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SARI 

 

Rizkita. 2017. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intellectual Capital Disclosure 

(ICD) pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I. Drs. Fachrurrozie, M.Si. II: Linda Agustina, S.E., M.Si. 

 

Kata kunci: Intellectual Capital Disclosure (ICD), ukuran perusahaan, leverage, 

kompleksitas bisnis, kepemilikan asing. 

 

Pengungkapan modal intelektual tidak hanya penting untuk manajemen namun 

pengungkapannya yang bersifat sukarela juga penting untuk dapat dilaporkan kepada 

stakeholder untuk mengurangi asimetri informasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, 

umur perusahaan, kompleksitas bisnis, komisaris independen, dan kepemilikan asing 

terhadap Intellectual Capital Disclosure (ICD).  

Populasi penelitian ini merupakan perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling, dan didapat 39 sampel. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis 

regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 21. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, leverage, serta 

kepemilikan asing berpengaruh secara signifikan positif terhadap Intellectual Capital 

Disclosure (ICD). Namun, profitabilitas, umur perusahaan, kompleksitas bisnis, dan 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap Intellectual Capital Disclosure 

(ICD). 

Simpulan penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, leverage, dan kepemilikan 

asing berpengaruh secara signifikan positif terhadap Intellectual Capital Disclosure 

(ICD). Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambahkan intensitas R&D 

sebagai variabel independen, atau menggunakan profitabilitas sebagai variabel 

moderating, dan tidak hanya menggunakan annual report sebagai data yang digunakan 

dalam penelitian, namun peneliti dapat menggunakan informasi yang ada di website 

resmi perusahaan. 
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ABSTRACT 

 

 

Rizkita. 2017. “The Factors which Influence Intellectual Capital Disclosure (ICD) in 

Property and Real Estate Company that Listed in Indonesia Stock Exchange (IDX)”. 

Final Project. Accounting Department. Faculty of Economics. Semarang State 

University. Advisor I: Drs. Fachrurrozie, M.Si. II: Linda Agustina, S.E., M.Si. 

 

Keywords: Intellectual Capital Disclosure (ICD), firm’s size, leverage, business 

complexity, foreign ownership. 

 

 Intellectual Capital Disclosure (ICD) not only important for management but 

also stakeholder. ICD is a voluntary disclosure aimed at reducing information 

asymmetry. The aim of this research is to examine the influence of firm’s size, 

leverage, profitability, firm’s age, business complexity, board independence, and 

foreign ownership to Intellectual Capital Disclosure (ICD). 

 The populations of this research were property and real estate companies that 

listed in Indonesia Stock Exchange (IDX). Purposive sampling was used to collect 

samples, and obtained 39 samples. This research used multiple regression linear 

analysis method by SPSS 21. 

 The result showed that firm’s size, leverage, and foreign ownership 

significantly have positive influence to Intellectual Capital Disclosure (ICD). 

Meanwhile, profitability, firm’s age, business complexity, and board independence 

have no influence to Intellectual Capital Disclosure (ICD). 

 The summery is that only firm’s size, leverage, and foreign ownership 

significantly have positive influence to Intellectual Capital Disclosure (ICD). 

Suggestion for next research are to add research and development intensity as a 

independent variable, or using profitability as a moderating variable, and may not only 

use annual report, but also researcher can use information in official company’s 

website. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Diterbitkannya annual report dan laporan keuangan oleh perusahaan merupakan 

suatu upaya dari perusahaan untuk melaporkan situasi dan keadaan perusahaan baik 

berupa informasi keuangan maupun informasi non keuangan yang terjadi selama    

tahun berjalan perusahaan. Laporan tahunan dan laporan keuangan yang diterbitkan 

harus dapat dianalisis dengan baik oleh pihak internal dan eksternal perusahaan 

sehingga pihak-pihak tersebut dapat mengetahui informasi-infomasi penting dan 

bermanfaat lainnya yang terkandung di dalamnya. Salah satu elemen informasi yang 

tersaji dalam laporan keuangan adalah aktiva atau aset yang dimiliki perusahaan. 

Dimana aset yang dimiliki perusahaan tersebut digunakan untuk kegiatan operasional 

perusahaan, dan harus menjadi perhatian bagi manajemen perusahaan karena aset 

merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan.  

Pengungkapan aset yang dimiliki perusahaan menjadi penting untuk dilaporkan 

karena stakeholder perlu mengetahui seberapa jauh penggunaan aset atau aktiva 

perusahaan untuk membiayai segala aktivitas perusahaan. Namun selain itu 

pengungkapan intellectual capital atau modal intelektual juga dianggap perlu untuk 

dilaporkan. Hal ini menjadi menarik karena intellectual capital mengandung   

informasi tentang aset tidak berwujud atau intangible assets yang digunakan untuk 

menentukan nilai perusahaan (Nugroho, 2012).  
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Bukh et al. (2005) mendefinisikan modal intelektual sebagai sumber 

pengetahuan, dalam bentuk karyawan, pelanggan, proses atau teknologi, yang dapat 

mengarahkan perusahaan dalam proses penciptaan nilai. Menurut Istanti (2009)    

modal intelektual merujuk pada modal-modal non fisik atau modal tidak berwujud 

(intangible assets) atau tidak kasat mata (invisible) yang terkait dengan pengetahuan 

dan pengalaman manusia serta teknologi yang digunakan. Sementara Nugroho (2012) 

menyatakan bahwa modal intelektual (intellectual capital) itu sendiri adalah suatu 

pengetahuan, informasi dan kekayaan intelektual yang mampu untuk menemukan 

peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan suatu perusahaan, sehingga dapat 

mempengaruhi daya tahan dan keunggulan bersaing dalam berbagai macam hal. Dari 

beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa intellectual capital atau modal 

intelektual merupakan aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan, berupa 

pengetahuan yang dimiliki karyawan, pengalaman karyawan, teknologi, yang 

digunakan oleh perusahaan untuk dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi 

perusahaan, sehingga mampu bertahan dalam menghadapi lingkungan dan para 

pesaing. Intellectual capital atau modal intelektual ini merupakan modal yang 

mendukung perusahaan agar tetap going concern untuk melakukan kegiatan 

operasionalnya.  

Pengungkapan intellectual capital menjadi perlu diungkapkan kepada pihak 

eksternal perusahaan seperti investor dan kreditur karena intellectual capital 

merupakan informasi non keuangan yang juga penting karena pengungkapannya 

menunjukkan kekayaan non-fisik perusahaan berupa informasi tentang ilmu 
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pengetahuan, pengalaman kerja karyawan perusahaan dan sistem yang digunakan    

oleh perusahaan dan mendukung perusahaan untuk menciptakan nilai dan memiliki 

keunggulan kompetitif. Selain itu investor dan kreditur juga dapat melihat kinerja 

perusahaan dimasa yang akan datang dengan melihat modal intelektual yang dimiliki 

perusahaan. Intellectual capital yang dikelola secara efisien akan menunjukkan bahwa 

perusahaan mampu mengelola sumberdaya yang dimilikinya dengan baik.   

Pengelolaan sumberdaya yang baik akan menyebabkan peningkatan dari kemampuan 

karyawan (Budiasih, 2015). Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dimilikinya yaitu dengan 

mengadakan pelatihan yang diperuntukkan bagi karyawan untuk meningkatkan ilmu 

dan keterampilan karyawan. Sumber daya yang baik dan handal akan membawa 

perusahaan agar lebih mudah dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Asni (2007) menyatakan bahwa intellectual capital diakui sebagai komponen 

esensial bisnis dan sumber daya strategis yang lebih sustainable untuk memperoleh 

dan mempertahankan competitive advantage. Pengelolaan aset tidak berwujud yang 

baik seperti pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sistem yang digunakan 

oleh perusahaan akan membuat perusahaan memiliki kompetitif yang baik untuk    

dapat bersaing, dan akan membantu perusahaan dalam proses penciptaan nilai 

perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut Baroroh (2013) kinerja 

perusahaan tidak hanya dapat diukur melalui rasio keuangan perusahaan, namun 

sumber daya yang ada di dalam perusahaan dapat menghasilkan kinerja keuangan, 

intangible assets yang berupa sumber daya manusia dapat menghasilkan kinerja 
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keuangan dengan cara mengatur dan mendayagunakan aktiva perusahaan. Intellectual 

capital merupakan bagian dari aset tidak berwujud yang mana berhubungan juga 

dengan sumber daya manusia dan pengetahuan, sehingga intellectual capital perlu 

mendapat perhatian bagi perusahaan.  

Sawarjuwono dan Kadir (2003) mengemukakan 3 elemen utama dari modal 

intelektual, yaitu 1) human capital (modal manusia), 2) structural atau organizational 

capital (modal organisasi), dan 3) relational capital atau customer capital (modal 

pelanggan). Human capital atau modal manusia merupakan kekayaan yang dimiliki 

oleh karyawan perusahaan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki 

oleh karyawan untuk dapat bekerja dengan baik dan mampu memenuhi keinginan     

dari perusahaan, pengalaman kerja juga diperhitungkan karena pengalaman kerja     

yang cukup lama akan menciptakan karyawan yang lebih professional. Structural    

atau organizational capital (modal organisasi) merupakan seperangkat ilmu yang 

mendukung perusahaan untuk lebih memperhatikan sistem yang digunakan oleh 

perusahaan. Relational capital atau customer capital (modal pelanggan)  

memungkinkan terjadinya hubungan antara perusahaan dengan pihak-pihak eksternal 

seperti pelanggan, pemasok, kreditur maupun pemegang saham yang mana akan 

meningkatkan kepercayaan diantara keduanya sehingga keinginan dan tujuan yang 

akan dicapai oleh perusahaan dapat terwujud. Intellectual Capital Disclosure (ICD) 

atau pengungkapan modal intelektual merupakan pengungkapan yang berisi tentang 

komponen-komponen yang terdapat di dalam modal intelektual, yang berisi tentang 

aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. White et al. (2007) mengatakan 
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bahwa suatu kunci riset Intellectual Capital Disclosure (ICD) yaitu premis yang 

menguasai pengungkapan tak berwujud yang bersifat lunak seperti pengetahuan 

karyawan, hubungan pelanggan, visi strategis dan manajemen intellectual property 

yang dibutuhkan perusahaan untuk mengungkapan suatu nilai organisasi.  

Boujelbene dan Affes (2013) menyatakan bahwa motivasi perusahaan 

mengungkapkan modal intelektual adalah pertama pentingnya informasi berkaitan 

dengan komponen yang paling berhubungan dengan komponen proses penciptaan 

nilai, yang kedua bertambahnya permintaan akan informasi dan yang terakhir 

intellectual capital disclosure berperan untuk mengganti kerugian nilai yang 

berhubungan dengan kurangnya pelaporan keuangan tradisioanal. Dengan tuntutan 

akan keterbukaan informasi, manajemen perusahaan dapat termotivasi untuk 

melaporkan informasi lebih banyak termasuk informasi tentang intellectual capital. 

Perusahaan juga dapat menunjukkan potensi yang dimilikinya dari segi pengetahuan, 

karyawannya dan teknologi yang digunakannya, apabila perusahaan tersebut    

memiliki modal intelektual yang baik, maka akan menjadi kabar yang baik untuk pihak 

internal maupun eksternal. Dengan memiliki sejumlah manfaat yang positif, 

perusahaan yang mengungkapkan modal intelektual yang dimilikinya akan lebih    

dapat mengetahui risiko-risiko yang akan dihadapi dimasa depan pula dan dapat 

memiliki antisipasi dalam pemecahan risiko tersebut.  

Suatu perusahaan penting untuk melaporkan intellectual capital yang dimiliki 

karena intellectual capital mampu membantu organisasi dalam mencapai kompetitif 

yang lebih baik, kemudian perusahaan akan terus berkembang dengan memiliki    
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modal intelektual yang baik. Salah satu manfaat yang didapat oleh perusahaan yang 

mengungkapkan intellectual capital yaitu akan mengurangi asimetri informasi yang 

terjadi antara agent dan principal. Manfaat lain dari Intellectual Capital Disclosure 

(ICD) menurut Faradina dan Gayatri (2016) adalah dapat mendongkrak reputasi 

perusahaan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan, dan  

memberikan informasi yang lebih komprehensif untuk membuat keputusan investasi. 

Begitu banyak manfaat yang dapat dirasakan perusahaan ketika    

mengungkapkan modal intelektual yang dimilikinya ternyata belum membuat 

perusahaan di Indonesia memiliki kesadaran sepenuhnya untuk mengungkapkan 

intellectual capital. Fenomena yang terjadi berdasarkan hasil penelitian Utomo    

(2015) menunjukkan bahwa rata-rata Intellectual Capital Disclosure (ICD) pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013 adalah sebesar 56,51%, sementara 

penelitian  Astuti dan Wirama (2016) menunjukkan bahwa rata-rata Intellectual 

Capital Disclosure (ICD) yang diungkapkan dalam annual report perusahaan yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2014 hanya sebesar 43,15%. Fakta ini menunjukkan   

bahwa Intellectual Capital Disclocosure (ICD) mengalami penurunan dari tahun    

2013 ke tahun 2014. Dengan adanya fenomena gap yang berasal dari hasil penelitian 

terdahulu ini, dapat diketahui bahwa tingkat pengungkapan modal intelektual pada 

perusahaan di Indonesia masih rendah, dan masih sedikit kandungan tentang    

informasi intellectual capital dalam annual report yang diterbitkan. 
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Dalam PSAK No.19 penyesuaian 2014 tentang aset takberwujud menyebutkan 

bahwa aset tidak berwujud meliputi tentang ilmu pengetahuan atau teknologi, desain 

dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, 

pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang (termasuk merek produk dan judul 

publisitas). Contoh umum lainnya yaitu piranti lunak komputer, paten, hak cipta,     

film, daftar pelanggan, hak pelayanan jaminan, izin penangkapan ikan, kuota impor, 

waralaba, hubungan dengan pemasok, atau pelanggan, loyalitas pelanggan, pangsa 

pasar, dan hak pemasaran. Didalam PSAK No. 19 tersebut telah disinggung bahwa   

aset tidak berwujud meliputi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan hubungan 

perusahaan baik dengan pemasok maupun pelanggan yang termasuk ke dalam 

intellectual capital, namun tidak secara rinci dijelaskan bagaimana pengungkapan 

intellectual capital yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan.  

Alcaniz et al. (2015) menyatakan bahwa aturan keuangan, tidak mendukung    

atau memungkinkan kita untuk mengenali semua elemen intellectual capital karena 

sulit untuk diukur dan dinilai. Utomo (2015) menambahkan bahwa modal intelektual 

tidak dapat diukur secara akurat karena merupakan aset yang tidak berwujud. 

Kemudian karena tidak dapat tersaji di dalam laporan keuangan, maka biasanya 

intellectual capital tersaji dalam laporan tahunan. Dengan tidak adanya peraturan   

baku yang tertulis tentang prosedur pengungkapan modal intelektual, membuat 

perusahaan di Indonesia kesulitan dalam proses pengungkapannya sehingga tidak 

menimbulkan kesadaran untuk mengungkapkannya, ditambah elemen intellectual 

capital sulit diukur. Pengungkapan modal intelektual merupakan pengungkapan yang 
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bersifat sukarela, dengan adanya sifat sukarela tersebut maka tidak semua     perusahaan 

paham dan mengetahui apa saja item-item yang berhubungan dengan intellectual 

capital yang perlu diungkapkan. Berdasarkan sifatnya yang sukarela rela ini, yang 

akhirnya menimbulkan tingkat pengungkapan modal intelektual di Indonessia masih 

rendah.  

Beberapa penelitian terdahulu tentang Intellectual Capital Disclosure (ICD) 

sudah dilakukan baik di luar negeri maupun di dalam negeri untuk menguji apa saja 

faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela modal intelektual. Penelitian   

Bukh et al. (2005) menunjukkan bahwa umur perusahaan dan ukuran perusahaan    

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Sementara tipe industri 

dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh. Di Indonesia penelitian tentang 

pengungkapan intellectual capital juga dilakukan oleh Istanti (2009) dengan menguji 

variabel independen berupa konsentrasi kepemilikan, leverage, komisaris    

independen, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan dengan sampel 90 perusahaan 

non keuangan yang listing tahun 2007 di BEI. Hasil penelitiannya menunjukkan   

ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan modal 

intelektual, sedangkan konsentrasi kepemilikan, leverage, komisaris independen, dan 

umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal 

intelektual. Penelitian Istanti (2009) sejalan dengan penelitian Bruggen et al. (2009) 

yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

intellectual capital. 
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Penelitian lain juga dilakukan oleh Oktavianti dan Wahidahwati (2014) yang 

mengambil sampel perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012 dengan hasil ukuran 

perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

intellectual capital, sementara umur perusahaan berpengaruh signifikan negatif 

terhadap pengungkapan intellectual capital. Sementara leverage, komisaris 

independen, dan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan intellectual capital. Penelitian ini tidak mendukung penelitian   

Taliyang et al. (2011) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan intellectual capital, dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh 

terhadap Intellectual Capital Disclosure (ICD),  namun mendukung variabel lain 

seperti ukuran perusahaan, dan umur perusahaan yang berpengaruh terhadap 

pengungkapan modal intelektual. Penelitian Oktavianti dan Wahidahwati (2014) juga 

tidak mendukung penelitian Ashari dan Putra (2016) yang memiliki hasil bahwa 

komisaris independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. 

Penelitian Aisyah (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan asing, kepemilikan 

pemerintah, dan R&D berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal 

intelektual, sedangkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Utama (2015) yang 

menunjukkan bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan pemerintah tidak 

berhubungan dengan pengungkapan modal intelektual. 

Penelitian ini kembali menguji variabel ukuran perusahaan, leverage, 

profitabilitas, umur perusahaan, komisaris independen, dan kepemilikan asing 
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didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten, kemudian   

pemilihan variabel selanjutnya, kompleksitas bisnis dikarenakan variabel ini 

merupakan variabel baru yang dikembangkan dalam penelitian Priyanti dan Wahyudin 

(2015) dan masih jarang digunakan.  

Ukuran perusahaan mengambarkan tentang besar kecilnya perusahaan. Asumsi 

yang mendasari bahwa perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar akan lebih 

banyak mengungkapkan informasi sukarela termasuk pengungkapan intellectual 

capital. Untuk mengurangi biaya keagenan maka perusahaan yang memiliki leverage 

tinggi perlu mengungkapkan segala macam informasi kepada stakeholder termasuk 

informasi tentang intellectual capital yang dimiliki oleh perusahaan. Profitabilitas   

yang tinggi dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, sehingga dapat di 

asumsikan bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan juga baik sehingga 

mendorong perusahaan untuk mengungkapkan intellectual capital. Umur perusahaan 

menunjukkan seberapa lama perusahaan tetap bertahan dalam menjalankan aktivitas 

bisnisnya, perusahaan yang memiliki umur yang lebih panjang membuktikan bahwa 

perusahaan tetap going concern dan memiliki kemampuan kompetensi yang baik, 

sehingga mendorong perusahaan yang memiliki umur panjang untuk mengungkapkan 

informasi lebih mendalam termasuk tentang intellectual capital.  

Kompleksitas bisnis memiliki arti bahwa semakin kompleksnya aktivitas 

perusahaan, kompleksitas bisnis dapat dilihat dari jumlah anak perusahaan (Priyanti, 

2015), untuk mengurangi biaya keagenan maka perusahaan yang memiliki anak 

perusahaan harus mengungkapkan informasi dengan terbuka, keterbukaan informasi 
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dapat juga berupa pengungkapan intellectual capital. Komisaris independen 

merupakan anggota dewan komisaris yang tidak berhubungan dan memiliki ikatan 

dengan perusahaan dan memiliki syarat sebagai komisaris independen. Komisaris 

independen juga dapat menjadi jembatan antara manajemen dan pemegang saham, 

maka diharapkan komisaris independen dapat memiliki sifat independen yang tinggi 

sehingga dapat mengatasi asimetri informasi antara pemegang saham dan pihak 

manajemen sehingga pengungkapan tentang modal intelektual juga perlu dilaporkan. 

Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh asing berkewajiban untuk memberikan 

informasi yang lebih luas karena pemegang saham asing akan memiliki kendala dari 

segi bahasa dan letak geografis sehingga keterbukaan informasi termasuk modal 

intelektual dapat memberikan kepercayaan dan pemahaman yang lebih bagi   

pemegang saham asing. 

Adapun teori yang mendasari dari penelitian ini, yaitu agency theory yang 

menjelaskan tentang hubungan antara agen dan prinsipal yang sama-sama memiliki 

keinginan yang berbeda untuk perusahaan, sehingga masalah perbedaan persepsi   

sering terjadi. Teori selanjutnya yaitu signalling theory yang menjelaskan bahwa 

informasi yang disampaikan perusahaan merupakan suatu sinyal yang diberikan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan berupa informasi yang 

dapat digunakan untuk mengambil tindakan-tindakan dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. Kemudian, stakeholder theory dimana stakeholder menginginkan 

perusahaan bekerja sesuai dengan kehendaknya dan melaporkan segala macam 

informasi kepada mereka (Purnomosidhi, 2005). 
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Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan property dan real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 - 2015.         

Dengan penjelasan yang penulis telah uraikan di atas, maka judul dari penelitian ini 

adalah Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intellectual Capital Disclosure (ICD) pada 

Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Intellectual Capital Disclosure (ICD) 

antara lain adalah: 

1. Konsentrasi Kepemilikan 

Konsentrasi kepemilikan merupakan saham perusahaan yang beredar yang 

dimiliki oleh para pemegang saham. 

2. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menggambarkan tentang besar kecilnya suatu perusahaan. 

3. Umur Perusahaan 

Umur perusahaan merupakan rentang waktu yang menunjukkan seberapa lama 

perusahaan dapat tetap beroperasi dari pertama kali didirikan hingga saat ini. 

4. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan sejumlah saham perusahaan yang dimiliki 

oleh institusi. 
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5. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan sejumlah saham perusahaan yang dimiliki 

oleh manajamen perusahaan. 

6. Kepemilikan Asing 

Kepemilikan asing merupakan sejumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh 

warga negara asing atau badan usaha asing. 

7. Kepemilikan Pemerintah 

Kepemilikan pemerintah merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah 

atau BUMN. 

8. Kompleksitas Bisnis 

Kompleksitas bisnis menunjukkan seberapa kompleks aktivitas bisnis yang 

dijalankan oleh perusahaan. 

9. Pertumbuhan Laba 

Pertumbuhan laba menunjukkan adanya kenaikan perolehan laba yang didapat 

perusahaan dari tahun ke tahun. 

10. Tipe Auditor 

Tipe auditor dapat dilihat dari auditor eksternal yang mengaudit perusahaan. 

11. Tingkat Modal Intelektual 

Tingkat modal intelektual merupakan skala yang diukur dari jumlah modal 

intelektual yang dimiliki oleh perusahaan. 
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12. Dewan Komisaris 

Dewan komisaris merupakan dewan yang bertugas untuk mengawasi kinerja dari 

manajemen perusahaan. 

13. Komisaris Independen 

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak 

berhubungan dengan perusahaan dan memiliki syarat sebagai dewan komisaris. 

14. Komite Audit 

Komite audit merupakan komite yang dibuat oleh dewan komisaris untuk 

membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu mengawasi manajemen. 

15. Leverage 

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar 

hutang yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk membiayai aktiva 

perusahaan. 

16. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dalam kurun waktu tertentu. 

17. Corporate Governance 

Corporate governance merupakan konsep yang luas dan kompleks yang 

mengatur keseluruhan aspek perusahaan. 

18. Tipe Industri 

Tipe industri merupakan jenis kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan 

berdasarkan aktivitas utama bisnisnya. 
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1.3. Cakupan Masalah 

Cakupan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Intellectual Capital Disclosure 

(ICD) atau pengungkapan modal intelektual. 

2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran 

perusahaan, leverage, profitabilitas, umur perusahaan, kompleksitas bisnis, 

komisaris independen, dan kepemilikan asing. 

3. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan 

property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2014 - 2015. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan terhadap Intellectual Capital Disclosure (ICD) pada 

perusahaan property dan real estate di Indonesia? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap Intellectual Capital Disclosure (ICD) 

pada perusahaan property dan real estate di Indonesia? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap Intellectual Capital Disclosure 

(ICD) pada perusahaan property dan real estate di Indonesia? 

4. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap Intellectual Capital Disclosure 

(ICD) pada perusahaan property dan real estate di Indonesia? 
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5. Apakah kompleksitas bisnis berpengaruh terhadap Intellectual Capital 

Disclosure (ICD) pada perusahaan property dan real estate di Indonesia? 

6. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap Intellectual Capital 

Disclosure (ICD) pada perusahaan property dan real estate di Indonesia? 

7. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap Intellectual Capital Disclosure 

(ICD) pada perusahaan property dan real estate di Indonesia? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Adapun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, maka dapat 

disusun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap Intellectual Capital 

Disclosure (ICD) pada perusahaan property dan real estate di Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap Intellectual Capital Disclosure 

(ICD) pada perusahaan property dan real estate di Indonesia. 

3. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap Intellectual Capital 

Disclosure (ICD) pada perusahaan property dan real estate di Indonesia. 

4. Untuk menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap Intellectual Capital 

Disclosure (ICD) pada perusahaan property dan real estate di Indonesia. 

5. Untuk menganalisis pengaruh kompleksitas bisnis terhadap Intellectual Capital 

Disclosure (ICD) pada perusahaan property dan real estate di Indonesia. 
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6. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap Intellectual 

Capital Disclosure (ICD) pada perusahaan property dan real estate di Indonesia. 

7. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap Intellectual Capital 

Disclosure (ICD) pada perusahaan property dan real estate di Indonesia. 

 

1.6. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi akademisi 

Penelitian ini dapat  memberikan kontribusi berupa bahan referensi yang dapat 

digunakan bagi para akademisi sebagai bahan pengetahuan untuk memahami 

tentang pentingnya pengungkapan intellectual capital pada perusahaan. 

Walaupun pengungkapan intellectual capital bersifat sukarela, namun luas 

pengungkapannya memiliki manfaat yang positif bagi perusahaan. 

2. Bagi Praktisi 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada praktisi tentang pentingnya 

pengungkapan intellectual capital dan apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhinya sehingga apabila intellectual capital di ungkapkan secara luas 

maka perusahaan tersebut akan kaya dengan infomasi yang nantinya dapat 

digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan yang tepat dalam    pencapaian  

tujuan perusahaan. 
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1.7. Orisinalitas Penelitian 

Orisinalitas dari penelitian ini yaitu peneliti kembali menguji faktor-faktor seperti 

ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, umur perusahaan, kompleksitas           

bisnis, komisaris independen, dan kepemilikan asing. Variabel ini kembali diuji   

karena hasil dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil pengaruh yang   

tidak konsisten terhadap Intellectual Capital Disclosure (ICD), dan variabel 

kompleksitas bisnis belum banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya.   

Kemudian penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan property dan real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 - 2015.                  

Pemilihan perusahaan ini dikarenakan diperkirakan sektor property di Indonesia 

diproyeksikan masih akan terus berkembang (merdeka.com), sektor property juga 

masih diminati oleh para investor terutama untuk investasi jangka panjang,  

berdasarkan data hasil realisasi investasi langsung di Indonesia salah satunya Jawa 

Tengah, sektor property hingga saat ini masih diminati dan termasuk dalam 10 besar 

industri dengan investasi terbesar (republika.co.id).  Dengan adanya fenomena ini 

maka peneliti tertarik menguji Intellectual Capital Disclosure (ICD) pada perusahaan 

property dan real estate di Indonesia karena bisnis property dan real estate merupakan 

bisnis yang sedang berkembang dan diminati oleh investor sehingga diharapkan 

pengungkapan modal intelektual yang disajikan dalam annual report                 

perusahaan tinggi. Dalam penelitian ini untuk menghitung pengungkapan modal   

intelektual, peneliti menggunakan ICDIndex yang dikembangkan oleh  Taliyang et al. 

(2011) dengan jumlah 39 item yang merupakan implementasi dan pengembangan dari 
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penelitian Bruggen et al. (2009), karena penelitian dengan jumlah item tersebut belum 

banyak dilakukan di Indonesia. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1. Agency Theory 

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai   

kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) yang terlibat dengan orang lain    

(agen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama mereka yang melibatkan 

pendelegasian beberapa pengambilan keputusan otoritas untuk agen. Agency theory 

merupakan teori yang menjelaskan antara adanya dua pihak dalam perusahaan yaitu 

agen dan prinsipal, yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam pencapaian    

tujuan perusahaan. Agen yaitu pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan 

seperti manajemen perusahaan, sementara prinsipal yaitu pihak yang tidak secara 

langsung berhubungan dengan perusahaan seperti pemilik perusahaan.  

Didalam teori agensi dikenal dengan adanya kontrak kerja. Menurut Istanti 

(2009) kontrak kerja adalah seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme 

bagi hasil, baik berupa keuntungan maupun risiko yang mengatur mengenai 

mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan maupun risiko yang disetujui oleh 

prinsipal dan agen. Istanti (2009) juga menambahkan bahwa kontrak kerja yang 

optimal adalah kontrak yang seimbang antara prinsipal dan agen yang secara matematis 

memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan                    

pemberian imbalan khusus oleh prinsipal kepada agen. 
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Antara agen dan prinsipal tentunya memiliki perbedaan pandangan dan persepsi 

dalam rangka mencapai tujuan dari perusahaan. Menurut Istanti (2009) teori agensi 

mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingannya masing- 

masing. Maka dari itu seharusnya agen bekerja sesuai dengan arahan dari prinsipal    

dan prinsipal juga harus mendengarkan masukan-masukan dari agen karena 

bagaimanapun agen yang lebih memahami tentang kondisi di dalam perusahaan 

dibandingkan prinsipal. 

Dengan adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal terhadap 

perusahaan masalah lain timbul ketika prinsipal tidak bisa secara langsung    

mengawasi kinerja dari manajemen perusahaan. Maka seharusnya agen harus 

melaporkan segala macam informasi yang berhubungan dengan perusahaan kepada 

prinsipal agar nantinya akan menimbulkan persamaan persepsi tentang kondisi 

perusahaan, serta apa langkah-langkah yang sebaiknya diambil untuk perusahaan. 

Tindakan ini juga dapat digunakan untuk mengurangi asimetri informasi antara agen 

dan prinsipal. 

Hubungan antara agen dan prinsipal akan menimbulkan suatu biaya yang    

disebut biaya agensi atau agency cost. Menurut Jensen dan Meckling (1976) biaya 

agensi terdiri monitoring cost, bonding cost dan residual loss. Monitoring cost 

merupakan biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk mengawasi kegiatan agen dan untuk 

membatasi kegiatan menyimpang yang dilakukan agen. Bonding cost                

merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal yang diberikan kepada agen sebagai 

jaminan bahwa tindakan agen tidak akan merugikan bagi prinsipal, dan residual loss 
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yaitu pengurangan tingkat kesejahteraan atau kekayaan yang dialami prinsipal     

maupun agen setelah adanya agency relationship. Maka dari itu sebaiknya    

manajemen perusahaan harus lebih transparan kepada prinsipal untuk mengurangi 

biaya keagenan. Segala macam informasi harus segera dilaporkan kepada prinsipal 

termasuk tentang pengungkapan intellectual capital yang merupakan pengungkapan 

sukarela, dengan cara ini maka prinsipal dapat memprediksi masa depan perusahaan. 

Dengan mengetahui tentang modal intelektual, serta aktiva atau aset tidak berwujud 

yang dimiliki oleh perusahaan, prinsipal dapat menganalisis dan memahami tentang 

kondisi perusahaan. 

 

2.2. Signalling Theory  

Spence (1973) menyatakan bahwa perusahaan akan memberikan sinyal kepada 

pasar. Signalling theory merupakan teori yang menjelaskan tentang sinyal yang 

diberikan oleh perusahaan berupa infomasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam perusahaan seperti para stakeholder. Sinyal-sinyal tersebut dapat berupa 

informasi yang menyangkut keadaan perusahaan yang dapat berupa kabar baik atau 

kabar buruk. Pengungkapan informasi tersebut dapat dilaporkan melalui laporan 

keuangan maupun annual report yang diterbitkan oleh perusahaan.  

Teori sinyal digunakan untuk mengurangi adanya asimetri infomasi sama    

halnya dengan teori agen. Asimetri informasi merupakan kesenjangan informasi yang 

diperoleh stakeholder atas segala informasi keuangan dan non keuangan yang    

dimiliki perusahaan. Informasi yang disampaikan melalui laporan keuangan 
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memberikan gambaran keadaan perusahaan pada masa lalu, masa kini, dan masa    

depan (Cempaka, 2013). Dengan adanya sinyal yang diberikan perusahaan maka 

stakeholder akan lebih mengetahui tentang kondisi yang dialami oleh perusahaan, 

sehingga stakeholder dapat pula memprediksi tentang kondisi perusahaan dimasa   

yang akan datang sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. 

Teori sinyal ini juga masih memiliki hubungan dengan teori agen, dimana ada 

pihak agen atau manajemen perusahaan dan pihak prinsipal yang merupakan pihak-

pihak yang berada di luar kegiatan perusahaan secara langsung seperti pemilik 

perusahaan. Agen dalam menyampaikan sinyal kepada prinsipal tentu saja selalu    

ingin mengirimkan sinyal yang memiliki kandungan informasi positif atau kabar baik 

kepada investor dan pemegang saham dengan menggunakan mekanisme 

pengungkapan (Utama, 2015).  

Menurut Spence (1973) sinyal potensial dapat berupa pendidikan, pengalaman 

kerja, ras, jenis kelamin. Jadi sinyal perusahaan tidak hanya berupa pengungkapan 

yang bersifat keuangan, pengungkapan tentang intellectual capital yang bersifat 

sukarelapun akan sangat penting jika turut serta dikirimkan sebagai sinyal kepada 

prinsipal. Menurut Utama (2015) pengungkapan sukarela modal intelektual 

memungkinkan bagi investor dan stakeholder lainnya agar lebih baik dalam menilai 

kemampuan perusahaan di masa yang akan datang, melakukan penilaian secara lebih 

tepat terhadap perusahaan, dan mengurangi persepsi risiko perusahaan.  
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2.3. Stakeholder Theory 

Stakeholder theory mengatakan bahwa manajemen perusahaan diharapkan    

dapat bekerja atau melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai harapan dari para 

stakeholder dan melaporkan segala aktivitas tersebut kepada stakeholder 

(Purnomosidhi, 2005). Stakeholder memiliki peran dalam pengambilan keputusan 

dalam pencapaian tujuan dari perusahaan, serta stakeholder merupakan pihak-pihak 

yang baik secara langsung dan secara tidak langsung berhubungan dengan    

perusahaan. Purnomosidhi (2005) juga mengemukakan bahwa stakeholder memiliki 

hak untuk diberi informasi tentang bagaimana aktivitas perusahaan, meskipun mereka 

memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut, atau tidak dapat memainkan 

peran konstruktif dalam kelangsungan hidup perusahaan.  

Stakeholder merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan atau yang 

memiliki ikatan dengan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung     

serta memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Pemilik perusahaan masuk ke dalam 

stakeholder. Stakeholder dibagi menjadi 2, yaitu stakeholder internal dan stakeholder 

external. Dimana stakeholder internal meliputi, pemilik perusahaan, karyawan, 

manajer, dan stakeholder external yaitu kreditur, pemasok, konsumen, pemerintah, 

media, serta pihak lainnya. Sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga hubungan 

baik dengan para stakeholder, khususnya stakeholder external. Pengungkapan   

sukarela yang dilaporkan oleh perusahaan kepada stakeholder dapat berupa pelaporan 

intellectual capital, yang akan berguna untuk bahan pertimbangan    bagi   perusahaan,                         
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dengan begitu hubungan antara perusahaan dan stakeholder dapat terjalin dengan baik.  

Dengan adanya hubungan baik dengan stakeholder, maka reputasi 

perusahaanpun akan terlihat baik dimata stakeholder. Kerterbukaan informasipun    

akan membuat stakeholder yang selalu memiliki kebutuhan akan informasi terpenuhi, 

sehingga masalah asimetri informasi tidak akan terjadi. 

 

2.4. Intellectual Capital (IC)  

2.4.1. Definisi Intellectual Capital (Modal Intelektual) 

Di zaman yang serba modern dan canggih ini, perusahaan harus dapat      

berusaha semaksimal mungkin untuk tetap berinovasi dan melakukan strategi-strategi 

bisnis guna menghadapi ketatnya persaingan bisnis dengan para pesaingnya, serta     

agar selalu dapat going concern. Agar dapat terus bertahan dengan cepat perusahaan-

perusahaan mengubah dari bisnis yang didasarkan pada tenaga kerja (labor-based 

business) menuju knowledge based business atau bisnis yang berdasarkan    

pengetahuan dengan karakteristik utama yaitu ilmu pengetahuan (Sawarjuwono dan 

Kadir, 2003). Maka dari itu ilmu pengetahuan harus menjadi perhatian bagi 

perusahaan, pengembangan sumber daya manusiapun harus menjadi sorotan bagi 

perusahaan yang ingin terus bertahan.  

Perusahaan juga harus tetap unggul dari para pesaingnya dan memiliki 

keunggulan kompetitif yang baik. Keunggulan kompetitif ini biasanya meliputi 

pengetahuan, teknologi, karyawan dan hal lainnya yang termasuk ke dalam modal 



26 
 

 
 

intelektual (Priyanti, 2015). Tentunya perusahaan yang tetap going corcern selalu 

dapat membaca kondisi lingkungan dan dapat membaca kondisi pasar sehingga dapat 

memiliki solusi terbaik untuk menghadapi kompetitor-kompetitornya, perusahaan   

juga pandai dalam mengelola modal intelektual yang dimilikinya.  

Modal intelektual merupakan aset tidak berwujud (intangible assets) yang 

dimiliki oleh perusahaan yang biasanya berupa pengetahuan, karyawan dan teknologi 

yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan operasionalnya. Intellectual 

capital masuk di dalam aset tak berwujud atau aktiva tidak berwujud karena tidak 

memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat secara langsung. Walaupun masuk kedalam 

klasifikasi aset tidak berwujud, namun belum ada pengertian yang jelas mengenai 

pengertian modal intelektual. Namun ada beberapa pengertian mengenai modal 

intelektual yang didefinisikan oleh para peneliti. 

Definisi Intellectual Capital (IC) menurut Sawarjuwono dan Kadir (2003)   

yaitu sebagai jumlah dari apa yang telah dihasilkan oleh tiga elemen utama dalam 

organisasi yaitu human capital, structural capital, costumer capital yang berkaitan 

dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan nilai lebih baik bagi 

perusahaan berupa keunggulan bersaing dalam organisasi. Bukh et al. (2005) 

mendefinisikan modal intelektual sebagai sumber pengetahuan, dalam bentuk 

karyawan, pelanggan, proses atau teknologi, yang dapat mengarahkan perusahaan 

dalam proses penciptaan nilai. Istanti (2009) mengatakan bahwa modal intelektual 

merujuk pada modal-modal non fisik atau modal tidak berwujud (intangible assets) 

atau tidak kasat mata (invisible) yang terkait dengan pengetahuan dan pengalaman 
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manusia serta teknologi yang digunakan. Taliyang et al. (2011) mendefinisikan 

intellectual capital sebagai aset tidak berwujud termasuk di dalamnya adalah   

teknologi, informasi pelanggan, merek, reputasi dan budaya organisasi. Sementara 

Nugroho (2012) menyatakan bahwa modal intelektual (intellectual capital) itu sendiri 

adalah suatu pengetahuan, informasi dan kekayaan intelektual yang mampu untuk 

menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan suatu perusahaan, 

sehingga dapat mempengaruhi daya tahan dan keunggulan bersaing dalam berbagai 

macam hal.  

Dari beberapa definisi menurut beberapa peneliti di atas dapat disimpulkan 

bahwa intellectual capital atau modal intelektual merupakan aset tidak berwujud     

yang dimiliki perusahaan, berupa pengetahuan yang dimiliki karyawan, pengalaman 

karyawan, teknologi, yang digunakan oleh perusahaan sehingga dapat memberikan 

keunggulan kompetitif bagi perusahaan, sehingga perusahaan mampu bertahan dalam 

menghadapi lingkungan dan para pesaing. Namun tidak hanya itu, intellectual capital 

juga dapat berupa hubungan perusahaan dengan pelanggan, pemasok, maupun 

investor. 

2.4.2. Komponen Intellectual Capital (IC) 

Intellectual Capital (IC) memiliki beberapa komponen yang membentuk   

modal intelektual dalam suatu perusahaan. Sveiby (1997) membagi modal intelektual 

menjadi tiga, yaitu: 
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1. Employee Competence 

Employee competence adalah kompetensi yang dimiliki karyawan seperti 

pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. 

2. Internal Structure 

Internal structure dapat mencakup tentang paten, konsep, model dan sistem 

administrasi yang digunakan oleh perusahaan. 

3. External Structure 

External structure dapat mencakup hubungan perusahaan dengan pelanggan 

dan pemasok. Serta meliputi merek dagang dan reputasi atau citra perusahaan. 

Sama halnya dengan Sveiby (1997), Sawarjuwono dan Kadir (2003) juga 

membagi intellectual capital menjadi tiga, yaitu: 

1. Human Capital (modal manusia) 

Human capital merupakan lifeblood dalam modal intelektual. Human capital  

merupakan sumber inovasi dan kemajuan karena modal manusia berisi    

sumber pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang sangat berguna bagi 

perusahaan. Namun, pengukuran dari human capital masih di rasa sulit. 

2. Structural Capital atau Organizational Capital (modal organisasi) 

Structural 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 menyeluruh, seperti: sistem operasional yang digunakan 
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oleh perusahaan, proses manufacturing, budaya organisasi, filosofi    

manajemen dan seluruh intellectual property yang dimiliki oleh perusahaan. 

3. Relational Capital atau Costumer Capital (modal pelanggan) 

Relational capital merupakan suatu hubungan baik atau harmonis (association 

network) yang dimiliki oleh perusahaan kepada mitra yang berhubungan 

dengan perusahaan, seperti hubungan dengan pemasok, pelanggan,   

pemerintah, maupun masyarakat. Relational capital dapat muncul dari   

berbagai bagian di luar lingkungan dari perusahaan yang kemudian dapat 

menambah nilai bagi perusahaan. 

2.4.3. Intellectual Capital Disclosure (ICD) 

Intellectual Capital Disclosure (ICD) merupakan pengungkapan yang bersifat 

sukarela, maka dari itu tidak semua perusahaan mengungkapkan modal intelektual 

yang dimiliki perusahaan dalam laporan tahunannya. Meskipun bukan termasuk 

laporan yang cukup mendasar dalam sebuah laporan tahunan, namun laporan sukarela  

dianggap cukup mewakili dalam menjawab kebutuhan informasi yang lebih luas bagi 

para pengguna laporan tahunan tersebut (Zulkarnaen dan Mahmud, 2013). Laporan 

Jenkin dalam AICPA (1994) mengungkapkan suatu framework untuk kepentingan 

pengungkapan sukarela berdasarkan informasi yang dibutuhkan investor dan kreditur. 

Laporan ini memiliki lima kategori, yaitu:  

1. Data Keuangan dan non keuangan. 

2. Analisis manajemen mengenai data keuangan dan non keuangan. 

3. Informasi yang berorientasi pada masa depan (forward looking information). 
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4. Informasi tentang manajer dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan (stakeholder). 

5. Latar belakang perusahaan. 

Intellectual Capital (IC) merupakan data non keuangan yang dimiliki dan 

berorentasi pada masa depan, sehingga pengungkapannya dapat memberikan manfaat 

bagi manajemen perusahaan. Pengungkapan modal intelektual perusahaan dapat 

digunakan untuk memprediksi nilai dan kinerja perusahaan. Pemegang saham serta 

investor akan merasa terbantu dengan adanya pengungkapan sukarela modal 

intelektual. Ulum (2009:149) menjelaskan bahwa Disclosure IC telah menjadi suatu 

bentuk komunikasi yang baru yang mengendalikan “kontrak” antara manajemen dan 

perkerja. Hal tersebut, memungkinkan manajer untuk membuat strategi-strategi untuk 

mencapai permintaan stakeholder seperti investor, dan untuk meyakinkan stakeholder 

atas keunggulan atau manfaat kebijakan perusahaan. 

Intellectual Capital Diclosure (ICD) merupakan pengungkapan tentang 

komponen-komponen yang terdapat di dalam modal intelektual, yang berisi tentang 

aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Beberapa teori yang menaungi 

tentang intellectual capital disclosure seperti agency theory, signalling theory, dan 

stakeholder theory memberikan penjelasan bahwa pentingnya melakukan 

pengungkapan informasi yang dimiliki perusahaan kepada pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan di dalam perusahaan seperti pemilik perusahaan, dan investor. Menurut 

Saendy dan Anisykurlillah (2015) dengan pengungkapan modal intelektual, 

perusahaan dapat memberikan bukti tentang nilai-nilai sejati mereka yang diterapkan 
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dalam perusahaan serta kemampuan perusahaan dalam menciptakan kekayaan 

sehingga dapat meningkatkan reputasi. 

Modal intelektual tidak dapat dikuantifikasikan pada neraca, karena sulit   

diukur (Priyanti, 2015). Pengungkapan intellectual capital perusahaan dapat 

diungkapkan melalui annual report yang diterbitkan perusahaan. Pengungkapan   

modal intelektual adalah pengungkapan yang bersifat sukarela dan belum ada   

peraturan khusus yang memberikan aturan tentang apa saja yang termasuk di dalam 

modal intelektual. Berdasarkan hal tersebut perusahaan-perusahaan belum begitu 

menyadari tentang pengungkapan modal intelektual. Pengungkapan modal intelektual 

secara sukarela memiliki berbagai manfaat positif diantaranya mengurangi biaya 

keagenan dan mempererat hubungan dan komunikasi antara perusahaan dan para 

stakeholder.  

Sulitnya pengindentifikasian, pengukuran, dan pelaporan modal intelektual 

menyebabkan berkembangnya indeks yang mampu mengindentifikasi item-item apa 

saja yang merupakan kekayaan intelektual perusahaan, indeks ini disebut ICDIndex 

(Priyanti, 2015). Li et al. (2008) mengemukakan bahwa pengungkapan modal 

intelektual diukur dengan pengungkapan indeks skor, didukung oleh jumlah kata dan 

persentase metrik jumlah kata untuk menilai jenis, banyaknya dan fokus dari 

pengungkapan modal intelektual masing-masing. Namun untuk menghitung 

intellectual capital disclosure index digunakan teknik content analysis (Utomo, 2015). 

Menurut Istanti (2009) content analysis merupakan suatu metode                    
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pengumpulan data penelitian melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi atau 

pesan dari suatu dokumen.  

Berbagai macam indeks telah dikembangkan oleh para peneliti untuk 

mengidentifikasi item-item apa saja yang merupakan Intellectual Capital (IC), 

diantaranya indeks yang dikembangkan oleh Bukh et al. (2005), yang terdiri dari 78 

item yang dibagi menjadi 6 kategori yaitu employees (27 item), customer (14 item), 

information technology (5 item), processes (8 item), research and development (9 

item), dan strategic statement (15 item). Singh dan Zahn (2008) menggunakan 81     

item yang mana pengungkapan tersebut terdiri dari 6 kategori yaitu human resources 

(28 item), customer (14 item), information technology (6 item), processes (9 item), 

research and development (9 item), strategic statements (15 item). Item yang 

dikembangkan oleh Bruggen et al. (2009) yang terdiri dari 36 item dikategorikan 

menjadi 4 kategori yaitu general items (9 item), human capital (10 item), structural 

capital (12 item), dan relational capital (5 item). Penelitian ini menggunakan 

ICDIndex yang dikembangkan oleh  Taliyang et al. (2011) dengan jumlah 39 item yang 

merupakan implementasi dan pengembangan dari penelitian Bruggen et al.              

(2009) yang terdiri dari 4 kategori yaitu general items (9 item), human capital (10 

item), structural capital (12 item) dan relationship items (8 item).    

 

2.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intellectual Capital Disclosure (ICD) 

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Intellectual Capital 

Disclosure (ICD) yang telah diuji pengaruhnya pada penelitian-penelitian terdahulu. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi Intellectual Capital Disclosure (ICD) dapat dilihat 

di bawah ini: 

1. Konsentrasi Kepemilikan 

Konsentrasi kepemilikan merupakan saham perusahaan yang beredar yang 

dimiliki oleh para pemegang saham. Tingginya konsentrasi kepemilikan akan 

ditemui pada kondisi bahwa hak milik tidak mampu dilindungi oleh negara. 

Dengan tidak adanya perlindungan dari negara, maka pengendalian perusahaan 

akan mendapatkan kekuasaan (power) melalui voting right dan isentif (Istanti, 

2009). Beberapa penelitian yang menguji faktor ini antara lain penelitian yaitu 

White et al. (2007), Istanti (2009), Taliyang et al. (2011), Ferreira et al. (2012) 

Nugroho (2012), Cahya (2013), Oktavianti dan Wahidahwati (2014), Andika 

(2014), Faradina (2015), dan Ashari dan Putra (2016). 

2. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menggambarkan tentang besar kecilnya suatu ukuran 

perusahaan. Perusahaan yang lebih besar akan mengungkapkan modal    

intelektual lebih banyak, karena perusahaan yang lebih besar lebih diperhatikan 

oleh publik. Beberapa penelitian yang menguji faktor ini antara lain yaitu 

penelitian Bukh et al. (2005), White et al. (2007), Bruggen et al. (2009), Rimmel 

et al. (2009), Suhardjanto dan Wardhani (2010), Taliyang et al. (2011),      

Nugroho (2012), Cempaka (2013), Prabowo (2014), Priyanti (2015), dan 

Faradina 2015. 
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3. Umur Perusahaan 

Umur perusahaan merupakan rentang waktu yang menunjukkan lamanya 

perusahaan dapat tetap berdiri dan menjalankan aktivitas bisnisnya dari pertama 

kali berdiri hingga saat ini. Perusahaan yang memiliki umur lebih panjang akan 

lebih banyak menggungkapkan informasi intellectual capital untuk 

memberitahukan bahwa perusahaan lebih mampu bertahan dan lebih kompetitif 

dari pesaingnya. Beberapa penelitian yang menguji faktor ini antara lain yaitu 

penelitian Bukh et al. (2005), Istanti (2009), Nugroho (2012), Lina (2013), 

Prabowo (2014), Taliyang et al. (2009), Andika (2014), Priyanti (2015), dan 

Faradina (2015). 

4. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan sejumlah saham perusahaan yang dimiliki 

oleh institusi. Institusi meliputi perusahaan swasta, perusahaan investasi, 

perusahaan efek, bank, LSM, maupun lembaga lain seperti dana pension   

(Aisyah, 2014). Beberapa penelitian yang menguji faktor ini antara lain yaitu 

penelitian Aisyah (2014) dan Utama (2015).  

5. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan sejumlah saham perusahan yang dimiliki 

oleh pihak manajemen perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi saham 

manajerial akan membuat manajemen cenderung berusaha lebih giat dan 

termotivasi untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal (Aisyah,   
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2014). Beberapa penelitian yang menguji faktor ini antara lain yaitu Bukh et al. 

(2005), Rimmel et al. (2009), dan Aisyah (2014). 

6. Kepemilikan Asing 

Kepemilikan asing adalah sejumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh warga 

negara asing, maupun badan usaha asing. Perusahaan yang sahamnya dimiliki 

oleh asing akan menimbulkan masalah asimetri informasi yang tinggi, sehingga 

perusahaan perlu mengungkapkan informasi secara luas termasuk    

pengungkapan modal intelektual. Beberapa penelitian yang menguji faktor ini 

antara lain yaitu Aisyah (2014) dan Utama (2015). 

7. Kepemilikan Pemerintah 

Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah akan lebih banyak mengungkapkan 

modal intelektual karena perusahaan yang dimiliki pemerintah harus lebih 

transparan dan terbuka mengenai segala aspek informasi yang dimilikinya. 

Beberapa penelitian yang menguji faktor ini antara lain Aisyah (2014) dan   

Utama (2015). 

8. Kompleksitas Bisnis 

Kompleksitas bisnis menjelaskan tentang seberapa kompleks aktivitas bisnis 

yang dijalankan oleh perusahaan, perusahan yang memiliki anak perusahaan 

lebih banyak tentu akan lebih kompleks aktivitasnya karena kegiatan   

operasional perusahaan bukan hanya terpusat di induk perusahaan. Penelitian 

yang menguji faktor ini yaitu penelitian dari Priyanti (2015). 
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9. Pertumbuhan Laba 

Pertumbuhan laba menjelaskan tentang kenaikan laba yang diperoleh perusahaan 

dari tahun ketahun. Setiap perusahaan mengharapkan adanya                 

pertumbuhan laba yang tinggi karena pertumbuhan laba yang tinggi 

menunjukkan kinerja perusahaan yang baik yang ditandai dengan penggunaan 

aktiva perusahaan yang optimal sehingga menghasilkan laba yang tinggi. 

Penelitian yang menguji faktor ini yaitu penelitian dari Priyanti (2015). 

10. Tipe Auditor 

Tipe auditor dilihat dari auditor eksternal yang berasal dari KAP yang    

mengaudit perusahaan, diharapkan KAP yang memiliki citra lebih baik atau 

terkenal seperti The Big Four atau yang berafilias dengannya akan lebih dapat 

mengarahkan perusahaan untuk melaporkan informasi secara luas. Beberapa 

penelitian yang menguji faktor ini antara lain penelitian Cempaka (2013), 

Setianto (2014), Andika (2014), dan Kumala dan Sari (2016). 

11. Tingkat Modal Intelektual 

Tingkat modal intelektual merupakan skala yang diukur dari jumlah modal 

intelektual yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dengan modal intelektual 

yang tinggi akan termotivasi untuk melakukan pengungkapan informasi atas 

modal intelektual yang dimilikinya (Utama, 2015). Beberapa penelitian yang 

menguji faktor ini antara lain penelitian Purnomosidhi (2005), Cahya (2013), 

Setianto (2014), dan Utama (2015). 
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12. Dewan Komisaris 

Dewan komisaris merupakan dewan yang bertugas untuk mengawasi kinerja   

dari perusahaan. Fungsi pengendalian dewan komisaris yaitu dapat mengurangi 

biaya agensi dan mampu menyelaraskan perbedaan kepentingan antara pihak 

agen dengan pihak prinsipal dengan melakukan pengungkapan informasi modal 

intelektual. Beberapa penelitian yang menguji faktor ini antara lain Arifah   

(2012), Cahya (2013), dan Priyanti (2015).   

13. Komisaris Independen 

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak 

berhubungan dan memiliki ikatan dengan perusahaan dan memiliki syarat 

sebagai komisaris independen. Komisaris independen sebagai pihak yang netral 

mengawasi para pemegang saham sehubungan dengan aktivitas perusahaan dan 

mengendalikan perilaku para manajer perusahaan (Ashari dan Putra, 2016). 

Beberapa penelitian yang menguji faktor ini yaitu White et al. (2007), Istanti 

(2009), Nugroho (2012), Cempaka (2013), Prabowo (2014), Oktavianti dan 

Wahidahwati (2014), dan Ashari dan Putra (2016). 

14. Komite Audit 

Komite audit merupakan komite yang dibuat oleh dewan komisaris untuk 

membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut Cahya (2013) ukuran 

komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual. 

Beberapa penelitian yang menguji faktor ini yaitu Arifah (2012), Cahya (2013), 

dan Ningsih (2014). 
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15. Leverage 

Leverage yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar hutang 

yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. 

Untuk mengurangi biaya keagenan serta asimetri informasi antara perusahaan 

dengan kreditur, maka perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi dapat 

melakukan pengungkapan sukarela modal intelektual (Andika, 2014). Beberapa 

penelitian yang menguji faktor ini yaitu White et al. (2007), Istanti (2009), 

Suhardjanto dan Wardhani (2010), Taliyang et al. (2011), Nugroho (2012), 

Andika (2014), Faradina (2015), Utama (2015), Prabowo (2014), dan Priyanti 

(2015). 

16. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau 

keuntungan dalam kurun waktu tertentu. Menurut Suhardjanto dan Wardhani 

(2010) semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula    

tingkat intellectual capital disclosure. Beberapa penelitian yang menguji faktor 

ini yaitu Taliyang et al. (2011), Prabowo (2014), Oktavianti dan Wahidahwati 

(2014), Prabowo (2014), Utama (2015), Faradina (2015), dan Ashari dan Putra 

(2016). 

17. Corporate Governance 

Corporate governance merupakan konsep yang luas dan kompleks yang 

mengatur keseluruhan aspek perusahaan. Semakin tinggi indeks implementasi 

corporate governance, semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh 
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perusahaan dalam laporan tahunan (Meizaroh dan Lucyanda, 2012). Beberapa 

penelitian yang menguji faktor ini yaitu Meizaroh dan Lucyanda (2012) dan 

Arifah (2012). 

18. Tipe Industri 

Tipe industri atau jenis industri menunjukkan jenis kegiatan atau aktivitas yang 

dilakukan perusahaan (Utomo, 2015). Beberapa perusahaan akan melakukan 

pengungkapan informasi sesuai dengan tipe industrinya, salah satu 

pengungkapan yang dapat dilakukan yaitu pengungkapan berupa Intellectual 

Capital Disclosure (ICD). Beberapa penelitian yang menguji faktor ini yaitu 

Bukh et al. (2005), Purnomosidhi (2005), Bruggen et al. (2009), Rimmel et al. 

(2009), Ferreira et al. (2012), Utomo (2015), dan Astuti dan Wirama (2016). 

Adapun berdasarkan beberapa faktor yang telah penulis sebutkan diatas untuk 

orisinalitas penelitian ini peneliti kembali menguji pengaruh ukuran perusahaan, 

leverage, profitabilitas, umur perusahaan, kompleksitas bisnis, komisaris independen, 

dan kepemilikan asing terhadap Intellectual Capital Disclosure (ICD). 

 

2.6. Ukuran Perusahaan 

Menurut Priyanti (2015) ukuran perusahaan merupakan skala yang    

menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Atau dapat dikatakan bahwa ukuran 

perusahaan menggambarkan tentang besar kecilnya suatu ukuran perusahaan.   

Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan akan semakin diperhatikan oleh 
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pada investor. Manajemen perusahaan tentunya akan melakukan segala macam upaya 

agar perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar dapat tetap diperhitungkan. 

Perusahaan yang lebih besar juga akan lebih banyak mendapat sorotan dari 

stakeholder, maka adanya transparansi informasi menjadi hal yang penting.   

Perusahaan yang lebih besar harus lebih transparan tentang informasi yang 

dilaporakannya kepada pihak stakeholder, informasi-informasi yang disajikan juga 

diharapkan berisi informasi-informasi positif seperti kepemilikan aset yang tinggi. 

Utomo (2015) menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki kinerja yang lebih 

baik daripada perusahaan kecil karena mendapat perhatian tinggi dari masyarakat 

sehingga mendorong perusahaan untuk memberikan informasi secara lengkap dan 

detail.  Perusahaan yang lebih besar juga akan memperhatikan sumber daya manusia 

seperti karyawan, karena perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki karyawan 

yang lebih berkompetensi dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. 

Rasio ukuran perusahaan menurut Priyanti (2015) dapat diukur dengan total aset, 

total penjualan, dan total pasar saham, namun dalam penelitian ini indikator                 

yang digunakan yaitu Logaritma Natural (Ln) total aset. Indikator ini juga digunakan 

dalam penelitian Bruggen et al. (2009), Taliyang et al. (2011), Lina (2013),     

Oktavianti dan Wahidahwati (2014), Priyanti (2015) dan Eddine (2015). Menurut 

Oktavianti dan Wahidahwati (2014) total aset dapat dijadikan sebagai proksi ukuran 

perusahaan karena mencakup aset lancar dan aset tidak lancar yang digunakan 

perusahaan, sehingga lebih merepresentasikan ukuran perusahaan yang sebenarnya.   
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2.7. Leverage 

Menurut Kasmir (2014:151) rasio solvabilitas atau leverage merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh      

hutang. Atau dapat dikatakan bahwa leverage yaitu rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar hutang yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk 

membiayai aktiva perusahaan. Perusahaan yang memiliki leverage tinggi berarti 

perusahaan tersebut sangat bergantung pada kreditur untuk membiayai aktivanya, 

sedangkan perusahaan yang memiliki leverage rendah, lebih banyak membiayai    

aktiva yang dimilikinya dengan biaya sendiri. Kreditur tentu harus mengetahui 

keterbukaan tentang informasi perusahaan sebagai ukuran kemampuan, bahwa 

perusahaan mampu melunasi hutang-hutangnya.  

Menurut Kasmir (2014:153) tujuan rasio leverage adalah untuk mengetahui 

posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya, untuk memenuhi 

kewajiban perusahaan yang bersifat tetap, dan untuk menilai seberapa besar aktiva 

perusahaan dibiayai oleh hutang. Menurut Utomo (2015) rasio leverage akan 

memberikan gambaran mengenai struktur modal dalam suatu perusahaan, sehingga 

dapat diketahui tingkat risiko tak tertagihnya suatu hutang. Dengan adanya rasio 

leverage perusahaan akan mampu menilai kemampuan dirinya untuk membayar   

hutang kepada kreditur. 

Menurut Kasmir (2014:155) rasio leverage dapat diukur menggunakan beberapa 

rasio seperti debt to asset ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio,      

dan times interest earned. Rasio pengukuran leverage dapat dilihat di bawah ini: 
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𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜                        =
Total Hutang

Total Aset
 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜                      =
Total Hutang

Total Ekuitas
 

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑑𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Total Hutang Jangka Panjang

Modal Sendiri
 

𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑎𝑟𝑛𝑒𝑟                 =  
EBIT

Biaya Bunga
 

Dalam penelitian ini indikator pengukuran leverage menggunakan debt to    

equity ratio yaitu dengan membagi total hutang dengan total ekuitas. Indikator ini    

juga digunakan dalam penelitian Ferreira et al. (2012), Cahya (2013), dan Utomo 

(2015). 

 

2.8. Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2014:196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dalam kurun waktu 

tertentu. Profitabilitas juga memberikan gambaran tentang efektifitas                

manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.  

Setiap perusahaan selalu menginginkan adanya kenaikan laba dari tahun ke 

tahun. Priyanti (2015) menyatakan bahwa laba yang semakin tinggi akan memberikan 
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sinyal peningkatan kinerja perusahaan secara umum kepada investor sedangkan laba 

yang menurun memberikan sinyal penurunan kinerja perusahaan kepada investor. 

Ada beberapa tujuan dari rasio profitabilitas menurut Kasmir (2014:197), yaitu 

untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode 

tertentu, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang, dan untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Menurut Kasmir 

(2014:199) rasio profitabilitas dapat diukur menggunakan profit margin                      

(gross profit margin dan net profit margin), return on equity, return on assets (return 

on investment), dan earning per share (EPS). Rasio pengukuran profitabilitas dapat 

dilihat di bawah ini: 

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛       =  
Penjualan − Harga Pokok

Penjualan
 

𝑁𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛             =  
Laba Bersih Setelah Pajak

Penjualan
 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦                =  
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Ekuitas
 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠               =  
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Aktiva
 

EPS                                          =
Laba Saham biasa

Saham Biasa yang Beredar
 

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur menggunakan return on asset, yaitu 

dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan jumlah total aset, yang digunakan 

untuk membandingkan laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan dengan total 
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aktiva yang digunakan oleh perusahaan. Indikator ini juga digunakan dalam         

penelitian Suhardjanto dan Wardhani (2010), Ferreira et al. (2012), Prabowo (2014), 

dan Ashari dan Putra (2016).  

 

2.9. Umur Perusahaan 

Menurut Lina (2013) umur perusahaan menggambarkan periode waktu suatu 

perusahaan eksis dalam dunia bisnis. Atau dapat didefinisikan bahwa umur    

perusahaan merupakan rentang waktu yang menunjukkan lamanya perusahaan dapat 

terus berdiri dan menjalankan aktivitas bisnisnya dari pertama kali didirikan hingga 

saat ini. Umur perusahaan menggambarkan seberapa jauh atau seberapa lama 

perusahaan mampu bertahan dan tetap going concern dalam menghadapi para     

pesaing. Semakin lama umur perusahaan maka semakin baik sistem pengendalian   

yang dimiliki perusahaan untuk menghadapi tantangan dari pasar.  

Umur perusahaan sering kali digunakan sebagai ukuran dalam menentukan 

tingkat risiko perusahaan. Bukh et al. (2005) menyatakan bahwa umur perusahaan 

sering dilihat untuk melihat proksi dari risiko bahwa perusahaan yang lebih mapan 

memiliki risiko yang sedikit. Perusahaan yang memiliki umur lebih panjang adalah 

perusahaan yang berpengalaman karena perusahaan sudah banyak menghadapi risiko-

risiko dan perusahaan telah berpengalaman dalam menghadapi para pesaing.  

Perusahaan yang lebih tua akan lebih selektif dalam mencari karyawan, karena 

perusahaan yang lebih tua ingin selalu memiliki reputasi yang baik dimata investor   

dan pemegang saham. Perusahaan yang memiliki umur lebih tuapun akan lebih     
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disorot oleh investor karena perusahaan dianggap memiliki keunggulan kompetitif 

yang baik dibandingkan perusahaan yang lebih muda. Dalam penelitian ini, umur 

perusahaan dihitung dari tanggal berdirinya perusahaan hingga tahun yang    

ditentukan. 

 

2.10. Kompleksitas Bisnis 

Kompleksitas bisnis menjelaskan tentang seberapa kompleks aktivitas bisnis 

yang dijalankan oleh perusahaan. Kompleksitas bisnis dikaitkan dengan jumlah   

entitas anak yang dimiliki oleh perusahaan. Pendirian entitas anak perusahaan sebagai 

bentuk upaya perusahaan untuk memperluas pemasaran dan mencukupi kebutuhan 

masyarakat akan produk dan layanan perusahaan (Priyanti, 2015). Perusahaan yang 

memiliki entitas anak lebih banyak, akan cenderung mengungkapkan informasi yang 

lebih luas karena semakin kompleks bisnis perusahaan maka aktivitas bisnisnya 

semakin luas juga. Perusahaan yang memiliki anak perusahaan lebih banyak dapat 

dijadikan sebagai upaya perusahaan untuk terus berkembang dan berinovasi.  

Dengan banyaknya anak perusahaan maka struktur organisasi dalam perusahaan 

juga akan bercabang-cabang dan kompleks, anak perusahaan harus terus 

mengungkapkan segala macam informasi dan mengungkapkannya kepada induk 

perusahaan sehingga induk perusahaan dapat mengungkapkannya kepada para 

stakeholder. Perusahaan yang memiliki kompleksitas bisnis yang tinggi harus 

mengungkapkan lebih banyak pengungkapan informasi termasuk informasi tentang 

intellectual capital. Dalam penelitian ini, kompleksitas bisnis dihitung dengan cara 
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menjumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan yang juga digunakan   

dalam penelitian Priyanti (2015) yang merujuk kepada penelitian Hossain dan 

Hammami (2009) yang menggunakan indikator yang sama untuk menghitung 

kompleksitas bisnis yaitu jumlah anak perusahaan. 

 

2.11. Komisaris Independen 

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang   

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, komisaris independen 

adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik 

dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Atau dapat dikatakan   

bahwa komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak 

berhubungan dan memiliki ikatan dengan perusahaan dan memiliki syarat sebagai 

komisaris independen. Adapun persyaratan yang wajib dipenuhi oleh komisaris 

independen yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.   

33/POJK.04/2014 adalah sebagai berikut: 

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan    

tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau 

mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 

(enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris 

independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya. 

2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten   

atau perusahaan publik tersebut. 
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3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, 

anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten 

atau perusahaan publik tersebut. 

4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang 

berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. 

Task Force Nasional Kebijakan Corporate Governance membuat pedoman 

tentang komisaris independen yang mana dalam Bab IV dijelaskan tentang Tugas 

Komisaris Independen (Putra, 2015). Tugas komisaris independen antara lain: 

1. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan. 

2. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan stakeholder 

lainnya. 

3. Diungkapnya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan 

adil. 

4. Kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku. 

5. Menjamin akuntabilitas organ perseroan. 

Komisari independen berguna dalam melerai sengketa antara manajemen dan 

pemegang saham. Adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal akan 

menimbulkan terjadinya asimetri informasi. Menurut Oktavianti dan Wahidahwati 

(2014) keberadaan komisaris independen menjadi penting karena di dalam praktik 

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 
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masyarakat di dalam pembiayaan usahanya. Untuk menjaga hubungan baik   

perusahaan dengan stakeholder, perusahaan perlu terbuka dalam penyampaian 

informasi yang dimilikinya. Intellectual Capital Disclosure (ICD) merupakan salah 

satu cara untuk menjaga hubungan baik perusahaan dengan stakeholder, karena   

dengan demikian stakeholder merasa bahwa perusahaan mengerti kebutuhan 

stakeholder akan informasi dari perusahaan. Dalam penelitian ini, komisaris 

independen diukur dengan membagi jumlah komisaris independen dengan jumlah   

total dewan komisaris. Indikator ini juga digunakan dalam penelitian Istanti (2009), 

Nugroho (2012), Oktavianti dan Wahidahwati (2014), dan Prabowo (2014). 

 

2.12. Kepemilikan Asing 

Perusahaan memiliki beberapa struktur kepemilikan, seperti kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing. Undang-undang No. 25 

Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa kepemilikan asing adalah 

perseorangan warga negara asing, badan usaha, dan pemerintah asing yang    

melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia (Utama, 2015). Dapat 

dikatakan bahwa kepemilikan saham asing adalah sejumlah saham perusahaan yang 

dimiliki oleh warga negara asing, maupun badan usaha asing. 

Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh asing harus lebih jelas dan     

menyeluruh dalam mengungkapkan informasi yang dimilikinya. Adanya kendala 

bahasa juga menjadi faktor yang mendukung untuk segala macam informasi harus 
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diungkapkan secara gamblang, untuk menjaga komunikasi dan kepercayaan antara 

perusahaan dengan pemegang saham asing.   

Pengungkapan yang bersifat sukarelapun harus ikut serta diungkapkan dalam 

annual report perusahaan. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh asing akan 

mengalami masalah asimetri yang tinggi. Pengukuran kepemilikan asing dalam 

penelitian ini yaitu dengan cara membagi total saham yang dimiliki oleh asing dengan 

total saham yang beredar. Indikator ini digunakan dalam penelitian Aisyah (2014) dan 

Utama (2015). 

 

2.13. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merupakan implementasi dari beberapa penelitian terdahulu, 

diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh White et al. (2007), Bruggen et al. 

(2009), Istanti (2009), Taliyang et al. (2011), Prabowo (2014) dan beberapa      

penelitian lainnya yang akan diuraikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 
No. Nama Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Populasi 

Penelitian 

Alat 

Analisis 

Hasil 

1. White et al. 

(2007) 

Driver of 

Voluntary 
Intellectual 

Capital 

Disclosure in 

Listed 

Biotechnology 

Companies 

Variabel 

dependen: 
intellectual 

capital 

disclosure. 

Variabel 

independen: 

konsentrasi 

kepemilikan, 

komisaris 

independen, 

leverage, umur 

perusahaan 

Perusahaan 

Biotekno-
logi di 

Australia 

tahun 2005 

Analisis 

regresi 
berganda 

Komisaris 

independen, 
leverage, ukuran 

perusahaan, 

umur perusahaan 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

intellectual 

capital 

disclosure. 

Konsentrasi 

kepemilikan 
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No. Nama Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Populasi 

Penelitian 

Alat 

Analisis 

Hasil 

dan ukuran 

perusahaan. 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 
intellectual 

capital 

disclosure. 

2. Bruggen et al. 

(2009) 

Determinants 

of Intellectual 

Capital 

Disclosure: 
evidence from 

Australia 

Variabel 

dependen: 

intellectual 

capital 
disclosure. 

Variabel 

independen: 

jenis industri, 

ukuran 

perusahaan, 

dan tingkat 

asimetri 

informasi. 

Perusaha- 

an yang 

listing di 

Australia 

Analisis 

regresi 

Jenis industri dan 

ukuran 

perusahaan 

mempengaruhi 
intellectual 

capital 

disclosure, 

tingkat asimetri 

informasi tidak 

berpengaruh 

terhadap 

intellectual 

capital 

disclosure. 

3. Sri Layla 

Wahyu Istanti 

(2009) 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Pengungkapan 

Sukarela 

Modal 

Intelektual 

(Studi Empiris 

Pada 

Perusahaan 

Non Keuangan 

Yang Listing 

di BEI) 

Variabel 

dependen: 

intellectual 

capital 

disclosure. 

Variabel 

independen: 

konsentrasi 

kepemilikan, 

leverage, 

komisaris 

independen, 

umur 

perusahaan 
dan ukuran 

perusahaan. 

Perusahaan 

non 

keuangan 

yang listing 

pada tahun 

2007 di BEI 

Analisis 

regresi 

linear 

berganda 

Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pengungkapan 

modal 

intelektual, 

konsentrasi 

kepemilikan, 

leverage, 

komisaris 

independen, dan 

umur perusahaan 
tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pengungkapan 

modal 

intelektual. 

4. Taliyang et 

al. (2011) 

The 

Determinants 

of Intellectual 

Capital 

Disclosure 

Among 

Malaysian 

Varibel 

dependen: 

intellectual 

capital 

disclosure. 

Variabel 

independen: 

Perusahaan 

yang listing 

di Bursa 

Malaysia 

Analisis 

regresi 

Umur 

perusahaan, 

ukuran 

perusahaan, 

konsentrasi 

kepemilikan dan 

pertumbuhan 

berpengaruh 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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No. Nama Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Populasi 

Penelitian 

Alat 

Analisis 

Hasil 

Listed 

Companies 

umur 

perusahaan, 

ukuran 
perusahaan, 

leverage, 

profitabilitas, 

konsentrasi 

kepemilikan 

dan 

pertumbuhan 

terhadap 

intellectual 

capital 
disclosure, 

profitabilitas dan 

leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap 

intellectual 

capital 

disclosure. 

5. Dhanindra 

Prabowo 

(2014) 

Analisis 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Intellectual 

Capital 

Disclosure dan 

Pengaruh 

Intellectual 

Capital 

Disclosure 

terhadap 

Market 

Capitalization 

(Studi Empiris 

Pada 
Perusahaan 

Real Estate dan 

Properti di BEI 

Periode 2010-

2012) 

Variabel 

dependen: 

kapitaliasai 

pasar. Variabel 

intervening: 

intellectual 

capital 

disclosure. 

Variabel 

independen: 

ukuran 

perusahaan, 

umur 

perusahaan, 

leverage, 

profitabilitas, 
dan komisaris 

independen. 

Perusahaan 

real estate 

dan 

property 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI) tahun 

2010-2012 

Analisis 

regresi 

Ukuran 

perusahaan dan 

profitabilitas 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

pengungkapan 

modal 

intelektual. 

Leverage, umur 

perusahaan, dan 

komisaris 

independen tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pengungkapan 
modal 

intelektual. 

Sedangkan 

pengungkapan 

modal intelektual 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kapitalisasi 

pasar. 

6. Heni 

Oktavianti 

dan 

Wahidahwati 

(2014) 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Pengungkapan 

Intellectual 

Capital 

Variabel 

dependen: 

intellectual 

capital 

disclosure. 

Variabel 

independen: 

ukuran 

perusahaan, 

umur 

perusahaan, 

leverage, 

Perusahaan 

manufaktur 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI) tahun 

2012 

Analisis 

regresi 

linear 

berganda 

Ukuran 

perusahaan dan 

tingkat 

profitabilitas 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

pengungkapan 

intellectual 

capital, umur 

perusahaan 

berpengaruh 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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No. Nama Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Populasi 

Penelitian 

Alat 

Analisis 

Hasil 

tingkat 

profitabilitas, 

komisaris 
independen, 

dan 

konsentrasi 

kepemilikan. 

signifikan negatif 

terhadap 

pengungkapan 
intellectual 

capital, leverage, 

komisaris 

independen, dan 

konsentrasi 

kepemilikan 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pengungkapan 

intellectual 

capital. 

7. Suci Yuli 

Priyanti 

(2015)  

Determinan 

Pengungkapan 

Modal 

Intelektual 

Berdasarkan 

Variabel 

Keuangan dan 

Non Keuangan 

(Studi Empiris 

pada 

Perusahaan 
Perbankan 

yang Listing di 

BEI Tahun 

2011-2013) 

Variabel 

dependen: 

intellectual  

capital 

disclosure. 

Variabel 

independen: 

tingkat utang, 

pertumbuhan 

laba, ukuran 

perusahaan, 
ukuran dewan 

komisaris, 

umur 

perusahaan 

dan 

kompleksitas 

bisnis. 

Perusahaan 

perbankan 

yang listing 

di Bursa 

Efek 

Indonesia  

(BEI) tahun 

2011-2013 

Analisis 

regresi 

berganda 

Tingkat utang, 

ukuran dewan 

komisaris, dan 

kompleksitas 

bisnis 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

pengungkapan 

modal 

intelektual. 
Pertumbuhan 

laba berpengaruh 

signifikan tetapi 

dengan arah 

hubungan yang 

negatif. 

Sedangkan 

ukuran 

perusahaan dan 

umur perusahaan 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pengungkapan 

modal 

intelektual. 

8. Pratignya 

Utama (2015) 

Faktor-faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Luas 

Pengungkapan 

Variabel 

dependen: 

intellectual 

capital 

disclosure. 

Perusahaan 

perbankan 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Regresi 

linear 

berganda 

Kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional dan 

tingkat modal 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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No. Nama Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Populasi 

Penelitian 

Alat 

Analisis 

Hasil 

Modal 

Intelektual 

Pada 
Perusahaan 

Perbankan di 

BEI Tahun 

2011-2013 

Variabel 

independen: 

kepemilikan 
manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan 

asing, 

kepemilikan 

pemerintah, 

tingkat modal 

intelektual, 

profitabilitas, 

dan leverage. 

Indonesia 

tahun 2011-

2013 

intelektual 

berpengaruh 

negatif terhadap 
luas 

pengungkapan 

modal 

intelektual. 

Profitabilitas dan 

leverage 

berpengaruh 

positif terhadap 

luas 

pengungkapan 

modal 

intelektual. 

Sedangkan 

kepemilikan 

asing dan 

kepemilikan 

pemerintah tidak 
berpengaruh 

terhadap luas 

pengungkapan 

modal 

intelektual. 

9. Putu Mentari 

Swari Ashari 
dan I Nyoman 

Wijana 

Asmara Putra 

(2016) 

Pengaruh 

Umur 
Perusahaan, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Leverage, dan 

Komisaris 

Independen 

Terdahap 

Pengungkapan 

Modal 

Intelektual 

Variabel 

dependen: 
intellectual 

capital 

disclosure. 

Variabel 

independen: 

umur 

perusahaan, 

ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

leverage, dan 

komisaris 

independen. 

Seluruh 

perusahaan 
manufaktur 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI) tahun 

2013 

Analisis 

regresi 
linier 

berganda 

Profitabilitas, 

dan komisaris 
independen 

berpengaruh 

terhadap 

pengungkapan 

modal 

intelektual, 

sedangkan umur 

perusahaan, 

ukuran 

perusahaan dan 

leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pengungkapan 

modal 

intelektual. 

Sumber: Data sekunder diolah, 2017 

 

 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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2.14. Kerangka Berpikir 

2.14.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Intellectual Capital Disclosure 

(ICD) 

Perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar, semakin besar 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 yang 

baik (Good Corporate Governance) (Istanti, 2009). Perusahaan yang lebih besar akan 

lebih diperhatikan pula oleh para pemegang saham dan investor yang akan berencana 

berinvestasi pada perusahaan tersebut. Perusahaan besar akan lebih diawasi oleh 

kelompok stakeholder yang berkepentingan dengan bagaimana manajemen    

mengelola modal intelektual yang dimiliki, seperti pekerja, pelanggan dan organisasi 

pekerja (Istanti, 2009). Maka keterbukaan akan informasi juga perlu dilakukan untuk 

menghindari adanya asimetri informasi. Selain itu keterbukaan informasi juga dapat 

dilakukan untuk mengurangi biaya keagenan. 

Teori yang melandasi pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan modal intelektual adalah agency theory. Perusahaan yang lebih besar 

akan lebih diperhatikan oleh agen dan prinsipal, terkait tentang aktivitas perusahaan 

yang semakin besar pula. Itu artinya dibutuhkan lebih banyak informasi yang harus 

diungkapkan untuk disampaikan kepada stakeholder dengan memberikan gambaran 

perusahaan yang lengkap (Bozzolan et al., 2003).  
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Perusahaan yang besar memiliki aktivitas yang lebih banyak dan hubungan 

yang lebih kompleks akibat dari pendelagasian wewenang, dan pihak manajemen 

(agent) dan pemilik perusahaan (principal) cendurung memiliki konflik kepentingan 

sehingga meningkatkan biaya agensi (Priyanti, 2015). Maka dari itu untuk   

mengurangi biaya keagenan, pelaporan sukarela tentang modal intelektual perlu 

dilaporkan. Sehingga perusahaan yang lebih besar akan lebih terbuka dalam 

mengungkapkan informasi tentang modal intelektual daripada perusahaan yang 

memiliki ukuran lebih kecil.   

Perusahaan yang memiliki sumber daya yang besar akan memiliki 

pengungkapan informasi yang tinggi (Eddine et al., 2015). Semakin besar ukuran 

perusahaan akan semakin besar pula tuntutan terhadap keterbukaan informasi 

dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, untuk mengurangi biaya keagenan maka 

perusahaan perlu mengungkapkan informasi yang lebih banyak. Informasi yang lebih 

banyak yang perlu diungkapkan oleh perusahaan yaitu mengenai intellectual capital 

disclosure (Purnomosidhi, 2005). 

Logika berpikir ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian 

Purnomosidhi (2005), White et al. (2007), Bruggen et al. (2009), Taliyang et al.   

(2011), Faradina (2015), Astuti dan Wirama (2016) membuktikan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Intellectual Capital Disclosure (ICD). 

Serta penelitian Lina (2013) dan Oktavianti dan Wahidahwati (2014) yang 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan intellectual capital. 
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2.14.2. Pengaruh Leverage terhadap Intellectual Capital Disclosure (ICD) 

Leverage digunakan untuk mengetahui atau mengukur perusahaan dalam 

ketergantungannya pada kreditur untuk membiayai aktivitas operasional dan untuk 

menambah modal perusahaan. Risiko perusahaan ketika meminjam tambahan modal 

dari kreditur adalah perusahaan harus membayar pinjaman tersebut dengan tepat   

waktu dengan jumlah angsuran tertentu yang telah disepakati bersama, belum jika 

memiliki bunga. Namun dengan adanya ketentuan tersebut akan membuat    

manajemen perusahaan untuk dapat bekerja dengan giat dan meningkatkan kinerja 

perusahaan sehingga dapat melunasi hutang perusahaan terhadap kreditur. Kreditur 

sebagai peminjam dana untuk perusahaan, tentu saja menginginkan informasi sejelas 

mungkin agar mengetahui kondisi perusahaan dan sebagai pertimbangan apakah 

perusahaan dapat melunasi hutangnya pada kreditur.  

Teori yang melandasi pengaruh leverage terhadap intellectual capital 

disclosure yaitu agency theory dan signalling theory. Perusahaan yang memiliki 

proporsi utang yang tinggi dalam struktur modalnya akan menanggung biaya   

keagenan lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang proporsi hutangnya    

lebih kecil, untuk mengurangi biaya keagenan maka manajemen perusahaan dapat 

mengungkapkan lebih banyak informasi yang diharapkan dapat semakin meningkat 

seiring dengan semakin tingginya tingkat leverage (Oktavianti dan Wahidahwati, 

2014). Salah satu pengungkapan yang dapat mengurangi biaya keagenan adalah 

pengungkapan mengenai modal intelektual perusahaan kepada prinsipal, sehingga 

prinsipal tidak perlu mengawasi kinerja agen dan menimbulkan cost agency.   
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Sementara signalling theory memungkinkan perusahaan memberikan sinyal berupa 

informasi yang penting bagi kreditur sebagai bahan pertimbangan kreditur. Untuk 

mengurangi asimetri informasi maka perusahaan perlu melaporkan modal intelektual 

yang dimilikinya. Oleh sebab itu, maka perusahaan yang memiliki hutang tinggi 

diharapkan untuk mengungkapkan lebih banyak pengungkapan intellectual capital 

(Eddine et al., 2015).   

Rasio leverage menunjukkan rasio atas penggunaan hutang untuk membiayai 

aset perusahaan, yang dimana hutang tersebut berasal dari kreditur (Cempaka, 2013). 

Perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi harus melaporkan lebih banyak 

informasi untuk membuat kreditur yakin dan percaya kepada perusahaan. Perusahaan 

dengan tingkat hutang yang tinggi harus mengungkapkan informasi yang lebih 

mendalam, salah satunya informasi tentang intellectual capital yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

Penelitian Purnomosidhi (2005) mendukung teori keagenan yang menyatakan 

bahwa pengungkapan sukarela modal intelektual digunakan sebagai sarana untuk 

mengurangi biaya keagenan (agency costs) ketika tingkat ketergantungan pada utang 

semakin tinggi. Logika berpikir ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, 

diantaranya penelitian Purnomosidhi (2005) dan White et al. (2007) yang   

menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan 

modal intelektual. Serta penelitian Priyanti (2015) dan Utama (2015) yang 

menunjukkan hasil yang sama bahwa leverage memiliki pengaruh positif terhadap 

pengungkapan modal intelektual. 



58 
 

 
 

2.14.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Intellectual Capital Disclosure (ICD) 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dalam kurun waktu tertentu. Dengan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi 

menandakan perusahaan memiliki kinerja yang baik. Tujuan perusahaan ketika 

menjalankan operasionalnya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya 

sehingga perusahaan dapat terus berinvestasi dan membuat stakeholder makmur. 

Prinsipal sebagai pemilik perusahaan tentunya telah menargetkan laba perusahaan yang 

harus dicapai, dan agen harus bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai target 

tersebut.  

Teori yang melandasi pengaruh profitabilitas terhadap intellectual capital 

disclosure yaitu signalling theory dan stakeholder theory. Perusahaan yang memiliki 

profitabilitas tinggi akan memberikan sinyal berupa informasi untuk memberitahukan 

bahwa perusahaan memiliki keuntungan lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan 

lain yang kurang menguntungkan (Ferreira et al., 2012). Kemudian                    

perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan cenderung lebih transparan    

kepada stakeholder karena telah mencapai kinerja yang baik, teori stakeholder sendiri 

menjelaskan bahwa perusahaan bekerja atas kehendak stakeholder dan harus 

mengungkapkan segala informasinya kepada stakeholder. Ketransparansian informasi 

juga dapat berupa pengungkapan modal intelektual perusahaan. Dengan adanya laba 

yang tinggi maka akan menjadi kabar yang baik bagi para stakeholder. Pencapaian    

laba yang tinggi tentunya didukung dengan sumber daya berupa karyawan      
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perusahaan yang berkompetensi, dan didukung oleh sistem yang digunakan oleh 

perusahaan. 

Profitabilitas (ROA) mungkin menjadi hasil dari investasi berkelanjutan pada 

IC dan perusahaan mungkin mengikutsertakan pelaporan yang tinggi seperti    

informasi sebagai sinyal yang berpengaruh terhadap keputusan investasi untuk 

pertumbuhan jangka panjang pada nilai perusahaan (Li et al., 2008). Perusahaan yang 

memiliki profitabilitas tinggi mempunyai kabar baik yang perlu disampaikan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham dan investor. Tingginya 

profitabilitas suatu perusahaan akan menunjukkan kinerja manajemen perusahaan   

yang baik sehingga pencapaian dari laba yang sudah ditargetkan dapat tercapai. 

Tercapainya kinerja perusahaan juga didukung oleh sumber daya yang digunakan 

perusahaan, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung   

mengungkapkan lebih banyak informasi karena perusahaan membawa sinyal yang  

baik yang harus disampaikan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi 

dapat menggunakan pengungkapan modal intelektual untuk membedakan dengan 

perusahaan yang kurang menguntungkan (Prabowo, 2014).  

Logika berpikir ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian 

Suhardjanto dan Wardhani (2010) yang menunjukkan bukti empiris bahwa tingkat 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan perusahaan   

dalam annual report. Koefisien ROA positif memperlihatkan adanya hubungan yang 

positif antara profitabilitas dengan intellectual capital disclosure. Kemudian hasil ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2014), dan Ashari dan  
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Putra (2016), bahwa profitabilitas bepengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

modal intelektual. Sementara penelitian Oktavianti dan Wahidahwati (2014) dan 

Utama (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas secara signifikan berpengaruh    

positif terhadap pengungkapan modal intelektual. 

2.14.4. Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Intellectual Capital Disclosure 

(ICD) 

Perusahaan yang memiliki umur lebih panjang diperhitungkan tentang 

kompetensi yang dimilikinya, karena perusahaan dapat tetap bertahan dalam 

persaingan bisnis dan kompetitor yang semakin kreatif dan berinovasi untuk 

produknya. Perusahaan yang umurnya lebih panjang menunjukkan bahwa perusahaan 

tetap going concern dan memiliki strategi yang baik pula. Umur perusahaan sering   

kali digunakan sebagai ukuran dalam menentukan risiko, dengan artian bahwa  

perusahaan yang lebih mapan atau dewasa adalah perusahaan yang less risk atau 

memiliki risiko yang kecil (Rimmel et al., 2009). Ini dikarenakan bahwa perusahaan 

lebih berpengalaman dalam menghadapi risiko-risiko yang pernah dihadapinya 

sehingga menjadikannya sebagai ilmu baru dan pengalaman yang bermanfaat untuk 

menghadapi risiko yang sama. 

Teori yang melandasi pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan 

modal intelektual yaitu signalling theory, dimana perusahaan yang memiliki umur 

lebih panjang akan memberikan sinyal yang lebih luas mengenai informasi yang 

dimilikinya, tentunya informasi mengenai modal intelektual juga perlu dilaporkan. 
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Agar para stakeholder mampu menganalisis bagaimana perusahaan dapat terus 

bertahan. Istanti (2009) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki pengalaman 

lebih banyak akan lebih mengetahui kebutuhan akan informasi perusahaan. 

Dalam hubungannya untuk mempersepsikan risiko investasi pada perusahaan, 

umur adalah salah satu bagian yang diperhitungkan pada perusahaan (Bukh et al., 

2005). Sehingga perusahaan yang lebih tua akan lebih dilihat dan diperhitungkan oleh 

investor, karena perusahaan yang lebih tua akan lebih terlihat matang dan unggul 

daripada perusahaan yang lebih muda.  

Semakin panjang umur perusahaan maka menggambarkan rentang waktu    

tetap berdirinya perusahaan menghadapi persaingan. Perusahan yang memiliki umur 

lebih tua memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam mempublikasikan laporan 

keuangan sehingga lebih mengetahui kebutuhan akan informasi perusahaan (Istanti, 

2009). Sehingga perusahaan yang memiliki umur lebih panjang akan cenderung 

mengungkapkan informasi yang bersifat sukarela termasuk pengungkapan modal 

intelektual, karena kebutuhan akan permintaan informasi membuat perusahaan 

menyadari pentingnya pengungkapan yang bersifat sukarela. Pengungkapan sukarela 

dapat berupa pengungkapan modal intelektual. 

Logika berpikir ini didukung oleh penelitian Rimmel et al. (2009), Taliyang et 

al. (2011), Lina (2013), dan Andika (2014) yang menunjukkan hasil bahwa umur 

perusahaan berpengaruh terhadap Intellectual Capital Discosure (ICD). Penelitian 

Lina (2013) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan positif 

terhadap pengungkapan modal intelektual. 
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2.14.5. Pengaruh Kompleksitas Bisnis terhadap Intellectual Capital Disclosure 

(ICD) 

Kompleksitas bisnis ditentukan dengan seberapa kompleks kegiatan 

operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin banyak anak perusahaan maka 

akan semakin kompleks bisnis perusahaan, karena aktivitas operasional tidak hanya 

terpusat di induk perusahaan. Dengan dibentuknya anak perusahaan menunjukkan 

bahwa perusahaan terus berinovasi dan memperluas segmen pasarnya. Setiap anak 

perusahaan memiliki sumber daya yang mendukung dalam operasional perusahaan, 

baik sumber daya yang berwujud seperti aset maupun sumber daya yang tidak 

berwujud seperti pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya, semakin besar sumber 

daya yang dimiliki menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan dan semakin baik 

prospek perusahaan (Priyanti, 2015).  

Teori yang melandasi pengaruh antara kompleksitas bisnis terhadap 

pengungkapan modal intelektual adalah agency theory. Perusahaan yang memiliki 

anak perusahaan lebih banyak akan meningkatkan tingginya biaya keagenan 

dikarenakan prinsipal harus mengeluarkan biaya lebih untuk mengawasi kinerja 

manajemen, tidak hanya di induk perusahaan namun juga pada anak perusahaan.  

Untuk mengurangi biaya keagenan yang tinggi maka informasi yang cukup harus 

diungkapkan perusahaan dengan sejelas mungkin dan selengkap mungkin. Informasi 

tentang pengungkapan modal intelektual juga perlu diketahui oleh prinsipal, untuk 

mengetahui kekayaan perusahaan dalam bentuk aktiva tidak berwujud.  
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Perusahaan yang lebih kompleks akan mengungkapkan lebih banyak    

informasi dibanding perusahaan yang biasa saja. Kompleksitas bisnis diukur 

menggunakan jumlah entitas anak yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk mengurangi 

biaya keagenan maka perusahaan yang memiliki entitas anak lebih banyak akan 

mengungkapkan lebih banyak informasi termasuk pengungkapan sukarela intellectual 

capital. 

  Logika berpikir ini didukung oleh penelitian Hossain dan Hammami (2009) 

yang menunjukkan hasil bahwa kompleksitas bisnis berpengaruh terhadap 

pengungkapan sukarela. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Priyanti (2015) 

menunjukkan bahwa kompleksitas bisnis berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan modal intelektual. 

2.14.6. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Intellectual Capital Dislosure 

(ICD) 

Komisaris independen merupakan anggota dari dewan komisaris yang bukan 

pegawai atau yang berhubungan secara langsung dengan organisasi atau perusahaan 

tersebut. Komisaris independen dapat menjebatani antara manajemen dengan para 

pemegang saham dan dapat melerai jika terdapat masalah asimetri informasi diantara 

keduanya. Dengan sifatnya yang independen maka komisaris independen tidak 

memihak perusahaan dan pemegang saham, komisaris independen harus memiliki 

pemikiran yang objektif dan mengesampingkan keinginan pribadinya. Dewan 

diharapkan melindungi kepentingan investor dalam membuat keputusan mereka, dan 

menjamin bahwa kebijaksanaan manajemen berbanding lurus dengan kepentingan 
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investor (Cordazzo dan Vergauwen, 2012). Sebagai pihak yang netral maka komisaris 

independen harus mengawasi kinerja manajemen perusahaan sehubungan dengan 

keinginan dari para agen atau pemilik perusahaan agar menciptakan pemahaman yang 

sejalan tentang kondisi perusahaan.  

Teori yang melandasi pengaruh antara komisaris independen terhadap 

intellectual capital disclosure yaitu agency theory, dimana komisaris independen 

merupakan penghubung antara agen dan prinsipal untuk mengurangi segala asimetri 

informasi, pengungkapan yang lebih luas dapat dilakukan atas masukan dari    

komisaris independen yang mementingkan kepentingan perusahaan dan pemegang 

saham. Pengungkapan secara luas juga dapat meliputi pengungkapan tentang 

Intellectual Capital Disclosure (ICD).  

Komisari independen merupakan penengah antara pihak internal perusahaan 

dan eksternal perusahaan, dan komisaris independen lebih mengetahui keinginan dari 

para pemegang saham dan investor yang haus akan informasi perusahaan. Komisaris 

independen juga harus bersikap objektif dan juga mementingkan kepentingan 

perusahaan tanpa mengesampingkan pemegang saham, agar perusahaan tetap  

memiliki citra baik dimata pemegang saham, investor, dan masyarakat. Perusahaan 

yang memilki proporsi komisaris independen lebih tinggi akan lebih banyak 

mengungkapkan informasi yang bersifat sukarela termasuk Intellectual Capital 

Disclosure (ICD).  
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Logika berpikir ini didukung oleh penelitian White et al. (2007), Cordazzo dan 

Vergauwen (2012), dan Ashari dan Putra (2016) yang menunjukkan hasil yang sama 

bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap intellectual capital disclosure. 

2.14.7. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Intellectual Capital Disclosure 

(ICD)  

Perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan yang tinggi harus memiliki 

keterbukaan informasi yang tinggi pula, struktur kepemilikan dapat meliputi 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing. Pemegang 

saham perusahaan dapat berasal dari semua kalangan, bahkan masyarakat.    

Perusahaan yang sahamnya dimiliki asing akan memiliki beberapa kendala, termasuk 

kendala bahasa, dan kendala letak geografis. Pemegang saham asing yang berada di 

luar negeri tidak bisa secara langsung memantau perusahaan, namun hanya dapat 

memantau perkembangan perusahaan dari laporan tahunan perusahaan atau annual 

report, sehingga pengungkapan informasi haruslah bersifat jelas dan cukup. 

Teori yang melandasi pengaruh antara kepemilikan asing terhadap intellectual 

capital disclosure yaitu signalling theory, yang mana informasi perusahaan yang 

diterbitkan dalam laporan keuangan atau laporan tahunan merupakan sebuah sinyal 

yang ditunjukkan kepada para pemegang saham sehingga pemegang saham 

mengetahui kondisi perusahaan. Sinyal berupa informasi yang bersifat sukarela juga 

perlu dilakukan untuk memperkaya kandungan informasi keuangan lainnya, 

pengungkapan yang bersifat sukarela dapat berbentuk pengungkapan modal  

intelektual yang nantinya dapat diungkapkan kepada pemegang saham. Terutama 
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pemegang saham asing lebih butuh banyak informasi agar merasa puas dengan 

kebutuhan akan informasi yang mereka inginkan.  

Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh asing harus dapat mengungkapkan 

informasi yang disampaikannya dengan jelas, karena selain ada kendala dalam 

perbedaan bahasa, perbedaan letak geografis membuat manajemen dan pemegang 

saham tidak dapat saling bertatap muka secara langsung apabila terjadi bias     

informasi. Sehingga perusahaan yang sahamnya dimiliki asing cenderung akan 

mengungkapkan lebih luas informasi yang dimiliki perusahaan termasuk informasi 

mengenai intellectual capital. Logika berpikir ini didukung oleh penelitian Aisyah 

(2014) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap 

intellectual capital disclosure. 

Adapun berdasarkan uraian di atas dapat dibuat model kerangka berpikir yang 

menggambarkan pengaruh variabel independen yang terdiri dari ukuran perusahaan, 

leverage, profitabilitas, umur perusahaan, kompleksitas bisnis, komisaris independen, 

dan kepemilikan asing terhadap variabel dependen, Intellectual Capital Disclosure 

(ICD) dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini: 
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Gambar 2.1 Model Kerangka Berpikir 

 

 

 

2.15. Hipotesis Penelitian 

Adapun berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

disusun hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan positif terhadap Intellectual 

Capital Disclosure (ICD).  

H2: Leverage berpengaruh secara signifikan positif terhadap Intellectual Capital 

Disclosure (ICD). 
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H3: Profitabilitas berpengaruh secara signifikan positif terhadap Intellectual Capital 

Disclosure (ICD). 

H4: Umur perusahaan berpengaruh secara signifikan positif terhadap Intellectual 

Capital Disclosure (ICD). 

H5: Kompleksitas bisnis berpengaruh secara signifikan positif terhadap Intellectual 

Capital Disclosure (ICD).  

H6: Komisaris independen berpengaruh secara signifikan positif terhadap Intellectual 

Capital Disclosure (ICD). 

H7: Kepemilikan asing berpengaruh secara signifikan positif terhadap Intellectual 

Capital Disclosure (ICD). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

1. Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan positif terhadap Intellectual 

Capital Disclosure (ICD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar 

ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi Intellectual Capital Disclosure 

(ICD). 

2. Leverage berpengaruh secara signifikan positif terhadap Intellectual Capital 

Disclosure (ICD). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi leverage 

maka akan semakin tinggi Intellectual Capital Disclosure (ICD). 

3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Intellectual Capital Disclosure (ICD). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya profitabilitas 

tidak akan berpengaruh terhadap Intellectual Capital Disclosure (ICD). 

4. Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap Intellectual Capital Disclosure 

(ICD). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tua atau muda umur 

perusahaan tidak akan berpengaruh Intellectual Capital Disclosure (ICD). 

5. Kompleksitas bisnis tidak berpengaruh terhadap Intellectual Capital Disclosure 

(ICD). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin kompleks atau tidaknya 

bisnis perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap Intellectual Capital 

Disclosure (ICD). 
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6. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap Intellectual Capital 

Disclosure (ICD). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak atau 

tidaknya komisaris independen tidak akan berpengaruh terhadap Intellectual 

Capital Disclosure (ICD). 

7. Kepemilikan asing berpengaruh secara signifikan positif terhadap Intellectual 

Capital Disclosure (ICD). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

kepemilikan asing maka akan semakin tinggi pula Intellectual Capital  

Disclosure (ICD). 

5.2. Saran 

1. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu penelitian ini merupakan penelitian yang 

bersifat subjektif dalam mengukur Intellectual Capital Disclosure (ICD), 

menggunakan ICDIndex, sehingga hasil penelitian dapat berbeda dari satu 

penelitian dengan penelitian lainnya, dan perlu pehaman yang mendalam     

tentang item-item pengungkapan modal intelektual. Saran untuk penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan numerator lebih dari dua penelitian atau lebih 

untuk meminimalisir unsur subjektifitas.  

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya untuk meningkatkan 

pengaruh terhadap Intellectual Capital Disclosure (ICD), seperti variabel 

intensitas research & development (R&D), karena perusahaan yang melakukan 

pengembangan akan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki inovasi terbaru 

dan menghasilkan keunggulan kompetitif, sehingga mendorong perusahaan 
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untuk melakukan pengungkapan sukarela berupa Intellectual Capital Disclosure 

(ICD). 

3. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menambahkan variabel moderating untuk 

memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.    

Variabel moderating dapat menggunakan profitabilitas berdasarkan logika 

berpikir bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan mendorong 

manajemen untuk memberikan keterbukaan informasi.  

4. Untuk data yang digunakan, penelitian selanjutnya dapat mengambil data dan 

informasi tentang modal intelektual yang diungkapkan perusahaan melalui 

website resmi perusahaan selain dari annual report. 
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