berkurang 

kecenderungan manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan 

sumber daya sehingga mengakibatkan kenaikan nilai perusahaan. 

Dengan kepemilikan manajemen yang tinggi juga mengakibatkan 
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kinerja para manajemen yang maksimal, sehingga kepemilikan 

saham yang dimiliki oleh dewan direksi, manajemen, manajer 

dapat meningkatkan mekanisme nilai perusahaan. Berdasarkan 

penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat dibuat kaitan antara 

intellectual capital, nilai perusahaan dan struktur kepemilikan 

dengan kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 Dari kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas maka 

model penelitiannya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.3 

Model Penelitian 

Sumber: Noradiva, Parastou (2016) 

 

2.6 Hipotesis Penelitian 

         Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Intellectual Capital (VAIC™) berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Struktur Kepemilikan 

Manajerial 

Struktur Kepemilikan 

Instiusional 

Intellectual Capital 

Nilai Perusahaan 

Struktur Kepemilikan 

Nilai Perusahaan 
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H2: struktur kepemilikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

H3: Intellectual Capital (VAIC™) berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan dengan struktur kepemilikan sebagai variabel 

moderator. 


