Jurnal Akuntansi Trisakti
Volume. 7 Nomor. 1 Februari 2020 :55-74
Doi : http://dx.doi.org/10.25105/jat.v7i1.6401

ISSN : 2339-0832 (Online)

IMPLIKASI MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP PENGUNGKAPAN INTELLECTUAL CAPITAL
Elsafira Mala Anggeline1*
Novita2
12
Universitas Trilogi Jakarta
elsafira20@gmail.com
Abstract
This study aims to determine the effect of corporate governance mechanisms,
such as the number of board of directors, the proportion of independent
commissioners, and the largest share ownership of intellectual capital disclosure. This
study uses two control variables, namely leverage and profitability. The population in
this study is all property and real estate companies listed on the Indonesia Stock
Exchange in 2015-2018. The sample used in this study was 124 property and real
estate companies listed on the IDX in 2015-2018 using the purposive sampling method.
Intellectual capital disclosure is done using the content analysis method. Data analysis
in this study using the program STATA 15.1. The statistical method uses multiple linear
regression analysis, by testing the statistical test hypothesis t. The results of this study
indicate that the number of board of directors, the largest share ownership and
leverage control variables influence the intellectual capital disclosure. While the
variable proportion of independent commissioners and profitability does not affect
intellectual capital disclosure.
Keywords: corporate governance mechanisms; intellectual capital disclosure leverage;
profitability.
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PENDAHULUAN
Sejak akhir 2010 internet telah berkembang dengan pesat dan mampu menjadi
peluang bagi ekonomi baru. Munculnya “new economy” yang disebabkan oleh
keberadaan IT dan globalisasi mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan perusahaan
di Indonesia. New economy dapat diukur dengan sejumlah indikator yaitu pekerjaan
berbasis pengetahuan, globalisasi, dinamisme ekonomi, transformasi ke digital
economy, dan kapasitas inovasi teknologis. Berkembangnya bisnis ekonomi yang
didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan telah memicu
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tumbuhnya minat dalam intellectual capital, karena pergerakan dunia bisnis kini
cenderung menitik beratkan pengetahuan sebagai aktiva tidak berwujud (intangible
assets).
Di Indonesia fenomena mengenai intangible asset yaitu intellectual capital sudah
mulai berkembang terutama setelah munculnya PSAK No. 19 tentang aktiva tak
berwujud. Menurut PSAK No.19 (SAK, 2018:hal.19.3) aset tidak berwujud
didefinisikan sebagai aset non moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Dalam
memenuhi definisi aset tak berwujud pada umumnya harus memenuhi unsur-unsur
yang meliputi keteridentifikasian dan pengendalian sumber daya, serta adanya manfaat
ekonomi di masa yang akan datang. Pada PSAK 19 (SAK, 2018:hal.19.3) paragraph 09
menyebutkan beberapa contoh dari aktiva tak berwujud antara lain 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). Selain itu juga terdapat contoh lainnya seperti 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.
Pengungkapan intellectual capital sangat penting bagi para investor karena
menjelaskan berbagai macam aktivitas di dalam perusahaan. Pengungkapan intellectual
capital digunakan sebagai suatu bentuk komunikasi untuk para pemegang kepentingan
baik internal maupun eksternal dengan cara mengkombinasikan laporan berbentuk
angka, visualisasi, dan naratif yang mempunyai tujuan untuk penciptaan nilai.
Pengungkapan intellectual capital juga memungkinkan manajer untuk membuat
strategi-strategi dalam memuaskan permintaan para stakeholder,dan untuk meyakinkan
pemangku kepentingan atas keunggulan perusahaan.
Salah satu upaya untuk meningkatkan pengungkapan intellectual capital yang
bersifat sukarela adalah tata kelola perusahaan atau corporate governance. Dengan
adanya tata kelola perusahaan yang baik dapat memberikan jaminan kepada investor
atas ketidakpastian yang terdapat di dalam penanaman modal. Penerapan tata kelola
yang baik juga dapat memberi sinyal positif kepada para investor dalam meningkatkan
nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan Perusahaan Property
and Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018. Menurut
Woodcock & whiting, 2009 dalam (Arifah, 2016) perusahaan property and real estate
termasuk salah satu klasifikasi High-IC Insentive Industries. Selain itu perusahaan
Property and Real Estate merupakan perusahaan yang mutlak membutuhkan sumber
daya manusia karena perusahaan tersebut mengandalkan kemampuan karyawannya
yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam menunjang kegiatan operasi bisnisnya.
Penelitian-penelitian yang telah dilakukan (Indah & Handayani, 2017), (Wahyuni &
Rasmini, 2016), (Zulkarnaen & Mahmud, 2013), (Arifah, 2012) mengenai pengaruh
mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan IC menunjukkan adanya
pengaruh yang signifikan, meskipun tingkat pengaruh masing-masing mekanisme
terhadap pengungkapan IC sangat bervariasi. Komponen IC yang sering digunakan
yaitu skema yang dikemukakan oleh Sveiby (dalam Purnomosidhi, 2006).
Berdasarkan hasil temuan yang sangat beragam, penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh mekanisme corporate governance yang terdiri dari jumlah dewan
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direksi, proporsi komisaris independen, dan konsentrasi kepemilikan terhadap
pengungkapan intellectual capital pada perusahaan property dan real estate yang
terdaftar di BEI tahun 2015-2018. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol
yaitu leverage dan profitabilitas. Namun dalam penelitian ini memiliki perbedaan
dengan penelitian sebelumnya. Pertama, skema yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu menggunakan skema yang dikembangkan oleh (Ulum, 2015) dimana merupakan
modifikasi dengan skema Guthri et. Al (1999) dan ditambah dengan beberapa item
yang diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012.
Kedua, populasi yang digunakan dalam penelitian yaitu perusahaan sektor property dan
real estate yang terdaftar di BEI. Perusahaan property and real estate termasuk salah
satu klasifikasi High-IC Insentive Industries, yaitu perusahaan yang padat intellectual
capital.
REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS
Agency Theory
Teori keagenan merupakan teori mengenai dua perilaku ekonomi yaitu
principal (pemegang saham) dan agent (manajemen). Menurut (Yushita, 2010) masalah
keagenan (agency problem) muncul ketika principal kesulitan untuk memastikan
bahwa pihak agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan principal. Konflik
kepentingan akan semakin meningkat terutama jika principal tidak dapat mengawasi
aktivitas manajemen secara terus-menerus. Konflik keagenan tersebut yang menjadi
penyebab principal harus melakukan pengeluaran biaya untuk mengawasi tindakan
yang dilakukan oleh agen (agency cost).
Agen sebagai pihak yang mempunyai lebih banyak informasi mengenai
kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan
principal sebagai pihak yang tidak mempunyai informasi yang cukup tentang kinerja
agent. Ketidakseimbangan ini disebut asimetri informasi (information asymmetries).
Menurut Welker (1995) dalam (Wahyuni & Rasmini, 2016) mengatakan bahwa teori
keagenan menghubungkan antara pengungkapan sukarela dengan tata kelola
perusahaan, dimana untuk mengurangi masalah keagenan dalam pemisahan
kepemilikan dan manajemen, perusahaan perlu membuat mekanisme pengendalian
tersebut.
Intellectual Capital
Menurut Bukh et al., 2005 dalam (Ulum, 2009:hal.23) Intellectual Capital
adalah sumber daya pengetahuan dalam bentuk karyawan, pelanggan, proses atau
teknologi dimana perusahaan dapat menggunakannya dalam proses penciptaan nilai
bagi perusahaan. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
menjelaskan Intellectual capital sebagai nilai ekonomi dari dua kategori aset tak
berwujud :
Organisational (structural) capital
Organisational (structural) capital mengacu pada hal seperti system software, jaringan
distribusi, dan rantai pasokan.
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Human capital
Human capital meliputi sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi yaitu
sumber daya tenaga kerja/karyawan dan sumber daya eksternal yang berkaitan dengan
organisasi seperti konsumen dan supplier.
Corporate Governance
Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep 117/MMBU/2002, corporate governance adalah suatu proses dari struktur yang digunakan
organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan
guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya serta berlandaskan peraturan
perundangan dan nilai-nilai etika.
Dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan, ada dua hal yang ditekankan
dalam corporate governance, yaitu pentingnya hak para pemegang saham untuk
mendapatkan informasi secara benar dan tepat waktu dan kewajiban perusahaan untuk
mengungkapkan informasi secara akurat, tepat waktu, dan transparan kepada para
stakeholder. Mekanisme tata kelola yang baik sangat berpengaruh terhadap penetapan
dan pencapaian tujuan perusahaan.
Pengembangan Hipotesis
Jumlah Dewan Direksi dan Pengungkapan Intellectual Capital
Dewan direksi bertanggung jawab terhadap keberhasilan pengelolaan
perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan oleh para stakeholder.
Dewan direksi bertugas menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi jangka
panjang maupun jangka pendek. Menurut penelitian (Sarifah Aini, 2011) semakin
banyak jumlah dewan direksi di dalam sebuah perusahaan, tidak berpengaruh terhadap
luasnya pengungkapan intellectual capital. Hal ini disebabkan karena tidak optimalnya
dewan direksi suatu perusahaan ketika jumlahnya relatif besar, karena akan
mengganggu fungsi dan tugas dewan direksi tersebut.
Penelitian yang dilakukan oleh (Zulkarnaen, 2013) menyatakan bahwa ukuran
dari dewan direksi independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal
intelektual. Hal ini sejalan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Indah & Handayani,
2017) yang menemukan bahwa besar dewan direksi tidak berpengaruh terhadap
pengungkapan intellectual capital. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Abeysekera,
2010 dalam Nurdiana dan Sri, 2017) mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif
antara besaran dewan direksi terhadap pengungkapan intellectual capital.
H1 : Jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual
capital
Proporsi Komisaris Independen dan Pengungkapan Intellectual Capital
Komisaris independen bertanggung jawab untuk mendorong diterapkannya
prinsip tata kelola perusahaan yang baik di dalam perusahaan. Untuk meningkatkan
efektivitas komisaris independen, perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris
independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang
dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris
independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni & Rasmini, 2016)
mengatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap
pengungkapan intellectual capital. Namun hasil penelitian tidak sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh (Arifah, 2016) yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan
antara proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan intellectual capital.
H2: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan
intellectual capital
Konsentrasi Kepemilikan dan Pengungkapan Intellectual Capital
Konsentrasi kepemilikan merupakan persentase kepemilikan terbesar dalam
suatu perusahaan. Konsentrasi kepemilikan dalam suatu perusahaan akan memberikan
hak kepada pemegang saham untuk memonitor tindakan manajemen agar sesuai
dengan tujuan. Woodcook dan Roslind (2009) menyatakan bahwa konsentrasi
kepemilikan yang besar akan menimbulkan biaya agensi. Pengungkapan intellectual
capital secara luas dikatakan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah keagenan
tersebut. Dengan demikian, diharapkan kepemilikan saham yang terkonsentrasi dapat
meningkatkan tindakan pengawasan dan tekanan kepada manajer dalam melakukan
pengungkapan intellectual capital.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Andika, 2015) mengatakan bahwa adanya
pengaruh positif antara konsentrasi kepemilikan dengan pengungkapan intellectual
capital. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
(Reditha & Mayangsari, 2016) yang menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak
berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual capital.
H3 : Konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual
capital
METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan property
dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2016. Teknik
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling
yakni teknik pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu, yaitu : 1) Perusahaan
Property and Real Estate yang terdaftar di BEI dan sahamnya aktif diperdagangkan
selama tahun 2015-2018. 2) Perusahaan Property and Real Estate yang menerbitkan
laporan tahunan periode 2015-2018 secara lengkap dan telah mempublikasikannya
berturut-turut pada situs www.idx.co.id. 3) Perusahaan memiliki data lengkap
(pengungkapan modal intelektual, jumlah dewan direksi, jumlah komisaris independen,
dan konsentrasi kepemilikan) dalam laporan tahunannya selama periode 2015-2018.
Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh sampel sebanyak 31 perusahaan selama
periode 2015-2018.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yaitu berupa
laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan Property and Real Estate yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2015-2018. Laporan tahunan
tersebut diperoleh dari sumber-sumber berikut: 1) Situs Resmi Bursa Efek Indonesia
(www.idx.co.id). 2) Website resmi perusahaan.
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Pengukuran Operasional Variabel
Pengungkapan intellectual capital sebagai variabel dependen diukur dengan indeks
pengungkapan intellectual capital yang digunakan oleh (Ulum, 2015) dimana
merupakan modifikasi dengan skema Guthri et. Al (1999) dan ditambah dengan
beberapa item yang diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep431/BL/2012. Dalam skema ini, IC dikelompokkan dalam 3 kategori dan 36 item yang
terdiri dari 8 item kategori human capital, 15 item structural capital, dan 13 item
relational capital.
Metode yang digunakan dalam pengungkapan Intellectual Capital yaitu metode
content analysis dengan cara mengukur jumlah pengungkapan Intellectual Capital
dengan membaca dan memberi kode informasi yang terkandung di dalamnya. Apabila
item yang ditentukan telah diungkapkan oleh perusahaan di laporan tahunan maka akan
diberi skor 1, sedangkan item yang tidak diungkapkan oleh perusahaan maka akan
diberi skor 0.
Tabel 1
Item-Item Indeks Pengungkapan Intellectual Capital
Kategori

Item Pengungkapan

Human Capital

Jumlah Karyawan (M)

(8 item)

Level Pendidikan
Kualifikasi Karyawan
Pengetahuan karyawan
Kompetensi karyawan
Pendidikan & pelatihan (M)
Jenis pelatihan terkait (M)
Turnover karyawan (M)

Structural Capital

Visi misi (M)

(15 item)

Hak paten
Hak cipta
Trademarks
Filosofi managemen
Budaya Organisasi
Proses Manajemen
Sistem informasi
Sistem jaringan
Corporate governance (M)
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Kategori

Item Pengungkapan
Sistem pelaporan pelanggaran (M)
Analisis kinerja keuangan komprehensif (M)
Kemampuan membayar utang (M)
Struktur permodalan (M)

Relational Capital

Brand

(13 item)

Pelanggan
Loyalitas pelanggan
Nama perusahaan
Kolaborasi bisnis
Perjanjian lisensi
Kontrak-kontrak yang menguntungkan
Perjanjian Franchise
Penghargaan (M)
Sertifikasi (M)
Strategi pemasaran (M)
Pangsa pasar (M)

Sumber: (Ulum, 2015)
Selanjutnya, skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor
untuk setiap perusahaan sesuai dengan rumus di bawah ini:
𝐼𝐶𝐷𝑖

=

𝑥 100%

Keterangan:
ICDi = Indeks pengungkapan modal intelektual
Di = Skor 1 jika diungkapkan, skor 0 jika tidak diungkapkan
M = Jumlah maksimum item pengungkapan yang seharusnya diungkapkan perusahaan
(36 item)
Variabel independen dalam penelitian ini adalah mekanisme corporate
governance yang diproksikan dengan jumlah dewan direksi, proporsi komisaris
independen, dan konsentrasi kepemilikan.
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1. Jumlah Dewan Direksi (UD)
Variabel jumlah dewan direksi dihitung dengan cara melihat jumlah seluruh dewan
direksi yang ada dalam laporan tahunan perusahaan sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Indah & Handayani, 2017).
(UD) = ∑ jumlah dewan direksi
2. Proporsi Komisaris Independen (KOMIN)
Komisaris independen diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen
dengan jumlah keseluruhan dewan komisaris yang ada pada perusahaan sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh (Nurfauzi & Santoso, 2012), dengan rumus sebagai
berikut:

3. Konsentrasi Kepemilikan (OWN)
Konsentrasi kepemilikan diukur dengan persentase jumlah saham terbesar yang
dimiliki pemegang saham tertinggi sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
(Andika, 2015).
OWN= Persentase saham terbesar yang dimiliki pemegang saham tertinggi
Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu leverage dan profitabilitas.
1. Leverage (LEV)
Dalam penelitian ini leverage diproksikan menggunakan debt to equity ratio (DER)
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Afifudin, 2016), dengan rumus sebagai
berikut:
DER =
2. Profitabilitas (PROF)
Penelitian ini menggunakan dasar tingkat pengembalian atas asset (Return on Asset =
ROA) sebagai proksi dari profitabilitas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
(Suwarti, Mindarti, & Setianingsih, 2016), dengan rumus sebagai berikut:
ROA =
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Kerangka Pemikiran

VARIABEL INDEPENDEN
Jumlah Dewan Direksi
Proporsi Komisaris
Independen
Konsentrasi kepemilikan

VARIABEL DEPENDEN
Pengungkapan Intellectual
Capital

VARIABEL KONTROL
- Leverage
- Profitabilitas

Gambar 1
Kerangka Pemikiran
HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif
Tabel 2 menunjukkan hasil statistic deskriptif dari masing-masing variabel
penelitian yaitu pengungkapan intellectual capital, jumlah dewan direksi, proporsi
komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, leverage, dan profitabilitas.
Tabel 2
Statistik Deskriptif
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

ICDI

124

0,3899

0,8611

0,6966

0,1146

UD

124

2

12

5,0241

1,8890

KOMIN

124

0,25

0,8333

0,4083

0,0990

OWN

124

0,1154

0,8856

0,4392

0,2057

LEV

124

0,0346

2,5859

0,7590

0,5562

PROF

124

-0,0924

0,1813

0,0410

0,0489

Valid N

124

Sumber: Laporan Tahunan & Laporan Keuangan 2015-2018

Tabel 2 di atas menunjukkan indeks pengungkapan intellectual capital (ICDI)
pada perusahaan property dan real estate yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia
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tahun 2015-2018 memiliki rata-rata untuk melakukan pengungkapan intellectual
capital dalam laporan tahunan sebesar 0,6966 atau 70% dari total 36 item
pengungkapan yang dilakukan. Sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,1146. Dalam
hasil uji statistik pengungkapan intellectual capital menunjukkan nilai mean yang lebih
besar dibandingkan nilai standar deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa hasil yang
cukup baik. Hal ini dikarenakan standar deviasi merupakan pencerminan
penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang
normal dan tidak menyebabkan bias. Nilai maximum dan minimum pengungkapan
intellectual capital pada perusahaan property dan real estate periode 2015-2018 yaitu
sebesar 0,8611 dan 0,3889.
Variabel independen jumlah dewan direksi (UD) pada perusahaan property dan
real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018 memiliki rata-rata
sebesar 5,0241. Hal ini berarti rata-rata jumlah dewan direksi yang dimiliki perusahaan
property dan real estate adalah sebanyak 5 orang. Pada variabel jumlah dewan direksi
diketahui bahwa nilai standar deviasi pada perusahaan property and real estate yang
digunakan sebagai sampel penelitian ini sebesar 1,88905. Nilai maksimum jumlah
dewan direksi perusahaan property dan real estate tahun 2015-2018 adalah sebesar 12
orang dan nilai minimum jumlah dewan direksi yaitu 2 orang.
Variabel proporsi komisaris independen (KOMIN) memiliki nilai rata-rata
sebesar 0,4083 yang berarti jumlah komisaris independen adalah sebesar 40% dari total
dewan komisaris. Pada variabel komisaris independen memiliki nilai standar deviasi
adalah sebesar 0,0990 yang berarti keragaman data komisaris independen sangat kecil
karena memiliki nilai standar deviasi yang mendekati nilai 0. Nilai minimum komisaris
independen perusahaan property dan real estate tahun 2015-2018 adalah 0,25,
sedangkan nilai maksimumnya adalah 0,8333.
Variabel konsentrasi kepemilikan (OWN) pada perusahaan property dan real
estate tahun 2015-2018 memiliki nilai rata-rata sebesar 0,4392 yang berarti jumlah
konsentrasi kepemilikan adalah sebanyak 43,92% dari jumlah saham yang beredar.
Nilai standar deviasinya adalah 0,2057 yang berarti keragaman data kepemilikan saham
sangat kecil karena mendekati 0. Nilai minimum konsentrasi kepemilikan perusahaan
adalah sebesar 0,1154, sedangkan nilai maksimum konsentrasi kepemilikan yaitu
sebesar 0,8856.
Variabel kontrol leverage (LEV) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,7590 dengan
standar deviasi sebesar 0,5562. Nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata, yang
menunjukan bahwa keragaman data pada variabel leverage sangat kecil karena
mendekati nilai 0. Selain itu nilai minimum leverage sebesar 0,0346, sedangkan nilai
maksimum leverage perusahaan sektor property dan real estate tahun 2015-2018
adalah sebesar 2,5859.
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Variabel kontrol profitabilitas (PROF) memiliki rata-rata sebesar 0,0410
dengan nilai standar deviasi sebesar 0,0489 yang berarti keragaman data pada variabel
profitabilitas sangatlah kecil. Dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih besar
daripada nilai rata-rata. Nilai minimum profitabilitas pada penelitian ini adalah 0,0924, sedangkan nilai maksimumnya adalah sebesar 0,1813.
Hasil Pengujian Hipotesis
Tabel 3
Hasil Pengujian Hipotesis
Variabel

Koefisien

T

Signifikansi

Dewan Direksi*

0.0125

2,20

0,030

Komisaris Independen

0.1477

1,39

0,166

Konsentrasi kepemilikan*

0.1306

2,56

0,012

Profitabilitas

0.0048

0,02

0,982

Leverage*

0.0409

2,07

0,041

Konstanta

0.4844

8.12

0,000

Sumber: Pengolahan Data dengan STATA 15.1

Model regresi yang didapatkan berdasarkan Tabel 3 adalah sebagai berikut.
ICDI = 0,4844 + 0,0125UD + 0,1477KOMIN + 0,1306OWN + 0,0048PROF +
0,0409LEV+ e
Dimana:
ICDI : Intellectual Capital Disclosure Index
α
: Konstanta
UD
: Jumlah Dewan Direksi
KOMIN
: Proporsi Komisaris Independen
OWN : Konsentrasi kepemilikan
LEV : Leverage
PROF : Profitabilitas
ε
: Error item
Pengaruh Jumlah Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Intellectual Capital
Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk melihat pengaruh jumlah dewan direksi
terhadap pengungkapan intellectual capital. Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 3
menunjukkan bahwa nilai koefisien jumlah dewan direksi sebesar 0,0125, menyatakan
bahwa apabila jumlah dewan direksi bertambah 1 orang maka pengungkapan
intellectual capital akan naik sebesar 0,0125. Kemudian pada Tabel 3 dapat dilihat
bahwa nilai signifikansi regresi sebesar 0,030 artinya nilai signifikansi lebih kecil
daripada nilai signifikansi yaitu 0,05, hal tersebut membuktikan bahwa H₀ diterima
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atau terdapat pengaruh signifikan antara jumlah dewan direksi terhadap
pengungkapan intellectual capital.
Namun penelitian pada variabel jumlah dewan direksi bersifat anomali. Hal ini
disebabkan karena perusahaan dengan jumlah dewan direksi yang banyak
dikhawatirkan akan menimbulkan masalah komunikasi dan koordinasi. Hal ini dapat
menimbulkan agency problem yang timbul karena adanya asimetri informasi. Asimetri
informasi merupakan suatu kondisi dimana pihak manajemen lebih banyak mengetahui
kondisi internal perusahaan dibandingkan principal (shareholder). Hal seperti ini yang
dapat menyebabkan menurunnya performa perusahaan.
Namun jumlah dewan direksi pada seluruh perusahaan property dan real estate
yang digunakan dalam sampel penelitian periode 2015-2018 telah sesuai dengan UUPT
Pasal 97 yang mengatakan bahwa suatu perusahaan harus memiliki paling kurang 2
(dua) orang anggota direksi dalam perusahaannya. Berdasarkan hasil pengujian dalam
penelitian ini juga dapat dibuktikan bahwa perusahaan yang memiliki jumlah dewan
direksi yang banyak, tidak mengurangi pihak manajemen dalam mengungkapkan
informasi mengenai intellectual capital, dimana perusahaan tersebut tetap
mengungkapkan intellectual capital dalam kategori luas. Artinya dengan jumlah dewan
direksi yang besar dapat meningkatkan pemantauan dalam menangani aktivitas
perusahaan, hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki jumlah dewan direksi yang
banyak merupakan perusahaan-perusahaan property dan real estate yang unggul dan
banyak memiliki segmen usaha dan proyek yang banyak sehingga membutuhkan
direksi yang banyak untuk membantu mengendalikan perusahaan.
Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Intellectual
Capital
Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk melihat pengaruh proporsi komisaris
independen terhadap pengungkapan intellectual capital. Berdasarkan hasil uji t pada
Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai koefisien proporsi komisaris independen sebesar
0,1477, artinya apabila proporsi komisaris independen bertambah 1 orang maka
pengungkapan intellectual capital akan naik sebesar 0,1477. Selain itu pada Tabel 3
menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel proporsi komisaris independen sebesar
0,166, artinya nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 yang berarti H₀ ditolak atau
tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara komisaris independen terhadap
pengungkapan intellectual capital.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen pada
perusahaan property dan real estate periode 2015-2018 tidak dapat meningkatkan
pengungkapan intellectual capital. Hal ini disebabkan oleh proporsi komisaris
independen pada sebuah perusahaan masih belum mampu untuk memberikan arahan
kepada pihak manajemen dalam transparansi laporan perusahaan terhadap publik.
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 yang
mewajibkan suatu perusahaan untuk memiliki komisaris independen paling kurang
30% dari total dewan komisarisnya, namun pada kenyataannya masih ada perusahaan
property dan real estate tahun 2015-2018 yang hanya memiliki 25% dewan komisaris
independen pada perusahaannya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa
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masih ada perusahaan property dan real estate yang memiliki komisaris sebesar 25%.
Dari jumlah komisaris independen tersebut dapat dikatakan bahwa pengungkapan
intellectual capital pada perusahaan belum berjalan maksimal baik itu perusahaan besar
atau perusahaan kecil.
Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Intellectual Capital
Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk melihat pengaruh konsentrasi
kepemilikan terhadap pengungkapan intellectual capital. Pada Tabel 3 menunjukkan
bahwa variabel konsentrasi kepemilikan memiliki nilai koefisien sebesar 0,1306,
artinya apabila konsentrasi kepemilikan mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka
pengungkapan intellectual capital akan naik sebesar 0,1306%. Kemudian pada Tabel 3
menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel konsentrasi kepemilikan yaitu sebesar
0,012, artinya nilai signifikansi konsentrasi kepemilikan kurang dari 0,05. Hal itu
menunjukkan bahwa H₀ diterima atau variabel konsentrasi kepemilikan
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan intellectual capital. Berdasarkan
persamaan model regresi, pengaruh konsentrasi kepemilikan merupakan pengaruh
positif yang ditunjukkan oleh tanda operasi yang menyatakan hubungan yang
berbanding lurus. Semakin besar kepemilikan saham perusahaan maka semakin besar
pula power voting dalam pengambilan keputusan sehingga berpengaruh terhadap
pengungkapan intellectual capital. Tingginya asimetri informasi juga menyebabkan
pemegang saham pengendali mendorong manajemen untuk meningkatkan
pengungkapan intellectual capital perusahaannya.
Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan Intellectual Capital
Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk melihat pengaruh leverage terhadap
pengungkapan intellectual capital. Berdasarkan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa
pada variabel leverage memiliki nilai koefisiensi regresi sebesar 0,0409, artinya apabila
leverage mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka pengungkapan intellectual capital
akan naik sebesar 0,0409%. Selain itu pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai
signifikansi variabel leverage sebesar 0,041, artinya nilai signifikansi lebih kecil dari
0,05. Penelitian ini membuktikan bahwa H₀ diterima atau leverage berpengaruh
terhadap pengungkapan intellectual capital.
Pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel leverage bersifat anomali. Hal
ini disebabkan karena nilai koefisien variabel leverage bersifat positif, artinya apabila
tingkat leverage naik maka pengungkapan intellectual capital juga akan meningkat.
Pada kenyataannya, semakin tinggi tingkat leverage (DER), berarti komposisi hutang
perusahaan juga semakin tinggi sehingga jika perusahaan tidak dapat melunasi
hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan akan mengakibatkan semakin
tinggi beban bunga yang dimiliki perusahaan akibat penumpukan hutang. Namun
perusahaan property dan real estate merupakan perusahaan yang memiliki sifat dasar
berhutang dalam membiayai operasional perusahaannya. Hal ini bertujuan untuk
memaksimalkan keuntungan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Hutang
merupakan solusi terbaik ketika pendanaan modal sendiri dianggap kurang atau tidak
mampu lagi untuk membiayai operasional perusahaan. Oleh sebab itu sangat wajar jika
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perusahaan property dan real estate memiliki tingkat leverage yang tinggi. Dalam
penelitian ini juga dapat dibuktikan jika pada perusahaan property dan real estate yang
memiliki leverage yang tinggi, tidak berkaitan dengan pengungkapan intellectual
capital yang dilakukan manajemen. Menurut (Daromes & Gosal, 2011) Perusahaan
yang memiliki proporsi utang yang tinggi dalam struktur modalnya akan menanggung
biaya keagenan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang proporsi
utangnya kecil. Untuk mengurangi cost agency tersebut, manajemen perusahaan dapat
mengungkapkan lebih banyak informasi yang diharapkan akan semakin meningkat
seiring dengan semakin tingginya tingkat leverage.
Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Intellectual Capital
Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk melihat pengaruh profitabilitas terhadap
pengungkapan intellectual capital. Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 3 menunjukkan
bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,0048, artinya apabila profitabilitas mengalami
kenaikan sebesar 1 persen maka pengungkapan intellectual capital akan naik sebesar
0,0048%. Selain itu pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel
profitabilitas sebesar 0,982, artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka
penelitian ini membuktikan bahwa H₀ ditolak atau variabel profitabilitas tidak
berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual capital.
Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak
mempengaruhi pengungkapan intellectual capital suatu perusahaan. Perusahaan dengan
tingkat profitabilitas yang tinggi akan melakukan pengungkapan intellectual capital
yang luas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kemampuan
manajemen dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan
biaya. Dimana rata-rata profitabilitas perusahaan property dan real estate tahun 20152018 selalu mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak
begitu berhasil karena tidak efisien dan tidak efektifnya produksi, distribusi, keuangan
atau manajemen umum, yaitu kondisi umum perusahaan yang tidak menguntungkan
atau kelebihan investasi dalam aktiva. Sejak tahun 2014 pertumbuhan sektor property
setiap tahunnya cenderung melambat, dikarenakan penurunan daya beli masyarakat
untuk membeli produk property menurun. Hal ini disebabkan oleh naiknya kebutuhan
biaya hidup mengakibatkan masyarakat lebih menyimpan uang atau berinvestasi pada
produk mata uang asing atau produk perbankan lainnya daripada sektor property.
Dampak dari turunnya minat masyarakat dalam membeli produk property ini
mengakibatkan perusahaan property dan real estate mengalami kesulitan untuk
menjual produknya, sehingga tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah
ditentukan. Meskipun tanah dan bangunan dapat digunakan oleh perusahaan property
dan real estate dalam melunasi hutangnya, tetapi aktiva tersebut tidak dapat
dikonversikan ke dalam kas dalam waktu yang singkat, sehingga banyak pengembang
tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Semakin tingginya
tingkat utang yang dimiliki perusahaan mengakibatkan menurunnya profitabilitas
perusahaan.
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Uji F
Analisis Uji statistik F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen
secara bersama-sama. Hasil uji statistik F disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:
Tabel 4
Uji F
Uji

F

Prob > F

F-test

4,02

0,0021

Sumber: Pengolahan data dengan STATA 15.1

Dilihat dari hasil penelitian pada Tabel 4 bahwa nilai F sebesar 4,02 dengan
signifikansi 0,0021. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil daripada 0,05. Artinya,
terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap
intellectual capital serta tingkat kesalahan sangat kecil sehingga penelitian ini dianggap
layak untuk dilanjutkan.
Uji Koefisien Determinasi
Uji koefisien determinasi ( ) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil Uji koefisien
determinasi disajikan pada Tabel 5 sebagai berikut:
Tabel 5
Uji Koefisien Determinasi
Uji
Koefisien Determinasi

R-square
0,1455

Sumber: Pengolahan Data Dengan STATA 15.1

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai R-square atau koefisien model
pada hasil penelitian ini adalah sebesar 0,1455. Nilai tersebut menunjukkan besarnya
kontribusi pengaruh variabel independen yaitu jumlah dewan direksi, proporsi
komisaris independen, dan konsentrasi kepemilikan secara bersama-sama terhadap
pengungkapan intellectual capital. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa jumlah dewan
direksi, proporsi komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, profitabilitas, dan
leverage dapat mempengaruhi intellectual capital sebesar 0,1455 atau 14,55%
sedangkan 85,45% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Simpulan dari penelitian ini sebagai berikut:
1.

Jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual capital.
Berdasarkan UUPT Pasal 97 yang mengatakan bahwa suatu perusahaan harus
memiliki paling kurang 2 (dua) orang anggota direksi dalam perusahaannya.
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2.

3.

4.

5.

Perusahaan sektor property dan real estate tahun 2015-2018 telah memenuhi
peraturan tersebut. Artinya semakin banyak jumlah dewan direksi di dalam sebuah
perusahaan berpengaruh terhadap luasnya pengungkapan intellectual capital.
Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan
intellectual capital. Hal ini disebabkan oleh proporsi komisaris independen pada
sebuah perusahaan property dan real estate masih belum mampu untuk
memberikan arahan kepada pihak manajemen dalam transparansi laporan
perusahaan terhadap publik. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
33/POJK.04/2014 yang mewajibkan suatu perusahaan untuk memiliki komisaris
independen paling kurang 30% dari total dewan komisarisnya, namun pada
kenyataannya masih ada perusahaan property dan real estate tahun 2015-2018 yang
hanya memiliki 25% dewan komisaris independen pada perusahaannya, sehingga
pengungkapan intellectual capital pada perusahaan belum berjalan maksimal.
Konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual
capital. Semakin besar kepemilikan saham perusahaan maka semakin besar pula
power voting dalam pengambilan keputusan sehingga berpengaruh terhadap
pengungkapan intellectual capital. Tingginya asimetri informasi juga menyebabkan
pemegang saham pengendali mendorong manajemen untuk meningkatkan
pengungkapan intellectual capital perusahaannya.
Leverage berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual capital. Peningkatan
leverage (DER) yang tinggi dikarenakan perusahaan property dan real estate lebih
banyak menggunakan dana yang berasal dari utang untuk pembiayaannya, namun
hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan tingkat leverage yang tinggi, tidak
berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual capital pada suatu perusahaan.
Artinya walaupun perusahaan memiliki komposisi hutang yang tinggi tidak ada
kaitannya dengan pengungkapan intellectual capital perusahaan.
Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual capital.
Meskipun tanah dan bangunan dapat digunakan oleh perusahaan property dan real
estate dalam melunasi hutangnya, tetapi aktiva tersebut tidak dapat dikonversikan
ke dalam kas dalam waktu yang singkat, sehingga banyak pengembang tidak dapat
melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Semakin tingginya tingkat
utang yang dimiliki perusahaan mengakibatkan menurunnya profitabilitas
perusahaan. Namun profitabilitas tidak mempengaruhi pengungkapan intellectual
capital karena rasio profitabilitas perusahaan yang rendah justru akan berusaha
meningkatkan modal dengan sebaik mungkin, dengan lebih banyak melakukan
pengungkapan informasi intellectual capital dalam laporan tahunannya.

Keterbatasan
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu objek penelitian yang relatif
terbatas, pada penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan sector property dan real
estate saja, sehingga sampel yang digunakan masih kurang luas cakupannya dan belum
menggeneralisasi hasil. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini juga
hanya terbatas pada beberapa mekanisme corporate governance, peneliti belum
menambahkan variabel lain yang mungkin juga berpengaruh terhadap pengungkapan
intellectual capital.
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Saran
Berdasarkan pembahasan, kesimpulan, dan keterbatasan yang telah diuraikan
dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:
1.

2.

3.

Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan jenis industri lain yang berbeda
dan
penambahan
periode
pelaporan
sehingga
diharapkan
dapat
menggeneralisasikan hasil penelitian.
Peneliti Selanjutnya diharapkan menambahkan beberapa variabel baru
mekanisme corporate governance lainnya seperti kepemilikan manajerial, komite
audit, frekuensi rapat komite audit, komite nominasi dan remunerasi.
Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan pengembangan dan penyesuaian
konsep Intellectual Capital yang sudah di modifikasi dengan kondisi terbaru
sehingga penelitiannya dapat lebih luas dan sesuai cakupannya dengan
pengungkapan di laporan tahunan yang ada.
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