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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh: 

1. Monica Villanueva-Villar (2016) 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komposisi dan 

struktur dewan terhadap nilai perusahaan. Variabel independen yang digunakan 

adalah Ukuran dewan, Dewan Independen, Ketentuan Dewan, dan Dualitas CEO. 

Variabel dependen adalah nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan 

Tobins’Q. Sampel di dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar 

di Spanish Stock Exchange pada tahun 2004-2012. Alat uji yang digunakan adalah 

Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan Ukuran dewan dan 

Dewan independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan 

Dualitas CEO dan Ketentuan Dewan tidak memiliki pengaruh signifikan. 

Persamaan : 

Berikut ini adalah persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu : 

A. Memilih topik nilai perusahaan 

B. Salah satu variabel yang digunakan adalah ukuran dewan
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Perbedaan : 

Berikut ini adalah perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu : 

A. Penelitian terdahulu mengukur nilai perusahaan dengan Tobins’Q sedangkan 

penelitian ini menggunakan rumus PBV. 

B. Penelitian terdahulu menggunakan sampel seluruh perusahaan yang listing di 

Bursa Efek Spanyol sedangkan penelitian ini menggunakan sampel seluruh 

perusahaan sektor pertambangan yang listing di Asia Tenggara. 

C. Penelitian terdahulu menggunaka Regresi linear berganda sedangkan 

penelitian ini menggunakan SEM-PLS. 

2. Yao Liu dan Witsaroot Paariyaprasert (2015) 

 Penelitian ini mengambil topik tentang Nilai Perusahaan. Variabel 

Independen yang digunakan adalah Dualitas CEO, Ukuran Dewan, Direktur 

Independen dan Proporsi Direktur Independen. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang listing di Shanghai Stock Exchange 

China pada tahun 2007-2011. Dalam penelitian ini nilai perusahaan diukur dengan 

Tobin’s Q. Alat uji yang digunakan adalah Regresi liner berganda. Hasil penelitian 

ini adalah seluruh variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai perusahaan 

kecuali Dualitas CEO yang memiliki pengaruh signifikan negatif. 

Persamaan : 

Berikut ini adalah persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu : 

A. Topik penelitian adalah Nilai perusahaan. 

B. Salah satu variabel independennya adalah Ukuran Dewan. 
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Perbedaan : 

Berikut ini adalah perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu : 

A. Penelitian terdahulu menggunakan Tobins’Q untuk mengukur nilai perusahaan, 

sedangkan penelitian ini menggunakan PBV. 

B. Penelitian terdahulu menggunakan sampel seluruh perusahaan yang listing di 

Shanghai Stock Exchange China pada tahun 2007-2011 sedangkan penelitian 

ini menggunakan sampel seluruh perusahaan tambang di Asia Tenggara pada 

tahun 2014-2016. 

C. Penelitian terdahulu menggunakan regresi linear berganda sedangkan penelitian 

ini menggunakan SEM-PLS. 

3. Kashif Rashid Sardar M.N Islam (2013) 

 Penelitian ini menggunakan topik tentang Nilai Perusahaan. Variabel 

Independen yang digunakan adalah Dualitas CEO, Ukuran Dewan, Debt to Equity 

Ratio, Pemegang saham mayoritas, Likuiditas dan efisensi pasar. Sampel penelitian 

ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Kuala Lumpur Stock Exchange pada 

tahun 2000-2003. Nilai perusahaan diukur dengan Tobin’s Q. Alat Uji yang 

digunakan adalah Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian ini adalah Ukuran 

Dewan memiliki pengaruh signifikan positif sedangkan dualitas CEO berpengaruh 

signifikan negatif terhadaap Nilai perusahaan. 

Persamaan : 

Berikut ini adalah persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu : 

A. Topik penelitian adalah Nilai perusahaan. 

B. Salah satu variabel independennya adalah Ukuran Dewan. 
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Perbedaan : 

Berikut ini adalah perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu : 

A. Penelitian terdahulu menggunakan Tobins’Q untuk mengukur nilai perusahaan, 

sedangkan penelitian ini menggunakan PBV. 

B. Penelitian terdahulu menggunakan sampel seluruh perusahaan yang listing di 

Kuala Lumpur Stock Exchange pada tahun 2000-2003 sedangkan penelitian ini 

menggunakan sampel seluruh perusahaan tambang di Asia Tenggara pada tahun 

2014-2016. 

C. Penelitian terdahulu menggunakan regresi linear berganda sedangkan penelitian 

ini menggunakan SEM-PLS. 

4. Dimitrios Maditinos et al (2011) 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal intelektual  

terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan. Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah 96 perusahaan yang terdaftar di Athens Stock Exchange (ASE) 

pada tahun 2006-2008. Dalam penelitian ini modal intelektual diukur dengan 

VAIC™, Kinerja keuangan diukur dengan ROE, serta nilai perusahaan diukur 

menggunakan PBV. Alat uji yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa modal intelektual tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Nilai perusahaan dan Kinerja keuangan. 

Persamaan : 

Berikut ini adalah persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu : 

A. Topik penelitian adalah nilai perusahaan. 



13 
 

 
 

B. Mengukur Modal intelektual dengan VAIC™ serta mengukur nilai perusahaan 

dengan Price to Book Value (PBV). 

C. Menggunakan variabel independen modal intelektual. 

Perbedaan : 

Berikut ini adalah perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu : 

A. Penelitian terdahulu melakukan penelitian di Negara Yunani sedangkan pada 

penelitian ini melakukan penelitian di Negara yang tergabung dalam ASEAN. 

B. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Athens 

Stock Exchange (ASE) sedangkan penelitian ini mengambil sampel perusahaan 

yang listing di Asia Tenggara. 

C. Penelitian terdahulu menggunakan regresi linear berganda sedangkan penelitian 

ini menggunakan SEM-PLS. 

5. Ming Chin Chen et al (2005) 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh 

modal intelektual terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan. Sampel yang 

digunakan adalah seluruh perusahaan yang listing di Taiwan. Dalam penelitian ini 

modal intelektual diukur dengan VAIC™, Kinerja keuangan diukur dengan ROE, 

serta nilai perusahaan diukur menggunakan PBV. Alat uji yang digunakan adalah 

regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modal Intelektual 

berpengaruh signifikan terhadap Nilai perusahaan dan Kinerja keuangan. 

Persamaan : 

Berikut ini adalah persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu : 

A. Memilih topik Nilai Perusahaan. 



14 
 

 
 

B. Mengukur Modal intelektual dengan VAIC™ serta mengukur nilai perusahaan 

dengan Price to Book Value (PBV). 

C. Menggunakan variabel independen modal intelektual. 

Perbedaan : 

Berikut ini adalah perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu : 

A. Penelitian terdahulu menggunakan dua variabel dependen yaitu Nilai 

perusahaan dan kinerja keuangan, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan 

satu variabel dependen yaitu Nilai Perusahaan. 

B. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan yang listing di Taiwan, 

sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan tambang yang listing 

di Asia Tenggara pada tahun 2014-2016. 

C. Penelitian terdahulu menggunakan Regresi Linear Berganda, sedangkan 

penelitian ini menggunakan SEM PLS. 

Berikut ini adalah matriks penelitian untuk variabel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini : 

Tabel 1.2 

MATRIKS HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

No Peneliti 
Ukuran 

Dewan 

Dewan 

Independen 
Gender 

Modal 

Intelektual 

1. Eni Puji Astuti (2017) - - TS - 

2. Villar (2016) S S - - 

3. Paariyaprasert (2015) TS TS - - 

4. Diva Cicilya (2014) - - - S 

5. M.N Islam (2013) S - - - 

6. Ni Made Sunarsih - - - TS 

7. Maditinos (2011) - - - TS 

8. Yuniasih (2010) - - - TS 

9. Noor Afza Amran (2009) S - - - 

10. Kusumastuti. S (2006) - - S - 

11. Ming Chin Chen (2005) - - - S 

Sumber : diolah 

Keterangan : S = Signifikan, TS= Tidak Signifikan 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Teori Agensi diprakarsai oleh Jensen dan Meckling (1976) yang 

mendefinisikan hubungan agensi sebagai sebuah perjanjian dimana satu orang atau 

lebih (principal) yang menugaskan orang lain (agent) untuk melakukan beberapa 

pekerjaan demi kepentingan mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa 

otoritas pengambilan keputusan agen. Berdasarkan pernyataan tersebut, menjadi 

sebuah keharusan bagi setiap manajer untuk bertindak sesuai keinginan pemegang 

saham (principal), yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. 

 Salah satu pendapat dari teori agensi adalah siapapun yang 

menimbulkan biaya pemantauan atau biaya apapun yang timbul, yang akan 

menanggung biaya tersebut adalah para pemegang saham atau investor. Misalnya 

ketika timbul biaya pengawasan obligasi maka suku bunga akan semakin tinggi, 

sehingga nilai perusahaan bagi investor tersebut akan semakin rendah.. 

 Eisenhardt (dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2008), menyatakan bahwa 

teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu : 

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri 

2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang 

3. Manusia selalu menghindari resiko 

 Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut maka manajer 

cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya dan hal tersebut memicu 

terjadinya konflik keagenan. Oleh karena itu teori keagenan lebih menekankan pada 

penentuan kontrol yang efisien dalam hubungan antara pemilik dan agen. Dengan 
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demikian dibutuhkan kontrak yang efisien yaitu kontrak yang jelas untuk masing-

masing pihak yang berisi tentang hak dan kewajiban, dengan demikian dapat 

meminimumkan konflik keagenan. 

 Organisasi atau badan usaha umumnya mempunyai tiga jenjang 

manajemen, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen 

pelaksana. Manajemen puncak adalah jenjang manajemen tertinggi dalam suatu 

perusahaan, biasanya terdiri atas dewan direksi dan direksi utama. Dewan direksi 

tugasnya adalah memutuskan hal-hal yang sangat penting sifatnya bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. Manajemen puncak bertugas menetapkan 

kebijaksanaan operasional dan membimbing interaksi organisasi dengan 

lingkungan (Alam, 2006). Apabila manajemen puncak mengambil keputusan dan 

langkah yang tepat untuk keberlangsungan perusahaan, maka akan meningkatkan 

kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dengan kata lain, kinerja perusahaan yang 

baik akan berimbas pada nilai perusahaan. 

2.2.2 Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) 

 Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana 

saja perusahaan bertanggungjawab (R.E Freeman., 1983). Selain itu, teori ini juga  

mempertimbangkan posisi stakeholder yang dianggap memiliki kekuasaan dan 

kekuatan yang besar. Kelompok Stakeholder menjadi pertimbangan yang paling 

utama bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan dan tidak mengungkapkan 

suatu informasi di dalam laporan keuangan (Ulum, 2009). 
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 Para stakeholder memiliki wewenang untuk mempengaruhi manajemen 

dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki perusahaan. Pengelolaan potensi yang 

baik akan mampu menciptakan value added yang nantinya akan berperan sebagai 

orientasi para stakeholder dalam mengintervensi manajemen (Ulum, 2009). Para 

pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan supplier memegang peranan penting 

dalam suatu organisasi. Oleh karena itu perusahaan harus memperhitungkan 

kepentingan dan nilai dari stakeholder. 

 Dalam teori ini membahas tentang perusahaan yang akan memilih 

secara sukarela dalam pengungkapan informasi kinerja lingkungan, sosial, dan 

intelektual mereka melebihi permintaan wajib. Dengan kata lain, penilaian atas 

modal intelektual sangat penting karena penilaian tersebut akan bermanfaat bagi 

kepentingan stakeholder dalam memberikan nilai bagi perusahaan. 

2.2.3 Nilai Perusahaan 

 Nilai Perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh 

harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang 

merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan (Harmono, 2009). 

Nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang 

saham yang dicerminkan dengan tingginya harga saham. Untuk mencapai nilai 

perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada 

profesional yang diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris (Rika & 

Islahuddin, 2008). 
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 Penelitian ini menggunakan Price to Book Value (PBV) sebagai proksi 

dalam mengukur nilai perusahaan. Price to book value (PBV) adalah rasio yang 

menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan overvalued atau 

undervalued nilai buku saham tersebut (Fakhrudin & Sopian, 2001). Price to book 

value (PBV) yang tinggi membuat investor lebih percaya terhadap prospek masa 

depan perusahaan. Rumus untuk menghitung nilai perusahaan dengan 

menggunakan price to book value (PBV) yaitu : 

   PBV = Harga Pasar per lembar saham biasa 

         Nilai buku per lembar saham 

  Nilai Buku = Total Ekuitas / Jumlah Saham yang beredar 

2.2.4 Good Corporate Governance (GCG) 

 Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk 

semua stakeholders. Corporate Governance didefiniskan oleh IICG (Indonesian 

Institute of Corporate Governance) sebagai proses dan struktur yang diterapkan 

dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai 

pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan 

stakeholders yang lain. Menurut FCGI (2001) pengertian Good Corporate 

Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan pemegang 

saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, 

serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan 

hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur 

dan mengendalikan perusahaan. 
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 Good Corporate Governance memiliki prinsip-prinsip dasar. Secara 

umum terdapat lima prinsip dasar yaitu: transparency, accountability, 

responsibility, independency, dan  fairness (Mas Achmad, 2005). Prinsip-prinsip 

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Transparency (Keterbukaan Informasi). 

2. Accountability (Akuntabilitas). 

3. Responsibilitas (Pertanggungjawaban). 

4. Independency (Kemandirian). 

5. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran). 

 Pasal 1 ayat 4-6 UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa terdapat tiga 

organ di dalam sebuah Perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Sahan (RUPS), 

Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan direksi merupakan organ perseroan 

yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk 

kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili 

perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar 

perseroan (Pasal 1 ayat 5 UU PT). Menurut Pasal 108 ayat (1) dewan komisaris 

bertanggung jawab dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurus, 

jalannya kepengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha 

Perseroan, dan memberi nasehat kepada Dewan Direksi.  

 Komposisi Dewan dapat mempengaruhi atau mengawasi keputusan 

keuangan dan memastikan pilihan manajemen sudah efektif, sehingga prinsip dasar 

Good Corporate Governance (GCG) bisa terpenuhi secara maksimal. Steen (2005) 

menyatakan bahwa komposisi dewan membuat keputusan untuk mengalokasikan 
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kursi dewan kepada manajer dan anggota dewan yang berpotensi serta memiliki 

kapasitas di dalam sebuah perusahaan. Komposisi dewan di dalam penelitian ini di 

ukur dengan 3 proksi yaitu Ukuran Dewan, Dewan Independen, dan Gender 

Dewan. 

 Ukuran dewan adalah banyaknya jumlah dewan yang ada di sebuah 

perusahaan. Ukuran dewan yang kecil berdampak baik pada kinerja perusahaan, 

karena akan lebih efektif untuk mengawasi tindakan manajemen. Kemudian fungsi 

dari dewan itu sendiri akan lebih efektif dan mudah ketika dewan akan membuat 

keputusan yang tepat waktu. Ukuran dewan diukur dengan menggunakan jumlah 

seluruh anggota dewan yang berada di perusahaan (Liu & Pariyaprasert, 2015) 

 Banyak literatur menjelaskan bahwa meningkatkan ukuran dewan 

memiliki dua efek yang bertolak belakang bagi perusahaan yaitu pengawasan yang 

lebih baik, serta pembuatan keputusan yang kaku (Harford, 2008). Dampak ukuran 

dewan pada kinerja perusahaan adalah pertama, ukuran dewan yang besar 

membantu perusahaan dalam mencari pengalaman yang lebih luas dan memperluas 

hubungan dengan lingkungan eksternal. Kedua, Ukuran dewan yang besar dapat 

memperlambat proses pembuatan keputusan.  

 Di antara banyaknya anggota dewan yang ada dalam perusahaan 

terdapat dewan independen. Dewan Independen adalah anggota dewan komisaris 

yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham 

ataupun hubungan keluarga dengan anggota dewan lainnya, direksi ataupun 

pemegang saham pengendali atau hubungan istimewa lain yang dapat mengurangi 

tingkat independennya. Tugas dewan Independen adalah untuk mendorong adanya 
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lingkungan kerja yang objektif dan menempatkan kewajaran serta kesetaraan di 

antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan 

stakeholder lainnya. Dewan Independen diukur dengan Persentase proporsi dewan 

independen terhadap total keseluruhan jumlah anggota dewan. 

 Board diversity menjadi hal yang menarik untuk disimak berkaitan 

dengan corporate governance karena masih adanya anggapan bahwa pria yang 

lebih pantas menduduki jabatan penting dalam perusahaan. Masih sedikitnya 

wanita yang ditempatkan diposisi puncak mungkin disebabkan oleh adanya 

pandangan yang berbeda tentang penyebab kesuksesan yang diraih pria dan wanita. 

Kesuksesan pria dianggap karena kemampuan yang tinggi (dalam hal talenta atau 

kecerdasan), sedangkan kesuksesan wanita dianggap lebih disebabkan oleh faktor 

keberuntungan (Crawford, 2006) 

 Namun di sisi lain, wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat 

tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti dibandingkan pria. Sisi inilah 

yang membuat wanita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Untuk itu 

dengan adanya wanita dalam jajaran direksi dikatakan dapat membantu mengambil 

keputusan yang lebih tepat dan berisiko lebih rendah. Gender Dewan diukur dengan 

menggunakan variabel dummy. 

2.2.5 Modal Intelektual 

Modal Intelektual adalah nilai total dari suatu perusahaan yang 

menggambarkan aset tidak berwujud (Intangible Assets) perusahaan yang 

bersumber dari tiga pilar, yaitu modal manusia, struktural dan pelanggan (Arfan, 

2008). Bontis (2001) menyatakan bahwa secara umum, para peneliti 
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mengidentifikasi tiga konstruk utama dari modal intelektual, yaitu : Human capital 

(HC), Structural Capital (SC), dan Customer Capital (CC). Secara sederhana 

Human Capital merepresentasikan individual knowledge stock suatu organisasi 

yang direpresentasikan oleh karyawannya. Structural Capital meliputi seluruh non-

human storehouses of knowledge dalam organisasi. Customer Capital merupakan 

pengetahuan yang melekat dalam marketing channels dan customer relationship 

dimana suatu organisasi mengembangkan hal tersebut melalui proses berbisnis 

(Bontis, 2001). 

 Metode yang digunakan untuk mengukur modal intelektual adalah 

metode yang diciptakan oleh Pulic (1998) yaitu VAIC™ (Value Added Intellectual 

Coefficient). Metode ini terdiri dari 3 rasio yaitu : 

1. Value Added Human Capital - VAHU adalah indikator efisiensi nilai 

tambah modal manusia. VAHU merupakan rasio dari Value Added (VA) 

terhadap Human Capital (HC). Hubungan ini mengindikasikan 

kemampuan tenaga kerja untuk menghasilkan nilai bagi perusahaan dari 

dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tersebut. Rasio ini 

menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang 

diinvestasikan dalam human capital (HC) terhadap value added 

organisasi. VAHU dihitung dengan menggunakan rumus : 

𝑉𝐴𝐻𝑈 =
𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝐴𝑑𝑑𝑒𝑑

𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
=

Nilai Tambah

Total gaji dan upah
 

 Keterangan :  

Value Added (VA) = Pendapatan-Beban (Kecuali beban gaji Karyawan) 
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2. Structural Capital Value Added - STVA menunjukkan kontribusi 

structural capital (SC) dalam penciptaan nilai (Firmansyah, 2012). 

STVA merupakan rasio dari SC terhadap VA. Rasio ini mengukur jumlah 

SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari VA dan 

merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai. 

Artinya, semakin besar kontribusi HC dalam value creation, maka akan 

semakin kecil kontribusi SC dalam hal tersebut Gema (2012) STVA 

dihitung dengan menggunakan rumus : 

𝑆𝑇𝑉𝐴 =
𝑆𝐶

𝑉𝐴
=

Modal Struktural (VA − HC)

Nilai tambah
 

Keterangan : 

Value Added (VA) = Pendapatan-Beban (Kecuali beban gaji Karyawan) 

Structural Capital (SC) = Value Added – Human Capital 

3. Value Added Capital Employed – VACA adalah indikator untuk VA yang 

diciptakan oleh satu unit dari physical capital/capital employed (CE). 

VACA merupakan rasio dari VA terhadap CE. Rasio ini menunjukkan 

kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari CE terhadap value added 

organisasi. Pulic berasumsi bahwa jika 1 unit dari CE menghasilkan 

return yang lebih besar daripada perusahaan yang lain, maka perusahaan 

tersebut dikatakan telah memanfaatkan CE (dana yang tersedia) sebagai 

bagian dari modal intelektual yang lebih baik (Ulum, 2008). VACA 

dihitung dengan menggunakan rumus : 

𝑉𝐴𝐶𝐴 =
𝑉𝐴

𝐶𝐴
=

Nilai Tambah

Total ekuitas
 

Terakhir, untuk menghitung VAIC™ digunakan rumus : 
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VAIC™=VAHU + STVA + VACA 

Keterangan : 

VAHU = Value Added Human Capital 

STVA = Structural Capital Value Added 

VACA = Value Added Capital Employed 

2.2.6 Hubungan antara Komposisi Dewan dengan Nilai Perusahaan 

Teori Agensi menyatakan bahwa perusahaan (Agen) harus menjalankan 

tugas yang diberikan oleh pemegang saham (Principal). Perusahaan juga harus 

memperhatikan kemakmuran pemegang saham. Keinginan mereka umumnya 

adalah harga saham yang tinggi serta kinerja perusahaan yang baik. Dewan yang 

berada di dalam sebuah perusahaan berperan penting dalam merealisasikan 

keinginan principal tersebut. 

Komposisi Dewan berpengaruh pada kinerja perusahaan melalui dua 

jalan. Pertama, memeiliki lebih banyak dewan independen akan mempermudah 

dalam aktivitas evaluasi dan pengawasan. Kedua, di sisi lain memiliki lebih banyak 

dewan akan membuat kinerja perusahaan menjadi lebih baik karena mereka 

memiliki kepentingan yang sama. Kemudian selain ukuran dan dewan independen, 

adanya gender wanita juga mampu membantu merealisasikan tujuan perusahaan. 

Hal ini disebabkan oleh sifat dasar wanita yang cenderung lebih bersikap hati-hati, 

menghindari risiko, teliti dan cermat daripada gender laki-laki. Jadi kombinasi 

antara ketiga unsur di dalam komposisi dewan ini dapat membantu perusahaan 

dalam memenuhi keinginan principal.  

Penelitian yang dilakukan oleh Villar (2016) dan Islam (2013) 

menemukan bahwa Ukuran dewan dan Dewan Independen berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kusumastuti 
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(2006) menyatakan bahwa Gender Dewan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

2.2.7 Hubungan antara Modal Intelektual dengan Nilai perusahaan 

Teori stakeholder menjelaskan bahwa seluruh aktivitas perusahaan 

bermuara pada penciptaan nilai/value creation, kepemilikan serta pemanfaatan 

sumber daya intelektual memungkinkan perusahaan mencapai keunggulan bersaing 

dan meningkatkan nilai tambah. Salah satu keunggulan IC adalah sebagai alat untuk 

menentukan nilai perusahaan (Edvinsson dan Malone, 1997). 

Adanya sumberdaya tidak berwujud, diharapkan mampu membantu 

sumberdaya berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai laba yang 

diinginkan oleh stakeholder. Umumnya selama beberapa tahun terakhir, investor 

akan lebih berminat untuk berinvestasi pada perusahaan yang berhasil 

memaksimalkan sumberdaya tak berwujudnya. Mereka akan memberikan penilaian 

yang lebih baik terhadap perusahaan tersebut daripada perusahaan yang hanya 

mengandalkan sumberdaya berwujudnya saja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Diva Cicilya (2014) membuktikan 

bahwa modal intelektual memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hasil sama ditemukan oleh Maditinos (2011) yang menemukan bahwa modal 

intelektual berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan uraian sebelumnya, dibuatlah kerangka pemikiran yang 

menunjukkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yaitu 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka disusun hipotesis 

sebagai berikut : 

H1: Komposisi dewan berpengaruh signifikan terhadap Nilai perusahaan 

H2: Modal Intelektual berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan

Ukuran 

Dewan 

Gender 

Dewan 

Dewan 

Independen 

Modal 

Intelektual 

Nilai 

Perusahaan 

Komposisi 

Dewan 

VAIC™ 
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