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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTELLECTUAL 

CAPITAL DISCLOSURE 

(Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan  

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2017) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tipe auditor, ukuran 

perusahaan, kinerja keuangan, umur perusahaan, tingkat pertumbuhan dan leverage 

terhadap intellectual capital disclosure pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-

2017 yang berjumlah 129 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive sampling sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Jumlah sampel yang 

terkumpul sebanyak 107 perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan tipe auditor, kinerja 

keuangan, umur perusahaan, dan leverage tidak berpengaruh terhadap intellectual capital 

disclosure. Sedangkan ukuran perusahaan dan tingkat pertumbuhan berpengaruh terhadap 

intellectual capital disclosure.  

 

Kata Kunci: tipe auditor, ukuran perusahaan, kinerja keuangan, umur perusahaan, tingkat 

pertumbuhan, leverage dan intellectual capital disclosure.  

 

Abstrak 

This study aims to examine and analyze the effect of the auditor type, firm size, financial 

performance, firm age, growth rate, and leverage on the intellectual capital disclosure in 

banking companies listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2017. The 

population used in this study are all banking companies listed on Indonesia Stock Exchange 

in 2015-2017 which amounted to 129 companies. The sampling technique used purposive 

sampling method according with predetermined criteria. The number of samples collected 

as many as 107 companies. The analytical method used in this research is multiple linear 

regression analysis. The result showed the auditor type, financial performance, firm age, 

and leverage does not effect on the intellectual capital disclosure. While the firm size and 

growth rate effect on the intellectual capital disclosure. 

 

Keywords: auditor type, firm size, financial performance, firm age, growth rate, leverage, 

and intellectual capital disclosure.  

 

 

1. PENDAHULUAN 

Di era globalisasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengalami kemajuan 

pesat yang mengakibatkan perusahaan harus mengubah cara bisnis mereka. Perusahaan 

harus melakukan suatu perubahan untuk mempertahankan eksistensinya melalui 
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peningkatan sumber daya manusia serta teknologi. Perusahaan untuk tetap bisa bertahan di 

era globalisasi, maka pelaku bisnis harus mampu menghadapi arus perubahan melalui 

strategi khusus yang semula berdasarkan pada tenaga kerja (labor based business) menjadi 

strategi yang berdasarkan pada pengetahuan (knowledge based business). Adanya 

perubahan strategi bisnis diharapkan perusahaan dengan sumber daya yang dimilikinya 

dapat mengelola aktivitas-aktivitas bisnis secara efektif dan efisien.  

Di Indonesia pengungkapan mengenai modal intelektual masih sangat minim 

(Author, 2017). Pengungkapan informasi keuangan dan nonkeuangan yang disajikan dalam 

laporan tahunan didukung oleh regulasi yaitu Bapepam Kep-134/ BL/ 2012 yang 

menyatakan kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan laporan tahunan. Selain itu terdapat 

PSAK No. 19 (Revisi 2009) yang mengatur tentang aset tidak berwujud. Akan tetapi, 

informasi mengenai item intellectual capital tidak diatur dalam regulasi tersebut. Dengan 

demikian, mengakibatkan pengungkapan modal intelektual menjadi minim dan membuat 

timbulnya asimetri informasi antara perusahaan dengan pengguna laporan keuangan. 

Asimetri informasi dapat menyebabkan keputusan ekonomi yang diambil oleh stakeholders 

menjadi kurang tepat. Oleh karenanya, modal intelektual perlu diungkapkan oleh 

perusahaan (Author, 2017). 

Menurut Bruggen et al. (2009) terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan perlu 

pengungkapan modal intelektual diantaranya yaitu modal intelektual dapat membantu 

perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi. Selain itu, pengungkapan modal 

intelektual dapat meningkatkan relevansi laporan keuangan. Pengunngkapan modal 

intelektual juga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas karyawan serta stakeholders 

lainnya. Terakhir, melalui pengungkapan modal intelektual perusahaan dapat memberikan 

bukti tentang nilai sesungguhnya perusahaan dan kemampuan penciptaan kekayaan 

perusahaan. 

Pada penelitian ini peneliti akan meneliti dan menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi intellectual capital disclosure pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017. Variabel independen yang digunakan terdiri 

dari tipe auditor, ukuran perusahaan, kinerja keungan, umur perusahaan, tingkat 

pertumbuhan dan leverage. Penelitian ini dilakukan di sektor perbankan terdaftar di Bursa 
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Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017 dengan alasan bahwa bank yang sudah terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan memiliki prospek laporan keuangan yang lebih 

detail dan bagus dari pada perusahaan lain yang belim listing di BEI. Perbankan juga 

merupakan salah satu sektor yang paling intensif modal intelektualnya. Selain itu, dari 

aspek intelektual secara keseluruhan karyawan di sektor perbankan lebih homogen 

dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. 

Tipe auditor yang memiliki reputasi baik seperti KAP big four, yang merupakan 

KAP yang memiliki tingkat reputasi yang baik dan independen. Tipe auditor yang memiliki 

reputasi yang baik cenderung dalam mengaudit laporan keuangan dengan kualitas hasil 

audit lebih baik dibanding KAP non big four karena memiliki tingkat pengalaman, 

pengetahuan yang tinggi.  

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi 

pasar (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Ukuran bank yang lebih besar cenderung 

menghadapi biaya keagenan yang lebih tinggi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah 

dengan melakukan penambahan item pengungkapan serta luas pengungkapan. Salah 

satunya yaitu pengungkapan modal intelektual. 

Kinerja keungan diperlukan untuk mengatasi masalah keagenan sebuah perusahaan 

memiliki nilai lebih dari sekedar aset berwujudnya. Pemanfaatan dan pengungkapan dapat 

diperoleh dari salah satunya dengan pengungkapan modal intelektual yang dimiliki suatu 

perusahaan sebagai salah satu perwujudan dari adanya pengungkapan intangible asset 

perusahaan. 

Umur bank yang semakin panjang yang memiliki banyak pengalaman maka bank 

akan memilah informasi apa saja yang perlu atau tidak untuk diungkapkan. Sehingga 

menimbulkan biaya keagenan agar informasi yang terpercaya diterima oleh pihak eksternal 

bank. Dengan demikian, perluasan pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dapat 

dijadikan sebagai sarana bagi bank untuk mengurangi biaya keagenan. 

Perusahaan yang lebih bertumbuh memerlukan pengungkapan yang lebih memadai 

karena hal ini akan mengurangi terjadinya asimetri informasi yang kurang pertumbuhannya 

sebagai bentuk pemberian sinyal positif yang diberikan bank kepada pengguna laporan 

keuangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu untuk menyediakan informasi rinci melalui 
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pengungkapan yang memadai sehingga dapat mendorong investor untuk melakukan 

investasi ke dalam perusahaan. 

Leverage merupakan ukuran kinerja keuangan yang dapat dijadikan pertimbangan 

bank untuk melakukan pengungkapan informasi bank secara lebih luas. Perusahaan dengan 

leverage yang tinggi cenderung memiliki biaya keagenan yang tinggi sebagai akibat adanya 

potensi transfer kekayaan dari debt-holders kepada pemegang saham dan manajer pada 

bank tersebut. Kondisi tersebut memotivasi perusahaan untuk mengungkapkan informasi 

tentang intellectual capital secara lebih luas guna mengurangi biaya keagenan. 

Penelitian terhadap pengungkapan modal intelektual telah banyak dilakukan, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Author (2017), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan, kinerja keuangan dan tingkat pertumbuhan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan, keinformatifan laporan 

keuangan, risiko, dan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal 

intelektual. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Aprisa (2016) menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan, tipe auditor dam tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan 

modal intelektual, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap mengungkapan 

modal intelektual. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asfahani (2017) menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

intellectual capital sedangkan leverage, umur perusahaan dan kepemilikan pemerintah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan intellectual capital. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Utama (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial 

dan kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan modal 

intelektual, variabel profitabilitas dan leverage berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan modal intelektual sedangkan kepemilikan asing dan kepemilikan pemerintah 

terbukti tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan modal intelektual. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sari (2017) hasilnya menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kinerja intellectual capital tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal 

intelektual sedangkan leverage dan size berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal 

intelektual.  
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2. METODE 

Penelitian ini didesain menggunakan penelitian kuantitatif dengan melakukan pengujian 

hipotesis.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi intellectual capital disclosure pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2017). Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini 

adalah intellectual capital disclosure sedangkan variabel independen (X) dalam penelitian 

ini adalah tipe auditor, ukuran perusahaan, kinerja keuangan, umur perusahaan, tingkat 

pertumbuhan dan leverage. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan perbankan yang telah mempublikasikan laporan tahunannya dan terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Teknik pengambilan 

sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan tujuan mendapatkan sampel 

yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder yang berasal dari laporan tahunan (annual report) perusahaan perbankan di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Analisis yang dilakukan 

pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang menggunakan data berbentuk angka. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Analisis Data 

3.1.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui 

gambaran umum data penelitian. Berikut ini hasil uji statistik deskriptif yang dapat dilihat 

dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum dan minimum secara ringkas ditunjukkan 

pada tabel berikut: 

Tabel 1. Statistik Deskriptif 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

ICD 107 0,680 0,920 832,52 36.500 

TA 107 ,0 ,1 ,62 .488 

UKP 107 22,688 34,252 30,664.44 1.925.953 

KK 107 -11,728 3,108 329.61 2.055.513 

UP 107 19 104 43.36 18.694 
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TP 107 -239 422,661 46,965.66 85.996.085 

LEV 107 ,76 ,948 825.03 110.391 

Valid N 

(listwise) 
107         

Sumber: Hasil Olah Data 2019, Lampiran 10 

Berdasarkan tabel 1 di atas, diketahui jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 

107 sampel. Dari data deskriptif statistik diatas menunjukkan Intellectual capital disclosure 

memiliki nilai minimum sebesar 0,680 artinya bahwa pengungkapan Intellectual capital 

masih sangat rendah, nilai tersebut dimiliki oleh Bank Artos Indonesia Tbkpada tahun 2017 

yang mengindikasi bahwa perusahaan tersebut belum sepenuhnya mengungkapkan 

Intellectual capital pada perusahaannya. Nilai maksimum sebesar 0,920 yaitu Bank Sinar 

Mas Tbk2017 yang artinya Intellectual capital disclosure pada perusahaan tersebut sudah 

berjalan. Sedangkan rata-rataIntellectual capital disclosuresebesar 0,832 dengan nilai 

standar deviasinya 0,365.  Arti dari nilai rata-rata tersebut bahwa kesadaran penggunaan 

Intellectual capital disclosure perusahaan masih rendah. 

3.1.2 Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Kolmogorof-Smirnov 

dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil pengujian normalitas berdasarkan hasil persamaan 

pada bab 3 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 

Variabel 
Kolmogorov 

Smirnov Z 
p-value Keterangan 

Unstandadized Residual 1,287 0,073 

Data 

Terdistribusi 

Normal 

Sumber: Hasil Olah Data 2019, Lampiran 11 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa Kolmogorof-Smirnov sebesar 1,287 

dimana nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,073. Hal ini menunjukkan bahwa 

persamaan model regresi dalam penelitian memiliki sebaran normal. 
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2) Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen. Salah satu cara yang digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya multikonearitas dengan cara melihat nilai yang dipakai untuk 

mengetahui adanya multikolinearitas. Dapat diketahui terjadi tidaknya multikolinearitas 

dengan berpedoman bahwa nilai VIF<10 dan Tolerance>0,1 atau 10%. Berikut hasil 

pengujian Multikolinearitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Tingkat 

Pertumbuhan  
0.621 1.611 Tidak terjadi Multikolinearitas 

Ukuran 

Perusahaan 
0.445 2.248 Tidak terjadi Multikolinearitas 

Kinerja 

Keuangan 
0.852 1.174 Tidak terjadi Multikolinearitas 

Umur 

Perusahaan 
0.629 1.590 Tidak terjadi Multikolinearitas 

Tingkat 

Pertumbuhan  
0.938 1.066 Tidak terjadi Multikolinearitas 

Leverage 0.827 1.210 Tidak terjadi Multikolinearitas 

Sumber: Hasil Olah Data 2019, Lampiran 12 

Berdasarkan tabel 3 diatas diketahui nilai signifikansi seluruh variabel independen 

kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 atau 10%. Dengan demikian dapat 

dibuktikan bahwa model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

3) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi terdapat 

hubungan antara satu residual dengan variabel residual lainnya. Jika terjadi korelasi maka 

dinamakan ada problema autokorelasi, karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lain. Dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan uji 

Durbin-Watson. Tabel dibawal ini menunjukkan hasil uji autokorelasi sebagai berikut:  
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Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi – Uji Durbin Watson 

Variabel Durbin Watson Keterangan  

Unstandardized Residual 1.966 Tidak Terjadi Autokorelasi 

Sumber: Hasil Olah Data 2019, Lampiran 13 

Berdasarkan tabel 4 diketahui nilai Durbin Watson sebesar 1,966 dimana berada 

diantara -2 sampai +2. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan model regresi dalam 

penelitian ini bebas dari permasalahan autokorelasi. 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk 

semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang baik tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat 

dikatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Tabel dibawal ini menunjukkan hasil 

uji heteroskedastisitas sebagai berikut:  

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas – Uji Spearman’s Rho 

Variabel Sig Keterangan 

Tipe Auditor 0.879 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Ukuran Perusahaan 0.078 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Kinerja Keuangan 0.602 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Umur Perusahaan 0.673 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Tingkat Pertumbuhan 0.892 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Leverage 0.330 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber: Hasil Olah Data 2019, Lampiran 14 

3.1.3 Uji Analisis Regresi Berganda  

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Dapat ditunjukkan hasil rangkuman analisis 

regresi linear berganda seperti pada tabel berikut: 
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Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel B Std. Error Sig. 

Konstan 684.627 68.445 .000 

Tipe Auditor -16.938 8.885 .059 

Ukuran Perusahaan .006 .003 .017 

Kinerja Keuangan .001 .002 .619 

Umur Perusahaan -.017 .231 .941 

Tingkat Pertumbuhan 0,086 .000 .038 

Leverage -.052 .034 .132 

Sumber: Hasil Olah Data 2019, Lampiran 15 

Berdasarkan tabel 6.maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

ICD = 684,627 – 16,938 TA + 0,006 UKP + 0,001 KK– 0,017 UP + 0,086 TP- 0,052 Lev 

+ ε  

Implikasi dari persamaan Analisis regresi linear sederhana (simple regression analysis) 

adalah sebagai berikut: 

1) Konstanta sebesar 684,627 dengan parameter positif menunjukkan tipe auditor, 

ukuran perusahaan, kinerja keuangan, umur perusahaan, tingkat pertumbuhan dan 

leverage nilainya adalah 0, maka intellectual capital disclosure nilainya adalah 

684,627. 

2) Koefisien tipe auditor sebesar -16,938 menunjukkan nilai negatif. Hal ini dapat 

diartikan semakin meningkatnya tipe auditor maka intellectual capital disclosure 

semakin menurun. Sebaliknya, jika semakin menurun tipe auditor maka 

intellectual capital disclosure akan meningkat. 

3) Koefisien ukuran perusahaan sebesar 0,006 menunjukkan nilai positif. Hal ini 

dapat diartikan semakin meningkatnya ukuran perusahaan maka intellectual 

capital disclosure semakin meningkat. Sebaliknya, jika semakin menurun ukuran 

perusahaan maka intellectual capital disclosure akan menurun. 

4) Koefisien kinerja keuangan sebesar 0,001 menunjukkan nilai positif. Hal ini dapat 

diartikan semakin meningkatnya kinerja keuangan maka intellectual capital 

disclosure semakin meningkat. Sebaliknya, jika semakin menurun kinerja 

keuangan maka intellectual capital disclosureakan menurun. 
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5) Koefisien umur perusahaan sebesar -0,017 menunjukkan nilai negatif. Hal ini 

dapat diartikan semakin meningkatnya umur perusahaan maka intellectual capital 

disclosure semakin menurun. Sebaliknya, jika semakin menurun umur perusahaan 

maka intellectual capital disclosure akan meningkat. 

6) Koefisien tingkat pertumbuhan sebesar 0,086 menunjukkan nilai positif. Hal ini 

dapat diartikan semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan maka intellectual 

capital disclosure semakin meningkat. Sebaliknya, jika semakin menurun tingkat 

pertumbuhan maka intellectual capital disclosure akan menurun. 

7) Koefisien leverage sebesar -0,052 menunjukkan nilai negatif. Hal ini dapat 

diartikan semakin meningkatnya leverage maka intellectual capital disclosure 

semakin menurun. Sebaliknya, jika semakin menurun leverage maka intellectual 

capital disclosure akan meningkat. 

3.1.4 Uji Hipotesis 

1) Uji Statistik (t) 

Tabel 7. Hasil analisis Uji Hipotesis t 

Model 

Unstandardized 

Coefficients T Sig. Keterangan 

Beta 

1 (Constant)  684.627 10.003 .000   

  TA -16.938 -1.906 .059 H1 Ditolak 

  UKP .006 2.419 .017 H2 Diterima 

  KK .001 .499 .619 H3 Ditolak 

  UP -.017 -.074 .941 H4 Ditolak 

  TP 0.086 2.101 .038 H5 Diterima 

  LEV -.052 -1.520 .132 H6 Ditolak 

Sumber: Hasil Olah Data 2019, Lampiran 16 

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik yang ditunjukkan dalam tabel 7 

hasil uji t variabel Tipe Auditor (X1) sebesar-1,906 dengan sig. sebesar 0,059 yang 

berada diatas 0,05 dengan demikian H1 ditolak, berarti Tipe Auditor tidak 

berpengaruh signifikan pada Intellectual Capital Disclosure(Y). 
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Hasil uji t variabel Ukuran Perusahaan (X2) sebesar2,419, dengan sig. sebesar 

0,017 yang berada dibawah 0,05 dengan demikian H2 diterima, ini berarti Ukuran 

Perusahaan berpengaruh signifikan pada Intellectual Capital Disclosure(Y). 

Hasil uji t variabel Kinerja Keuangan (X3) sebesar0,499 dengan sig. sebesar 

0,619 yang berada diatas 0,05 dengan demikian H3 ditolak, ini berarti Kinerja 

Keuangan tidak berpengaruh signifikan pada Intellectual Capital Disclosure(Y). 

Hasil uji t variabel Umur Perusahaan (X4) sebesar-0,074 dengan sig. sebesar 

0,941 yang berada diatas 0,05 dengan demikian H4 ditolak, ini berarti Umur 

Perusahaan tidak berpengaruh signifikan pada Intellectual Capital Disclosure(Y). 

Hasil uji t variabel Tingkat Pertumbuhuan (X5) sebesar2,101, dengan sig. 

sebesar 0,038 yang berada dibawah 0,05 dengan demikian H5 diterima, ini berarti 

Tingkat Pertumbuhuan berpengaruh signifikan pada Intellectual Capital 

Disclosure(Y). 

Hasil uji t variabel Leverage (X6) sebesar-1,520 dengan sig. sebesar 0,132 yang 

berada diatas 0,05 dengan demikian H6 ditolak, ini berarti Leverage tidak 

berpengaruh signifikan pada Intellectual Capital Disclosure(Y). 

2) Uji Statistik F 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara stimultan variabel tipe 

auditor, ukuran perusahaan, kinerja keuangan, umur perusahaan, tingkat 

pertumbuhan dan leverage secara bersama-sama terhadap Intellectual capital 

disclosure. 

Tabel 8. Hasil analisis Uji Hipotesis F 

Model Sum of Squares Df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 17.285.238 6 2.880.873 2.325 .038b 

  Residual 123.933.453 100 1.239.335     

  Total 141.218.692 106       

Sumber: Hasil Olah Data 2019, Lampiran 17 

Berdasarkan hasil uji F yang ditunjukkan dalam tabel 4.9 diperoleh nilai F 

sebesar 2,325 dengan signifikansi 0,038 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Ini 
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menunjukkan bahwa model regresi tipe auditor, ukuran perusahaan, kinerja 

keuangan, umur perusahaan, tingkat pertumbuhan dan leveragelayak digunakan 

untuk memprediksi Intellectual capital disclosurepada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017. 

3) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 9. Hasil analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 
1 .350a .122 .070 3.520.418 

Sumber: Hasil Olah Data 2019, Lampiran 18 

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik yang ditunjukkan dalam tabel 9 diketahui 

nilai Adjusted R2sebesar 0,070 atau 7%. Hasil ini menunjukkan bahwa 7% perubahan 

Intellectual capital disclosuredalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2015-2017 dipengaruhi oleh tipe auditor, ukuran perusahaan, kinerja 

keuangan, umur perusahaan, tingkat pertumbuhan dan leverage,sedangkan sisanya 93% 

persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi. 

3.2 Pembahasan 

Pada bagian pembahasan ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang telah diolah. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Tipe Auditor, Ukuran 

Perusahaan, Kinerja Keuangan, Umur Perusahaan, Tingkat Pertumbuhan dan Leverage 

Terhadap Intellectual Capital Disclosure dalam laporan tahunan perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. 

3.2.1 Pengaruh Tipe Auditor Terhadap Intellectual Capital Disclosure 

Berdasarkan pengujian hipotesis, variabel Tipe auditor memiliki nilai signifikan sebesar 

0,059> 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tipe auditor tidak berpengaruh terhadap 

Intellectual Capital Disclosure. Sehingga hipotesis pertama dapat ditolak. Tidak adanya 

pengaruh variabel tipe auditor terhadap Intellectual Capital Disclosure ini menunjukkan 

bahwa perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan Big Four tidak 

akan mempengaruhi banyaknya pengungkapan informasi laporan tahunan yang lebih detail 
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tentang modal intelektual (Intellectual Capital Disclosure). Hal ini menunjukkan bahwa 

kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan Big four maupun non Big four mereka akan 

berusaha untuk mempertahankan reputasinya dan mendorong perusahaan untuk menyajikan 

laporan secara lebih lengkap untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan pengguna 

informasi lainnya termasuk intellectual capital disclosure.  

3.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Intellectual Capital Disclosure 

Berdasarkan pengujian hipotesis, variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikan 

sebesar 0,017< 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaanberpengaruh 

terhadapIntellectual Capital Disclosure. Sehingga hipotesis kedua dapat diterima. 

Adanya pengaruh variabel ukuran perusahaan terhadap Intellectual Capital 

Disclosure ini menunjukkan bahwa perusahaan yang besar memiliki unit usaha dan 

aktivitas yang lebih banyak akan cenderung mengungkapkan modal intelektual lebih luas. 

Hal ini sejalan dengan teori stakeholdersdimana perusahaan besar termotivasi untuk 

melakukan pengungkapan informasi secara luas guna memenuhi kebutuhan informasi para 

stakeholdersnya. Semakin besar perusahaan maka perusahaan akan mengalami 

perkembangan yang bagus agar mendapat respon positif dari investor. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka intellectual capital disclosure semakin lebih 

baik.  

3.2.3 Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Intellectual Capital Disclosure 

Berdasarkan pengujian hipotesis, variabel kinerja keuangan memiliki nilai signifikan 

sebesar 0,619> 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh 

terhadapIntellectual Capital Disclosure. Sehingga hipotesis ketiga dapat ditolak. 

Tidak adanya pengaruh variabel kinerja keuangan terhadap Intellectual Capital 

Disclosure ini menunjukkan bahwa tidak sesuai dengan dugaan bahwa kinerja keuangan 

yang baik mendapatkan dorongan secara finansial oleh investor dan dapat mengungkapkan 

modal intelektual untuk membedakan dengan perusahaan dengan kinerja keuangan yang 

buruk (Ferreira, 2012). Hal ini terjadi karena adanya asimetri informasi antara investor 

dengan manajer, investor belum tentu sepenuhnya memiliki informasi yang dimiliki oleh 

manajer sebagai pengelola perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya 

kinerja keuangan tidak berdampak pada intellectual capital disclosure. 
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3.2.4 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Intellectual Capital Disclosure 

Berdasarkan pengujian hipotesis, variabel umur perusahaan memiliki nilai signifikan 

sebesar 0,941 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh 

terhadapIntellectual Capital Disclosure. Sehingga hipotesis keempat dapat ditolak. 

Tidak adanya pengaruh variabel umur perusahaan terhadap Intellectual Capital 

Disclosure ini menunjukkan bahwa perusahaan yang berdiri lebih lama belum tentu 

memiliki pengalaman yang cukup banyak daripada perusahaan baru, karena perusahaan 

yang baru juga mampu menunjukkan eksistensinya dengan melakukan pengembangan dan 

inovasi dengan sumber daya dan teknologi yang dimiliki dan banyak perusahaan yang telah 

lama berdiri tetapi perusahaan tersebut merupakan perusahaan private yang mengakibatkan 

pelaporan Intellectual Capital belum dilakukan secara maksimal. Hal ini menunjukkan 

bahwa tinggi rendahnya umur perusahaan tidak berdampak pada intellectual capital 

disclosure. 

3.2.5 Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Terhadap Intellectual Capital Disclosure 

Berdasarkan pengujian hipotesis, variabel tingkat pertumbuhan memiliki nilai signifikan 

sebesar 0,038< 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan berpengaruh 

terhadapIntellectual Capital Disclosure. Sehingga hipotesis kelima dapat diterima. 

Adanya pengaruh variabel tingkat pertumbuhanterhadap Intellectual Capital 

Disclosure ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan dapat memberikan dorongan bagi 

perusahaan untuk mengungkapkan modal intelektual. Hal ini karena perusahaan dengan 

tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung memerlukan dana dari investor untuk mendanai 

ekspansi bisnis mereka (Soon Yau et al., 2009). Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan yang baik berupaya melakukan pengungkapan modal intelektual dengan 

tujuan untuk pengelolaan kekayaan dengan menekan risiko dan meningkatkan transparansi 

informasi untuk menjalin hubungan dan menjaga kepercayaan investor. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan perusahaan maka intellectual 

capital disclosure semakin luas. 
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3.2.6 Pengaruh Leverage Terhadap Intellectual Capital Disclosure 

Berdasarkan pengujian hipotesis, variabel leverage memiliki nilai signifikan sebesar 0,132 

> 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap Intellectual 

Capital Disclosure. Sehingga hipotesis keenam dapat ditolak. 

Tidak adanya pengaruh variabel leverage terhadap Intellectual Capital Disclosure ini 

menunjukkan bahwa perusahaan ingin menjaga citra, nama baik dan reputasi perusahaan 

sehingga ketidakoptimalan dalam pengelolaan rasio leverage tidak banyak diketahui oleh 

pihak eksternal, serta manajemen ingin kinerjanya dinilai baik sehingga kadang kadang 

memberikan informasi yang tidak benar kepada stakeholder ketika rasio leverage tinggi 

(Nugroho, 2012). Perusahaan memiliki strategi tersendiri dalam hal pemenuhan hak 

kreditur terutama dalam hal perolehan dana tambahan selain mengungkapkan informasi 

intellectual capital perusahaan. Disamping itu, perusahaan dengan tingkat leverage yang 

tinggi mengurangi tingkat pengungkapan agar tidak menjadi sorotan dari para bondholder 

(Jensen dan Meckling, 1976). Hal ini mengindikasi bahwa semakin tinggi rasio leverage 

maka perusahaan akan menyediakan akan menyediakan informasi secara lebih 

komprehensif (Artinah,2013) 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Variabel Tipe Auditor memiliki nilai signifikansi sebesar 0,059> 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa H1 ditolak artinya tipe auditor terbukti tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap Intellectual Capital Disclosure.  

b. Variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,017 < 0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa H2 diterima artinya ukuran perusahaan berpengaruh secara 

signifikan terhadap Intellectual Capital Disclosure.  
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c. Variabel kinerja keuangan memiliki nilai signifikan sebesar 0,619 > 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa H3 ditolak artinya kinerja keuangan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap Intellectual Capital Disclosure. 

d. Variabel umur perusahaan memiliki nilai signifikan sebesar 0,941 > 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa H4 ditolak artinya umur perusahaan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap Intellectual Capital Disclosure. 

e. Variabel tingkat pertumbuhan memiliki nilai signifikan sebesar 0,038< 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa H5 diterima artinya Tingkat pertumbuhan berpengaruh secara 

signifikan terhadap Intellectual Capital Disclosure. 

f. Variabel leverage memiliki nilai signifikan sebesar 0,132 > 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa H6 ditolak artinya leverage tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap Intellectual Capital Disclosure. 

4.2 Saran 

Atas dasar simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti memberikan 

rekomendasi sebagai berikut: 

a. Penelitian ini hanya meneliti selama tiga tahun yaitu tahun 2015,2016 dan 2017. 

b. Pengambilan sampel dalam penelitian ini hanya pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga belum mencakup seluruh perusahaan 

yang ada. 

c. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu 

mengungkapkan sedikit pengaruhnya terhadap Intellectual Capital Disclosure yaitu 

sebesar 7%. 
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