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Kata Kunci : Pengungkapan Modal Intelektual, Ukuran Perusahaan, 

Umur Perusahaan, Konsentrasi Kepemilikan, Komisaris 

Independen, dan Leverage. 

 

Ketidakmampuan perusahaan untuk menyediakan informasi yang cukup 

untuk menciptakan nilai dan pengungkapan intangible assets. Oleh karena itu, 

perusahaan harus melakukan pengungkapan modal intelektual. Pengungkapan 

modal inteletual dapat memberikan kontribusi pada keunggulan kompetitif 

perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

ukuran perusahaan, umur perusahaan, konsentrasi kepemilikan, komisaris 

independen, dan leverage terhadap pengungkapan modal intelektual. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011. Penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling untuk pengumpulan data. 

Pengumpulan data dari tahun 2010-2011 menghasilkan 136 annual report. 

Metode analisis data penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. 

Penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, konsentrasi kepemilikan, komisaris independen, dan leverage 

secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. 

Pengujian parsial menunjukkan umur perusahaan dan leverage tidak 

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual. Ukuran 

perusahaan, konsentrasi kepemilikan, dan komisaris independen berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan modal intelektual. 

Simpulan dari penelitian ini yakni ukuran, konsentrasi kepemilikan, dan 

komisaris independen terbukti mampu meningkatkan pengungkapan modal 

intelektual. Saran untuk penelitian yang akan datang untuk menggunakan item 

pengungkapan Modal Intelektual dengan instrument yang menyesuaikan konteks 

bisnis yang ada di Indonesia. 
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ABSTRACT 

 

Puasanti, Ariva. 2013. “The Influence of Company Size, Company Age, 

Ownership Concentration, Independent Commissioner, and Leverage of the 

Intellectual Capital Disclosure”. Final Project. Accounting Department, Faculty of 

Economics, Semarang State University. 

Advisor. Dr. Muhammad Khafid, S.Pd., M,Si., Co Advisior. Dhini Suryandari, 

S.E., M.Si, Akt 

 

Key words : Intellectual Capital Disclosure, Company Size, Company 

Age, Ownership Concentration, Independent Commissioner, 

Leverage. 

 

Most companies have limited capability to provide information about value 

creation and intangible assets disclosure. Therefore, companies should commit 

intellectual capital disclosure. Intellectual capital could lead to the 

improvement of companies competitive superiority. The purpose of this research 

is to analyse the influence of company’s size, company’s age, ownership 

concentration, independent commissioner, and leverage on the intellectual capital 

disclosure. 

The population of this research is all manufacturing companies listed on 

Indonesia Stock Exchange for year of 2010 to 2011. The study employs purposive 

sampling for data collection. Data collected from 2010 to 2011 resulted 135 

annual reports. Method of data analysis of the study is multiple regression 

analysis. 

The study found that company’s size, company’s age, ownership 

consentration, independent commissioner, and leverage influence simultaneously 

on the intellectual capital disclosure. Partial test shows that company’s age and 

leverage do not affect the intellectual capital disclosure. Moreover company’s 

size, ownership concentration, and independent commissioner influence 

intellectual capital disclosure.  

The study concludes that company’s size, ownership consentration, and 

independent commissioner lead to the increase of intellectual capital disclosure. 

Therefore, the study suggest that future research should use items of questionnaire 

that have been adapted based on Indonesian business context. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Era globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Kemampuan suatu perusahaan di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi menjadi salah satu faktor daya saing yang sangat penting dewasa ini. 

Sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan telah menciptakan nilai tambah dan 

keunggulan bersaing pada perusahaan modern (Ulrich dalam Chen, 2005). 

Pada perkembangan perekonomian yang pesat, telah terjadi berbagai 

kemajuan baik pada bidang teknologi informasi, perkembangan inovasi, maupun 

persaingan bisnis yang ketat. Hal ini berdampak pada perubahan dari cara 

pengelolaan bisnis dan penentuan strategi bersaing agar perusahaan-perusahaan 

tersebut tetap bertahan. Para pelaku bisnis mulai menyadari bahwa kemampuan 

bersaing tidak hanya terletak pada kepemilikan mesin-mesin industri tetapi lebih 

pada inovasi, informasi, pengelolaan organisasi dan knowledge sumber daya 

manusia yang dimilikinya. Oleh karena itu, organisasi bisnis semakin menitik 

beratkan pentingnya aset pengetahuan sebagai salah satu bentuk aktiva tidak 

terwujud (Agnes, 2008). Dengan kata lain, pelaku bisnis harus cepat merubah 

strategi bisnisnya yang pada awalnya berdasarkan labor-based business (bisnis 

berbasis tenaga kerja) ke arah knowledge-based business (bisnis berbasis 
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pengetahuan) dengan karateristik ilmu pengetahuan (Sawarjuwono dan Kadir, 

2003). 

Menurut Guthrie dan Petty (2000) salah satu pendekatan yang digunakan 

untuk menilai dan mengukur aset pengetahuan adalah modal intelektual. 

Perkembangan ekonomi baru dikendalikan oleh informasi dan pengetahuan, hal 

ini membawa sebuah peningkatan perhatian pada modal intelektual atau 

intellectual capital (IC) (Stewart, 1997; Hong, 2007). Modal Intelektual kini 

dirujuk sebagai faktor penyebab sukses yang penting, karena itu modal intelektual 

akan semakin menjadi suatu perhatian dalam kajian strategi perusahaan dalam 

mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh keuantungan. Dalam dunia bisnis 

modern modal intelektual telah menjadi aset yang sangat bernilai. Hal ini 

menimbulkan tantangan bagi para akuntan untuk mengidentifikasi, mengukur dan 

mengungkapkannnya dalam laporan keuangan (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). 

Selain itu, penelitian mengenai modal intelektual dapat membantu Bapepam dan 

Ikatan Akuntan Indonesia menciptakan standar yang lebih baik dalam 

pengungkapan modal intelektual. 

Laporan keuangan tradisional dirasakan gagal untuk dapat menyajikan 

informasi yang penting ini. Kerangka kerja (framework) akuntansi tradisional 

telah dikritik oleh beberapa pihak. Framework akuntansi kuangan tradisional tidak 

cukup dan telah gagal untuk mengkomunikasikan aktiva dan sumber daya bisnis 

yang penting bagi perusahaan. Di samping itu, Purnomosidhi (2006) menyatakan 

bahwa ketidakpuasan terhadap financial reporting tradisional menjadi semakin 
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meningkat karena ketidakmampuannya untuk menyediakan informasi yang cukup 

bagi stakeholders tentang kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai. 

Berdasarkan sejarah, perbedaan antara aset tak berwujud dan modal 

intelektual tidak jelas karena modal intelektual dihubungkan sebagai goodwill 

padahal keduanya berbeda (Accounting Principle Board, 1997; Accounting 

Standards Board, 1997; Ikatan Akuntan Indonesia, 2007; Hong, 2007). Fakta 

tersebut dapat ditelusuri kembali pada awal tahun 1980an ketika gagasan umum 

nilai aktiva tak berwujud selalu dinamai sebagai goodwill sejak praktik bisnis dan 

akuntansi diterapkan (International Federation of Accountants, 1998 dalam Hong, 

2007). 

Di Indonesia fenomena mengenai modal intelektual mulai berkembang 

setelah munculnya PSAK No.19 (revisi 2000) tentang aktiva tidak berwujud 

(Yuniasih et al., 2010). Dalam PSAK No. 19 disebutkan bahwa aktiva tidak 

berwujud adalah aktiva nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak 

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau 

menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan 

administratif (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007). 

Belkaoui (2003) dan Firrer dan Williams (2003), menyatakan praktik 

akuntansi konservatisme menekankan bahwa investasi perusahaan dalam modal 

intelektual yang disajikan dalam laporan keuangan dihasilkan dari peningkatan 

selisih antara nilai pasar dan nilai buku. Jika pasarnya efisien, maka semakin 

tinggi modal intelektual perusahaan maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. 
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Hal ini dikarenakan investor akan memberikan nilai yang tinggi pada perusahaan 

yang memiliki modal intelektual yang lebih besar (Yuniasih et al., 2010). Bagi 

perusahaan yang sebagian besar asetnya dalam bentuk intangible asset, tidak 

adanya informasi ini akan menyesatkan, karena dapat mempengaruhi kebijakan 

perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus dapat mencerminkan adanya 

aktiva tidak berwujud dan besarnya nilai diakui. Adanya perbedaan yang besar 

antara nilai pasar dan nilai yang dilaporkan akan membuat laporan keuangan 

menjadi tidak berguna untuk pengambilan keputusan serta menunjukkan adanya 

missing value atau hidden value (nilai yang tersembunyi). Masa depan dan 

prospek perusahaan menjadi bergantung pada sejauh mana kemampuan 

manajemen mendayagunakan missing value tersebut dari aktiva tidak 

berwujudnya. Namun demikian, bukanlah hal yang mudah untuk mengganti 

praktik yang sudah ratusan tahun berlangsung, dilain pihak ada tuntutan untuk 

mengubah asumsi-asumsi yang mendasari akuntansi tradisional. Tetapi, dalam 

jangka panjang perbedaan antara market value dan book value mungkin akan lebih 

baik dijelaskan oleh perubahan sumber daya penciptaan nilai tambah sebagai 

perpindahan ekonomi dari tangible assets menjadi intangible assets melalui 

pendekatan modal intelektual. 

Pendekatan modal intelektual yang digunakan dalam penilaian dan 

pengukuran intangible assets tersebut telah menjadi fokus perhatian dalam 

berbagai bidang, baik manajemen, teknologi informasi, sosiologi, maupun 

akuntansi (Petty dan Guthrie, 2000). Menilai kinerja modal intelektual digunakan 
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sebagai alat ukur efisiensi aktivitas penciptaan nilai perusahaan yang tidak 

digambarkan dalam laporan keuangan (Saleh et al., 2008). Modal intelektual 

seringkali menjadi faktor penentu utama perolehan laba suatu perusahaan dan 

dianggap sebagai suatu kekuatan dalam mencapai kesuksesan dalam dunia bisnis. 

Oleh karena itu, penting untuk menilai kinerja modal intelektual dari suatu 

perusahaan dan juga meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja modal 

intelektual karena dalam jangka panjang hal ini akan memberikan kontribusi pada 

keunggulan kompetitif perusahaan (Saleh et al., 2008). 

Terkait dengan pentingnya informasi dalam pasar yang efisien, 

pengungkapan informasi tentang modal intelektual memegang peranan yang 

sangat penting. Menurut Holland (2002), informasi keuangan tidak cukup menjadi 

dasar bagi investor dalam memberikan penghargaan terhadap perusahaan, karena 

lebih didominasi oleh output yang menunjukkan kinerja tentang penciptaan nilai. 

Meskipun demikian, pengakuan aset tidak berwujud dalam sistem akuntansi tidak 

cukup. Hal ini dikarenakan beberapa unsur dari aset tidak berwujud tidak dapat 

dimasukkan dalam laporan keuangan karena masalah identifikasi, pengakuan, dan 

pengukurannya. Salah satu alternatif yang diusulkan adalah dengan memperluas 

pengungkapan aset tidak berwujud melalui pengungkapan modal intelektual (Sir 

et al., 2010). 

Canibano, et al (2000), menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dapat 

ditingkatkan dengan meningkatkan informasi modal intelektual. Oleh karena itu, 

pengungkapan informasi modal intelektual didalam laporan tahunan perusahaan 
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telah menjadi tema yang menarik, karena modal intelektual diyakini sebagai 

faktor penggerak dan pencipta nilai perusahaan (Ulum, 2011). 

Menurut Abidin (2000), modal intelektual masih belum dikenal secara luas 

di Indonesia. Sampai dengan saat ini, perusahaan-perusahaan di Indonesia 

cenderung menggunakan conventional based dalam membangun bisnisnya 

sehingga produk yang dihasilkannya masih miskin kandungan teknologi. Di 

samping itu, perusahaan-perusahaan tersebut belum memberikan perhatian lebih 

terhadap human capital, structural capital, dan customer capital. Padahal, semua 

ini merupakan elemen pembangun modal intelektual perusahaan. Kesimpulan ini 

dapat diambil karena minimnya informasi tentang modal intelektual di Indonesia. 

Abidin (2000), menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia akan 

dapat bersaing apabila menggunakan keunggulan kompetitif yang diperoleh 

melalui inovasi-inovasi kreatif yang dihasilkan oleh modal intelektual perusahaan. 

Hal ini akan mendorong terciptanya produk-produk yang semakin 

menguntungkan dimata konsumen. 

Di Indonesia belum adanya standar yang menetapkan item-item apa saja 

yang termasuk  dalam aset tidak berwujud yang harus dilaporkan secara 

mandatory atau voluntary, sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di BEI untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan 

dengan modal intelektual. Konsep modal intelektual telah mendapatkan perhatian 

besar berbagai kalangan terutama para akuntan. Fenomena ini menuntut mereka 

untuk mencari informasi yang lebih rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
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pengelolaan modal intelektual mulai dari cara pengidentifikasian, pengukuran 

sampai dengan pengungkapannya dalam laporan keuangan perusahaan. Widarjo 

(2011), menyatakan bahwa semakin tinggi pengungkapan modal intelektual maka 

semakin tinggi nilai perusahaan. Perluasan  pengungkapan modal intelektual akan 

mengurangi asimetri informasi antara pemilik lama dengan calon investor, 

sehingga membantu calon investor dalam menilai saham perusahaan dan dapat 

melakukan analisis yang tepat mengenai prospek perusahaan dimasa yang akan 

datang. 

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. perusahaan besar lebih 

sering diawasi oleh kelompok stakeholder yang berkepentingan dengan bagaiman 

manajemen mengelola modal intelektual yang dimiliki, seperti pekrja, pelangga 

dan organisasi pekerja. 

Faktor umur perusahaan digambarkan dalam penelitian ini karena dengan 

mengetahui umur perusahaaan, maka akan diketahui sejauh mana perusahaan 

dapat survive. Semakin panjang umur perusahaan akan memberikan 

pengungkapan modal intelektual yang lebih banyak pula. 

Penelitian ini merujuk pada penelitian Istanti (2009), tentang pengungkapan 

modal intelektual pada perusahaan non keuangan yang di publikasikan oleh Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2007. Dalam penelitian Istanti (2009), sejumlah 
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variabel independen digunakan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan sukarela modal intelektual meliputi konsentrasi kepemilikan, 

leverage, komisaris independen, umur perusahaan dan ukuran perusahaan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Istanti 

(2009), dependen yang digunakan adalah pengungkapan modal intelektual pada 

perusahan non keuangan, sedangkan pada penelitian ini akan diteliti tingkat 

pengungkapan modal intelektual pada jenis perusahaan manufaktur. Jenis 

perusahaan manufaktur di pilih karena data perusahaan manufaktur lebih lengkap 

dan jenis industrinya beragam. Selain itu rentang waktu yang digunakan dalam 

penelitian sebelumnya adalah tahun fiskal 2009 dan tahun fiskal 2010, namun 

dalam penelitian ini menggunakan rentang waktu  dari tahun 2010 sampai dengan 

tahun 2011 karena dianggap telah mewakili kondisi terakhir perusahaan. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan indeks pengungkapan 

modal inteleketual pada perusahaan masih rendah. Pada penelitian Istanti (2009), 

indeks pengungkapan modal intelektual pada sampel 265 perusahaan non 

keuangan yang dipakai hanya 90 perusahaan saja, dari 90 perusahaan ini memiliki 

pengungkapan modal intelektual rata-rata 28,61 %. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa rata-rata pengungkapan modal intelektual masih rendah. Sedangkan, dari 

hasil survei yang dilakukan oleh Suhardjanto dan Wardani tahun 2010 yang 

berjudul Praktik Intellectual Capital Disclosure Perusahaan yang terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia, yang menyebutkan bahwa dari 393 perusahaan yang dibagi 

menjadi tiga menurut sektor industri yaitu sektor keuangan, sektor jasa, dan sektor 
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manufaktur terpilih 80 perusahaan sebagai sampel yang di survey, sebesar 34,5% 

perusahaan telah mengimplementasikan pengungkapan modal intelektual dan 

65,5% perusahaan berencana untuk mengimplementasikan pengungkapan modal 

intelektual. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran perusahaan Indonesia untuk 

mengungkapkan informasi mengenai modal intelektual masih rendah. 

Pengungkapan modal intelektual merupakan issue terbaru dalam dunia 

bisnis, beberapa peneliti terdahulu telah meneliti tentang pengaruh karakteristik 

perusahaan terhadap pengungkapan modal intelektual ataupun informasi 

pengungkapan sukarela telah banyak dilakukan di Indonesia, seperti penelitian 

Suhardjanto dan Wardhani (2009) menemukan bahwa ukuran perusahaan dan 

profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Begitu juga 

dengan penelitian dari Haniffa dan Cooke (2005),  menyatakan hasil yang sama. 

Sedangkan Simanjuntak dan Widiastuti (2004), menemukan bahwa profitabilitas, 

leverage, dan struktur kepemilikan mempengaruhi kelengkapan pengungkapan 

laporan tahunan. Namun hasil penelitian Meek, et al 1995 (dalam Istanti 2009),  

menemukan bahwa ukuran perusahaan, status listing, dan country atau region 

mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela, namun tidak membuktikan rasio 

profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela. 

Marwata (2001), menemukan karakterisitik perusahaan yang mempengaruhi 

kualitas pengungkapan sukarela perusahaan adalah ukuran perusahaan dan 

penerbitan sekuritas, sedangkan basis perusahaan, leverage, rasio likuiditas, umur 

perusahaan, dan struktur kepemilikan tidak terbukti. Namun penelitian Susanto 
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(dalam Amalia, 2005) mengatakan bahwa basis perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap luas pengungkapan informasi yang dilakukan. Penelitian 

Ulum, Ghozali dan Chariri (2008), menyatakan bahwa kinerja perusahaan 

berpengaruh positif terhadap modal intelektual. Sedangkan Kuryanto (2007), 

menyebutkan bahwa pengungkapan modal intelektual berpengaruh negatif pada 

kinerja perusahaan. Steve Firrer (2002), meneliti ukuran dan umur perusahaan 

berpengaruh signifkan, sedangkan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan penelitian Sonnier dan 

Carson (2009), mengatakan umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap level pengungkapan modal intelektual. 

White (2007), mengatakan ukuran, umur, leverage, konsentrasi 

kepemilikan, dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela modal intelektual. Penelitian White bertolak belakang 

dengan penelitian Istanti (2009), bahwa umur, konsentrasi kepemilikan, komisaris 

independen, dan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal 

intelektual. Hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan modal intelektual. 

Ada beberapa alasan yang mendukung penelitian ini menarik untuk 

dilakukan kembali diantaranya adalah pertama karena kesadaran perusahaan 

indonesia untuk mengungkapkan informasi mengenai modal intelektual masih 

rendah. Kedua dari uraian diatas ditemukan bahwa hasil penelitian terdahulu 

masih terdapat hasil yang tidak konsisten. Berdasarkan uraian latar belakang 
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diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara empiris pada perusahaan 

manufaktur tentang “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, 

Konsentrasi Kepemilikan, Komisaris Independen dan Leverage Terhadap Tingkat 

Pengungkapan Modal Intelektual”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa masalah yang akan diteliti dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah ukuran perusahaan, umur perusahaan, konsentrasi kepemilikan,  

komisaris independen dan leverage secara simultan berpengaruh terhadap 

tingkat pengungkapan modal intelektual? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 

modal intelektual? 

3. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 

modal intelektual? 

4. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap tingkat 

pengungkapan modal intelektual? 

5. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat 

pengungkapan modal intelektual? 

6. Apakah leverage berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan modal 

intelektual? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah diurainakan di atas, adapun tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, konsentrasi 

kepemilikan, komisaris independen, dan leverage secara simultan terhadap 

tingkat pengungkapan modal intelektrual. 

2. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan 

modal intelektual. 

3. Menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap tingkat pengungkapan 

modal intelektual. 

4. Menganalisis pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap tingkat 

pengungkapan modal intelektual. 

5. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap tingkat 

pengungkapan modal intelektual. 

6. Menganalisis pengaruh laverage terhadap tingkat pengungkapan modal 

intelektual. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak 

yang terkait sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para 

akademisi dalam mengembangkan penelitian dimasa yang akan datang, serta 
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penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi khususnya dibidang 

akuntansi mengenai tingkat pengungkapan modal intelektual. 

2.  Manfaat praktis 

a.  Bagi Manajemen Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis sebagai 

bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijaksanaan untuk lebih banyak 

mengungkap modal intelektual dalam laporan keuangan perusahaan. 

b.  Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan 

investasi terhadap perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Indonesia. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.Agency Theory 

Teori Agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik 

modal (principal) yaitu investor dengan manajer (agent). Teori agensi 

mendasarkan hubungan kontrak antara pemilik (principal) dan manajer (agent) 

sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (conflict of 

interest). Jensen dan Meckling dalam Istanti 2008, mengemukakan bahwa teori 

keagenan membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang 

(principal), dimana salah satu pihak disebut agent dan pihak lain disebut 

principal. Principal merupakan pihak yang memberikan amanat kepada agen 

untuk melakukan suatu jasa atas nama principal, sementara agent adalah yang 

diberi mandat. Dengan demikian, agent bertindak sebagai pihak yang 

berkewenangan mengambil keputusan, sedangkan principal adalah pihak yang 

mengevaluasi informasi (Lestari, 2010). 

Govindarajan 2003, menyatakan satu elmen kunci teori keagenan adalah 

bahwa principal dan agent mempunyai perbedaan preferensi dan tujuan. Teori 

agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka. 

Para agen diasumsikan menerima kepuasan bukan saja dari kompensasi keuangan 

tetapi juga dari syarat-syarat yang terlibat dari hubungan agensi, seperti 

kemurahan jumlah waktu luang, kondisi kerja yang menarik dan jam kerja yang 
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fleksibel. Principal hanya tertarik pada hasil keuangan yang bertambah dari 

investasi mereka dalam perusahaan.  

Menurut Eisenhaard (dikutip oleh Arifin 2005) teori keagenan dilandasi 

oleh 3 (tiga) buah asumsi yaitu, pertama asumsi tentang sifat manusia, dimana 

lebih menekankan bahwa manusia memiliki; sifat self interest, bounded 

rationality, risk aversion. Kedua, asumsi tentang keorganisasian, adanya konflik 

antar anggota organisasi; efisiensi sebagai kriteria produktivitas; adanya 

asymmetric information antara principal dan agent. Ketiga, asumsi tentang 

informasi adalah informasi dipandang sebagai barang komoditi yang 

diperjualbelikan. 

Tujuan dari teori keagenan adalah, pertama untuk meningkatkan 

kemampuan individu (baik principal maupun agent) dalam mengevaluasi 

dilingkungan perusahaan dimana suatu keputusan harus diambil (The Belief 

Revision Role). Kedua, untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah 

diambil untuk memudahkan pengalokasian hasil antara principal dan agent sesuai 

dengan peerrsetujuan dalam kontrak kerja (The Performance Evaluation Role). 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Istanti (2009) menyatakan bahwa 

masalah agensi dapat memburuk apabila presentase saham perusahaan yang 

dimiliki oleh manajer sedikit. Jensen dan Meckling menitik beratkan pada utilitas 

hutang sebagai substitusi dari kepemilikan manajerial, yang bertujuan untuk 

mengurangi konflik agensi antara stakeholders (pemegang saham) dengan 

manajemen, perbedaan kepentingan antara agent dan principal dalam agensi teori 

disebut konflik asimetri informasi. Konflik asimetri informasi yaitu informasi 
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yang tidak seimbang karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara 

principal dan agent. Permasalahan asimetri informasi timbul akibat adanya 

kesulitan dari pihak pemilik untuk  mengawasi dan melakukan kontrol terhadap 

pihak manajer. Konflik asimetri informasi dapat diminimalisir dengan cara 

melakukan pelaporan dan pengungkapan mengenai perusahaan kepada pemilik 

sebagai wujud transparansi dari aktivitas manajemen kepada pemilik. Pelaporan 

dan pengungkapan mengenai perusahaan merupakan salah satu tanggungjawab 

dari manajemen sejalan dengan berkembangnya isu mengenai corporate 

governance. Bentuk pelaporan dan pengungkapan modal intelektual atau 

intellectual capital merupakan satu wujud tanggungjawab manajemen atas prinsip 

transparasi dalam good corporate governance. 

 

2.2.Stakeholder Theory  

Berdasarkan teori stakeholder, menyatakan bahwa semua stakeholder 

mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai aktifitas perusahaan yang 

mempengaruhi mereka. Teori stakeholder menekankan akuntabilitas organisasi 

jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Teori ini juga 

menjelaskan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela (voluntary) 

mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial, dan intelektual 

mereka melebihi permintaan wajibnya untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya 

atau yang diakui oleh stakeholder. Salah satu cara memuaskan keinginan 

stakeholder dapat berupa pengungkapan informsai-informasi sukarela (voluntary 

disclosure) yang dibutuhkan oleh stakeholder (Deegan dalam Widarjo, 2011).  
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Merurut Ulum et al., 2008 teori stakeholder lebih mempertimbangkan posisi 

para stakeholder yang dianggap powerfull. Kelompok stakeholder inilah yang 

menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan atau tidak 

mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan. Teori stakeholder ini 

membantu manajer korporasi mengerti lingkungan stakeholder dan melakukan 

pengelolaan dengan lebih efektif diantara keberadaan hubungan-hubungan di 

lingkungan suatu perusahaan. Tujuan dari teori ini adalah untuk mendorong 

manajer korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak aktivitas-aktivitas 

perusahaannya dan meminimalisir kerugian bagi stakeholder. Pada kenyataannya 

inti keseluruhan teori stakeholder terletak pada apa yang akan terjadi ketika 

korporasi dan stakeholder menjalankan hubungan dalam perusahaan. 

Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau 

masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki 

hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun 

komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki 

birokrasi yang mengatur jalanya perusahaan dalam sebuah negara yang harus 

ditaati oleh perusahaan melalui kepatuhan terhadap peraturan pemerintah 

menjadikan terciptanya sebuah hubungan antara perusahaan dengan pemerintah 

(Istanti, 2009). 

Berdasarkan teori stakeholder, manajemen perusahaan diharapkan untuk 

melakukan aktivitas sesuai dengan yang diharapkan stakeholder dan 

melaporkannya kepada stakeholder (Guthrie, et al., 2000). Teori ini memandang 

perusahaan bukan sebagai suatu mekanisme untuk meningkatkan keuntungan 
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financial stakeholder dan sebagai buah wahana untuk mengkoordinasikan 

kepentingan stakeholder serta melihat manajemen yang mempunyai hubungan 

fiduciacy (gadai) tidak hanya dengan sebagaian stakeholder tetapi dengan seluruh 

stakeholder (Boedi, 2008). Sedangkan menurut Nugroho, 2011 teori stakeholder 

menganggap akuntabilitas organisasi disebabkan oleh organisasi yang 

memperluas diluar kinerja ekonomi atau keuangan mereka, ini menyarankan 

bahwa mereka akan memilih untuk mengungkapkan informasi secara sukarela 

tentang kinerja intelektual, sosial dan lingkungan mereka, melebihi dan diatas 

persyaratan wajib. 

Menurut Pramelasari, 2010 dalam teori ini manajemen sebuah organisasi 

diharapkan melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh para stakeholder 

mereka dan kemudian melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut kepada 

para stakeholder. Kelompok stakeholder inilah yang menjadi bahan 

pertimbanagan utama bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak 

mengungkapkan suatu informasi didalam laporan. Kelompok-kelompok 

stakeholder meliputi pemegang saham, pelanggan, pemasok, pemerintah dan 

masyarakat. Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu 

manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin 

muncul bagi stakeholder. 

Stakeholder theory sangat mendasari dalam praktek pengungkapan modal 

intelektual, karena adanya hubungan antara manajemen perusahaan dengan 

stakeholder. Hubungan tersebut diwujudkan di dalam dua cara pelaporan yaitu 
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pelaporan secara mandatory  disclosure dan voluntary disclosure. Secara 

mandatory disclosure yaitu manajemen melakukan pengungkapn laporan 

keuangan terkait aktivitas perusahaan yang dianggap penting dalam meningkatkan 

nilai perusahaan. Sedangkan voluntary disclosure yaitu untuk memuaskan 

stakeholder. Dalam hal memuaskan stakeholder manajemen melakukan 

pengungkapan sukarela yang dibutuhkan para stakeholder berupa pengungkapan 

modal intelektual. 

 

2.3.Legitimacy Theory  

Menurut pandangan teori legitimasi, organisai secara berkelanjutan mencari 

cara untuk menjamin keberlangsungan usaha mereka berada dalam batas dan 

norma yang berlaku di masyarakat. Organisasi berusaha untuk memastikan bahwa 

aktifitas yang dilakukan oleh organisasi diterima oleh pihak luar (Deegan, 2004 

dalam Widarjo 2011). Teori ini berdasar pada pernyataan bahwa terdapat sebuah 

kontrak sosial antara organisasi dengan lingkungan di mana organisasi tersebut 

menjalankan usahanya. 

Purnomosidhi, 2006 menyatakan menurut teori ini perusahaan berusaha 

memastikan bahwa kegiatan operasinya masih dalam batas-batas ikatan dan 

norma masyarakat tempat perusahaan bekerja. Dengan demikian perusahaan akan 

melaporkan dengan sukarela aktivitas tertentu yang dilakukan jika manajemen 

menganggap jika aktivitas tersebut menjadi perhatian masyarakat disekitarnya. 

Kontrak sosial tersebut menggambarkan setumpuk harapan masyarakat tentang 

bagaimana seharusnya perusahaan beroperasi. 
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Menurut Deegan (dalam Widarjo 2011) kontrak sosial adalah suatu cara 

untuk menjelaskan harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi 

melaksanakan operasinya. Harapan sosial ini tidak tetap, namun berubah seiring 

berjalannya waktu, maka hal ini menuntut perusahaan untuk tanggap terhadap 

lingkungan dimana mereka beroperasi. Pandangan teori legitimasi menyatakan 

bahwa dalam menjalankan operasinya, organisasi harus sejalan dengan nilai-nilai 

masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui pengungkapan dalam laporan keuangan 

(Gutrie, 2006 dalam Boedi, 2008). Pengungkapan dalam laporan keuangan dapat 

digunakan oleh perusahaan untuk menunjukkan perhatian manajemen perusahaan 

terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Teori legitimasi menempatkan 

persepsi dan pengakuan masyarakat sebagai faktor yang mendorong organisasi 

untuk mengungkapkan suatu informasi dalam laporan keuangan (Boedi, 2008).  

Kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa legitimacy theory sangat erat 

hubungannya dengan pelaporan modal intelektual untuk mengukur keluasan 

pelaporan modal intelektual. Manajemen perlu memperluas pengungkapan modal 

intelektual dari aktiva tidak berwujud untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

Purnomosidhi 2006, mengatakan bahwa keluasan pelaporan modal intelektual 

paling baik di ukur dengan menggunakan content analysis theory. 

 

2.4.Definisi Modal Intelektual 

Definisi modal intelektual sendiri telah diperdebatkan dengan seru diantara 

para ahli didalam literatur. Laporan keuangan digunakan untuk tujuan umum 

(general purpose annual reporting) sebagai dasar dapat dikatakan bahwa tingkat 
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pengungkapan modal intelektual dapat dipandang sebagai suatu laporan yang 

dimasukkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna, hal itu 

dipersiapkan untuk pelaporan sehingga dapat memenuhi seluruh kebutuhan 

mereka (Abeysekera, 2006). 

Dalam PSAK Nomor 19 tahun 2009 tentang aset tak berwujud, telah 

disebutkan bahwa modal intelektual merupakan kategori intangible asset. Namun 

beberapa intangible asset seperti goodwill, yaitu merk dagang yang dihasilkan 

dalam perusahaan tidak boleh diakui sebagi intangible asset. Oleh karena itu, 

pengungkapan informasi mengenai modal intelektual atau intellectual capital 

bersifat sukarela, mengingat PSAK Nomor 19 belum mengatur tentang modal 

intelektual baik dari cara pengidentifikasiannya maupun dari segi pengukurannya. 

Kriteria untuk memenuhi definisi intangible assets antara lain dapat diidentifikasi, 

adanya pengendalian sumber daya dan adanya manfaat ekonomis masa depan. 

Menurut Williams (2001) modal intelektual adalah informasi dan 

pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan untuk menciptakan nilai. 

Definisi ini menekankan pada kemampuan modal intelektual dalam menciptakan 

nilai. 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 



 

 

22 

dan bakat. Sebaliknya pada tataran organisasional, modal intelektual meliputi 

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

organisasional. 

Menurut Istanti (2009) modal intelektual adalah suatu konsep yang dapat 

memberikan sumber daya berbasis pengetahuan baru dan mendeskripsikan aktiva 

tak berwujud yang jika digunakan secara optimal memungkinkan perusahaan 

untuk menjalankan strateginya dengan efektif dan efisien. Dengan demikian 

modal intelektual merupakan pengetahuan yang memberikan informasi tentang 

nilai tak berwujud perusahaan yang dapat mempengaruhi daya tahan dan 

keunggulan bersaing. Sedangkan, menurut Sangkalan (dalam Istanti 2009) modal 

intelektual sebagai intellectual material, yang meliputi pengetahuan, informasi, 

kekayaan intelektual dan pengalaman yang dapat digunakan secara bersamaan 

untuk menciptakan kekayaan (wealt). Dapat diartikan bahwa modal intelektual 

merupakan informasi dan pengetahuan mengenai sumber daya yang dapat 

meningkatkan nilai perusahaan apabila dikelola secara maksimal, maka 

perusahaan akan memiliki suatu keunggulan kompetitif dan mampu berdaya saing 

dengan  para kompetitornya. 

 

2.5.Komponen Modal Intelektual 

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

elemen utama yaitu: 

1. Human Capital merupakan lifeblood dalam modal intelektual. Disinilah 

sumber innovation dan improvement, tetapi merupakan komponen yang 
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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. 

2. 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 yang buruk maka modal 

intelektual tidak dapat mencapai kinerja secara optimal dan potensi yang 

ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. 
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3. 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. 

Menurut Guthrie et al (dalam Boedi 2008) menjelaskan kerangka kerja 

yang lebih mendetail dengan sepuluh kategori modal intelektual dan 58 komponen 

modal intelektual, serta menelaah dan meneliti keberadaan literatur mengenai 

modal intelektual untuk menggambarkan bentuk komponen dari informasi modal 

intelektual tersebut. Dibawah ini sepuluh kategori modal intelektual dan 58 

komponen yang akan dikembangkan menurut Guthrie et al (dalam Boedi, 2008) 

sebagai berikut : 

1. Merk terdiri dari 5 komponen meliputi : “Merk”, “Pengakuan Merk”, 

“Perkembangan Merk”, “Goodwill”, dan “Trademark” semua ini berkaitan 

dan berhubungan dengan nama logo ataupun merk yang dimiliki oleh 

perusahaan dan memiliki nilai instrinstik didalamnya. 

2. Kompetisi terdiri dari 11 komponen meliputi : “kecerdasan”, “ilmu 

pengetahuan”, “KnowHow”, “pendidikan”, “motivasi”, “keahliah”, 
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“intangible skills”, “daya pikir (brain power)”, “spesialisasi” semua 

komponen ini berhubungan dengan kualitas yang dimiliki oleh pegawai. 

“pelatihan” merupakan komponen yang secara logis terpisah tetapi 

memiliki konsep terkait (seperti halnya proses yang terus berlangsung 

dalam perusahaan, dan tidak hanya sekedar atribut pegawai). 

3. Budaya perusahaan terdiri dari 4 komponen meliputi : “budaya 

perusahaan”, “filosofi manajemen”, “kepemimpinan”, “komunikasi”, 

semua komponen ini merupakan komponen lingkungan yang memberikan 

fasilitas berupa lingkungan kerja yang produktif dan kreatif. 

4. Konsumen terdiri dari 8 komponen meliputi : “kepuasan konsumen”, 

“pengakuan konsumen”, “loyalitas konsumen”, dan “mempertahankan 

konsumen” semua komponen ini berhubungan dengan faktor konsumen 

sebagai asset perusahaan. “pelayanan jasa terhadap konsumen” dan 

“dukungan terhadap konsumen” semua ini juga disertakan. Komponen-

komponen ini secara logis merupakan permaslahan yang terpisah (dengan 

metode yang berusaha untuk mempertahankan atau menjabarkannya) 

tetapi mengalami sejumlah perubahan dalam laporan keuangan dengan 

konsep terkait didalamnya. “market share” juga disertakan dalam kategori 

modal intelektual karena hal ini berhubungan dengan penerimaan dan 

mempertahankan konsumen. 

5. Teknologi informasi terdiri dari 7 komponen meliputi : “teknologi 

informasi”, “jaringan”, “computer software”, “system pengoprasian”, 

“pergantian data secara elektronis”, semua ini berhubungan dengan 
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perangkat keras ataupun perangkat lunak dari sebuah manajemen 

informasi. “telekomunikasi” dan “infrastruktur” berhubungan dengan 

teknologi informasi, tetapi tidak secara khusus, jadi hal ini akan 

diikutsertakan dalam kategori ini. 

6. Intellectual property terdiri dari 7 komponen meliputi : “intellectual 

property”, “hak paten”, “hak cipta”, “assets perusahaan” semua komponen 

ini dalam lembar neracaperusahaan yang konvensional akan disertakan 

dalam “intangibles”, yang secara khusus didefinisikan dan dinyatakan 

sebagai asset dilindungi dan juga disertakan dalam kategori ini sebagai 

“kesepakatan pemberian surat ijin” dan “kesepakatan untuk melakukan 

franchising” yang terpisah tetapi memiliki konsep terkait. 

7. Partnership dan rekanan terdiri dari 2 komponen meliputi : “rekanan” dan 

“join venture”. Kategori ini mengacu pada perjanjian pekerjaan dengan 

entitas lain yang menghasilkan suatu produk dimana entitas lain tidak 

dapat memproduksinya secara individual. Masing-masing entitas ini 

memberikan sejumlah pengaruh dalam literature yang mendukung nilainya 

sebagai kategori tunggal. 

8. Personil terdiri dari 7 komponen meliputi : “sumber daya manusia”, 

“kepuasan pegawai”, “personil”, “employee retention”, “fleksibilitas 

waktu”, “telecommuniting”, “pemberdayaan” semua ini merupakan 

komponen yang berhubungan dengan asset tenaga kerja atau asset sumber 

daya manusia bagi perusahaan, baik secara langsung maupun mengacu 
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pada kebijakan spesifikasi yang dapat membantu untuk mempertahankan 

konsumen yang berkualitas. 

9. Proses kepemilikan terdiri dari 6 komponen meliputi : “inovasi”, 

“inovatif”, “proses kepemilikan”, “rahasia dagang”, dan “metodologi 

lainnya”. Semua komponen ini berhubungan dengan cara pengiriman 

produk berupa barang atau jasa yang lebih baik oleh perusahaan. Semua 

ini termasuk dalam kategori yang disebut dengan “nilai tambah” yang 

merupakan konsep terpisah tetapi berkaitan. 

10. Resource & Development komponen ini merupakan kategori tunggal yang 

berhubungan dengan usaha penelitian secara terus menerus untuk 

menghasilkan produk atau jasa terbaru. Hal ini juga merupakan konsep 

penting yang seringkali disebutkan dalam literatur yang merupakan 

komponen terpisah secar logis dari semua komponen modal intelektual 

lainnya. 

Li, et al (2008), juga menyatakan bahwa modal intelektual dibedakan 

menjadi tiga komponen berdasarkan karakteristiknya yaitu : 

1. Human capital  

Human  capital  mencerminkan  kemampuan kolektif  perusahaan  untuk  

menghasilkan solusi  terbaik  berdasarkan  pengetahuan  yang dimiliki  oleh  

orang-orang  yang  ada  dalam perusahaan  tersebut.  Human  capital  adalah 

gabungan dari kemampuan orang dalam sebuah perusahaan untuk 

memecahkan masalah bisnis. 
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2. Organisational capital 

Organisational capital 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. 

3. Relational capital 

Relational capital merupakan hubungan yang baik 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, dan juga berasal dari hubungan 

perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar. Relational 

capital dapat muncul dari berbagai bagian di luar lingkungan perusahaan yang 

dapat menambah nilai bagi perusahaan tersebut. 

 

2.6.Pengungkapan Modal Intelektual 

Modal intelektual sekarang ini dianggap sebagai faktor kesuksesan bagi 

suatu organisasi dan karenanya akan semakin menjadi perhatian dalam kajian 

strategi organisasi dan strategi pembangunan. Di abad ini, komunitas bisnis 

seluruh dunia sepakat bahwa knowledge asset menjadi sangat penting dalam 

pengkreasian nilai perusahaan dari pada faktor produksi fisik (Saleh et al, 2007). 

Pengungkapan modal intelektual dapat dikatakan sebagai laporan modal 

intelektual atau intellectual capital statement. Intellectual statement melaporkan 

aktivitas perusahaan melaporkan sumber dalam mengelola pengetahuan 
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(knowledge management). Perusahaan melaporkan sumber daya yang dimilki 

yang terkombinasi menjadi kemampuan, yang membuat perusahaan mampu 

melakukan sesuatu (Sihotang dan Winata, 2008) 

Pengungkapan modal intelektual merupakan suatu cara yang penting untuk 

melaporkan sifat alami dari nilai tak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. 

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penilaian dan pengukuran intangible 

assest tersebut adalah modal intelektual yang telah menjadi fokus perhatian dalam 

berbagai bidang, baik manajemen, teknologi informasi, sosiologi, maupun 

akuntansi (Petty dan Gutri, 2000). 

Sawarjuwono (2003), menyatakan Badan akuntansi internasional seperti 

International federation of Acountants (IFAC), Intertational Accounting Standard 

Committee (IASC), Society of Management Accountants of Canada (SMAC) juga 

sedang melakukan pengujian terhadap kerangka kerja pengelolaan dan pelaporan 

modal intelektual perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan porsi  

pengungkapan setiap elemen modal intelektual, dimana 30% indikator digunakan 

untuk mengungkapkan human capital, 30% organizational capital (internal 

structure) dan 40% customer capital (external structure).  Disamping hal-hal 

diatas, riset Guthrie dan Petty (2000) menunjukkan bahwa: 

1. Pengungkapan modal intelektual lebih banyak (95%) disajikan secara terpisah 

dan tidak ada yang disajikan dalam angka atau kuantitatif. Hal ini mendukung 

pandangan yang selama ini kuat yaitu aktiva tidak berwujud atau modal 

intelektual sulit untuk dikuantifikasikan. 
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2. Pengungkapan mengenai modal eksternal lebih banyak dilakukan oleh 

perusahaan. Tidak terdapat pola tertentu dalam laporan-laporan tersebut. Hal-

hal yang banyak diungkapkan menyebar diantara ketiga elemen modal 

intelektual. 

3. Pelaporan dan pengungkapan modal intelektual dilakukan masih secara 

sebagian dan belum menyeluruh. 

4. Secara keseluruhan perusahaan menekankan bahwa modal intelektual 

merupakan   hal penting untuk menuju sukses dalam menghadapi persaingan 

masa depan. Namun hal itu belum dapat diterjemahkan dalam suatu pesan 

yang solid dan koheren dalam laporan tahunan. 

Perusahaan-perusahaan melakukan pengungkapan modal intelektual karena 

berbagai alasan. Menurut Wijarnoko (2006) lima alasan perusahaan-perusahaan 

melaporkan modal intelektual adalah: 

1. Pelaporan modal intelektual dapat membantu organisasi merumuskan strategi 

bisnis. Dengan mengidentifikasi dan mengembangkan intellectual capital 

suatu organisasi untuk mendapatkan Competitive advantage. 

2. Pelaporan modal intelektual dapat membawa pada pengembangan indikator-

indikator kunci presentasi perusahaan yang akan membantu mengevaluasi 

hasil-hasil pencapaian strategi. 

3. Pelaporan modal intelektual dapat membantu mengevaluasi merger dan 

akuisisi perusahaan, khususnya untuk menentukan harga yang dibayar oleh 

perusahaan pengakuisisi. 
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4. Menggunakan pelaporan modal intelektual nonfinancial dapat dihubungkan 

dengan rencana intensif dan kompensasi perusahaan. Alasan pertama samapai 

keempat, merupakan alasan internal dari perusahaan dalam melaporkan modal 

intelektual. 

5. Alsan ini merupakan alasan eksternal perusahaan yaitu mengkomunikasikan 

pada stakeholder eksternal tentang Intellectual Property yang dimiliki 

perusahaan. Sedangkan, Daniel Andiersen (dalam Wijarnoko 2006) 

mengajukan daftar yang lebih pendek mengenai alasan-alasan perusahaan 

melaporkan modal intelektual yaitu untuk meningkatkan manajemen 

perusahaan, untuk memenuhi faktor-faktor perundang-undangan dan transaksi. 

Sumber-sumber intangible perlu untuk dikelola dengan perhatian yang lebih. 

Pengelolaan yang efektif dari intellectual property juga dapat membantu 

mengukur intellectual property. Pengukuran modal intelektual yang baik akan 

melengkapi pengukuran secara financial, memberikan feedback mekanisme 

dari tindakan-tindakan, memberikan informasi untuk mengembangkan 

strategi-strategi baru.  

 

2.7.Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan modal intelektual 

Purnomosidhi (2005), menyebutkan bahwa praktik pengungkapan modal 

intelektual pada perusahaan publik di BEJ dipengaruhi ukuran perusahaan, 

leverage dan kinerja modal intelektual.  
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1. Ukuran perusahaan menggambarkan semakin besar ukuran perusahaan, 

semakin tinggi pula tuntutan terhadap keterbukaan informasi dibandingkan 

perusahaan yang lebih kecil. 

2. Leverage berkaitan dengan bagaimana perusahaan didanai untuk 

menghilangkan keraguan pemegang obligasi tentang jaminan keamanan dana 

mereka. Semakin besar perusahaan, semakin tinggi tingkat leverage, semakin 

tinggi pula tuntutan pada perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang 

lebih luas dibanding perusahaan yang tingkat leveragenya lebih rendah. 

3. Kinerja modal intelektual yang tinggi memberi isyarat tentang kemampuannya 

dalam value creation di masa datang yang lebih baik dibandingkan dengan 

perusahaan yang kinerja modal intelektual lebih rendah.  

Suhardjanto dan Wardhani (2010), menemukan bahwa praktik 

pengungkapan modal intelektual perusahaan dipengaruhi ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage dan length of listing on BEI.  

1. Ukuran perusahaan, Freedman dan Jaggi (2005), menemukan bahwa semakin 

besar perusahaan akan semakin banyak aktivitas dan semakin tinggi tingkat 

pelaporan termasuk tingkat pengungkapan modal intelektual. 

2. Profitabilitas menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas akan 

semakin lebih banyak mengungkapkan informasi ke publik. 

3. Lenght of listing on BEI perusahaan yang umur listingnya muda berupaya 

untuk mendapatkan tambahan modal dengan semakin banyak mengungkapkan 

informasi perusahaan termasuk tingkat pengungkapan modal intelektual 

dibanadingkan perusahaan yang lebih lama listing di bursa efek. 
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Dari hasil penelitian bahwa tingkat pengungkapan modal intelektual di 

indonesia ternyata masih rendah (rerata hanya sebanyak 34,5% dari total 25 item 

modal intelektual). Hal ini  mungkin disebabkan oleh rendahnya kesadaraan 

perusahaan indonesia terhadap pentingnya modal intelektual dalam menciptakan 

dan mempertahankan keuntungan kompetitif shareholder value. Berbeda dengan 

Yuniasih et al (2011), mengungkapkan luas pengungkapan modal intelektual 

dipengaruhi diversitas dewan  yang dibagi dalam lima variabel independen yaitu 

diversitas gender, diversitas kebangsaan, diversitas pendidikan, keberadaan 

komisaris independen, ukuran perusahaan.  

Dari hasil penelitian bahwa diversitas dewan secara umum berpengaruh 

positif pada pengungkapan modal intelektual terutama dari aspek diversitas 

gender dan kebangsaan. Namun, diversitas pendidikan dan keberadaan komisaris 

independen tidak mampu menjelaskan luas pengungkapan modal intelektual 

secara memadai. Variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh positif pada 

luas pengungkapan modal intelektual. 

Istanti (2009) menemukan bahwa pengungkapan sukarela modal intelektual 

dipengaruhi Konsentrasi kepemilikan, leverage, komisaris independen, umur 

perusahaan, dan ukuran perusahaan. 

1. Konsentrasi kepemilikan, Darmawati (2006) menyatakan dengan semakin 

terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan, maka pemegang saham mayoritas 

akan semakin menguasai perusahaan dan semakin berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan. 
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2. Leverage digunakan untuk membiayai aktiva berasal dari kreditor, bukan dari 

pemegang saham ataupun investor. 

3. Komisaris independen sebagai 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) 

4. Umur perusahaan menunjukkan perusahaan tetap eksis, mampu bersaing dan 

memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian (Yularto dan Chariri, 

2003 dalam Istanti 2009) 

5. Ukuran perusahaan menunjukan 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 perusahan yang baik (Good Corporate 

Governance). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian White (2007), tentang 

pengungkapan sukarela modal intelektual dipengaruhi  Size, Age of firm, 

Leverage, Ownership, dan Board Independence, yang menyatakan bahwa variabel 

independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. 

Berbeda dengan penelitian yang lain, Penelitian Meca (2005) menguji tentang 

pengungkapan modal intelektual yang dipengaruhi oleh human capital, 
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pelanggan, proses produksi, teknologi informasi dan strategi perusahaan yang 

dilakukan pada perusahaan Spanyol pada tahun 2000 dan 2001, dengan 

menggunakan alat analisis regresi. 

 

TABEL 2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan modal 

intelektual 

 

No Faktor yang berpengaruh Peneliti 

1. Ukuran perusahaan, leverage dan kinerja modal 

intelektual 

Purnomosidhi (2006) 

2. Ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan 

length of listing on BEI. 

Suhardjanto dan 

Wardhani (2010) 

3. Pengaruh Diversitas Dewan Yuniasih (2011) 

4. Size, Age of firm, Leverage, Ownership, dan 

Board Independence 

White (2007) 

6. Human capital, customers, process, IT, dan 

Strategy 

Meca (2005) 

7. Konsentrasi kepemilikan, leverage, komisaris 

independen, umur perusahaan, dan ukuran 

perusahaan 

Istanti (2009) 

Sumber: Diolah dari hasil penelitian 2006-2011 

2.8.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 

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.  
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Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi pula tuntutan 

terhadap keterbukaan informasi dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang 

lebih kecil. Dengan mengungkapkan informasi lebih banyak, perusahaan mencoba 

mengisyaratkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen 

perusahaan dengan baik (Good Corporate Governance). Meningkatnya 

pengungkapan informasi akan mengurangi asimetri informasi. Biaya agensi 

timbul karena kepentingan yang bertentangan dari pemegang saham, manajer dan 

pemilik hutang (Martson, dalam Istanti 2008). 

Purnomosidi 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. 

Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan perusahaan mengalami 

perkembangan sehingga investor akan merespon positif dan nilai perusahaan akan 

meningkat (Sujoko dan Soebiantoro, 2007), di samping itu juga mendapat sorotan 

publik yang lebih dibanding perusahaan kecil (Cooke dalam Sutanto 2010), 

sehingga perusahaan besar dimungkinkan lebih banyak memiliki modal 

intelektual dan akan lebih banyak mengungkapkan informasi mengenai modal 
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intelektual di dalam laporan tahunan.  Perusahaa besar  lebih sering diawasi oleh 

para kelompok stakeholder yang berkepentingan dengan bagaimana manajemen 

mengelola modal intelektual yang dimiliki seperti pekerja, pelanggan, dan 

organisasi pekerja. 

 

2.9.Umur Perusahaan 

Umur perusahaan menunjukkan perusahaan tetap eksis, mampu bersaing 

dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian (Yularto dan 

Chariri, 2003 dalam Istanti, 2009). Dengan mengetahui umur perusahaan, maka 

akan diketahui pula sejauh mana perusahaan tersebut dapat survive. Semakin 

panjang umur perusahaan akan memberikan pengungkapan informasi keuangan 

yang lebih luas dibanding perusahaan lain yang umurnya lebih pendek dengan 

alasan perusahaan tersebut memiliki pengalaman lebih dalam pengungkapan 

laporan tahunan (Wallace, et al dalam Istanti 2009). 

Widiastuti 2002, menyatakan bahwa umur perusahaan dapat menunjukkan 

bahwa perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing. Menurut Mawarta, 2001 

perusahaan yang berumur lebih tua memiliki pengetahuan yang lebih mendalam 

tentang kebutuhan konstitusinya akan informasi mengenai perusahaan. Oleh  

karena  itu,  perusahaan yang lebih tua akan cenderung mengungkapkan informasi  

yang lebih lengkap, termasuk pengungkapan modal intelektual, karena 

pengungkapan informasi yang rinci dapat memberikan nilai tambah bagi 

perusahaan sehingga dapat menarik perhatian masyarakat luas. Namun  

sebaliknya, menurut Barnes dan Walker, 2006 (dalam Li  et  al, 2008) perusahaan 
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yang umur listingnya di bursa efek lebih muda akan berupaya untuk mendapatkan 

tambahan modal dengan semakin banyak mengungkapkan informasi perusahaan 

termasuk intellectual capital. Dapat diartikan bahwa perusahaan yang berumur 

lebih tua memiliki informasi yang lebih luas dan lebih berpengalaman dalam 

pengungkapan laporan keuangan, sehingga perusahaan dapat tetap eksis dan tetap 

dapat bersaing dengan perusahaan yang umurnya masih muda.  

 

2.10. Konsentrasi Kepemilikan 

Konsentrasi kepemilikan adalah sejumlah saham perusahaan yang tersebar 

dan dimiliki oleh beberapa pemegang saham yang nantinya pihak manajemen 

berkewajiban melaporkannya untuk beberapa kepentingan antara lain : perbaikan 

kebijakan perusahaan di masa mendatang dan pengambilan keputusan oleh 

pemegang saham RUPS (Istanti, 2009). Jansen dan Meckling (dalam Istanti, 

2009) menyatakan bahwa manajer perusahaan yang tingkat kepemilikannya 

terhadap perusahaan tersebut tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan diskresi 

atau ekspropriasi terhadap sumber daya perusahaan akan berkurang. Masalah 

agensi dapat memburuk apabila presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh 

manajer sedikit. 

Menurut Herdinata (2008), tingginya concentration ownership dapat 

diasumsikan bahwa tingginya konsentrasi kepemilikan saham akan ditemui pada 

kondisi dimana hak milik tidak mampu dilindungi oleh negara. Dengan tidak 

adanya perlindungan dari negara, maka pengendali perusahaan akan mendapatkan 

kekuasaan (power) melalui voting right dan isentif (melalui tingginya cash flow 
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right). Kekuasaan itu berguna mempengaruhi negosiasi dan pelaksanaan kontrak-

kontrak perusahaan terhadap para stakeholder, termasuk pemegang saham 

minoritas, para manajer, para supplier, tenaga kerja, kreditior, konsumen, dan 

pemerintah sehingga informasi yang diungakap lebih luas. 

Darmawati (2006), menyebutkan dengan semakin terkonsentrasinya 

kepemilikan perusahaan, maka pemegang saham mayoritas akan semakin 

menguasai perusahaan dan semakin berpengaruh terhadap pengambilan 

keputusan. Shleifer dan Wolfenzon (dalam Darmawati 2006), menyatakan bahwa 

dengan lemahnya sistem hukum atau proteksi terhadap investor, maka konsentrasi 

kepemilikan menjadi alat yang lebih penting untuk mengatasi masalah-masalah 

keagenan. 

 

2.11. 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 stakeholder lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang 

menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya (Istanti, 2009). 
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Semakin besar komisaris independen, maka semakin luas informasi yang 

diungkap karena peran dan tugas manajer korporasi dapat optimal seiring dengan 

pengawasan yang baik dari komisaris independen. 

 

2.12. Leverage 

Leverage merupakan perbandingan besarnya dana yang disediakan 

pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur. Rasio ini menunjukkan 

kemampuan modal sendiri untuk memenuhi seluruh kewajiban perusahaan. Teori 

agensi juga digunakan untuk menjelaskan hubungan antara leverage perusahaan 

dengan pengungkapan laporan tahunan perusahaan (Istanti, 2009).  

Makmum 2002, leverage  merupakan  perbandingan  antara dana-dana  

yang  dipakai  untuk  membelanjai atau membiayai perusahaan atau perbandingan 

antara dana  yang  diperoleh  dari  ekstern  perusahaan (dari  kreditur-kreditur)  

dengan  dana  yang disediakan pemilik perusahaan. 

Menurut Jensen dan Meckling (dalam Istanti, 2009), bahwa terdapat suatu 

potensi untuk menstransfer kekayaan dari debtholder kepada pemegang saham 

dan manajer pada perusahaan yang mempunyai tingkat ketergantungan utang 

sangat tinggi, sehingga menimbulkan cost agency yang tinggi.  

Perusahaan yang memiliki proporsi utang yang tinggi dalam struktur 

modalnya akan menanggung biaya keagenan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan perusahaan yang proporsi hutangnya kecil. Untuk mengurangi cost agency 

tersebut, manajemen perusahaan dapat mengungkapkan lebih banyak informasi 
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yang diharapkan dapat semakin meningkat seiring dengan semakin tingginya 

tingkat laverage (Jensen dan Meckling, dalam Marwata 2001). 

 

2.13. 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 Sawarjuwono dan Kadir (2003), Ulum, Ghozali, dan Chariri (2008). 

Namun dalam penelitian terdahulu tersebut, modal intelektual ditempakan sebagai 

variable bebas. Penelitian terdahulu melihat pengaruh modal intelektual terhadap 

kinerja keuangan dan kinerja perusahaan. Namun pada penelitian yang dilakukan 

oleh Purnomosidhi (2005), Sonier dan Carson (2009), modal intelektual 

ditempatkan sebagai variable terikat. 

Penelitian yang dilakukan Purnomosidhi (2005) yang berjudul praktik 

pengungkapan modal intelektual pada perusahaan publik di BEJ menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan dan leverage berhubungan secara signifikan dengan 

pengungkapan modal intelektual, metode metode pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan content analisis. Pada penelitian Sonnier dan Carson 

(2009), meneliti tentang pengaruh ukuran dan umur perusahaan terhadap level 

pengungkapan modal intelektual yang dilakukan oleh manajemen. Hasil dari 

penelitian tersebut bahwa faktor umur perusahaan memiliki hubungan timbal balik 

dengan pengungkapan modal intelektual yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan. 
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Penelitian yang dilakukan Ulum (2007), model intelektual digunakan 

untuk menilai kinerja karyawan, serta struktur modal pada perusahan perbankan di 

Indonesia pada tahun 2006, dengan menggunakan metode Partial Last Square 

(PLS). Kuryanto (2007), menyebutkan bahwa modal intelektual tidak berpengaruh 

pada kinerja perusahan. Obyek penelitian Kuryanto (2007) adalah perusahaan di 

Indonesia yang tidak dimiliki oleh pihak asing pada tahun 2003-2005 dengan 

menggunakan alat analisis regresi dan PLS. Pada penelitian Sawarjuwono (2003), 

membahas tentang perlakuan, pengukuran, dan pelaporan modal intelektual. 

Rupidara (2008), dalam penelitiannya yang bersifat library research 

mengemukakan bahwa modal intelektual merupakan suatu strategi yang 

digunakan untuk mengembangkan sumber daya manusia untuk meningkatkan 

daya saing suatu organisasi. 

Penelitian Suhardjanto (2010), menguji tentang tingkat intellectual capital 

disclosure yang dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, 

length of listing on BEI, corporate governance sebagai variabel kontrol pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007, dengan 

menggunakan alat analisis multiple regression. Abdolmohammadi (2005) meneliti 

hubungan antara kapitalisasi pasar dengan modal intelektual, book value dan ROA 

pada perusahaan di USA tahun 1990 dan 2001 dengan menggunakan model 

regresi. Tabel di bawah ini menunjukkan ringkasan penelitian terdahulu tentang 

pengungkapan modal intelektual. 
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TABEL 2.2 PenelitianTerdahulu 

 

Peneliti  Variable 

Dependen 

Variable 

Independen 

Obyek 

Penelitian 

Alat 

Analisis 

Sawarjuwono 

(2003) 

 Direct 

Intellectual 

Capital Methods 

(DIC). Market 

Capi-talization 

Methods (MCM) 

Library 

Research 

 

Abdolmohamma

di (2005) 

Market 

capital 

ICD, Book 

Value, ROA 

Perusahaan di 

USA tahun 

1990 s.d 2000 

Regresi  

Purnomosidhi 

(2005) 

Pengungka-

pan Modal 

Intelektual 

Size, Laverage, 

Tipe Industry, 

Kinerja Ke-

uangan, Foreign 

Listing Status, 

Kinerja Modal 

Intelektuan 

Perusahaan 

publik di BEJ 

tahun 2001 

s.d tahun 

2003 

Content 

analysis, 

ordinary 

last 

square 

Meca (2005) Pengungka-

pan sukarela 

modal 

intelektual 

(ICD) 

Human capital, 

customer, 

process, IT, 

Strategy 

Perusahaan di 

Spanyol 

tahun 2000 

dan 2001 

Regresi 

White (2007) Pengungka-

pan sukarela 

modal 

intelektual 

Size, age of 

firm, leverage, 

ownership, 

board 

independence 

Perusahaan 

bioteknologi 

di Australia 

tahun 2005 

Regresi  

Ulum (2007) Return on 

total assets 

(ROA) 

Valen added 

(VACA) human 

capital (VAHU) 

dan structural 

capital (STVA) 

Perusahaan 

perbankan di 

Indonesia s.d 

tahun 2006 

dan melapor-

kan posisi 

keuang-annya 

kepada Bank 

Indonesia 

(BI) 

Partial 

Least 

Square 

Kuryanto (2007) a. Return on 

Asset (ROA) 

b. Earning per 

share (EPS) 

c. Annual stock 

return (ASR) 

(VACA), 

(VAHU), 

(STVA) 

Perusahaan 

Indonesia di 

(BEI) dan 

tidak dimiliki 

pihak asing 

tahun 2003  

Regresi 

berganda, 

partial 

last 

square 

(PLS) 
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Peneliti  Variable 

Dependen 

Variable 

Independen 

Obyek 

Penelitian 

Alat 

Analisis 

   s.d tahun 

2005 

 

Rupidara (2008)  Kinerja 

Organisasi, 

SDM 

Library 

Research 

 

Sonnier dan 

Carson (2009) 

Level 

pengungka-

pan modal 

intelektual 

Ukuran dan 

umur perusahaan 

Perusahaan 

high tech 

companies 

 

Istanti (2009) Pengungka-

pan sukarela 

modal 

intelektual 

Konsentrasi 

kepemilikan, 

leverage, 

komisaris 

independen, 

umur dan ukuran 

perusahaan 

Perusahaan 

non keuangan 

di Indonesian 

tahun 2007 

Regresi 

content 

analisis 

Suhardjanto 

(2010) 

tingkat 

intellectual 

capital 

disclosure 

Ukuran 

perusaha-an, 

profitabilitas, 

leverage, length 

of listing on 

BEI. 

Variabel kontrol 

: 

corporate 

governance 

Perusahaan 

Indonesia 

yang terdaftar 

di (BEI) pada 

tahun 2007 

analisis 

multiple 

regres-

sion 

Sumber: Diolah dari beberapa penelitian tahun 2003-2010 

 

2.14. Kerangka Berpikir 

Penelitian ini mengungkapkan beberapa faktor yang diduga berpengaruh 

pada pengungkapan modal intelektual perusahaan, antara lain: ukuran perusahaan, 

umur perusahaan, konsentrasi kepemilikan, komisaris independen, dan leverage. 
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2.14.1. Ukuran Perusahaaan terhadap Tingkat Pengungkapan Modal 

Intelektual 

Ukuran perusahaan merupakan variabel yang sering digunakan untuk 

menjelaskan luas pengungkan yang dilakukan dalam laporan tahunan. Ukuran 

perusahaan yang besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan 

sehingga investor akan merespon positif dan nilai nperusahaan akan meningkat 

(Sujoko dan Soebiantoro, 2007). Sedangkan perusahaan dengan skala kecil 

umumnya berada pada tingkat persaingan yang ketat dan tidak melakukan 

pengungkapan selengkap perusahaan besar. Dengan demikian, maka makin besar 

ukuran perusahaan makin tinggi tingkat pengungkapannya tentang modal 

intelektual di dalam laporan tahunan. 

Purnomosidhi (2006) menemukan bukti empiris bahawa size perusahaan 

berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan. 

Hal ini juga di buktikan oleh Suhardjanto dan wardhani (2009), dalam meneliti 80 

perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek Indonesia tahun 2007, menjelaskan 

bahwa ukuran perusahaan merupakan variabel yang berpengaruh terhadap 

pengungkapan modal intelektual. 

 

2.14.2. Umur Perusahaan terhadap Tingkat Pengungkapan Modal 

Intelektual 

Umur perusahaan diperkirakan memilki hubungan yang positif terhadap 

kualitas pengungkapan informasi perusahaan, karena perusahaan yang berumur 

lebih tua memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam mempublikasikan 
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laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki pengalaman lebih banyak akan lebih 

mengetahui kebutuhan akan informasi perusahaan. Semakin lama umur 

perusahaan semakin eksistensi dan mampu bersaing, perusahaan yang berumur 

lebih tua memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang kebutuhan 

konstitusinya akan informasi mengenai perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan 

yang lebih tua akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih lengkap, 

termasuk pengungkapan modal intelektual, karena pengungkapan informasi yang 

rinci dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaannya. Penelitian White et al 

2007, menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara umur 

perusahaan dengan pengungkapan modal intelektual. 

 

2.14.3. Konsentrasi Kepemilikan terhadap Tingkat Pengungkapan Modal 

Intelektual 

Franks & Mayer (dalam Irawati,2008) melaporkan perbedaan konsentrasi 

kepemilikan saham antara Amerika Serikat dan Inggris dengan Jerman dan 

Perancis. Franks & Mayer menemukan fenomena di Amerika Serikat dan Inggris 

sejumlah besar perusahaan yang kinerjannya selalu dievaluasi dengan fluktuasi 

harga sahamnya di pasar modal, konsentrasi kepemilikan sahamnya tersebar di 

sejumlah lembaga maupun investor individu. Sedangkan di Perancis dan Jerman, 

minat perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan luar yang bersumber pada 

pasar modal tidak besar. Kepemilikan saham perusahaan di Perancis dan Jerman 

umumnya sangat terkonsentrasi (dimiliki oleh lembaga investasi atau keluarga).  
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Riset sampai saat ini berkontribusi pada konsentrasi kepemilikan yang 

merupakan suatu faktor penentu dari pengungkapan modal intelektual dalam 

laporan tahunan perusahaan (White et al, 2007). Penelitian Mc Kinnon (dalam 

White et al, 2007) menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

struktur kepemilikan saham terhadap pengungkapan laporan tahunan perusahaan 

di australia. Penelitian Mc Kinnon (dalam white 2007) tidak bisa dibuktikan oleh 

penelitian White et al (2007) yang menyatakan tidak ada pengaruh antara praktek 

pengungkapan modal intelektual dengan konsentrasi kepemilikan, hal ini 

mengindikasikan bahwa pemilik saham mungkin tidak membutuhkan pelaporan 

pertanggungjawaban yang baik dari pihak manajemen dan dewan komisaris. 

 

2.14.4. Komisaris Independen terhadap Tingkat Pengungkapan Modal 

Intelektual 

Komisaris independen sebagai pihak yang netral dalam perusahaan 

diharapkan mampu menjembatani adanya asimetri informasi yang terjadi antara 

pihak pemilik dengan pihak manajer. Sebagai pihak yang netral, komisaris 

independen mengawasi para pemegang saham sehubungan dengan aktivitas 

perusahaan dan mengendalikan perilaku para manajer perusahaan (Istanti, 2009).  

Proporsi anggota independensi dalam dewan komisaris dipandang sebagai 

indikator independensi dewan pihak manajemen. Kehadiran komisaris independen 

dalam dewan dapat meningkatkan kualitas aktivitas pengawasan dalam 

perusahaan karena tidak terafiliasi dengan perusahaan sebagai pegawai, dan hal 

ini merupakan keterwakilan independen dari kepentingan pemegang saham (Firth 
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dan Rui, 2006). Penelitian White et al (2007) menemukan bukti empiris bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara komisaris independen dengan 

pengungkapan sukarela modal intelektual. 

 

2.14.5. Leverage terhadap Tingkat Pengungkapan Modal Intelektual 

Leverage merupakan aktivitas pembiayaan oleh utang. Leverage 

diperkirakan memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan 

modal intelektual. Hal ini di buktikan secara empiris oleh White et al (2007), yang 

menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara leverage dengan 

pengungkapan sukarela modal intelektual. Hasil yang sama juga terdapat pada 

penelitian Bradbury (dalam White, 2007) tentang adanya pengaruh yang 

signifikan antara leverage perusahaan dengan pengungkapan sukarela. Namun, 

pada penelitian Chow dan Wongboren (dalam White et al,2007) menunjukkan 

tidak ada hubungan antara leverage perusahaan dengan pengungkapan modal 

intelektual pada perusahaan di New Zealand.  

Dari  uraian di atas, maka dapat menggambarkan kerangka pemikiran 

sebagai berikut. 
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Gambar. 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

      H2   
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 H4 

 

        H5 
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           H1 

 

       

 

  

2.15. Pengembangan Hipotesis  

Dari kerangka berpikir di atas, maka hipotesis penelitian yang dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

H1 : Ukuran Perusahaan, Umur perusahaan, konsentrasi kepemilikan, 

komisaris independen, dan leverage berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual 

H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan 

modal intelektual 

H3 : Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan 

modal intelektual 

Umur Perusahaan  

Konsentrasi Kepemilikan 

   

   

   

  
Komisaris Independen  

Tingkat 

Pengungkapan 

Modal Intelektual  

Leverage  

Ukuran Perusahaan  
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H4 : Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan modal intelektual 

H5 : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan modal intelektual 

H6 : Leverage berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan modal 

intelektual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk 

membuktikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan 

modal intelektual yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, konsentrasi 

kepemilikan, komisaris independen dan leverage. Dimana data yang digunakan 

merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan (annual 

report) yang telah dipublikasikan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

priode 2010-2011, dimana data tersebut dapat diperoleh di Pusat Informasi Pasar 

Modal (www.idx.co.id). Penelitian ini juga merupakan library research, karena 

penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dari 

penelitian sebelumnya. 

 

3.2.  Populasi, sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1. Populasi Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang telah mempublikasikan laporan tahunanya dan terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Perusahaan 

manufaktur dipilih karena industri manufaktur mempunyai ruang lingkup yang 

luas sehingga banyak modal yang terlibat termasuk modal intelektual. Selain itu 

http://www.idx.co.id/
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perusahaan manufaktur masih menggunakan human capital sebagai prioritas 

produksinya. 

 

3.2.2. Sampel dan Teknik Penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang menerbitkan laporan tahunan (annual report) selama kurun waktu dua tahun 

yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Pemilihan sampel tersebut laporan 

tahunan (annual report) yang diterbitkan perusahaan, maka akan diperoleh 

kelengkapan data yang akan digunakan dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara purposive 

sampeling dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang mempublikasi laporan tahunan secara berkelanjutan 

dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. 

2. Laporan perusahaan memiliki data tentang jumlah karyawan 

perusahana selama dua tahun. 

3. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama dua tahun berturut-

turut dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. 

4. Perusahaan mengungkap modal intelektual dalam laporan tahunan 

(annual report) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. 

5. Memiliki kriteria yang berkaitan dengan variabel-variabel yang 

dipakai dalam penelitian ini. 
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Table 3.1 Prosedur Penentuan Sampel Penelitian 

 

No Identifikasi perusahaan Jumlah 

Perusahaan 

1 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

tahun 2010-2011 

143 

2 Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan 

keuangan tahunannya secara berturut-turut  dalam web 

BEI selama periode 2010 dan 2011 

(38) 

 

3 Perusahaan yang Tidak melakukan pengungkapan 

Modal Intelektual  dan Annual Report kurang lengkap 

atau tidak dapat di analisis 

(37) 

 Jumlah perusahaan sampel yang digunakan 68 

 Jumlah tahun penelitian 2 

 Jumlah unit analisis 136 

Sumber : Data diolah tahun 2013 

 

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.3.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan modal 

intelektual dalam laporan tahunan. Variabel ini diukur dengan menggunakan 

indeks pengungkapan modal intelektual. Indeks pengungkapan modal intelektual 

dalam penelitian ini adalah indeks pengungkapan modal intelektual yang 

digunakan oleh Sing dan Zahn (2008). Indeks ini terdiri dari 81 item yang 

diklasifikasikan ke dalam enam kategori berikut ini. 

 

 

Table 3.2 Item Pengungkapan Modal Intelektual 

 

Keterangan Jenis Item Kode 

Human 

Resources 

(28 Items) 

Employee breakdown by age 

Employee breakdown by seniority 

Employee breakdown by gender 

Employee breakdown by nationality 

Employee breakdown by department 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 
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Keterangan Jenis Item Kode 

 Employee breakdown by job function 

Employee breakdown by level of education 

Rate of employee turnover 

Comments on changes in the number of employees  

Comment on employee health and safety 

Employee absenteeism rate 

Comments on employee absentee rate 

Discussion of employee interviews 

Statements of policy on competency development 

Description of competency development programmes 

and activities 

Education and training expenses 

Education and training expenses by number of 

employees 

Employee expenses by number of employees 

Recruitment policies of the firm 

Separate indication firm has a HRM department, 

division or function 

Job rotation opportunities 

Career opportunities 

Remuneration and incentive systems 

Pensions 

Insurance policies  

Statements of dependence on key personnel 

Revenues to employee 

Value added to employee 

E6 

E7 

E8 

E9 

E10 

E11 

E12 

E13 

E14 

E15 

 

E16 

E17 

 

E18 

E19 

E20 

 

E21 

E22 

E23 

E24 

E25 

E26 

E27 

E28 

Customer 

(14 item) 

Number of customer 

Sales breakdown by customer 

Annual sales per segment or product 

Average purchase size by customer 

Dependence on key customers 

Description of customer involvement in firm’s 

operations 

Description of customer relations 

Education/training of customers 

Ratio of customers to employees 

Value added per customer or segment 

Absolute market share (%) of the firm within its 

industry 

Relative market share (not expressed as percentage) of 

the firm 

Market share (%) breakdown by 

country/segment/product 

Repurchases by customers 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

 

C7 

C8 

C9 

C10 

C11 

 

C12 

 

C13 

 

C14 

Information Description of investments in information technology IT1 
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Keterangan Jenis Item Kode 

Information 

Technology 

(6 item) 

Reason(s) for investments in information technology 

Description of existing information technology systems 

Software assets held or developed by the firm 

Description of intellectual technology facilities (e.g. 

buildings) 

Information technology expenses 

IT2 

IT3 

IT4 

IT5 

 

IT6 

Processes 

(9 item) 

Information and communication within the company 

Efforts related to the working environment 

Working from home 

Internal sharing of knowledge and information  

External sharing of knowledge and information 

Measure of internal processing failures 

Measure of external processing failures 

Discussion of fringe benefits and company social 

programs 

Outline of environmental approvals and 

statements/policies 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

P8 

 

P9 

Research and 

Development 

(9 item) 

Statements of policy, strategy and/or objectives of 

R&D activities 

R&D expenses 

Ratio of R&D expenses to sales 

R&D invested into basic research 

R&D invested into product design and development 

Details of future prospects regarding R&D 

Details of existing company patents 

Number of patents and licenses etc. 

Information on pending patents 

RD1 

 

RD2 

RD3 

RD4 

RD5 

RD6 

RD7 

RD8 

RD9 

Strategic 

Statements 

(15 item) 

Description of new production technology 

Statements of corporate quality performance 

Information about strategic alliances of the firm 

Objectives and reason for strategic alliances 

Comments on the effects of the strategic alliances 

Description of the network of suppliers and distributors 

Statements of image and brand 

Corporate culture statements 

Statements about best practices 

Organisational structure of the firm 

Utilisation of energy, raw materials and other input 

goods 

Investment in the environment 

Description of community involvement 

Information on corporate social responsibility and 

objective 

Description of employee contracts/contractual issues 

SS1 

SS2 

SS3 

SS4 

SS5 

SS6 

SS7 

SS8 

SS9 

SS10 

SS11 

 

SS12 

SS13 

SS14 

 

SS15 

Sumber: Sing dan Zhan, 2008 
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Penelitian ini menggunakan teknik analisis konten dengan bentuk yang 

paling sederhana untuk mengukur pengungkapan modal intelektual yang 

dilakukan oleh perusahaan. Pemberian skor untuk item pengungkapan dilakukan 

dengan menggunakan skala dikotomi tidak tertimbang (unweighted dichotomous 

scale), di mana jika item setiap kategori pengungkapan modal intelektual 

diungkapkan dalam laporan tahunan akan diberi nilai satu (1) dan nol (0) jika item 

tidak diungkapkan. Selanjutnya, skor dari setiap item dijumlahkan untuk 

memperoleh total skor pengungkapan untuk setiap perusahaan. 

Prosentase dari indeks pengungkapan sebagai total dihitung dengan 

rumusan sebagai berikut : 

 

Score = (∑ Ditem / ADitem) x 100% 

Keterangan : 

Score = variabel dependen indeks pengungkapan modal intelektual  

Ditem = 1 jika suatu item kategori diungkapkan dalam laporan 

tahunan 

0 jika suatu item kategori tidak diungkapkan dalam laporan     

tahunan 

ADitem = total jumlah item yang diungkap (81 item) 
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3.3.2. Variabel Independen 

3.3.2.1. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan 

dengan melihat total asset yang disajikan dalam neraca pada akhir tahun. Semakin 

besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi pula tuntutan terhadap keterbukaan 

informasi dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang lebih kecil. Ukuruan 

perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar 

(Sudarmadji dan Sularto, 2007). Dari ketiga pengukuran, nilai aktiva relatif lebih 

stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan penjualan dalam mengukur 

ukuran perusahaan. 

Ukuran Perusahaan = Log Normal Total Aset 

 

3.3.2.2. Umur Perusahaan 

Umur perusahaan digunakan untuk mengukur pengaruh lamanya 

perusahaan. Umur perusahaan menunjukkan perusahaan tetap eksis, mampu 

bersaing dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Dengan 

mengetahui umur perusahaan, maka akan diketahui pula sejauh mana perusahaan 

tersebut dapat survive. Dalam penelitian ini umur perusahaan dihitung dari mulai 

tanggal beroperasinya perusahaan hingga akhir tahun 2011. 

 

3.3.2.3. Konsentrasi Kepemilikan 

Konsentrasi kepemilikan adalah sejumlah saham perusahaan yang tersebar 

dan dimiliki oleh beberapa pemegang saham. Semakin besar tingkat kepemilikan 
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maka akan semakin besar power voting yang dimiliki dalam pengambilan 

keputusan perusahaan. Pada penelitian ini konsentrasi kepemilikan diukur 

berdasarkan presentase kepemilikan saham terbesar yang dimiliki pemegang 

saham tertinggi pada tahun 2010 dan tahun 2011. 

 

3.3.2.4. Komisaris Independen 

Komisaris Independen merupakan pihak netral yang diharapkan mampu 

menjembatani asimetri informasi yang terjadi antara pemegang saham dengan 

pihak manajer perusahaan. Pada penelitian ini komisaris independen diukur 

dengan membandingkan jumlah komisaris independen dengan total dewan 

komisaris yang ada pada perusahaan. 

 

3.3.2.5. Levearge 

Leverage merupakan perbandingan besarnya dana yang disediakan 

pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur. Semakin tinggi angka 

leverage, maka semakin tinggi ketergantungan perusahaan kepada hutang. 

Sehingga semakin besar resiko yang dihadapi, investor akan meminta tingkat 

keuntungan yang semakin tinggi. Rasio ini menunjukkan kemampuan modal 

sendiri untuk memenuhi seluruh kewajiban perusahaan. Dalam penelitian ini 

persamaan yang digunakan untuk menghitung leverage sebagai berikut : 

 

Leverage = 
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Tabel 3.3 Ringkasan variabel penelitian 

 

Variabel Konsep Indikator Pengugkapan Skala 

Variabel 

Dependen (Y): 
Pengungkan 

Modal 

Intelektual 

 

 

Pengungkapan 

item-item modal 

intelektual. 

 

 

Score= 

(ΣDitem/ADitem)x100% 

Ditem= total skor 

pengungkapan modal 

intelektual 

ADitem= total item dalam 

indeks pengungkapan modal 

intelektual 

 

 

Rasio 

Variabel 

Independen 

(X): 

 

Ukuran 

Perusahaan 

 

 

 

Besar atau 

kecilnya suatu 

perusahaan. 

 

 

  

Log Total Aset Perusahaan 

 

 

 

Rasio 

Umur 

Perusahaan 

Umur 

perusahaan 

merupakan awal 

perusahaan ber- 

operasi hingga 

perusahaan ter-

sebut memper- 

tahankan eksis-

tensinya dalam 

dunia bisnis. 

Age = Thnt - Thnn 

Thnt= tahun annual report 

yang diteliti 

Thnn= tahun perusahaan awal 

berdiri 

 

Rasio 

Konsentrasi 

Kepemilikan 

Sejumlah saham 

perusahaan yang 

tersebar dan di-

miliki oleh be-

berapa peme-

gang saham. 

Own= 
                            

               
 

 

Rasio 

Komisaris 

Independen 

Pihak netral 

yang diharapkan 

mampu men-

jembatani asi-

metri informasi 

yang terjadi an-

tara pemegang 

saham dengan 

manajer 

perusahaan. 

Ind= 
                      

                 
 Rasio 
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Variabel Konsep Indikator Pengugkapan Skala 

Leverage Menunjukkan 

proporsi atas 

penggunaan hu-

tang untuk mem-

biayai investasi 

perusahaan. 

Lev = 
            

             
 Rasio 

Sumber: Data diolah 2012 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan 

tahunan untuk tahun 2010 sampai tahun 2011 di Pusat Informasi Pasar Modal 

(Indonesia Stock Exchange), akses internet (www.idx.co.id). Laporan tahunan 

digunakan karena pada laporan tahunan terdapat sumber informasi yang 

dilaporkan oleh perusahaan yang penting dan bermanfaat bagi stakeholder dalam 

pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mengurangi adanya asimetri 

informasi. 

 

3.5. Metode Analisis Data   

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel 

dalam penelitian ini yaitu data yang dilihat dari variabel dependen dan variabel 

independen. Alat analisis yang digunakan adalah nilai maksimum, nilai minimum, 

nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi. Nilai minimum digunakan untuk 

mengetahui jumlah terkecil data yang digunakan. Nilai maksimum digunakan 

untuk mengetahui jumlah terbesar data yang digunakan.  Mean digunakan untuk 

http://www.idx.co.id/
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mengetahui rata-rata data yang digunakan. Standar deviasi digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata serta 

untuk mengidentifikasi dengan standar ukuran dari setiap variabel. 

 

3.5.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi 

linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian terbebas dari 

penyimbangan asumsi klasik. Tahap-tahap dalam pengujian asumsi klasik 

meliputi: 

 

3.5.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati 

normal. Uji normalitas ada tiga cara, yaitu pertama, analisis grafis dengan 

melihat titk-titik disekitar garis diagonal. Kedua, analisis statistic dengan melihat 

skewness dan kurtosis. Ketiga, dengan uji one-sample kolmogorof-smirnov. 

Pengujian normalitas yang digunakan dalam model regresi ini adalah uji 

kolmogorov-swirnov (K-S) yaitu dengan cara menentukan hipotesis pengujian. 

Pengambilan keputusan mengenai normalitas adalah jika probability value > 0,05 

maka Ho diterima (berdistribusi normal) dan jika probability value < 0,05 maka 

Ho ditolak (tidak berdistribusi normal). 
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3.5.2.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya kolerasiantar variabel bebas (Ghozali, 2011). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel bebas. Jika diantara 

variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak orgonal 

atau tidak sama dengan nol. 

Cara mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas adalah dengan melihat 

nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Nilai cutoff yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance 

< 0,10 atau sama dengan VIF > 10. Jadi, koefisien antar variabel independen 

bebas dari multikolinieritas apabila nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0,10. 

 

3.5.2.3. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Model regresi yang 

baik adalah regresi bebas dari autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan dengan satu sama lainnya. Masalah ini 

timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada runtut waktu (time series) karena 

gangguan pada seorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi 

gangguan pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. 
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Mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji Durbin Watson (DW test). Pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi bisa di daasarkan pada tabel sebagai berikut. 

 

Tabel 3.4 Durbin Watson 

 

Hipotesis Nol Keputusan Jika  

Tidak ada aoutokorelasi positif 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada korelasi negatif 

Tidak ada korelasi negatif 

Tidak ada autokorelasi positif atau 

negatif 

Tolak 

No desicison 

Tolak 

No desicison 

Tidak ditolak 

0 < d < dl 

dl ≤ d ≤ du 

4 – dl < d <4 

4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Du < d < 4 – du 

Sumber: Ghozali, 2011 

 

3.5.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan yang lain (Ghozali, 

2007: 105). Jika varians dari residual satu pengamatan ke  pengamatan lain tetap 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

Uji Glejser, yaitu mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan meregresi 

nilai absolut residual terhadap variabel independen. Pengambilan keputusan 

mengenai heteroskedastisitas adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 
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(probability value > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas 

dari gejala heteroskedastisitas. 

 

3.5.3.  Analisis Regresi 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan 

antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah berhubungan variabel 

dependen dan variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau 

memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan 

nilai variabel independen yang diketahui Gujarati (dalam Ghozali 2011). 

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

pengaruh umur perusahaan, konsentrasi kepemilikan, komisaris independen dan 

leverage terhadap pengungkapan modal intelektual. Adapun model regeresi 

berganda dalam penelitian ini sebagai berikut. 

ICD =  α + β1 SIZE + β2 AGE + β3 OWN +  β4 INDEP +  β5 LEV + e 

Keterangan : 

α  = Konstanta 

β1- β 5  =  Koefisien regeresi 

SIZE  = Ukuran Perusahaan 

AGE  =  Umur perusahaan 

OWN  =  Konsentrasi Kepemilikan 

INDEP  =  Komisaris Independen 

LEV  =  Leverage 

e  = error 
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3.5.4. Uji Hipotesis 

3.5.4.1. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berati kemampuan 

variasi variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berati variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh 

karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R
2
 

pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Menurut Gujuarti (2003) 

dalam Ghozali (2011) jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R
2
 negatif, 

maka nilai adjusted R
2
 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai R

2
 = 1, 

maka adjusted R
2
 = R

2
 = 1 sedangkan jika nilai R

2
= 0, maka Adjusted R

2
 = (1-

k)/(n-k). Jika k > 1, maka adjustes R
2
 akan bernilai negatif. 

 

3.5.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F digunakan untuk menunjukka apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F dapat dilakukan 

dengan melihat probability value. Apakah probability value < 0,05, maka Ho 
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ditolak atau Ha diterima > 0,05, maka Ho diterima atau Ha ditolak (tidak terdapat 

pengaruh secara simultan). 

 

3.5.4.3. Uji Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen 

secara individual terhadap variabel dependen. Uji statistik t dapat dilakukan 

dengan melihat probability value. Apabila probability value < 0,05, maka Ho 

ditolak atau Ha diterima (terdapat pengaruh secara parsial) dan apabila probability 

value > 0,05, maka Ho diterima atau Ha ditolak (tidak terdapat pengaruh secara 

parsial). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Data Penelitian 

4.1.1. Deskripsi Obyek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan annual report dari tahun 

2010 sampai dengan tahun 2011. Perusahaan manufaktur dipilih karena industri 

manufaktur mempunyai ruang lingkup yang luas sehingga banyak modal yang 

terlibat termasuk modal intelektual. Selain itu perusahaan manufaktur masih 

menggunakan human capital sebagai prioritas produksinya. Jumlah populasi 

dalam penelitian ini sebanyak 143 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode tahun 2010 sampai 2011. Pemilihan dua periode penelitian ini didasarkan 

untuk melihat perkembangan tingkat pengungkapan modal intelektual pada tahun 

2010 sampai dengan 2011. 

Metode pemilihan sampel dilakukan melalui purposive sampling. 

Pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, kriteria 

tersebut yaitu perusahaan mempublikasikan laporan tahunan (annual report) 

untuk periode 2010 sampai 2011 secara berturut-turut, memiliki data tentang 

karyawan perusahaan, tidak mengalami kerugian, perusahaan mengungkap modal 

intelektual. Hasil pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 

dapat dilihat pada Table 4.1 berikut ini. 

 



 

 

68 

Tabel 4.1 Pemilihan Sampel Penelitian 

 

No Identifikasi perusahaan Jumlah 

Perusahaan 

1 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

tahun 2010-2011 

143 

2 Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan 

keuangan tahunannya secara berturut-turut  dalam web 

BEI selama periode 2010 dan 2011 

(38) 

 

3 Perusahaan yang Tidak melakukan pengungkapan Modal 

Intelektual  dan Annual Report kurang lengkap atau tidak 

dapat di analisis 

(37) 

 Jumlah perusahaan sampel yang digunakan 68 

 Jumlah tahun penelitian 2 

 Jumlah unit analisis 136 

Sumber : Data sekunder yang diolah tahun, 2013 

 

4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistif deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 

deskriptif suatu data yaitu dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, dan minimum (Imam Gozali, 2011). Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (Size of the firm), umur 

perusahaan (Age of the firm), konsentrasi kepemilikan, komisaris independen, dan 

leverage. Berdasarkan analisis statistik deskriptif di peroleh gambaran perusahaan 

sebagai berikut. 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ICD 

SIZE 

136 

136 

17.00 

3.29 

52.00 

13.21 

35.3750 

8.7665 

6.98457 

2.77811 

AGE 136 1.00 78.00 34.6471 12.55302 

OWN 136 12.32 99.99 60.7967 22.25758 

INDEP 136 20.00 80.00 40.1802 12.51037 

LEV 136 -1.50 5.96 1.1382 1.10283 

Valid N (listwise) 136     

Sumber : Output SPSS, 2013  

 

1. Pengungkapan Modal Intelektual 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah unit analisis dalam penelitian ini (N) 

adalah 136 perusahaan. Pengungkapan modal intelektual atau intellectual capital 

disclosure (ICD) dari 136 sampel perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 

17,00 yang diperoleh PT. Citra Tubindo Tbk dan nilai maksimum sebesar 52,00 

diperoleh PT. AKR Corporindo Tbk. Rata-rata untuk variabel Tingkat 

Pengungkapan Modal Intelektual (ICD) sebesar 35,3750  atau sebesar 35,37% 

dengan nilai standar deviasi sebesar 6.98457 artinya standar deviasi lebih rendah 

dari nilai rata-rata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rata-rata (mean) 

pengungkapan modal intelektual (ICD) pada perusahaan sampel atau perusahaan 

manufaktur adalah cukup diungkap dalam laporan tahunan perusahaan. Berikut ini 

merupakan Tabel analisis frekuensi tingkat pengungkapan modal intelektual 

(ICD) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011. 
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Tabel 4.3 Hasil Analisis Frekuensi Variabel Tingkat Pengungkapan Modal 

Intelektual (ICD) Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2010-

2011 

No Interval Kriteria 
Tahun 2010 Tahun 2011 

Frekuensi Presentase Frekuensi Presentase 

1 17,00 - 24,00 
Sangat 

Rendah 
8 11,76% 4 5,88% 

2 25,00 - 32,00 Rendah 20 29,41% 18 26,47% 

3 33,00 - 40,00 Cukup 24 35,30% 26 38,23% 

4 41,00 - 48,00 Tinggi 11 16,18% 14 20,60% 

5 > 49,00 
Sangat 

Tinggi 
5 7,35% 6 8,82% 

TOTAL 68 100% 68 100% 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013 

Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa presentase tingkat pengungkapan modal 

intelektual pada kategori sangat rendah dari tahun 2010 ke tahun 2011 menurun 

sebesar 5,88%, hal ini juga ditunjukkan pada kategori rendah pada tahun 2011 

menurun sebesar 2,94%, pada kategori cukup naik sebesar 2,93%, presentase pada 

kategori tinggi juga meningkat sebesar 4,42%, dan presentase pada kategori 

sangat tinggi pada tahun 2011 meningkat sebesar 1,47%. Jadi, dari Tabel 4.3 

dapat di simpulkan tingkat pengungkapan modal intelektual pada perusahaan 

manufaktur berada pada kategori cukup. 

 

2. Ukuran perusahaan 

Variabel independen yang pertama dalam analisis deskriptif yaitu ukuran 

perusahaan (size of the firm), dalam penelitian ini ukuran perusahaan yang di ukur 

menggunakan log normal total aset. Dari Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa rata-

rata ukuran perusahaan sebesar 8,7665 dengan standar deviasi sebesar 2,77811 

dengan nilai minimum sebesar 3,29 atau 3,29% yang diperoleh PT. Astra Graphia 
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pada periode 2010 dan nilai maksimum sebesar 13,21 atau 13,21% yang diperoleh 

PT. Kalbe Farma pada periode 2011. Standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-

rata menunjukkan sebaran data untuk variabel ukuran perusahaan pada perusahaan 

sampel tidak jauh beda atau hampir sama. Berikut Tabel analisis frekuensi ukuran 

perusahaan pada perusahaan Manufaktur tahun 2010-2011. 

 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Frekuensi Ukuran Perusahaan pada Perusahaan 

Manufaktur Tahun 2010-2011 

 

No Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

1 3,29 - 6,57 Kecil 27 19,85% 

2 6,58 - 9,88 Menengah 68 50% 

3 9,89 - 13,21 Besar 41 30,15% 

TOTAL 136 100% 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013 

Tabel 4.4 menunjukkan ada 27 atau 19,85% unit analisis yang memiliki 

nilai log normal total asset pada kategori perusahaan kecil, 68 atau 50% unit 

analisis berada pada kategori perusahaan menengah dan 41 atau 30,15% unit 

analisis berada pada kategori perusahaan besar. Secara umum perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kategori perusahaan 

menengah. Hal ini dikarenakan nilai total aset yang ada pada perusahaan 

tergantung dari standar bisnis perusahaan. 

 

3. Umur Perusahaan 

Varibel independen yang ke dua menunjukkan umur perusahaan memiliki 

nilai minimum sebesar 1, 00  atau 1 tahun dari PT. Indofood CBP Sukses Makmur 

Tbk pada periode 2010. Nilai maksimum sebesar 78,00 atau 78 tahun dari PT. 
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Unilever Indonesia Tbk pada periode 2011. Variabel umur perusahaan memiliki 

rata-rata 34,6471 atau 34,64 tahun dengan standar deviasi sebesar 12,55301. 

Standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan sebaran data untuk 

variabel ukuran perusahaan pada perusahaan sampel tidak jauh beda atau hampir 

sama. Berikut Tabel analisis frekuensi umur perusahaan pada perusahaan 

Manufaktur tahun 2010-2011. 

 

Tabel 4.5 Hasil Analisis Frekuensi Umur Perusahaan pada Perusahaan 

Manufaktur Tahun 2010-2011 

 

No Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

1 1 - 26,66 Baru 29 21,32% 

2 26,67 - 52,33 Sedang 97 71,33% 

3 52,34 - 78 Lama 10 7,35% 

Total 136 100% 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013 

Tabel 4.5 menunjukkan ada 29 atau 21,32% unit analisis yang memiliki 

nilai pada kategori perusahaan baru, 97 atau sebesar 71,33% unit analisis berada 

pada kategori sedang, dan 10 atau 7,35% unit analisis berada pada kategori 

perusahaan lama. Secara umum perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

dalam kategori sedang. 

 

4. Konsentrasi kepemilikan 

Variabel ketiga konsentrasi kepemilikan memiliki nilai minimum 12,32 

atau 12,32% dari PT. Metrodata Tbk pada periode 2010. Nilai maksimum 99,99 

atau sebesar 99,99% dari PT. Goodyear Indonesia Tbk pada periode 2010. 

Konsentrasi kepemilikan memiliki rata-rata 60,7967 atau 60,7967% dengan 
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standar deviasi sebesar 22,2576. Standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata 

menunjukkan sebaran data untuk konsentrasi kepemilikan pada perusahaan 

sampel tidak jauh beda atau hampir sama. Hal ini bahwa konsentrasi kepemilikan 

yang dimiliki oleh 3 pemegang saham terbesar relatif lebih besar. Berikut ini 

merupakan tabel analisis frekuensi konsentrasi kepemilikan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2011. 

 

Tabel 4.6 Hasil Analisis Frekuensi Konsentrasi Kepemlikikan pada 

Perusahaan Manufaktur Tahun 2010-2011 

 

No Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

1 12,32 - 29,85 Sangat Rendah 20 14,71% 

2 29,86 - 47,39 Rendah 23 16,91% 

3 47,40 - 64,93 Cukup 29 21,32% 

4 64,94 - 82,47 Tinggi 36 26,47% 

5 82,48 - 99,99 Sangat Tinggi 28 20,59% 

TOTAL 136 100% 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa terdapat 20 atau sebesar 14,71% unit 

anaalisis yang memiliki nilai proporsi konsentrasi kepemilikan pada kategori 

sangat rendah, 23 atau sebesar 16,91% unit analisis berada pada kategori rendah, 

29 atau sebesar 21,32% unit analisis berada pada kategori cukup, 36 atau sebesar 

26,47% unit berada pada kategori tinggi, dan sisanya sebanyak 28 atau sebesar 

20,59% berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan sebagian besar 

perusahaan memiliki konsentrasi kepemilikan saham yang tergolong dalam 

kategori tinggi artinya kepemilikan saham manufaktur yang listing di BEI 

terkosentrasi pada satu kelompok atau individu tertentu. 
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5. Komisaris Independen 

Variabel keempat komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 

20,00 dari PT. Voksel Electric Tbk pada periode 2010. Nilai maksimum sebesar 

80,00 dari PT. Unilever Indonesia Tbk pada periode 2011. Komisaris Indepeden 

memiliki nilai rata-rata sebesar 40,1802 atau 40,1802% dengan nilai standar 

deviasi sebesar 12,51041. Standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata, ini 

menunjukkan sebaran data perusahaan sampel mempunyai proporssi komisaris 

indepeden yang tidak jauh beda atau hampir sama. 

 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Frekuensi Komisaris Indepeden pada Perusahaan 

Manufaktur Tahun 2010-2011 

 

No Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

1 20 - 32 Sangat Rendah 10 7,35% 

2 33 - 45 Rendah 99 72,80% 

3 46 - 58 Cukup 19 13,97% 

4 59 - 71 Tinggi 6 4,41% 

5 > 72 Sangat Tinggi 2 1,47% 

TOTAL 136 100% 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013 

Tabel 4.7 menunjukkan ada 10 atau sebesar 7,35% unit analisis yang 

memiliki nilai komisaris independen pada kategori sangat rendah, 99 atau 72,80% 

unit analisis berada pada kategori rendah, 19 atau 13,97% unit analisis berada 

pada kategori cukup, 6 atau sebesar 4,41% unit analisis berada pada kategori 

tinggi, dan sisanya 2 atau sebesar 1,47% unit analisis berada pada kategori sangat 

tinggi. Secara umum menunjukkan rata-rata perusahaan manufaktur memiliki 

komisaris independen yang tergolong rendah. 
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6. Leverage 

Variabel indepeden kelima adalah leverage dalam analisis deskriptif 

menunjukkan nilai minimum sebesar -1,50 dari PT. Asia Pasific Fiber Tbk pada 

periode 2011. Nilai maksimum sebesar 5,96 dari PT. Intraco Penta Tbk pada 

periode 2011. Varibel leverage memiliki rata-ratanya (mean) sebesar 1,1382 

dengan strandar deviasi sebesar 1,10283. Berikut ini merupakan Tabel analisis 

frekuensi tingkat Leverage pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2010-2011. 

 

Tabel 4.8 Hasil Analisis Frekuensi Leverage pada Perusahaan Manufaktur 

Tahun 2010-2011 

 

No Interval Kriteria Frekuensi Presentase 

1 -1,50 - 2,39 Sangat Rendah 121 88,97 % 

2 2,40 - 3,29 Rendah 7 5,14% 

3 3,30 - 4,19 Cukup 6 4,41% 

4 4,20 - 5,09 Tinggi 1 0.74% 

5 > 5,10 Sangat Tinggi 1 0.74% 

TOTAL 136 100% 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2013 

Tabel 4.8 menunjukkan ada 121 atau sebesar 88,97% unit analisis yang 

memiliki tingkat leverage pada kategori sangat rendah, 8 atau 5,88% unit analisis 

berada pada kategori rendah, 7 atau sebesar 5,14% unit analisis berada pada 

kategori cukup, dan 1 atau 0,74% unit analisis berada pada kategori tinggi dan 

sangat tinggi. Secara umum perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam 

kategori sangat rendah. Perusahaan yang memiliki tingkat leverage  kategori 

sangat tinggi yaitu PT. Intraco Penta Tbk pada periode 2011. 
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4.2.2. Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi 

berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian bebas dari 

penyimapangan asumsi klasik. Uji penyimpangan asumsi klasik menurut Ghozali, 

(2011) terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedastisitas. Berikut ini hasil pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini. 

 

4.2.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Menurut Ghozali 

(2011) ada tiga cara untuk mendeteksi apakah residual atau tidak yaitu pertama, 

analisis grafis dengan melihat titk-titik disekitar garis diagonal. Kedua, analisis 

statistik dengan melihat skewness dan kurtosis. Ketiga, dengan uji one- sample 

kolmogorof-smirnov. 

Pengujian normalitas yang digunakan dalam model regresi ini adalah uji 

statistik non-parametrik kolmogorov-swirnov (K-S). Nilai signifikansi dari 

residual yang berdistribusi secara normal adalah jika nilai asymp. Sig (2-tailed) 

dalam pengujian one-sample kolmogorof-smirnov test lebih dari α = 0,05. uji 

normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 4.9 dibawah ini. 

 

 

 

 



 

 

77 

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 136 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 5.73823741 

Most Extreme Differences Absolute .097 

Positive .097 

Negative -.048 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.128 

Asymp. Sig. (2-tailed) .157 

a. Test distribution is Normal.  

Sumber : Output SPSS, 2013  

 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil perhitungan normalitas dengan 

menggunakan uji one-sample kolomogorof smirnov. Besar nilai kolomogorof 

smirnov adalah 1,128 dengan signifikansi pada 0,157 hal ini berati data residual 

berdistribusi normal. Maka hasil uji normalitas dari uji grafik plot senada dengan 

hasil uji kolomogorof smirnov, sehingga data residual dalam penelitian ini benar-

benar terdistribusi secara normal. 

 

4.2.2.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya kolerasiantar variabel bebas (Ghozali, 2007: 91). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel bebas. Jika diantara 

variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak orgonal 

atau tidak sama dengan nol. 
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Cara mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas adalah dengan melihat 

nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Nilai cutoff yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance 

< 0,10 atau sama dengan VIF > 10. Jadi, koefisien antar variabel independen 

bebas dari multikolinieritas apabila nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0,10. 

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat ada Tabel 4.10 dibawah ini. 

 

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 14.334 3.039 
   

SIZE .876 .187 .348 .937 1.067 

AGE .034 .043 .061 .880 1.136 

OWN .100 .023 .319 .974 1.027 

INDEP .165 .043 .295 .888 1.126 

LEV -.458 .469 -.072 .947 1.056 

a. Dependent Variable: ICD       

Sumber : Output SPSS, 2013  

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa antara variabel independen tidak terjadi 

multikolinieritas. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian tidak ada satupun 

variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 berati tidak 
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ada korelasi anatar variabel independen yang nilainya lebih dari 95% (Ghozali, 

2011). 

Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak 

ada satupun variabel yang memiliki nilai VIF yang lebih dari 10. Jadi dapat 

dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam 

model regresi. Adapun Tabel 4.11 dibawah ini akan memperjelas ringkasan hasil 

dari uji multikolinieritas. 

 

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Variabel Independen Tolerance VIF Kesimpulan 

Ukuran Perusahaan 0,937 1,067 Tidak ada Multikolinieritas 

Umur Perusahaan 0,880 1,136 Tidak ada Multikolinieritas 

Konsentrasi Kepemilikan 0,974 1,027 Tidak ada Multikolinieritas 

Komisaris Independen 0,888 1,126 Tidak ada Multikolinieritas 

Leverage 0,947 1,056 Tidak ada Multikolinieritas 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013. 

 

4.2.2.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2007: 95). Model regresi 

yang baik adalah regresi bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi terjadinya 

autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian terhadap nilai uji Durbin Watson 

(Uji DW). Hasil perhitungan uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.12 

dibawah ini. 
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Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summaryb
2
 

R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

.325 .299 5.84755 2.116 

a. Predictors: (Constant), LEV, OWN, KOM, SIZE, AGE  

b. Dependent Variable: ICD   

Sumber : Output SPSS, 2013 

 

 

Hipotesis : 

H0  : Tidak ada autokorelasi pada model regresi. 

Ha  : Ada korelasi antar variabel independen. 

Kriteria pengambilan keputusan: 

Dengan n = 136, k =5 diperoleh  dl = 1,6445 dan du = 1,7967 

 

Gambar 4.1 Grafik DW-Test 

 

Dw

1,761

Menerima Ho atau Ho*

atau kedua - duanya

Daerah keraguan

-raguan

Tolak Ho bukti

autokorelasi positif

Daerah keraguan

-raguan

Tolak Ho bukti

autokorelasi negatiff

dl

1,444

du

1,727

4 - du

2,273

4 - dl

2,556
40

 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2013 

 

0                     dl            du      DW        4-du    4-dl                 4      

0        1,6445               1,7967         2,116          2,2033   2,3555        4
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Tabel 4.12 menunjukkan model regresi yang digunakan dalam penelitian 

ini tidak terjadi autokorelasi, dimana dapat dilihat dari nilai Durbin Watson 

sebesar 2,116 sehingga dl < DW < du yaitu 1,7967 < 2,116 < 2,2033 berdasarkan 

kriteria tabel nilai uji durbin Watson, hasil ini menunjukkan tidak ada autokorelasi 

positif atau negative artinya bahwa model regresi penelitian ini bebas dari 

autokorelasi. 

 

4.2.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan yang lain (Ghozali, 

2007: 105). Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

Uji Glejser, yaitu mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan meregresi 

nilai absolut residual terhadap variabel independen. Pengambilan keputusan 

mengenai heteroskedastisitas adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 

(probability value > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas 

dari gejala heteroskedastisitas. 
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Tabel 4.13 Hasil Uji Glejser 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.791 1.760  3.858 .000 

SIZE -.125 .108 -.102 -1.149 .253 

AGE -.038 .025 -.140 -1.536 .127 

OWN .001 .013 .005 .053 .958 

INDEP -.004 .025 -.016 -.181 .857 

LEV .318 .272 .103 1.171 .244 

a. Dependent Variable: Abs_res    

Sumber : Output SPSS, 2013 

 

Dari Tabel 4.13 menunjukkan model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, dimana dapat dilihat tingkat 

signifikansi untuk semua variabel indepeden di atas 0,05 atau 5%. Jika variabel 

independen mempengaruhi secara signifikan variabel dependen yang ditunjukkan 

dengan signifikansi kurang dari 5% maka model regresi terjadi 

heteroskedastisitas. Hasil heteroskedastisitas akan diperjelas oleh peneliti pada 

tabel 4.14 di bawah ini. 

Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Variabel Independen Sig. Kesimpulan 

Ukuran Perusahaan 0,253 Tidak ada Heteroskedastisitas 

Umur Perusahaan 0,127 Tidak ada Heteroskedastisitas 

Konsentrasi Kepemilikan 0,958 Tidak ada Heteroskedastisitas 

Komisaris Independen 0,857 Tidak ada Heteroskedastisitas 

Leverage 0,244 Tidak ada Heteroskedastisitas 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2013 
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4.2.3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independen 

yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, konsentrasi kepemilikan, komisaris 

independen, dan leverage terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan 

modal intelektual. Hasil analisis regresi linear dapat dilihat pada Tabel 4.9 sebagai 

berikut.  

Tabel 4.15 Hasil Persamaan Regresi Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 14.334 3.039 
 

4.717 .000 

SIZE .876 .187 .348 4.679 .000 

AGE .034 .043 .061 .799 .426 

OWN .100 .023 .319 4.364 .000 

INDEP .165 .043 .295 3.863 .000 

LEV -.458 .469 -.072 -.977 .330 

a. Dependent Variable: ICD     

Sumber : Output SPSS, 2013  

 

Tabel 4.15 dari persamaan regresi, maka dapat ditulis persamaan regresi 

sebagai berikut : 

ICD = 14,334 + 0,876 Size + 0,034 Age + 0,100 Own + 0,165 Indep – 0,458 Lev + 

e 
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1. Constant = 14,334 (positif), artinya jika variabel ukuran perusahaan (size of 

the firm), umur perusahaan (age of the firm), konsentrasi kepemilikan 

(Ownership), komisaris independen (Indepedent), dan Leverage konstan atau 

tetap, maka tingkat pengungkapan modal intelektual (ICD) sebesar 14,334. 

2. Koefisien β1 = 0,876 (positif), artinya setiap perubahan satu satuan log normal 

toal asset akan meningkatkan luas pengungkapan modal intelektual (ICD) 

sebesar 0,876 dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan. 

3. Koefisien β3 = 0,100 (positif), artinya setiap perubahan 1 % kepemilikan 

saham akan meningkatkan luas pengungkapan modal intelektual (ICD) 

sebesar 0,100 dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan. 

4. Koefisien β4 = 0,165 (positif), artinya setiap perubahaan 1% komisaris 

independen maka akan meningkatkan luas pengungkapan modal intelektual 

(ICD) sebesar 0,165 dan faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan. 

 

4.2.4. Uji Hipotesis 

4.2.4.1. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2011). Nilai R
2 

yang telah disesuaikan adalah antara 0 dan sampai dengan 1. Nilai 

R
2
 yang mendekati 1 berarti kemampuan variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel dependen. Nilai R
2
 yang kecil atau dibawah 0,5 berarti kemampuan 
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variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat kecil 

(Ghozali, 2011). 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel indepden yang dimasukkan ke dalam model. Oleh 

karena itu, peneliti menggunakan nilai adjusted R
2
 untuk mengevaluasi mana 

model regresi terbaik. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.16 

sebagai berikut. 

 

Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .570
a
 .325 .299 5.84755 

a. Predictors: (Constant), LEV, OWN, KOM, SIZE, AGE 

b. Dependent Variabel : ICD 

Sumber : Output SPSS, 2013  

 

Dari Tabel 4.16 diatas menunjukkan besarnya nilai adjusted R
2 

0,299 yang 

berati sebesar 29,9% variabel tingkat pengungkapan modal intelektual (ICD) 

dapat dijelaskan oleh variabel ukuran perusahaan (size), umur perusahaan (age), 

konsentrasi kepemilikan (own), komisaris indepeden (indep), dan leverage 

sedangkan sisanya 70,1% dijelaskan oleh variabel lainya di luar model regresi. 

 

4.2.4.2. Uji Pengaruh Simultan (F Test) 

Uji pengaruh simultan digunakan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 
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bersama-sama terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2011). Uji simultan 

digunakan untuk menguji besarnya pengaruh variabel indepeden (Ukuran 

Perusahaan (Size), Umur Perusahaan (Age), Konsentrasi Kepemilikan (Own), 

Komisaris Indepeden (Indep), dan Leverage) secara bersama-sama atau simultan 

berpengaruh positif terhadap variabel dependen (Tingkat Pengungkapan Modal 

Intelektual). Hasil uji simultan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.17 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.17 Hasil Uji Pengaruh Simultan 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2140.680 5 428.136 12.521 .000
a
 

Residual 4445.195 130 34.194   

Total 6585.875 135    

a. Predictors: (Constant), LEV, OWN, KOM, SIZE, AGE   

b. Dependent Variable: ICD     

Sumber : Output SPSS, 2013 

Dari Tabel 4.17 menunjukkan besarnya nilai F hitung adalah 12,521 

dinyatakan dengan tanda positif maka arah hubungannya adalah positif. Nilai 

secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan pada α = 0,05 yaitu sebesar 

0,000 artinya nilai signifikansi < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

simultan variabel indepeden Ukuran Perusahaan (Size), Umur Perusahaan (Age), 

Konsentrasi Kepemilikan (Own), Komisaris Indepeden (Indep), dan Leverage 
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memiliki pengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen Tingkat 

Pengungkapan Modal Intelektual, sehingga H1 dalam penelitian ini diterima. 

 

4.2.4.3. Uji Pengaruh Parsial (Uji t) 

Uji parsial digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen 

secara individual terhadap variabel depedenden. Uji statistic t dapat dilakukan 

dengan melihat propability value. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan 

bila t hitung > t tabel atau probabilitas < tingkat signifikansi (Sig < 0,05), maka 

Ha diterima dan Ho ditolak, variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen atau bila t hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat signifikansi (Sig > 

0,05), maka Ha ditolak dan Ho diterima, variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.18 Hasil Uji Parsial 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 14.334 3.039  4.717 .000 

SIZE .876 .187 .348 4.679 .000 

AGE .034 .043 .061 .799 .426 

OWN .100 .023 .319 4.364 .000 

INDEP .165 .043 .295 3.863 .000 

LEV -.458 .469 -.072 -.977 .330 

a. Dependent Variable: ICD     

Sumber : Output SPSS, 2013  
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Tabel 4.18 diatas untuk uji signifikansi parsial diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

Variabel independen pertama yaitu ukuran perusahaan (size) secara 

statistik menunjukkan hasil yang signifikan pada α = 0,05, yaitu sebesar 0,000 

dengan nilai t sebesar 4,679 dinyatakan dengan tanda positif maka hubungannya 

adalah positif. Hal ini dapat di lihat dari signifikansinya kurang dari 0,05 (0,000 < 

0,05). Ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu ukuran perusahaan (size 

of the firm) berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu tingkat 

pengungkapan modal intelektual (ICD), sehingga H2 dalam penelitian ini di 

terima. 

Variabel independen kedua yaitu umur perusahaan (age) secara statistik 

menunjukkan hasil yang tidak signifikan pada α = 0,05, yaitu sebesar 0,426. Hal 

ini dapat dilihat dari signifikansinya lebih dari 0,05 (0,426 > 0,05). Ini 

menunjukkan bahwa variabel independen yaitu umur perusahaan (age of the firm) 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan modal 

intelektual (ICD), sehingga H3 dalam penelitian ini di tolak. 

Variabel independen ketiga yaitu konsentrasi kepemilikan (ownership) 

secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan pada α = 0,05, yaitu sebesar 

0,000 dengan nilai t sebesar 4,364 dinyatakan dengan tanda positif maka 

hubungannya adalah positif. Hal ini dapat dilihat dari signifikansinya kurang dari 

0,05 (0,000 < 0,05). Ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu 

konsentrasi kepemilikan (ownership) berpengaruh positif terhadap variabel 
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dependen yaitu tingkat pengungkapan modal intelektual (ICD), sehingga H4 

dalam penelitian ini di terima. 

Variabel independen keempat yaitu komisaris independen (commissioner 

independent) secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan pada α = 0,05, 

yaitu sebesar 0,000 dengan nilai t sebesar 3,863 dinyatakan dengan tanda positif 

maka hubungannya adalah positif. Hal ini dapat dilihat dari signifikansinya 

kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05). Ini menunjukkan bahwa variabel independen 

yaitu komisaris independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu 

tingkat pengungkapan modal intelektual, sehingga H5 dalam penelitian ini di 

tetima. 

Variabel independen kelima yaitu leverage secara statistik menunjukkan 

hasil yang tidak signifikan pada α = 0,05, yaitu sebesar 0,330 dengan nilai t 

sebesar – 0,977. Hal ini dapat dilihat dari signifikansinya lebih dari 0,05 (0,330 > 

0,05). Ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu leverage tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengungkapan modal 

intelektual (ICD), sehingga H6 dalam penelitian ini di tolak. 

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan, secara keseluruhan hasil 

pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi berganda dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 
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Tabel 4.19 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 

No Hipotesis  Keterangan Hasil 

1 H1 Ukuran perusahaan, umur perusahaan, 

konsentrasi kepemilikan, komisaris 

independen dan leverage berpengaruh 

simultan terhadap tingkat pengungkapan 

modal intelektual 

Diterima dengan 

sig 0,000 < 0,05 

 

2 H2 Ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap tingkat pengungkapan modal 

intelektual 

Diterima dengan 

sig  0,000 < 0,05 

3 H3 Umur perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap tingkat pengungkapan modal 

intelektual 

Ditolak dengan 

sig 0,426 > 0,05 

4 H4 Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif   

terhadap tingkat pengungkapan modal 

intelektual 

Diterima dengan 

sig 0,000 < 0,05 

5 H5 Komisaris independen berpengaruh positif 

terhadap tingkat pengungkapan modal 

intelektual 

Diterima dengan 

sig 0,000 < 0,05 

6 H6 Leverage tidak berpengaruh terhadap tingkat 

pengungkapan modal intelektual 

Ditolak dengan 

sig 0,330 > 0,05 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2013 

 

4.3. Pembahasan 

4.3.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size), Umur Perusahaan (Age), 

Konsentrasi Kepemilikan, Komisaris Independen, dan Leverage 

terhadap Tingkat Pengungkapan Modal Intelektual 

Modal intelektual merupakan informasi atau pengetahuan yang 

diaplikasikan dalam pekerjaan untuk menciptakan nilai yang meliputi 

pengetahuan, informasi, kekayaan intelektual, dan pengalaman yang dapat 

digunakan secara bersama-sama untuk menciptakan kekayaan. Dengan 

perusahaan mengungkap modal intelektual yang disajikan dalam laporan 
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keuangan yang dihasilkan dari peningkatan selisih antara nilai pasar dan nilai 

baku. Jika pasarnya efisien, maka semakin tinggi modal intelektual perusahaan, 

maka semakin tinggi pula nilai perusahan (Belkaoui, Firer dan Williams, 2003). 

Berdasarkan sampel yang diambil rata-rata perusahaan termasuk dalam kategori 

cukup yang menunjukkan bahwa sebagian perusahaan manufaktur telah 

mengungkap modal intelektual. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan dan dirangkum pada tabel 4.17 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 

0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian disimpulkan bahwa 

ukuran perusahaan, umur perusahaan, konsentrasi kepemilikan, komisaris 

independen dan leverage berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan modal 

intelektual, sehingga hipotesis 1 diterima yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, konsentrasi kepemilikan, komisaris independen, 

dan leverage dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan modal intelektual. Hasil 

ini telah menunjukkan bahwa informasi mengenai modal intelektual yang 

dikeluarkan oleh PSAK No.19 tentang aktiva tidak berwujud sangat penting 

dilaporkan dalam laporan keuangan karena investor akan memberikan nilai 

tambah bagi perusahaan yang mengungkap modal intelektual.  

Perilaku variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, konsentrasi 

kepemilikan, komisaris independen, dan leverage tersebut sejalan dengan prediksi 

menurut teoritis. Hasil ini menggambarkan bahwa semakin tinggi modal 

intelektual maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan 

investor akan memberikan nilai yang paling tinggi pada perusahaan yang 

memiliki modal intelektual (Yuniasih et al, 2010) 
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Hasil penelitian ini berbanding lurus dengan teori mengenai modal 

intelektual yaitu suatu konsep dimana perusahaan yang memiliki modal 

intelektual yang tinggi cenderung memiliki suatu kekuatan dalam mencapai 

kesuksesan dalam dunia bisnis. Karena dalam jangka panjang modal intelektual 

dapat memberikan keunggulan kompetitif perusahaan yang tidak dapat disaingi 

oleh perusahaan lainnya. Hal ini terbukti manajemen perusahaan mulai 

memperhatikan kepentingan para stakeholder yang membutuhkan informasi lebih 

dari perusahaan tidak hanya informasi keuangannya saja. Hal ini dengan 

mengungkap lebih banyak informasi modal intelektual. 

Penemuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

White, et al (2007) dan Istanti (2009), yang menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan positif antara Ukuran Peruasahaan, Umur Perusahaan, Konsentrasi 

Kepemilikan, Komisaris Independen, dan leverage terhadap pengungkapan modal 

intelektual. 

Variabel ukuran perusahaaan, umur perusahaan, konsentrasi kepemilikan, 

komisaris independen, dan leverage pada perusahaan manufaktur sejalan dengan 

prediksi berdasarkan teoritis. Bahwa kelima variabel ternyata faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan modal intelektual. Dapat dilihat bahwa terjadi 

peningkatan dalam perusahaan yang mengungkap modal intelektual pada tahun 

2010 PT. Akhasa Wira International Tbk mengungkap 35 item meningkat pada 

tahun 2011 mengungkap 42 item terlihat juga pada PT Budi Achid Tbk pada 

tahun 2010 hanya mengungkap 17 item pada tahun 2011 mengungkap sebesar 28 

item. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, 
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konsentrasi kepemilikan, komisaris independen, dan leverage memiliki pengaruh 

terhadap pengungkapan modal intelektual. Dengan ini manajemen perusahaan 

mulai menyadari bahwa pentingnya pengungkapan modal intelektual dilaporkan 

dalam annual report, karena investor tidak bisa memberikan penghargaan kepada 

perusahaan hanya dari informasi keuangannya saja. Ini membuktikan bahwa 

manajemen perusahaan sudah melaporkan pengungkapan modal intelektual secara 

mandatory dan voluntary dalam laporan keuangannya. 

 

4.3.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Modal 

Intelektual 

Dari hasil analisis mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan modal intelektual, dapat dilihat dari uji parsial pada tabel 4.18 yang 

menunjukkan nilai signifikansi di bawahα = 0,05 yaitu sebesar 0,000 yang artinya 

hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh White, et al (2007) dan Istanti (2009) yang menyatakan adanya 

hubungan pengaruh antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan modal 

intelektual. 

Perilaku variabel ukuran perusahaan tersebut sejalan dengan prediksi 

menurut teoritis. Hasil ini menggambarkan 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). Perusahaan dengan ukuran yang besar melakukan aktivitas lebih banyak 

dari pada perusahaan dengan ukuran kecil. Hal ini menjadi pusat perhatian para 
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investor untuk mengambil keputusan. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin 

tinggi pula tuntutan terhadap keterbukaan informasi dibandingkan perusahaan 

yang lebih kecil. Dengan mengungkapkan informasi yang lebih banyak, 

perusahaan mencoba mengisyratkan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip-

prinsip manajemen perusahaan yang baik (Good Coorporate Goverance) (Istanti, 

2009). 

Hasil penelitian ini berbanding lurus dengan teori yang ada yaitu 

perusahaan besar memiliki biaya keagenan lebih besar dari pada perusahaan kecil, 

sehingga perusahaan besar mengungkapkan lebih banyak tentang informasi 

pengungkapan modal intelektual secara voluntary. Di Indonesia khususnya 

perusahaan manufaktur yang tergolong perusahaan seperti PT. AKR Corporindo 

Tbk, PT. Polychem Indonesia Tbk, dan PT Astra International Tbk dalam 

mengungkap modal intelektual tergolong dalam kategori sangat tinggi dimana 

perusahaan tersebut mengungkap 52 item dari 81 item yang harus diungkapkan. 

Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan modal intelektual dapat mengurangi 

biaya keagenan dan perusahaan mulai menyadari bahwa semakin tinggi ukuran 

perusahaan maka semakin tinggi tingkat pengungkapannya. Hal ini sangat 

diperhatikan oleh para stakeholders, perusahaan besar merupakan entitas yang 

banyak disorot oleh pasar maupun publik secara umum. Mengungkapkan lebih 

banyak informasi merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan 

akuntanbilitas publik. 

Perhatian para pemangku tersebut akan semakin tinggi dengan semakin 

besarnya perusahaan karena dampak maupun pengaruh ekonomis, sosial maupun 
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aspek lainya. Hal ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan mampu 

mengendalikan dan mengontrol pihak manajemen. Semakin besar ukuran 

perusahaan yang dinyatakan dalam total asset maka akan semakin tinggi pula 

tuntutan terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual. 

 

4.3.3. Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Modal 

Intelektual 

Umur perusahaan menunjukkan perusahaan tetap eksis, mampu bersaing 

dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Dengan 

mengetahui umur perusahaan, maka akan diketahui sejauh mana perusahaan 

tersebut dapat survive dalam melakukan kegiatan usahanyan (Istanti, 2009).  

Dari hasil analisis mengenai pengaruh umur perusahaan terhadap 

pengungkapan modal intelektual pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa umur 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Hal ini 

terbukti dari besarnya taraf signifikansi yang lebih besar dari α = 0,05 yaitu 

sebesar 0,426 yang artinya hipotesis ketiga ditolak. 

Penemuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Istanti (2009) dan Suhardjanto (2010) yang menyatakan tidak ada pengaruh 

antara umur perusahaan dengan pengungkapan modal intelektual. Namun 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh White et al 

(2007) yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan modal intelektual. 
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Perilaku variabel umur perusahaan ini tidak sejalan dengan prediksi 

berdasarkan teoritis. Variabel umur perusahaan ternyata bukanlah faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan modal intelektual. Hal ini dapat dilihat pada PT 

Gajah Tunggal Tbk yang memiliki umur perusahaan cukup lama yaitu 59 tahun 

hanya mengungkap 34 item dari 81 item pengungkapan modal intelektual, 

sedangkan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang memiliki umur lebih 

muda yaitu 1 tahun dalam perjalanan bisnisnya mampu mengungkap 42 item dari 

81 item modal intelektual yang perlu diungkapkan. Hal ini menunjukkan bahwa di 

Indonesia tidak semua perusahaan yang mempunyai umur lebih lama mampu 

mengungkapkan modal intelektual secara lengkap dan luas dalam annual report. 

Selain itu fungsi dan peran governance yang kurang optimal di Negara 

berkembang seperti Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan maraknya korupsi, 

kolusi dan nepotisme, kebijakan yang tidak efektivitas dan efisien, sehingga 

perusahaan yang baru pun dengan Good Corporate Governance akan 

mengungkapakan modal intelektual didalam annual report-nya untuk menarik 

para investor agar menaruh sahamnya diperusahaan. 

 

4.3.4. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Pengungkapan Modal 

Intelektual 

Dari hasil analisis mengenai pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap 

pengungkapan modal intelektual pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa konsentrasi 

kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Hal ini 
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terbukti dari besarnya taraf signifikansi yang berada dibawah α = 0,05 yaitu 

sebesar 0,000 yang artinya hipotesis keempat diterima.  

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan MC 

Kinnon dalam penelitian White et al, 2007 yang menyatakan bahwa konsentrasi 

kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Namun 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh White et al, 

(2007) dan Istanti (2009) yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara konsentrasi kepemilikan dengan pengungkapan modal intelektual. 

Konsentrasi kepemilikian merupakan kepemilikan saham terbesar dalam 

suatu entitas ekonomi yang dapat dijadikan voting right dalam RUPS. Perusahaan 

yang memiliki saham terbesar dalam suatu perusahaan maka akan meminta 

manajemen perusahaan untuk lebih banyak mengungkap informasi yang penting 

didalam annual report. Hal ini dilakukan untuk mendapat citra baik dari investor, 

agar investor tertarik untuk menaruh sahamnya pada perusahaan.   

Perilaku variabel konsentrasi kepemilikan ini sejalan dengan prediksi 

menurut teoritis. Hal ini menggambarkan bahwa semakin terkonsentrasinya 

kepemilikan dalam perusahaan, maka pemegang saham mayoritas akan semakin 

menguasai perusahaan dan semakin berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

(Darmawati, 2006). 

Perusahaan yang memiliki konsentrasi kepemilikan yang tinggi cenderung 

memiliki kekuataan dalam pengambilan keputusan. Hal ini terbukti dari tingkat 

konsentrasi kepemilikan pada perusahaan manufaktur di Indonesia dari 136 

perusahaan atau 26,47% memiliki konsentrasi kepemilikan sebesar 64,49% – 
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82,47% ini termasuk dalam kategori pemilik saham terbesar. Presentase tersebut 

menunjukkan konsentrasi kepemilikan dalam perusahaan tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan saham yang 

tinggi, perusahaan dapat menjadi alat yang lebih penting dan lebih baik untuk 

mengatasi masalah-masalah keagenan dari lemahnya sistem hukum dan proteksi 

terhadap investor. Hal ini sangat disayangkan karena di Indonesia belum ada 

peraturan hukum yang dapat melindungi pemilik saham terbesar. 

Sebagai contoh jika manajer perusahaan memiliki tingkat kepemilikan 

saham terhadap perusahaan tinggi. Hal ini akan mengurangi manajer untuk 

melakukan diskresi atau ekspropriasi terhadap sumber daya perusahaan. Keadaan 

ini membuat manajer merasa ikut serta memliki perusahaan yang dijalankan. 

Masalah agensi yang timbul dalam perusahaan karen kepemilikan saham yang di 

miliki manajer sedikit. Hal ini memicu manajer melakukan diskresi dalam 

perusahaan, karena manajer merasa tidak memiliki perusahaan. 

 

4.3.5. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Modal 

Intelektual 

Dari hasil analisis mengenai pengaruh komisaris independen terhadap 

pengungkapan modal intelektual pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa komisaris 

independen berpengarauh terhadap pengungkapan modal intelektual. Hal ini 

terbukti dari besarnya taraf signifikansi yang berada di bawah α =0,05 yaitu 

sebesar 0,000 yang artinya hipotesis kelima diterima. 
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Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian White et al (2007) yang 

menyatakan hubungan yang signifikan anatara komisaris independen dengan 

pengungkapan modal intelektual. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Istanti (2009) yang menyatakan tidak ada hubungan 

antara komisaris independen dengan pengungkapan modal intelektual. 

Komisaris independen dinilai dapat memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap pengungkapan modal intelektual. Dengan adanya komisaris independen 

dalam perusahaan mendorong manajemen korporasi perusahaan lebih optimal 

dalam mengungkap modal intelektual.  

Perilaku variabel komisaris independen sejalan dengan prediksi menurut 

teoritis. yang ada yaitu 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, terutama pada perusahaan di 

Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya 

(Istanti, 2009). 

Hasil penelitian ini berbanding lurus dengan teori yang digunakan yaitu 

komisaris indepeden mendasari praktek pengungkapan modal intelektual. 

Perusahaan yang memiliki komisaris independen dalam perusahaan, maka akan 

mendukung prinsip responsibilitas untuk mengungkap modal intelektual dalam 

penerapan corporate governance yang mengharuskan perusahaan memberikan 

informasi yang baik sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders.  
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Stakeholders akan memberikan penghargaan dan citra baik kepada 

perusahaan yang mengungkapakan informasi yang penting didalam annual report. 

Hal ini menunjukkan manajemen perusahaan dengan diawasi komisaris 

independen mampu mengungkapkan informasi yang penting dalam laporan 

perusahaan secara mandatory dan voluntary seperti yang diharapkan para 

stakeholders. Hal ini semakin banyak komisaris independen akan semakin 

transparasi dalam mengelola perusahaan, karena manajer akan selalu diawasi 

dalam menyusun lapaoran perusahaan. 

 

4.3.6. Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Modal Intelektual 

Dari hasil analisis mengenai pengaruh leverage terhadap pengungkpaan 

modal intelektual pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan modal intelektual. Hal ini terbukti dari besarnya 

signifikansi yang berada lebih besar dari α = 0,05 yaitu sebesar 0,330 yang artinya 

hipotesis keenam ditolak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istanti 

(2009) dan Suhardjanto (2010), yang menyatakan tidak ada hubungan antara 

leverage dengan pengungkapan modal intelektual. Namun penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan White et al, (2007) yang menyatakan 

ada hubungan yang signifikan antara leverage dengan pengungkapan modal 

intetelektual.  

Perilaku variabel leverage pada perusahaan manufaktur tidak sejalan 

dengan prediksi berdasarkan teoritis. Perusahaan yang memiliki proporsi hutang 
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yang tinggi dalam struktur modalnya akan menaggung biaya ke agenan yang lebih 

tinggi, untuk mengurangi cost agensy tersebut, manajemen dapat 

mengungkapakan lebih banyak informasi yang diharapkan dapat semakin 

meningkat seiring dengan semakin tingginya tingkat leverage (Jensen dan 

Meckling, dalam Marwata 2001). 

Hasil penelitian ini tidak sebanding lurus dengan teori yang ada karena 

variabel leverage ternyata bukanlah faktor yang mempengaruhi pengungkapan 

modal intelektual. Hal ini dapat dilihat dari tingkat leverage pada perusahaan 

manufaktur masih tergolong sangat rendah yaitu ada 120 perusahaan dari 136 

perusahaan atau sebesar 88,24% memiliki prensentase leverage -1,50 – 2,39. Hal 

ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membiayai hutang dengan total 

ekuitas yang dimiliki perusahaan masih sangat rendah. Selain itu Perusahaan yang 

memiliki proporsi hutang yang tinggi dalam struktur modalnya akan berhati-hati 

dalam melakukan aktivitasnya, maka manajemen tidak optimal dalam 

mengungkap modal intelektual dalam laporan tahunan agar tidak menjadi sorotan 

dari para stakeholder. Hal ini diartikan bahwa tingkat leverage tidak mampu 

meningkatkan pengungkapan modal intelektual.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya diperoleh simpulan, keterbatasan penelitian dan saran sebagai 

berikut: 

5.1. SIMPULAN 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, konsentrasi kepemilikan, komisaris indepeden dan 

leverage terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2011. 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, konsentrasi kepemilikan, 

komisaris independen, dan leverage secara bersama-sama mempengaruhi 

variabel dependen  yaitu  tingkat pengungkapan modal intelektual. 

2. Variabel ukuran perusahaan terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan modal intelektual artinya semakin besar ukuran perusahaan, 

maka pengungkapan modal intelektual yang dilakukan perusahaan akan 

semakin luas. 

3. Variabel umur perusahaan terbukti tidak berpengaruh terhadap tingkat 

pengungkapan modal intelektual artinya lamanya perusahaan berdiri tidak 

diikuti dengan luas tingkat pengungkapan modal intelektual. 
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4. Variabel konsentrasi kepemilikan terbukti berpengaruh positif terhadap 

tingkat pengungkapan modal intelektual artinya semakin tinggi tingkat 

konsentrasi kepemilikan saham maka semakin luas tingkat pengungkapan 

modal intelektual. 

5. Variabel komisaris independen terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengungkapan modal intelektual artinya semakin banyak komisaris 

independen semakin luas tingkat pengungkapan modal intelektual. 

6. Variabel leverage terbukti tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 

modal intelektual artinya semakin tinggi proporsi hutang dalam struktur 

modalnya akan berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya, maka 

manajemen tidak optimal dalam mengungkap modal intelektual dalam 

laporan tahunan agar tidak menjadi sorotan dari para stakeholder. 

 

5.2. SARAN 

Saran yang dapat diberikan dalam penelittian ini berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan data pada laporan tahunan dan situs perusahaan 

untuk menghitung item pengungkapan modal intelektual. Penelitian ini 

mengacu pada instrument yang dikeluarkan oleh Sing dan Zhan (2008) yang 

mengacu kondisi luar negeri, untuk itu perlu adanya kajian lebih lanjut 

terhadap tiap instrument pengungkapan modal intelektual dengan 

menyesuaikan kondisi yang ada di Indonesia.  
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2. Pada penelitian ini hanya digunakan lima variabel dalam menguji hubungan 

pengaruh dengan pengungkapan modal intelektual, maka diharapkan untuk 

penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lain seperti tipe 

industri, profitabilitas, basis industri, length of listing on BEI dan kinerja 

modal intelektual (Sutanto, Supatmi, Suharjdanto Djoko,dan Purnomosidhi, 

2010). 
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LAMPIRAN 1 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2010-2011 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 ADES Akhasa Wira International Tbk 

2 ADMG Polychem Indonesia Tbk 

3 AKKU Aneka Kemasindo Utama Tbk 

4 AKRA AKR Corporindo 

5 ALKA Alakasa Industrindo Tbk 

6 ALMI Alumindo 

7 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk 

8 ARNA Arwana Citra Mulia Tbk 

9 APLI Asia Plast Industrits Tbk 

10 ARGO Bank Agroniaga Tbk 

11 ASGR Astra Graphia 

12 ASIA Asia Natural Resources 

13 ASII Astra International 

14 AUTO Astra Otoparts 

15 BATA Sepatu Bata Tbk 

16 BIMA Primarindo Asia Infrastruktur Tbk 

17 BRAM Indo kordsa Tbk 

18 BRNA Berlina Tbk 

19 BRPT Barito Pacific Tbk 

20 BTON Beton Jaya Manunggal Tbk 

21 BUDI Budi Acid Jaya Tbk 

22 CEKA Cahaya Kalbar Tbk 

23 CLPI Color Park Indonesia Tbk 

24 CNTX Century Textile Industry Tbk 

25 CTBN Citra Tubindao Tbk 

26 DAVO Davomas Abadi Tbk 

27 DLTA Delta Djakarta Tbk 

28 DVLA Darya Varia Laboratoria 

29 DYNA Dyna Plast 

30 EKAD Ekadharma International Tbk 

31 ERTX Eratex Djaja Tbk 

32 ESTI Ever Shine Tex Tbk 

33 ETWA Eterindo Wahanatama 

34 FAST Fast Food Indonesia 
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NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

35 FASW Fajar Surya Wisesa 

36 FPNI Titah Kimia Nusantara Tbk 

37 GDYR Good Year Indonesia Tbk 

38 GDST Gunawan Dianjaya Steel Tbk 

39 GGRM Gudang Garam Tbk 

40 GJTL Gajah Tunggal 

41 HEXA Hexindo Adiperkasa Tbk 

42 HMSP HM Sampoerna Tbk 

43 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur 

44 IGAR Champion Pasific Indonesia Tbk 

45 IKAI Inti Keramik Alamasri Industri Tbk 

46 IKBI Sumi Indo Kabel Tbk 

47 INAF Indofarma (Persero) Tbk 

48 INAI Indal Alumunium Industry Tbk 

49 INCI Intanwijaya Internasional Tbk 

50 INDF Indofood 

51 INDR Indofarma 

52 INDS Indospiring Tbk 

53 INKP Indah Kiat Tbk 

54 INRU Toba Pulp Lestari 

55 INTA Intraco Penta Tbk 

56 INTD Inter Delta 

57 INTP Indocement Tunggal Prekarsa Tbk 

58 IMAS Indomobil Sukses International Tbk 

59 IPOL Indopoly Swakarsa Industry 

60 ITMA Sumber Energi Andalan Tbk 

61 JECC Jembo Cable Company 

62 JKSW Jakarta Kyoei Steel Works 

63 JPRS Jaya Pary Steel Tbk 

64 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk 

65 KARW Karwell Indonesia 

66 KBLI KMI wire and Cable Tbk 

67 KBLM Kabelindo Murni 

68 KBRI Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk 

69 KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk 

70 KIAS Keramik Indonesia Assosiasi Tbk 

71 KICI Kedaung Indah Can Tbk 

72 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk 
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NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

73 KRAS Krakatau Steel Tbk 

74 KLBF Kalbe Farma Tbk 

75 KONI Perdana Bangun Pusaka Tbk 

76 LAPD Leyand International Tbk 

77 LION Lion Metal Works Tbk 

78 LMPI Langgeng Makmur Industri Tbk 

79 LMSH Lionmesh Prima Tbk 

80 LPIN Multi Prima Sejahtera 

81 LTLS Lautan Luas 

82 MASA Multi Setrada Arah Sarana 

83 MBTO Martina Berto 

84 MDRN Modern Internasional 

85 MERK Merck Tbk 

86 MITI Mitra Investindo 

87 MLBI Multi Bintang Indonesia 

88 MLIA Mulia Inusirindo 

89 MLPL Multi Polar 

90 MTDL Metrodata 

91 MYOH Myoh Technologi Tbk 

92 MYOR Mayora Indah Tbk 

93 MYRX Hasan International 

94 MYTX Apac Citra Centertex 

95 NIKL Latinusa 

96 NIPS Nipress Tbk 

97 PAFI Panasia Filament Inti Tbk 

98 PBRX Pan Brothers Tbk 

99 PICO Pelangi Indah Canindo 

100 POLY Asia Pasific Fiber 

101 PRAS Prima Alloy Steel Universal 

102 PSDN Prasidha Aneka Niaga 

103 PTSN SAD Nusa Persada 

104 PTSP Pionerindao Gourment Internasional 

105 PYFA Pyridam Farma 

106 RICY Ricky Putra Global Indo Tbk 

107 RMBA Bentoel Internasional Investama 

108 RODA Royal Oak Development Asia 

109 ROTI Sari Roti 

110 SAIP Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas 
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NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

111 SOBI Sorini Argo Asia Corporindo Tbk 

112 SCCO Sucaco Tbk 

113 SCPI Schering Plough Indonesia Tbk 

114 SIAP Sekawan Inti Pratama Tbk 

115 SIMA Siwani Makmur Tbk 

116 SIMM Surya Intrindo Makmur Tbk 

117 SKLT Sekar Laut Tbk 

118 SMAR Sinar Mas Agro Resource & Technology 

119 SMCB Holcim Indonesaia Tbk 

120 SMGR Semen Gresik 

121 SMSM Selamat Sempurna 

122 SPMA Suparma 

123 SRNS Indo Acidatama 

124 SSTM Sunson Textile Manufacturer Tbk 

125 SULI Sumalindo Lestari Jaya Tbk 

126 TBLA Nusa Baru Lampung 

127 TBMS Tembaga Mulia Semen 

128 TCID Mandom Indonesia 

129 TIRA Tita Austenite 

130 TIRT Tirta Mahakam Resources 

131 TKIM Pabrik Kertas Tjiwwi Kimia Tbk 

132 TOTO Surya Toto Indonesia 

133 TPIA Tri Polyta Indonesia 

134 TRST Trias Sentosa Tbk 

135 TSCP Tempo Scan Pasific Tbk 

136 TURI Tunas Ridean 

137 ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading Company 

138 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk 

139 UNTR United Tractors 

140 UNTX Unitex Tbk 

141 UNVR Unilever Indonesia 

142 VOKS Voksel Electric Tbk 

143 YPAS Yanaprima Hasta Persada 
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LAMPIRAN 2 

PERUSAHAAN SAMPEL 

(Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

Tahun 2010-2011) 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 ADES Akhasa Wira International Tbk 

2 ADMG Polychem Indonesia Tbk 

3 AKRA AKR Corporindo Tbk 

4 ASGR Astra Graphia Tbk 

5 ASII Astra International Tbk 

6 AUTO Astra Otoparts Tbk 

7 BRAM Indo kordsa Tbk 

8 BTON Beton Jaya Manunggal Tbk 

9 BUDI Budi Acid Jaya Tbk 

10 CEKA Cahaya Kalbar Tbk 

11 CTBN Citra Tubindao Tbk 

12 DVLA Darya Varia Laboratorium Tbk 

13 ESTI Ever Shine Tex Tbk 

14 ETWA Eterindho Wahanatama Tbk 

15 FAST Fast Food Indonesia Tbk 

16 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 

17 GDYR Good Year Indonesia 

18 GGRM Gudang Garam Tbk 

19 GJTL Gajah Tunggal Tbk 

20 HMSP HM Sampoerna Tbk 

21 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

22 INAF Indofarma (Persero) Tbk 

23 INAI Indal Alumunium Industry Tbk 

24 INDS Indospiring Tbk 

25 INKP Indah Kiat 

26 INRU Toba Pulp Lestari 

27 INTA Intraco Penta Tbk 

28 INTP Indocement Tunggal Prekarsa Tbk 

29 IMAS Indomobil Sukses International Tbk 

30 IPOL Indopoly Swakarsa Industry 

31 JPRS Jaya Pary Steel Tbk 

32 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk 

33 KBLI KMI wire and Cable Tbk 

34 KBLM Kabelindo Murni Tbk 

35 KLBF Kalbe Farma Tbk 
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NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

36 KRAS Krakatau Steel Tbk 

37 LION Lion Metal Works Tbk 

38 LMPI Langgeng Makmur Industri Tbk 

39 LMSH Lionmesh Prima Tbk 

40 LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk 

41 LTLS Lautan Luas Tbk 

42 MASA Multi Setrada Arah Sarana Tbk 

43 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 

44 MLPL Multi Polar Tbk 

45 MTDL Metrodata Tbk 

46 PBRX Pan Brothers Tbk 

47 PICO Pelangi Indah Canindo Tbk 

48 POLY Asia Pasific Fiber Tbk 

49 PRAS Prima Alloy Steel Universal Tbk 

50 PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk 

51 RMBA Bentoel Internasional Investama Tbk 

52 SIAP Sekawan Inti Pratama Tbk 

53 SKLT Sekar Laut Tbk 

54 SMCB Holcim Indonesaia Tbk 

55 SMGR Semen Gresik Tbk 

56 SMSM Selamat Sempurna Tbk 

57 SPMA Suparma Tbk 

58 TCID Mandom Indonesia Tbk 

59 TIRA Tira Austenite Tbk 

60 TIRT Tirta Mahakam Resources Tbk 

61 TKIM Pabrik Kertas Tjiwwi Kimia Tbk 

62 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 

63 TRST Trias Sentosa Tbk 

64 ULTJ Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk 

65 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk 

66 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

67 VOKS Voksel Electric Tbk 

68 YPAS Yanaprima Hasta Persada Tbk 
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LAMPIRAN 3 

Daftar Perusahaan yang Tidak Dipakai Sampel Pada Tahun 2010 Dan Tahun 

2011 

No KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 AKKU Aneka Kamasindo Utama Tbk 

2 ALKA Alakasa Industrindo Tbk 

3 ALMI Alumindo Tbk 

4 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk 

5 ARNA Arwana Citra Mulia Tbk 

6 APLI Asia Plast Industrits Tbk 

7 ARGO Bank Agroniaga Tbk 

8 ASIA Asia Natural Resources 

9 BATA Sepatu Bata Tbk 

10 BIMA Primarindo Asia Infrastruktur Tbk 

11 BRNA Berlina Tbk 

12 BRPT Barito Pacific Tbk 

13 CLPI Color Park Indonesia Tbk 

14 CNTX Century Textile Industry Tbk 

15 DAVO Davomas Abadi Tbk 

16 DLTA Delta Djakarta Tbk 

17 DYNA Dyna Plast 

18 EKAD Ekadharma International Tbk 

19 ERTX Eratex Djaja Tbk 

20 FPNI Titah Kimia Nusantara Tbk 

21 GDST Gunawan Dianjaya Steel Tbk 

22 HEXA Hexindo Adiperkasa Tbk 

23 IGAR Champion Pasific Indonesia Tbk 

24 IKAI Inti Keramik Alamasri Industri Tbk 

25 IKBI Sumi Indo Kabel Tbk 

26 INCI Intanwijaya Internasional Tbk 

27 INDF Indofood 

28 INDR Indofarma 

29 INTD Inter Delta 

30 ITMA Sumber Energi Andalan Tbk 

31 JECC Jembo Cable Company 

32 JKSW Jakarta Kyoei Steel Works 

33 KARW Karwell Indonesia 

34 KBRI Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk 

35 KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk 
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No KODE NAMA PERUSAHAAN 

36 KIAS Keramik Indonesia Assosiasi Tbk 

37 KICI Kedaung Indah Can Tbk 

38 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk 

39 KONI Perdana Bangun Pusaka Tbk 

40 LAPD Leyand International Tbk 

41 MBTO Martina Berto 

42 MDRN Modern Internasional 

43 MERK Merck Tbk 

44 MITI Mitra Investindo 

45 MLIA Mulia Inusirindo 

46 MYOH Myoh Technologi Tbk 

47 MYOR Mayora Indah Tbk 

48 MYRX Hasan International 

49 MYTX Apac Citra Centertex 

50 NIKL Latinusa 

51 NIPS Nipress Tbk 

52 PAFI Panasia Filament Inti Tbk 

53 PTSN SAD Nusa Persada 

54 PTSP Pionerindao Gourment Internasional 

55 PYFA Pyridam Farma 

56 RICY Ricky Putra Global Indo Tbk 

57 RODA Royal Oak Development Asia 

58 ROTI Sari Roti 

59 SAIP Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas 

60 SOBI Sorini Argo Asia Corporindo Tbk 

61 SCCO Sucaco Tbk 

62 SCPI Schering Plough Indonesia Tbk 

63 SIMA Siwani Makmur Tbk 

64 SIMM Surya Intrindo Makmur Tbk 

65 SMAR Sinar Mas Agro Resource & Technology 

66 SRNS Indo Acidatama 

67 SSTM Sunson Textile Manufacturer Tbk 

68 SULI Sumalindo Lestari Jaya Tbk 

69 TBLA Nusa Baru Lampung 

70 TBMS Tembaga Mulia Semen 

71 TPIA Tri Polyta Indonesia 

72 TSCP Tempo Scan Pasific Tbk 

73 TURI Tunas Ridean 
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No KODE NAMA PERUSAHAAN 

74 UNTR United Tractors 

75 UNTX Unitex Tbk 
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LAMPIRAN 4 

Tingkat Pengungkapan Modal Intelektual Tahun 2010 
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LAMPIRAN 5 

Tingkat Pengungkapan Modal Intelektual Tahun 2011 
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LAMPIRAN 6 

TABULASI DATA VARIABEL PENELITIAN 

TAHUN 2010 

No KODE ICD 
Log_Ukuran 

Perusahaan 

Umur 

Perusahaan 

Konsentrasi 

Kepemilikan 

Komisaris 

Independen Leverage 

1 ADES 35 8.51 25 91.94 33.33 2.24 

2 ADMG 51 9.68 24 28.9 40 2.01 

3 AKRA 50 9.88 33 59.24 33.33 2.01 

4 ASGR 49 11.99 39 76.87 33.33 1.1 

5 ASII 50 8.05 53 50.11 45.45 0.54 

6 AUTO 44 9.75 34 50 30 0.38 

7 BRAM 29 9.17 42 60.21 42.86 0.27 

8 BTON 33 10.95 15 45.56 50 0.23 

9 BUDI 17 9.29 31 51.2 40 1.53 

10 CEKA 20 11.93 42 87.02 33.33 1.76 

11 CTBN 17 8.44 27 42 40 1.43 

12 DVLA 41 8.93 35 92.66 28.57 0.33 

13 ESTI 22 11.77 37 59.17 66.67 1.28 

14 ETWA 36 11.73 18 79.68 25 0.76 

15 FAST 42 9.09 32 80 33.33 0.54 

16 FASW 47 9.65 21 52.4 33.33 1.48 

17 GDYR 40 11.11 33 85 33.33 0.62 

18 GGRM 36 10.49 39 99.99 25 0.44 

19 GJTL 34 10.02 59 58.89 37.5 1.94 

20 HMSP 31 10.31 47 98.18 40 1 

21 ICBP 42 10.13 1 80.52 37.5 0.45 

22 INAF 40 12.07 14 80.66 40 0.01 

23 INAI 18 11.59 39 29.21 40 3.88 

24 INDS 33 11.89 32 87.46 33.33 2.39 

25 INKP 45 9.77 35 52.72 44.44 0.66 

26 INRU 29 8.46 40 90.6 50 1.31 

27 INTA 51 9.21 40 28.38 33.33 2.91 

28 INTP 41 10.19 27 51 42.86 0.17 

29 IMAS 28 12.90 34 69.8 42.86 4.95 

30 IPOL 27 9.35 15 89.24 33.33 1.06 

31 JPRS 34 11.61 37 35.7 50 0.37 

32 KAEF 42 12.22 41 90.02 40 0.49 

33 KBLI 39 8.89 38 47.68 40 0.46 

34 KBLM 40 11.61 38 20.26 50 0.77 

35 KLBF 45 12.85 44 57.1 33.33 0.23 

36 KRAS 31 7.25 39 80 50 0.88 

37 LION 29 11.48 35 57.7 33.33 0.17 

38 LMPI 31 8.78 34 17.78 50 0.52 
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No KODE ICD 
Log_Ukuran 

Perusahaan 

Umur 

Perusahaan 

Konsentrasi 

Kepemilikan 

Komisaris 

Independen Leverage 

39 LMSH 29 10.89 28 25.55 33.33 0.67 

40 LPIN 17 11.18 28 25 33.33 0.41 

41 LTLS 39 8.56 59 63.03 40 3.14 

42 MASA 30 8.48 22 28 50 1.12 

43 MLBI 35 8.14 38 75.1 28.57 1.41 

44 MLPL 39 7.15 27 26.95 50 1.14 

45 MTDL 37 11.98 27 12.32 33.33 1.62 

46 PBRX 32 11.95 7 38.82 66.67 4.31 

47 PICO 26 11.76 26 76.11 33.33 3.69 

48 POLY 30 12.60 26 60.7 33.33 -1.5 

49 PRAS 32 11.66 26 51.76 33.33 0.02 

50 PSDN 33 11.62 36 46.93 33.33 1.15 

51 RMBA 36 6.69 50 99 50 1.3 

52 SIAP 21 11.18 16 65 33.33 0.66 

53 SKLT 30 11.30 44 99.99 33.33 0.69 

54 SMCB 34 7.02 39 80.65 57.14 0.53 

55 SMGR 35 10.19 57 51.01 50 0.29 

56 SMSM 35 12.03 44 58.13 33.33 0.83 

57 SPMA 45 12.17 34 29.7 60 0.01 

58 TCID 35 12.02 41 60.84 40 0.1 

59 TIRA 29 11.34 36 42.52 25 2.46 

60 TIRT 25 8.76 29 33.78 50 3.33 

61 TKIM 28 9.37 38 59.6 42.86 2.45 

62 TOTO 33 12.04 42 39.5 33.33 0.73 

63 TRST 24 12.31 31 28.28 33.33 0.64 

64 ULTJ 38 12.30 50 36.12 33.33 0.01 

65 UNIC 32 8.40 23 99.99 42.86 0.85 

66 UNVR 44 9.94 77 85 75 1.15 

67 VOKS 26 12.05 39 27.69 20 1.92 

68 YPAS 35 11.30 14 89.469 33.33 0.53 
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LAMPIRAN 7 

TABULASI  DATA VARIABEL PENELITIAN 

TAHUN 2011 

No KODE ICD 
Log_Ukuran 

Perusahaan 

Umur 

Perusahaan 

Konsentrasi 

Kepemilikan 

Komisaris 

Independen Leverage 

1 ADES 42 8.50 26 91.94 33.33 1.51 

2 ADMG 52 9.72 25 26.14 40 1.03 

3 AKRA 52 6.92 34 59.67 33.33 1.32 

4 ASGR 52 3.29 40 76.87 33.33 1.02 

5 ASII 52 8.19 54 76.9 45.45 1.02 

6 AUTO 48 12.84 35 95.65 60 0.46 

7 BRAM 32 9.22 43 60.21 37.5 0.42 

8 BTON 33 11.07 16 45.56 50 0.29 

9 BUDI 28 9.33 32 25.73 33.33 1.62 

10 CEKA 25 11.92 43 87.02 33.33 1.03 

11 CTBN 20 11.39 28 42 40 0.69 

12 DVLA 43 8.97 35 92.66 28.57 0.28 

13 ESTI 26 8.80 38 59.1 66.67 1.28 

14 ETWA 37 11.79 19 21.83 25 0.65 

15 FAST 49 9.19 33 79.68 33.33 0.86 

16 FASW 47 9.69 22 52.2 33.33 1.74 

17 GDYR 41 10.12 34 85 33.33 1.77 

18 GGRM 37 7.59 40 69.29 60 0.59 

19 GJTL 34 7.06 60 59.7 37.5 1.61 

20 HMSP 32 7.29 48 98.18 40 0.89 

21 ICBP 42 10.18 2 80.58 37.5 0.42 

22 INAF 43 12.05 15 80.66 20 0.83 

23 INAI 21 11.74 40 65.85 40 4.13 

24 INDS 33 12.06 33 87.46 33.33 0.8 

25 INKP 45 9.80 35 52.72 44.44 0.68 

26 INRU 30 8.51 41 90.6 50 1.54 

27 INTA 52 12.21 41 72.4 33.33 5.96 

28 INTP 42 7.26 28 64.03 42.86 0.15 

29 IMAS 33 13.21 35 70.4 42.86 1.54 

30 IPOL 32 9.42 16 89.24 33.33 1.28 

31 JPRS 40 11.64 38 68.4 50 0.3 

32 KAEF 44 12.25 42 90.02 40 0.43 

33 KBLI 39 9.03 39 47.68 40 0.51 

34 KBLM 45 11.81 39 62.23 33.33 1.63 
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No KODE ICD 
Log_Ukuran 

Perusahaan 

Umur 

Perusahaan 

Konsentrasi 

Kepemilikan 

Komisaris 

Independen Leverage 

35 KLBF 46 12.92 45 56.63 33.33 0.27 

36 KRAS 37 7.33 40 80 40 1.07 

37 LION 34 11.56 36 57.7 33.33 0.21 

38 LMPI 38 8.84 35 77.53 50 0.68 

39 LMSH 33 10.99 29 32.22 33.33 0.71 

40 LPIN 19 8.20 29 29.71 33.33 0.33 

41 LTLS 39 8.61 60 63.03 40 3.23 

42 MASA 31 8.68 23 61 40 1.68 

43 MLBI 35 8.09 39 75.1 42.86 1.3 

44 MLPL 40 7.16 28 37.38 40 0.76 

45 MTDL 38 12.11 28 25.13 33.33 1.19 

46 PBRX 33 12.18 8 54.11 33.33 1.21 

47 PICO 28 11.75 27 76.16 33.33 1.99 

48 POLY 30 12.57 27 60.04 33.33 -1.5 

49 PRAS 32 11.68 27 45.24 33.33 2.45 

50 PSDN 33 11.62 37 46.93 33.33 1.04 

51 RMBA 36 9.80 51 85.55 40 1.82 

52 SIAP 23 11.21 17 65 33.33 0.59 

53 SKLT 32 11.33 45 99.99 33.33 0.74 

54 SMCB 35 7.04 40 80.64 57.14 0.45 

55 SMGR 35 10.29 58 51.01 33.33 0.35 

56 SMSM 35 12.06 45 58.13 33.33 0.07 

57 SPMA 45 12.19 35 29.7 60 0.01 

58 TCID 39 12.05 42 72.16 40 0.11 

59 TIRA 31 11.35 37 42.52 33.33 1.18 

60 TIRT 27 8.84 30 33.78 50 4.02 

61 TKIM 29 9.41 39 59.6 42.86 2.46 

62 TOTO 34 12.13 43 39.5 33.33 0.76 

63 TRST 30 12.33 32 28.28 33.33 0.61 

64 ULTJ 38 12.34 51 36.12 33.33 0.01 

65 UNIC 32 8.45 24 47.31 33.33 0.96 

66 UNVR 44 7.02 78 85 80 1.85 

67 VOKS 29 12.20 40 27.69 40 2.17 

68 YPAS 39 11.37 15 89.47 33.33 0.51 
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LAMPIRAN 8 

OUTPUT HASIL PENGELOLAAN SPSS 

 

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Independen dan Variabel 

Dependen 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SIZE 136 3.29 13.21 8.7665 2.77811 

AGE 136 1.00 78.00 34.6471 12.55302 

OWN 136 12.32 99.99 60.7967 22.25758 

KOM 136 20.00 80.00 40.1802 12.51037 

LEV 136 -1.50 5.96 1.1382 1.10283 

ICD 136 17.00 52.00 35.3750 6.98457 

Valid N (listwise) 136     

 

2. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Unstandardized 

Residual 

N 136 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 5.73823741 

Most Extreme Differences Absolute .097 

Positive .097 

Negative -.048 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.128 

Asymp. Sig. (2-tailed) .157 

a. Test distribution is Normal.  
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3. Uji Asumsi Klasik 

3.1. Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 14.334 3.039  4.717 .000   

SIZE .876 .187 .348 4.679 .000 .937 1.067 

AGE .034 .043 .061 .799 .426 .880 1.136 

OWN .100 .023 .319 4.364 .000 .974 1.027 

KOM .165 .043 .295 3.863 .000 .888 1.126 

LEV -.458 .469 -.072 -.977 .330 .947 1.056 

a. Dependent Variable:ICD       
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3.2. Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .570
a
 .325 .299 5.84755 2.116 

a. Predictors: (Constant), LEV, OWN, KOM, SIZE, AGE  

b. Dependent Variable: ICD 

 

  

3.3.Uji Heteroskedastisitas 

3.3.1. Uji Scatterplot 
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3.3.2. Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.791 1.760  3.858 .000 

SIZE -.125 .108 -.102 -1.149 .253 

AGE -.038 .025 -.140 -1.536 .127 

OWN .001 .013 .005 .053 .958 

KOM -.004 .025 -.016 -.181 .857 

LEV .318 .272 .103 1.171 .244 

a. Dependent Variable: Abs_res    

 

4. Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 14.334 3.039  4.717 .000 

SIZE .876 .187 .348 4.679 .000 

AGE .034 .043 .061 .799 .426 

OWN .100 .023 .319 4.364 .000 

KOM .165 .043 .295 3.863 .000 

LEV -.458 .469 -.072 -.977 .330 

a. Dependent Variable: ICD     
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5. Uji Hipotesis 

5.1.Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .570
a
 .325 .299 5.84755 

a. Predictors: (Constant), LEV, OWN, KOM, SIZE, AGE 

 

5.2. Uji Pengaruh Simultan (F Test) 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2140.680 5 428.136 12.521 .000
a
 

Residual 4445.195 130 34.194   

Total 6585.875 135    

a. Predictors: (Constant), LEV, OWN, KOM, SIZE, AGE   

b. Dependent Variable: ICD     

 

5.3. Uji Parsial (Uji t) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 14.334 3.039  4.717 .000 

SIZE .876 .187 .348 4.679 .000 

AGE .034 .043 .061 .799 .426 

OWN .100 .023 .319 4.364 .000 

KOM .165 .043 .295 3.863 .000 

LEV -.458 .469 -.072 -.977 .330 

a. Dependent Variable: ICD     

 


