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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Resources Based View Theory  

Teori Resorces-Based View (RBV) atau dikenal juga dengan nama teori 

berbasis sumber daya merupakan suatu teori yang menggunakan pendekatan 

berbasis sumber daya dalam menganalisis keunggulan bersaingnya dengan 

mengutamakan pengetahuan (knowledge) atau perekonomian. Belkaoui (2003) 

dalam Soebyakto, Agustina, dan Mukhtaruddin (2015) menyatakan bahwa 

strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah dengan menyatukan 

aset-aset berwujud dengan aset tak berwujud. Sumber daya perusahaan dapat 

dikatakan memiliki keunggulan kompetitif apabila memiliki empat kriteria 

berikut : (1) Sumber daya harus menambah nilai positif bagi perusahaan, (2) 

Sumber daya harus bersifat unik atau langka diantara calon pesaing dan 

pesaing yang ada saat ini, (3) Sumber daya harus sukar ditiru dan (4) Sumber 

daya tidak dapat digantikan. 

Berdasarkan pendekatan Resources-Based Theory disimpulkan bahwa 

sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan yang pada akhirnya akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan. 

Intellectual capital merupakan salah satu sumber daya perusahaan dari aset tak 

berwujud. Intellectual capital memenuhi kriteria sebagai sumber daya yang 

dapat menambah nilai tambah (value added) yang sifatnya unik, sukar ditiru 

dan tidak dapat digantikan. 
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2.1.2. Stakeholder Theory 

Menurut teori ini, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap 

pemegang saham, tetapi juga kepada stakeholders. Stakeholders adalah suatu 

kelompok atau individu yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap 

suatu organisasi dan dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan 

perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk stakeholders adalah pemegang saham, 

kreditor,karyawan, konsumen, supplier, pemerintah, dan masyarakat.  

Ulum, Ghozali, & Chariri (2008) menyatakan, teori stakeholders 

merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

hanya beroperasi sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh 

stakeholders-nya. Organisasi manajemen diharapkan melakukan aktivitas 

operasional berdasarkan kepentingan stakeholders dan melaporkannya kembali 

kepada stakeholders. Kelompok stekeholders inilah yang menjadi 

pertimbangan manajemen untuk mengungkapkan informasi di laporan 

perusahaan tersebut. Salah satunya adalah pengungkapan sukarela yaitu 

pengungkapan modal intelektual. 

2.1.3. Agency Theory   

Teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dengan 

agent yang memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi 

oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan 

antara principal dengan agent  (Anthony dan Govindarajan, 2005). Dalam 

permasalahan perusahaan, masalah yang sering dihadapi adalah adanya 

asimetri informasi akuntansi antara manajemen dengan pemegang saham. 
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Manajemen dan pemegang saham merupakan pihak yang terpisah dan 

hubungan kedua pihak tersebut dapat dipandang sebagai hubungan keagenan 

dimana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi 

(Suwardjono, 2005). Manajemen yang baik, akan berusaha mengungkapkan 

informasi yang akan berguna bagi para stakeholders dan untuk meningkatkan 

nilai perusahaan, salah satunya dengan mengungkapkan modal intelektual.  

2.1.4. Legitimacy Theory  

Teori ini dilandasi oleh pemikiran bahwa perusahaan terikat dalam 

kontrak dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi (Soebyakto, 

Agustina, dan Mukhtaruddin 2015). Perusahaan akan mencari cara agar 

tindakannya dipandang baik oleh masyarakat agar kelangsungan hidup 

perusahaan terjaga. Guthrie (2000) dalam Marisanti (2012) menyatakan, 

adanya kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat menuntut perusahaan 

untuk selalu tanggap akan keberadaan lingkungan dan memberikan perhatian 

dengan melakukan operasi yang sesuai dengan nilai dan norma lingkungan. 

Oleh karena itu, perusahaan akan selalu berusaha untuk mengungkapkan 

informasinya secara sukarela agar perusahaan dipandang baik oleh masyarakat. 

Menurut Guthrie (2000) dalam Marisanti (2012), legitimacy theory 

berhubungan erat dengan pelaporan intellectual capital. Perusahaan lebih 

mungkin untuk melaporkan intengible asset, jika mereka memiliki kebutuhan 

spesifik untuk melakukannya. Mereka tidak dapat melegitimasi status mereka 

hanya lewat hard asset yang diakui sebagai simbol kesuksesan tradisional 

perusahaan.  
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Soebyakto, Agustina, dan Mukhtaruddin (2015) menyatakan bahwa 

apabila perusahaan berpendapat bahwa legitimasinya dipertanyakan, maka 

perusahaan akan melakukan empat langkah berikut: 1) perusahaan akan 

berusaha mendidik dan memberikan informasinya kepada stakeholders tentang 

perubahan yang terjadi atas aktivitas dan kinerjanya. (2) Perusahaan akan 

mencoba untuk merubah pandangan stakeholders tanpa mengubah tingkah laku 

aktualnya. (3) Perusahaan akan berusaha untuk memanipulasi pandangan 

stakeholders dengan mengalihkan perhatian dari masalah yang dibahas ke 

masalah lain yang terkait. (4) Perusahaan akan mencoba untuk mengubah dan 

mempengaruhi harapan pihak eksternal terhadap kinerja perusahaan tersebut. 

2.1.5. Modal Intelektual 

Sampai saat ini belum ada definisi yang menjelaskan modal intelektual 

secara keseluruhan. Banyak peneliti akuntansi yang mendefinisikan modal 

intelektual sebagai perbedaan antara nilai pasar dengan nilai buku perusahaan 

(Sveiby 1997). Sedangkan Nugroho (2012) menyatakan bahwa modal 

intelektual itu sendiri adalah suatu pengetahuan, informasi dan kekayaan 

intelektual yang mampu untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman 

dalam kehidupan suatu perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi daya tahan 

dan keunggulan bersaing dalam berbagai macam hal.   

Sveiby (1997) pertama kali mengajukan klasifikasi modal intelektual ke 

dalam tiga kategori, yaitu human capital (HC), structural capital (SC), dan 

relational/customer capital. Secara sederhana HC merepresentasikan 

individual knowledge stock suatu organisasi yang direpresentasikan oleh 
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karyawannya. HC merupakan kombinasi dari genetic inheritance, education, 

experience, and attitude tentang kehidupan dan bisnis dan SC meliputi seluruh 

human storehouses of knowledge dalam organisasi. Termasuk dalam hal ini 

database, process manuals, strategies, dan segala hal yang membuat nilai 

perusahaan lebih besar dibanding nilai materialnya. Sedangkan tema utama 

dari CC adalah pengetahuan yang melekat dalam marketing channels dan 

customer relationship seperti hubungan dengan pemasok dan loyalitas 

pelanggan. 

 Namun terdapat beberapa perbedaan mengenai komponen modal 

intelektual menurut Sveiby (1997), Stewart (1997), dan Edvinson dan Sullivan 

(1996). Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam skema berikut: 

Tabel 2.1 Intellectual Capital Component Scheme 

Author Human IC Organization IC Network IC 

Edvison Human capital Organizational 

capital 

Customer capital 

Stewart Human capital Structure capital Customer capital 

Sveiby Employee 

competence 

Internal structure External capital 

Sumber : Sveiby (2007) 

Komponen pertama dalam tabel diatas adalah human capital. 

Soebyakto, Agustina, dan Mukhtaruddin (2015) menyatakan bahwa human 

capital  terdapat dalam pikiran, tubuh, dan tindakan individual dan bisa saja 

hilang jika mereka meninggalkan perusahaan. Komponen kedua merefleksikan 

kemampuan perusahaan dalam menggunakan sistem, proses, struktur, budaya, 
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strategi, kebijakan dan kemampuan untuk inovasi. Komponen ketiga 

melibatkan kemampuan untuk memperoleh hubungan dengan pihak eksternal 

seperti koneksi, loyalitas, pemahaman, dan aktivitas bisnis. Sveiby (1997) 

mengklasifikasikan modal intelektual menjadi tiga kategori yaitu internal 

structure, external structure, dan employee competence. internal structure 

melibatkan struktur organisasi , sistem manual, research and development. 

External structure melibatkan trademarks, hubungan antara pemasok dan 

pelanggan. Dan employee competence melibatkan pengetahuan, kompetensi, 

dan pelatihan profesional karyawan.   

Tabel 2.2 Framework Intellectual Capital Disclosure 

Internal Sctructure External Structure Employees Competence 

Intellectual Property 

a. Patents 

b. Copyrights 

c. Trademarks 

Infrastructure Assets 

d. Management 

philosophy 

e. Corporate culture 

f. Information systems 

g. Management processes 

h. Networking Systems 

i. Research projects 

a. Brands 

b. Customer 

c. Customer loyalty 

d. Company names 

e. Distribution channels 

f. Business collaboration 

g. Favourable contracs 

h. Financial contracts 

i. Licensing agreements 

j. Franchising 

agreements 

a. Know-how 

b. Education 

c. Vocational 

qualification 

d. Work-related 

knowledge 

e. Work-related 

competence 

f. Enterpreneurial spirit 

Sumber : Sveiby (1997) 

2.1.6. Pengungkapan Modal Intelektual 

Menurut Suwardjono ( 2005 ), pengungkapan terdiri atas pengungkapan 

wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan 

pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam 
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hal ini peraturan dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam). 

Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan 

perusahaan diluar apa yang diwajibkan standar akuntansi atau Badan Pengawas 

tersebut. Pengungkapan sukarela contohnya adalah pengungkapan modal 

intelektual. Definisi intellectual capital disclosure (ICD) sendiri telah 

diperdebatkan oleh para ahli dalam berbagai literatur.  

Menurut (Widjarnako, 2006) lima alasan perusahaan-perusahaan 

melaporkan Intellectual Capital adalah : (1) Pelaporan intellectual capital 

dapat membantu organisasi merumuskan strategi bisnis. (2) Pelaporan 

intellectual capital dapat membawa pada pengembangan indikator-indikator 

kunci prestasi perusahaan (3) Pelaporan intellectual capital dapat membantu 

mengevaluasi merger dan akuisisi perusahaan, khususnya untuk menentukan 

harga yang dibayar oleh perusahaan pengakuisisi. (4) Pelaporan intellectual 

capital nonfinancial dapat dihubungkan dengan rencana intensif dan 

kompensasi perusahaan. Alasan pertama sampai dengan keempat, merupakan 

alasan internal dari perusahaan dalam melaporkan intellectual capital. (5) 

Alasan ini merupakan alasan eksternal perusahaan yaitu mengkomunikasikan 

pada stakeholder eksternal tentang intellectual property yang dimiliki 

perusahaan. Pengungkapan intellectual capital  bisa dilakukan dengan 

menggunakan content analysis dimana bisa dilihat dalam laporan tahunan 

perusahaan apakah perusahaan melaporkan item-item yang termasuk dalam 

framework intellectual capital disclosure. 
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2.1.7. Kepemilikan Manajerial 

Para pemegang saham yang mempunyai kedudukan di manajemen 

perusahaan baik sebagai kreditur maupun sebagai dewan komisaris disebut 

sebagai kepemilikan manajerial (managerial ownership) (Listyani, 2003). 

Menurut Ikbal (2012), salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi 

konflik dalam agency theory yaitu dengan meningkatkan jumlah kepemilikan 

manajerial perusahaan. Hal itu berarti bahwa kepemilikan saham manajerial 

dalam perusahaan akan mendorong penyatuan kepentingan antara principal 

dan agent sehingga manajerial bertindak sesuai dengan keinginan pemegang 

saham dan manajer akan berhati-hati dalam mengambil keputusan karna 

manajemen ikut menanggung konsekuensi dari pengambilan keputusan 

perusahaan (Listyani, 2003).  

2.1.8. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dalam hal ini digunakan sebagai variabel 

independen. Ukuran perusahaan digunakan untuk menjelaskan besar kecilnya 

perusahaan yang diteliti. Semakin besar perusahaan maka semakin tinggi 

permintaan pengungkapan informasinya dibanding perusahaan kecil. 

Perusahaan-perusahaan besar tentu memiliki banyak pemegang saham dimana 

mereka menghadapi tuntutan akan keterbukaan informasi sehingga perusahaan 

akan termotivasi untuk melakukan pengungkapan secara lebih luas. Perusahaan 

besar juga didukung dengan sumber daya yang memadai untuk 

mengungkapkan lebih banyak informasi serta memiliki manajemen sistem 
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informasi internal yang lebih baik sebagai hasil dari beragamnya aktivitas- 

aktivitas dalam perusahaan besar.  

Dengan demikian, melalui pengungkapan yang lebih luas akan 

memberi gambaran perusahaan kepada pengguna informasi keuangan. 

Soebyakto, Agustina, dan Mukhtaruddin (2015), menyatakan bahwa semakin 

tinggi tingkat pengungkapan akan mempengaruhi investor untuk meninjau 

kembali penilaian mengenai harga saham perusahaan. Semakin tinggi 

pengungkapan modal intelektual maka akan memberikan informasi semakin 

tinggi kredibilitasnya, mengurangi tingkat kesalahan dalam evaluasi harga 

saham perusahaan dan semakin dapat dipercaya. 

2.1.9. Leverage 

Rasio leverage merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

ketergantungan penggunaan dana dari kreditur untuk membiayai aset 

perusahaan. Teori agensi juga digunakan untuk menjelaskan hubungan antara 

leverage perusahaan dengan mengungkapkan laporan tahunan perusahaan 

(Purnomosidhi, 2006) bahwa terdapat potensi untuk mentransfer kekayaan dari 

debtholder kepada pemegang saham dan manajer pada perusahaan yang 

mempunyai tingkat ketergantungan utang yang sangat tinggi, sehingga 

menimbulkan biaya keagenan tinggi. Semakin besar tingkat leverage maka 

semakin luas pengungkapan informasi perusahaan. Manajemen perusahaan 

berusaha mengungkapkan lebih banyak informasi secara sukarela, termasuk 

informasi yang berkaitan dengan modal intelektual agar dapat mengurangi 

biaya keagenan. Jadi, pengungkapan sukarela dapat diharapkan akan semakin 
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meningkat seiring dengan semakin tingginya tingkat leverage. Fenomena ini 

didukung oleh hasil penelitian empiris, Soebyakto, Agustina, dan 

Mukhtaruddin (2015), dimana leverage memiliki pengaruh terhadap 

pengungkapan modal intelektual. 

2.1.10. Profitabilitas 

Susilowati dkk (2014) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan 

gambaran dari kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Profitabilitas 

merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan (laba). Analisis profitabilitas berguna untuk 

menilai kompensasi keuangan kepada penyedia pendanaan ekuitas dan 

keuangan, untuk mengevaluasi marjin laba dari aktivitas operasi, dan untuk 

menilai efektivitas dan intensitas aset dalam menghasilkan penjualan. Haniffa 

dan Cooke (2005) dalam Soebyakto, Agustina, dan Mukhtaruddin (2015) 

menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas akan semakin 

meingkatkan pengungkapan informasi sukarela kepada masyarakat. Karena 

semakin baik keuangan perusahaan akan meningkatkan pengungkapan 

termasuk pengungkapan modal intelektual. Profitabilitas perusahaan diukur 

dengan menggunakan Return on Assets (ROA) ratio.  

2.1.11. Umur Perusahaan 

Umur perusahaan merupakan awal perusahaan melakukan aktivitas 

operasional hingga dapat mempertahankan going concern perusahaan tersebut 

atau mempertahankan eksistensi dalam dunia bisnis. Umur perusahaan yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah lamanya perusahaan mulai beroperasi 
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hingga tahun ini. Semakin lama umur perusahaan semakin terlihat pula 

eksistensi perusahaan (going concern), sehingga semakin luas pula 

pengungkapan yang dilakukan yang berkaitan untuk menciptakan keyakinan 

pada pihak luar dalam kualitas perusahaannya.  

Oleh karena itu, perusahaan dengan umur yang lebih tua akan 

cenderung mengungkapkan informasi yang lebih lengkap, termasuk 

pengungkapan modal intelektual, karena pengungkapan informasi yang rinci 

dapat menarik perhatian masyarakat luas. Namun penelitian lain menunjukkan 

perusahaan yang umurnya lebih muda akan berupaya untuk mendapatkan 

tambahan modal dengan semakin banyak mengungkap informasi perusahaan 

termasuk modal intelektual. Hal ini di dukung dengan penelitian Soebyakto, 

Agustina, dan Mukhtaruddin (2015). 

2.1.12. Komisaris Independen 

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 

saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya 

yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau 

bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Pedoman Komisaris 

Independen). 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 stakeholders lainnya. Menurut Susilowati 

dkk (2014) komisaris independen sebagai pihak yang netral dalam perusahaan 
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diharapkan mampu menjembatani dengan aktivitas perusahaan dan 

mengendalikan perilaku para manajer perusahaan agar tidak merugikan 

pemegang saham. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Tujuan penelitian Soebyakto, Agustina, dan Mukhtaruddin (2015) 

adalah untuk meneliti tingkat intellectual capital disclosure dalam laporan 

tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini 

menguji hubungan antara intellectual capital disclosure sebagai variabel 

dependen dan corporate governance, ukuran perusahaan, leverage, 

profitabilitas, dan  umur perusahaan sebagai variabel independen. Sampel pada 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2009-2013. Teknik sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling method. Berdasarkan dari kriteria tersebut, sampel 

perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 131 perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan 

antara ukuran perusahaan, leverage, dan umur perusahaan terhadap ICD. 

Namun, good corporate governance dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh 

dalam ICD. Tingkat rata-rata intellectual capital disclosure masih sangat 

rendah yaitu sebesar 35,20% dari total 25 items  intellectual capital. Hal ini 

dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya intellectual capital 

disclosure dalam menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif 

perusahaan.  
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Penelitian Susilowati dkk (2014) yang meneliti pengaruh karakterisik 

perusahaan terhadap intellectual capital diclosure bertujuan untuk menguji dan 

menganalisa pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan modal 

intelektual yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan go public 

yang tergabung dalam indeks LQ 45 pada tahun 2012 dan 2013. Karakteristik 

perusahaan akan dilihat dari ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, 

struktur kepemilikan, dan komisaris independen. Dalam penelitian ini 

pengungkapan modal intelektual merupakan variabel dependen dan ukuran 

perusahaan, profitabilitas, leverage, struktur kepemilikan, dan komisaris 

independen sebagai variabel independen.  Teknik sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling method. Berdasarkan dari kriteria tersebut, sampel 

perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 59 perusahaan. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat uji regresi berganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, 

leverage, struktur kepemilikan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan 

intellectual capital. Sedangkan komisaris independen dan umur listing tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual capital. 

Penelitian Faradina (2015) ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

umur perusahaan, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan konsentrasi 

kepemilikan terhadap intellectual capital disclosure. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2014. Penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling untuk penentuan sampel dengan 
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jumlah populasi sebanyak 80 perusahaan dan sampel sebanyak 16 perusahaan. 

Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hanya ukuran 

perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. 

Sedangkan, umur perusahaan, leverage, profitabilitas, dan konsentrasi 

kepemilikan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan modal 

intelektual. 

Penelitian Nugroho (2012) bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

ukuran perusahaan, umur perusahaan, komisaris independen, leverage, dan 

konsentrasi kepemilikan terhadap intellectual capital disclosure. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 68 perusahaan manufaktur yang listing 

pada tahun 2010 di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, komisaris 

independen, leverage, dan konsentrasi kepemilikan tidak mempengaruhi 

pengungkapan modal intelektual. 

Tujuan penelitian Mentari, Ashari, dan Wijana (2016) adalah untuk 

mengetahui pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, 

leverage dan komisaris independen terhadap pengungkapan modal intelektual 

perusahaan manufaktur. Jenis data yang digunakan data kuantitatif dan sumber 

data adalah sekunder. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. Untuk 

menentukan sampel menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah 

sampel 66 perusahaan. Teknik analisis data adalah analisis regresi linier 

berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan 
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komisaris independen berpengaruh pada pengungkapan modal intelektual, 

sedangkan umur perusahaan, ukuran perusahaan dan leverage tidak 

berpengaruh pada pengungkapan modal intelektual. 

Penelitian  Ghosh & Mondal (2014) bertujuan untuk menguji bukti 

empiris tentang pengaruh ukuran komite audit, umur perusahaan, ukuran 

perusahaan, VAIC, profitabilitas, dan leverage terhadap  intellectual capital 

disclosure. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 perusahaan 

knowledge-intensive di India pada tahun 2009 sampai dengan 2012. Dengan 

menggunakan alat analisis regresi berganda, hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ukuran komite audit, umur, dan ukuran perusahaan mempunyai 

hubungan positif dengan intellectual capital disclosure. Sedangkan, VAIC, 

profitabilitas, dan leverage mempunyai hubungan negatif dengan intellectual 

capital disclosure. Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa perusahaan 

mempertimbangkan competitive advantage sehingga cenderung tidak 

melakukan pengungkapan informasi secara lengkap. 

Cahya (2013) menganalisis pengaruh kinerja modal intelektual, tingkat 

utang, ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite 

audit, konsentrasi kepemilikan saham dan umur listing terhadap luas 

pengungkapan modal intelektual. Sampel penelitian adalah perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 

penelitian tahun 2009 sampai 2011. Sampel dipilih menggunakan metode 

purposive sampling dan diperoleh 75 pengamatan yang menjadi sampel. Alat 

analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan pemenuhan uji asumsi 
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klasik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, 

jumlah rapat dewan komisaris, dan ukuran komite audit berpengaruh positif 

terhadap luas pengungkapan modal intelektual. Sedangkan, kinerja modal 

intelektual, tingkat utang, dan konsentrasi kepemilikan saham tidak 

berpengaruh terhadap luas pengungkapan modal intelektual. 

Penelitian Pratignya dan Khafid (2015) bertujuan untuk menganaisis 

pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan 

asing, kepemilikan pemerintah, tingkat modal intelektual, profitabilitas dan 

leverage terhadap luas pengungkapan modal intelektual. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011-2013 sejumlah 39 perusahaan. Metode pemilihan 

sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan terpilih 64 unit analisis 

sebagai sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi berganda. 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. Sedangkan kepemilikan asing dan kepemilikan pemerintah 

tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan modal intelektual. Saran untuk 

penelitian selanjutnya dapat menggunakan item pengungkapan modal 

intelektual dengan instrument yang sesuai dengan konteks bisnis di Indonesia. 

Penelitian Setianto dan Purwanto (2014) bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, leverage, profitabilitas, 
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tipe auditor, tingkat modal intelektual dan umur listing terhadap pengungkapan 

modal intelektual. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh perusahaan 

yang terdaftar dalam indeks kompas 100 bursa efek indonesia periode 2010-

2012. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dan 48 

perusahaan menjadi sampel dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, tipe auditor, 

umur listing berpengaruh signifikan terhadap intellectual capital disclosure. 

Sementara  leverage, profitability, dan tingkat modal intelektual tidak memiliki 

pengaruh terhadap intellectual  capital disclosure.  

Penelitian Aprisa (2015) bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran 

perusahaan, profitabilitas, tipe auditor dan tipe industri terhadap pengungkapan 

modal intelektual. Sampel yang digunakan adalah data sekunder yang tersedia 

dalam Bursa Efek Indonesia mengunakan laporan tahunan 100 perusahaan 

yang terdaftar dalam indeks kompas 100 pada tahun 2014. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ICD 

dengan nilai signifikansi 0,22. Tipe auditor memiliki pengaruh signifikan 

terhadap ICD dengan nilai signifikansi 0,000. Tipe Industri memiliki pengaruh 

signifikan terhadap ICD dengan nilai signifikansi 0,004. Dan profitabilitas 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ICD. 
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2.3. Pengembangan Hipotesis 

2.3.1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Intellectual Capital 

Disclosure 

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen dari seluruh modal saham yang dikelola. Manajemen dalam hal ini 

merupakan pihak pemegang saham. Jansen dan Meckling (1976) dalam 

Soebyakto, Agustina, dan Mukhtaruddin (2015) menyatakan bahwa semakin 

besar proposi kepemilikan manajerial maka akan semakin baik karena manajer 

akan semakin giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga 

adalah dirinya sendiri. Sebaliknya semakin kecil proporsi kepemilikan 

manajerial maka kemungkinan akan menyebabkan terjadinya konflik 

kepetingan. Dengan peningkatan proporsi saham manajerial maka kepentingan 

pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan 

manajerial. Pratignya dan Khafid (2015) menemukan hubungan positif antara 

kepemilikan manajerial dengan pengungkapan modal intelektual. Hasil ini 

mengungkapkan bahwa jika kepemilikan manajerial meningkat maka 

pengungkapan laporan keuangan juga akan semakin lengkap. Berdasarkan 

uraian di atas maka hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah:  

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap Intellectual Capital 

Disclosure. 
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2.3.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Intellectual Capital 

Disclosure 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya sebuah perusahaan 

yang diukur dengan mengetahui total aktiva yang dimiliki perusahaan. 

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori agensi yang dipaparkan oleh 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Soebyakto, Agustina, dan Mukhtaruddin 

(2015) yang menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan 

yang lebih besar dari pada perusahaan kecil. Selain itu, perusahaan besar 

cenderung lebih banyak mendapatkan sorotan publik dari pada perusahaan 

kecil. Perusahaan besar memiliki kegiatan usaha yang lebih kompleks yang 

nantinya dapat menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat 

dan lingkungannya dibanding perusahaan kecil, sehingga perlu dilakukan 

pengungkapan informasi yang  lebih untuk menunjukan pertanggung jawaban 

perusahaan. Salah satu pengungkapan informasi tersebut adalah pengungkapan 

sukarela yaitu pengungkapan modal intelektual. 

Penjelasan di atas juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

S Soebyakto, Agustina, dan Mukhtaruddin (2015), Faradina (2015), dan Ghosh 

& Mondal (2014) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap intellectual capital disclosure. Berdasarkan uraian di atas 

maka hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah:  

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Intellectual Capital 

Disclosure 
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2.3.3. Pengaruh Leverage Terhadap Intellectual Capital Disclosure 

Leverage adalah perbandingan antara dana-dana yang dipakai untuk 

membelanjai atau membiayai perusahaan atau perbandingan antara dana yang 

diperoleh dari eksternal perusahaan dengan dana yang disediakan pemilik 

perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) dalam Soebyakto, Agustina, dan 

Mukhtaruddin (2015) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan leverage 

yang tinggi memiliki dorongan untuk mengungkapkan informasi lebih banyak. 

Untuk mengurangi biaya keagenan serta asimetri informasi antara manajer 

dengan kreditur maka perusahaan akan melakukan pengungkapan secara lebih 

luas termasuk pengungkapan modal intelektual. Dengan demikian, semakin 

tinggi leverage perusahaan maka pengungkapan modal intelektual yang 

diungkapkan dalam laporan tahunan semakin banyak untuk membantu kreditur 

memperoleh informasi mengenai perusahaan. Sehingga apabila perusahaan 

membutuhkan dana pinjaman tambahan, kreditur yang telah mengetahui 

informasi tentang perusahaan dapat meminjamkannya dengan biaya yang 

rendah. 

Penelitian yang dilakukan Soebyakto, Agustina, dan Mukhtaruddin 

(2015) juga mendukung pejelasan di atas. Soebyakto, Agustina, dan 

Mukhtaruddin (2015) menemukan bahwa leverage berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan modal intelektual. Oleh karena itu, hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H3: Leverage berpengaruh positif terhadap Intellectual Capital Disclosure 
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2.3.4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Intellectual Capital Disclosure 

Profitabilitas merupakan gambaran dari kinerja manajemen dalam 

mengelola perusahaan. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

total aset, maupun modal sendiri. Banyak perusahaan cenderung 

mengungkapan secara lengkap hal yang dianggapnya baik untuk memperoleh 

nama baik di mata publik.  

Profitabilitas ini merupakan hal baik yang perlu diungkapkan secara 

detail oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi 

dapat menggunakan pengungkapan modal intelektual untuk membedakan 

dengan perusahaan lain yang kurang menguntungkan. Semakin tinggi tingkat 

profitabilitas akan semakin meningkatkan pengungkapan informasi sukarela 

kepada masyarakat. Karena semakin baik keuangan perusahaan akan 

meningkatkan pengungkapan termasuk pengungkapan modal intelektual.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilowati dkk 

(2014). Susilowati dkk (2014) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Berdasarkan uraian 

tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  

H4: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Intellectual Capital Disclosure 
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2.3.5. Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Intellectual Capital 

Disclosure 

Susilowati dkk (2014) menyatakan bahwa umur perusahaan  dapat 

menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing mulai dari 

perusahaan listing  di Bursa Efek Indonesia hingga tahun ini. Perusahaan yang 

berumur lebih tua memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang 

kebutuhan penggunanya mengenai informasi perusahaan. Semakin lama umur 

perusahaan semakin terlihat pula eksistensi perusahaan (going concern), 

sehingga semakin luas pula pengungkapan yang dilakukan yang berkaitan 

untuk menciptakan keyakinan pada pihak luar dalam kualitas perusahaannya 

(Nugroho, 2012). Oleh karena itu, perusahaan dengan umur yang lebih tua 

cenderung akan mengungkapkan informasi yang lebih lengkap, termasuk 

penungkapan modal intelektual, karena pengungkapan informasi yang rinci 

dapat sehingga dapat menarik perhatian masyarakat luas.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soebyakto, 

Agustina, dan Mukhtaruddin (2015). Soebyakto, Agustina, dan Mukhtaruddin 

(2015) menemukan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan modal intelektual. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah:  

H5 : Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap Intellectual Capital 

Disclosure 
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2.3.6. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Intellectual Capital 

Disclosure 

Komisaris independen menurut Susilowati dkk (2014) adalah pihak 

yang netral dalam perusahaan serta yang dapat mempengaruhi kemampuannya 

untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan 

perusahaan . Teori agensi mendasarkan hubungan antara pemegang saham dan 

manajer. Perbedaan kepentingan menyebabkan terjadinya asimetri informasi 

antara pemilik dan manajer perusahaan. 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. Dengan 

adanya komisaris independen diharapkan mampu menjembatani adanya 

asimetri informasi yang terjadi antara pihak pemegang saham dengan pihak 

manajer dengan cara pengungkapan modal intelektual secara lebih luas 

sehingga pihak yang berkepentingan akan mendapatkan informasi yang 

sebenarnya dari perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki 

komisaris independen akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih 

lengkap, termasuk penungkapan modal intelektual.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mentari, Ashari, 

dan Wijana (2016) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Berdasarkan uraian 

tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  
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H6 : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap Intellectual Capital 

Disclosure. 

 

2.3.7. Kerangka Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka teoritis 
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