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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang modal intelektual di Indonesia mulai berkembang sejalan

dengan kebutuhan perusahaan dalam meningkatkan pemberdayaan intangible 

assets sebagai salah satu faktor peningkatan daya saing perusahaan. Penelitian 

Lina (2013) menunjukkan bahwa umur perusahaan, ukuran perusahaan dan 

tingkat pertumbuhan berpengaruh terhadap faktor penentu pengungkapan modal 

intelektual. Sedangkan profitabilitas tidak menjadi faktor penentu pengungkapan 

modal intelektual. 

Hasil penelitian Susilowati, dkk (2014) menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan, Profitabilitas, leverage dan struktur kepemilikan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan umur 

perusahaan dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

modal intelektual. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Oktavianti dan Wahidahwati (2014). 

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan intellectual capital adalah ukuran perusahaan, 

umur perusahaan dan profitabilitas. Namun variabel leverage, komisaris 

Independen dan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan intellectual capital. 

Setianingrum (2014) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa hanya struktur 

kepemilikan yang berpengaruh secara signifikan terhadap intellectual



8 
 

 
 

 capital disclosure (ICD). Sedangkan variabel lain seperti ukuran perusahaan, 

basis perusahaan, profitabilitas, leverage dan umur perusahaan  tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap intellectual capital disclosure (ICD).  

Penelitian yang dilakukan Aprisa (2015) menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan, tipe auditor, tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan modal 

intelektual. Namun pada variabel profitabilitas tidak adanya pengaruh terhadap 

pengungkapan modal intelektual. 

Ashari dan Putra (2016) melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan 

bahwa variabel profitabilitas dan komisaris independen berpengaruh pada 

pengungkapan modal intelektual pada perusahaan-perusahaan manufaktur. 

Sedangkan variabel umur perusahaan, ukuran perusahaan dan leverage tidak 

berpengaruh pada pengungkapan modal intelektual pada perusahaan-perusahaan 

manufaktur di BEI. 

Penelitan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan modal 

intelektual juga dilakukan oleh Reditha dan Mayangsari (2016). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa umur perusahaan, tingkat pertumbuhan perusahaan dan 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik pengungkapan modal 

intelektual. Sedangkan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap 

praktik pengungkapan modal intelektual. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Agency Theory 

Teori keagenan merupakan salah satu teori yang mendasari penelitian 

tentang luas pengungkapan informasi sukarela. Teori ini menjelaskan hubungan 
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antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi agent dan pihak lain bertindak 

sebagai principal. Jensen dan Meckling (dalam Istanti, 2009) menyatakan jika 

terdapat dorongan kepentingan ekonomis yang sama-sama kuat dari kedua belah 

pihak dalam hubungan tersebut, maka dapat dimungkingkan manajer tidak dapat 

selalu mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan pemilik modal. 

Benturan kepentingan inilah yang kemudian disebut dengan istilah konflik 

keagenan.  

Biaya keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) dibagi menjadi tiga 

yaitu biaya the monitoring expenditures by the principal, the bonding 

expenditures by the agen, dan the residual loss. 

Purnomosidhi (2012) mengungkapkan bahwa pengungkapan sukarela modal 

intelektual digunakan untuk sarana mengurangi biaya keagenan ketika tingkat 

ketergantungan pada utang semakin tinggi. Ketika tingkat ketergantungan pada 

utang atau tingkat leverage semakin tinggi, principal atau peminjam dana akan 

lebih ingin mengawasi kinerja perusahaan yang mereka pinjamkan dana. Biaya 

pengawasan tersebut dapat disebut monitoring cost. 

Biaya keagenan yang kedua adalah bonding cost. Bonding cost merupakan 

biaya yang dikeluarkan agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak 

yang dapat merugikan para principal. Sedangkan the residual loss merupakan 

penurunan tingkat kesejahteraan (wealth) prinsipal maupun agen setelah adanya 

agency relationship.  
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Menurut Suhardjanto dan Wardhani (2010) mengemukakan bahwa salah 

satu cara mengurangi biaya keagenan tersebut adalah dengan meningkatkan 

pengungkapan (disclosure) pada laporan tahunan. 

2. Signalling Theory 

Menurut Spence (dalam Stephanie dan Yuyetta, 2012) teori sinyal 

mengasumsikan bahwa perusahaan akan mengirimkan sinyal ke pasar melalui 

pengungkapan informasi keuangan. Dengan mengungkapkan informasi termasuk 

informasi Intellectual Capital, perusahaan dapat lebih memberikan informasi 

mengenai kemampuan perusahaan dan keahlian perusahaan di bidangnya agar 

dapat menaikkan nilai perusahaan. 

Menurut Ahmed dan Courtis (dalam Purnomosidhi, 2006) perusahaan besar 

dan kinerja keuangannya yang baik (superior and profitable firm) cenderung 

mengirimkan sinyal positif (good news) lebih banyak untuk mengubah penilaian 

investor. Nuswandari (2009) mengartikan sebagai informasi mengenai hal-hal 

yang telah dilakukan manajer untuk mewujudkan keinginan pemilik. Bentuk 

sinyal positif yang dikirim perusahaan dapat berupa promosi atau informasi lain 

yang menurut pertimbangannya dapat meningkatkan kredibilitas dan kesuksesan 

perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan.  

3. Stakeholder Theory 

Berdasarkan teori stakeholder, manajemen organisasi diharapkan untuk 

melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh stakeholder mereka dan 

melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada stakeholder. Menurut 

Deegan (dikutip dalam ulum, 2009:4), teori ini menyatakan bahwa seluruh 
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stakeholder memiliki hak untuk disediakan informasi tentang bagaimana aktivitas 

organisasi mempengaruhi mereka (sebagai contoh melalui polusi, sponsorship, 

inisiatif pengamanan, dan lain-lain), bahkan ketika mereka memilih untuk tidak 

menggunakan informasi tersebut dan bahkan ketika mereka tidak dapat secara 

langsung memainkan peran yang konstruktif dalam kelangsungan hidup 

organisasi. 

Dalam konteks untuk menjelaskan konsep IC, teori stakeholder harus 

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

manajerial. Bidang etika berargumen bahwa seluruh stakeholder memiliki hak 

untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi dan manajer harus mengelola 

organisasi untuk keuntungan seluruh stakeholder (Deegan, 2004). Ketika manajer 

mampu mengelola organisasi secara maksimal, khususnya dalam upaya 

penciptaan nilai bagi perusahaan, maka itu artinya manajer telah memenuhi aspek 

etika dan teori ini. Penciptaan nilai (value creation) dalam konteks ini adalah 

dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki perusahaan, baik karyawan 

(human capital), aset fisik (physical capital), maupun structural capital. 

Pengelolaan yang baik atas seluruh potensi ini akan menciptakan value added 

bagi perusahaan yang kemudian dapat mendorong kinerja keuangan perusahaan 

untuk kepentingan stakeholder (Ulum, 2009:5). 

4. Legitimacy Theory 

Perspektif teori legitimasi menurut Deegan (dikutip dalam Ulum, 2009:6) 

menyatakan bahwa suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan 

aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan 
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oleh komunitas. Berdasarkan teori legitimasi, organisasi harus secara 

berkelanjutan menunjukkan telah beroperasi dalam perilaku yang konsisten 

dengan nilai sosial (Guthrie dan Parker, 1989 dalam Ulum, 2009:7). Hal ini 

seringkali dapat dicapai melalui pengungkapan (disclosure) dalam laporan 

perusahaan. 

Ulum (2009:8) menjelaskan bahwa, teori legitimasi berhubungan erat 

dengan pelaporan IC dan juga erat hubungannya dengan penggunaan metode 

content analysis sebagai ukuran dari pelaporan tersebut. Perusahaan cenderung 

melaporkan IC jika mereka memiliki kebutuhan khusus untuk melakukannya. Hal 

ini mungkin terjadi ketika perusahaan menemukan bahwa perusahaan tersebut 

tidak mampu melegitimasi statusnya berdasarkan tangible assets yang umumnya 

dikenal sebagai simbol kesuksesan perusahaan.  

5. Intellectual Capital 

Mouritsen (dalam Purnomosidhi, 2006) berpendapat bahwa modal 

intelektual merupakan masalah pengetahuan organisasi yang luas dan bersifat 

unik bagi perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan secara terus menerus 

beradaptasi dengan kondisi yang selalu berubah. Sementara itu, Kooistra dan 

Zijlstra (dalam Purnomosidhi, 2006) mengungkapkan bahwa pengetahuan yang 

dimiliki organisasi terdapat baik dalam tataran individual maupun organisasional. 

Pada tataran individual, modal intelektual mencakup pengetahuan, keterampilan 

dan bakat. Sebaliknya pada tataran organisasional, modal intelektual meliputi  

database, teknologi, metode-metode, prosedur-prosedur, dan budaya 

organisasional.  
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Sawarjuwono (2003), menyatakan bahwa modal intelektual terdiri dari tiga 

elemen utama yaitu: 

a. Human Capital merupakan lifeblood dalam modal intelektual. Disinilah 

sumber innovation dan improvement, tetapi merupakan komponen yang sulit 

untuk diukur. Human capital juga merupakan tempat bersumbernya 

pengetahuan yang sangat berguna, keterampilan, dan kompetensi dalam suatu 

organisasi atau perusahaan. Human capital mencerminkan kemampuan 

kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan 

pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan 

tersebut. Human capital akan meningkat jika perusahaan mampu 

menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya. Brinker (dalam 

Purnomosidhi, 2005) memberikan beberapa karakteristik dasar yang dapat 

diukur dari modal ini, yaitu training programs, credential, experience, 

competence, recruitment, mentoring, learning programs, individual potential 

and personality. 

b. Structural Capital atau Organizational Capital (modal organisasi) 

Merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses 

rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk 

menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara 

keseluruhan, misalnya: sistem operasional perusahaan, proses manufakturing, 

budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk intellectual 

property yang dimiliki perusahaan. Seorang individu dapat memiliki tingkat 

intelektualitas yang tinggi, tetapi jika organisasi memiliki sistem dan prosedur 
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yang buruk maka modal intelektual tidak dapat mencapai kinerja secara 

optimal dan potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. 

c. Relational Capital atau Costumer Capital (modal pelanggan) merupakan 

komponen modal intelektual yang memberikan nilai secara nyata. Relational 

capital merupakan hubungan yang harmonis atau association network yang 

dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari para 

pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari pelanggan yang loyal dan 

merasa puas akan pelayanan perusahaan yang bersangkutan, berasal dari 

hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar. 

Relational capital dapat muncul dari berbagai bagian diluar lingkungan 

perusahaan yang dapat menambah nilai bagi perusahaan tersebut. 

6. Intellectual Capital Disclosure (ICD)  

Pengungkapan IC dapat dikatakan sebagai laporan intellectual capital atau 

intellectual capital statement. Intellectual capital statement melaporkan aktivitas 

perusahaan dalam mengelola pengetahuan (knowledge management). Perusahaan 

melaporkan sumber daya pengetahuan yang dimiliki yang terkombinasi menjadi 

kemampuan, yang membuat perusahaan mampu melakukan sesuatu (Sihotang dan 

Winata, 2008 dalam Puasanti, 2013). 

Goh dan Lim (2004), dalam Kumala (2011) menyatakan bahwa informasi 

mengenai Intellectual Capital adalah salah satu informasi yang dibutuhkan oleh 

investor, hal ini dikarenakan informasi mengenai Intellectual Capital 

menyebabkan investor dapat lebih baik menilai kemampuan perusahaan dalam 

menciptakan kekayaan di masa datang. Pengungkapan tersebut membantu 



15 
 

 
 

stakeholder untuk mengurangi persepsinya tentang risiko sehubungan dengan 

entitas dan dapat menurunkan biaya modal perusahaan. 

7. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan salah satu cara untuk mengukur kinerja 

perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan dengan cara ini dapat memotivasi 

karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar 

perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar menghasilkan tindakan dan hasil 

yang diinginkan (Lina, 2013). Dalam menghasilkan profitabilitas, perusahaan 

melakukan pengungkapan modal intelektual pada laporan tahunan untuk 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aset, maupun modal sendiri. 

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas 

menggunakan return on asset (ROA). Menurut Hanafi dan Halim (2003:27), 

Return on Asset (ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan 

dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu. 

Dengan mengetahui ROA, kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien 

dalam menggunakan aktivanya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan 

keuntungan. 

8. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan. 

Sudarmadji dan Sularto (2007), besarnya ukuran perusahaan dapat dinyatakan 

dalam total aktiva, total penjualan dan kapitalisasi pasar. Perusahaan yang 
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memiliki total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula 

ukuran perusahaan itu. Dari ketiga pengukuran, nilai aktiva relatif lebih stabil 

dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan total penjualan dalam 

pengukuran ukuran perusahaan.  

Purnomosidhi (2006), menyatakan ukuran perusahaan digunakan sebagai 

variabel independen dengan asumsi bahwa perusahaan yang lebih besar 

melakukan aktivitas yang lebih banyak dan biasanya memiliki banyak unit usaha 

dan memiliki potensi penciptaan nilai jangka panjang. Meckling dalam Sutanto 

(2010), dalam agency theory menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya 

keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil, sehingga konsekuensinya 

perusahaan besar didorong untuk mengungkapkan lebih banyak tentang informasi 

voluntary, seperti modal intelektual, untuk mengurangi biaya keagenan yang 

dikeluarkan.  

9. Leverage  

Leverage adalah perbandingan antara dana yang diperoleh dari pihak 

ekstern perusahaan (kreditor) berupa hutang, terhadap dana yang disediakan oleh 

pemilik perusahaan (Makmun, dalam Sutanto dan Supatmi, 2012).  

Leverage mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup selama 

jangka waktu yang panjang. Kreditor jangka panjang dan pemegang saham 

berkepentingan dalam leverage perusahaan, terutama kesanggupannya membayar 

bunga atau pokok pinjaman jatuh tempo. 
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C. Perumusan Hipotesis 

Salah satu mekanisme untuk membedakan perusahaan yang memiliki 

profitabilitas tinggi dengan yang tingkat profitabilitasnya rendah adalah dengan 

cara pengungkapan sukarela (meek, et al., 1995 dalam Purnomosidhi, 2006). 

Fenomena ini didasarkan pada signalling hyphotesis yang menyatakan bahwa 

superior and profitable firm cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi 

kepada investor (Ahmed dan Courtis, 1999 dalam Purnomosidhi, 2006).  

Haniffa dan Cooke (2005) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

profitabilitas akan semakin banyak mengungkapkan informasi sukarela ke publik. 

Karena semakin besar dukungan finansial perusahaan akan semakin banyak 

pengungkapan informasi termasuk intellectual capital disclosure. Profitabilitas 

memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan perusahaan artinya 

semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin banyak pula intellectual 

capital disclosure. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Susilowati, dkk (2014) 

yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan modal intelektual Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah:  

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan modal 

intelektual 

Berdasarkan teori agensi, perusahaan berukuran besar dengan banyak 

shareholders memilki biaya agensi yang lebih tinggi karena perusahaan besar 

harus menyampaikan pelaporan keuangan yang lengkap kepada shareholders 

sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen. Praktik Intellectual Capital 
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Disclosure dalam hal pertanggungjawaban manajemen tersebut merupakan usaha 

untuk mengurangi besarnya agency cost.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan intellectual 

capital yang dilakukan perusahaan adalah ukuran perusahaan. Semakin besar 

ukuran perusahaan, semakin tinggi pula tuntutan terhadap keterbukaan informasi 

dibanding perusahaan yang lebih kecil. Dengan mengungkapkan informasi yang 

lebih banyak, perusahaan mencoba mengisyaratkan bahwa perusahaan telah 

menerapkan prinsip-prinsip manajemen perusahaan yang baik (Nugroho, 2012). 

Tidak hanya itu, perusahaan yang lebih besar mungkin akan memiliki lebih 

banyak pemegang saham, berarti juga memerlukan lebih banyak pengungkapan 

yang dikarenakan tuntutan dari para pemegang saham dan analisis pasar modal.  

Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi pula 

tingkat pengungkapannya tentang modal intelektual di dalam laporan tahunan. 

Purnomosidhi (2006) menemukan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan. 

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan modal 

intelektual 

Leverage adalah perbandingan antara dana yang diperoleh dari kreditor 

(utang) dengan dana dari pemilik perusahaan. Dari perspektif teori agensi, 

Purnomosidhi (2006) mengatakan, perusahaan dengan tingkat leverage yang 

tinggi akan memiliki biaya keagenan yang tinggi pula. Ini diakibatkan karena 

pada perusahaan seperti itu terdapat potensi untuk mentransfer kekayaan dari 

debtholder kepada pemegang saham atau manajer. Untuk mengurangi biaya 
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keagenan tersebut, perusahaan dituntut untuk mengungkapkan informasi lebih 

banyak termasuk modal intelektualnya.  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Stephani dan Yuyetta 

(2011) bahwa pengungkapan modal intelektual berpengaruh positif pada tingkat 

pengungkapan modal intelektual. 

H3 : Leverage berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan modal 

intelektual 

D. Rerangka Pemikiran 

Hubungan antara beberapa karakteristik perusahaan sebagai variabel 

independen dengan pengungkapan modal intelektual sebagai variabel dependen 

secara sistematis dapat digambarkan dalam kerangka teoritis seperti terlihat pada 

gambar dibawah ini. 
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Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 


