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ABSTRAKSI 
 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti secara empiris tentang pengaruh 
intellectual capital, firm size, leverage, profitabilitas, dan komisaris independen terhadap 
pengungkapan intellectual capital. Sampel yang digunakan dalam pelitian ini berjumlah 114 
perusahaan IC intensive yang terdaftar di BEI Tahun 2017 dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Jenis penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari annual report yang telah dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia selama periode 
tahun 2017 yang dapat diakses melalui www.idx.co.id. Analisis data pada penelitian ini 
menggunakan Structural Equation Modeling berbasis  Partial Least Square (SEM-PLS) dengan 
software SmartPLS 3.0. 
 hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh positif signifikan 
terhadap pengungkapan intellectual capital, sedangkan firm size dan komisaris independen 
berpengaruh positif dan tidak seignifikan terhadap pengungkapan intellectual capital, serta 
leverage dan profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapann 
intellectual capital. 
 Nilai R-Square (R2) pada variabel pengungkapan intellectual capital sebesar 0,439 atau 
43,9%. Hal ini berarti variabel pengungkapan intellectual capital dapat dijelaskan oleh variabel 
kinerja intellectual capital, firm size, leverage, profitabilitas, dan komisaris independen sebesar 
43,9% dan sisanya 57,1% dijelaskan oleh variabel lain.  
 
Kata Kunci : Intellctual capital,  Firm size, Leverage, profitabilitas, intellectual capital disclosure, 
komisaris independen. 
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ABSTRACT 
 

This study aims to find out empirical evidence about the effect of intellectual capital, firm 
size, leverage, profitability, and independent commissioners on intellectual capital disclosure. The 
samples used in this report are 114 IC intensive companies listed on the Indonesian Stock 
Exchange in 2017 using a purposive sampling technique. This type of research is a quantitative 
method using secondary data obtained from annual reports that have been published by the 
Indonesia Stock Exchange during the 2017 period which can be accessed through www.idx.co.id. 
Data analysis in this study used Structural Equation Modeling based on Partial Least Square 
(SEM-PLS) with SmartPLS 3.0  

Software. The results of this study indicate that intellectual capital has a significant 
positive effect on intellectual capital disclosure, while independentcommissioners firm size and 
have a positive and not significant effect on intellectual capital disclosure, and leverage and 
profitability have a negative and insignificant effect on intellectual capital disclosure.  

The value of R-Square (R2) in the intellectual capital disclosure variable is 0.439 or 
43.9%. This means that intellectual capital disclosure variables can be explained by the 
performance variable intellectual capital, firm size, leverage, profitability, and independent 
commissioners by 43.9% and the remaining 57.1% is explained by other variables. 

 
Keyword : Intellectual Capital, firm size, leverage, profitability, independent commissioners. 
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INTISARI 

 

Era globalisasi memunculkan persaingan bisnis semakin kompetitif, 
sehingga memaksa perusahaan untuk semakin meningkatkan inovasi terhadap 
pengelolaan bisnis dan strategi bersaing. Perusahaan kategori IC intensive dipilih 
karena perusahaan ini mempunyai lingkup yang luas sehingga banyak modal yang 
terlibat termasuk intellectual capital  terutama dalam hal melihat human capital, 
structural capital, customer capital. penelitian ini bertujuan untuk membuktikan 
secara empiris kinerja intellectual capital, firm size, leverage, profitabilitas dan 
komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual capital 
pada perusahaan IC intensive. 

 Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja 
intellectual capital yang diukur dengan menggunakan metode MVAIC, firm size, 
leverage, profitabilitas, dan komisaris independen.  Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah pengungkapan intellectual capital. Sedangkan sampel dari 
penelitian adalah perusahaan IC intensive ( Otomotif, elektronik, obat-
obatan/farmasi, kosmetik, telekomunikasi, perbankan, institusi keuangan, 
asuransi, iklan & media, pelayanna komputer) tahun 2017. Sedangkan sampel 
yang diambil pada perusahaan IC intensive yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2017. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 
structural equation modeling berbasis partial least square (SEM-PLS) dengan 
software SmartPLS 3.0. 

 Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan SmartPLS 3.0, 
dapat disimpulkan bahwa kinerja intellectual berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pengungkapan intellectual capital. sedangkan firm size dan komisaris 
independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan 
intellectual capital, serta leverage dan profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan  terhadap pengungkapan intellectual capital. 

 Nilai R-Square (R2) pada variabel pengungkapan intellectual capital 
sebesar 0,439 atau 43,9%. Hal ini berarti variabel pengungkapan intellectual 
capital dapat dijelaskan oleh variabel kinerja intellectual capital, firm size, 
leverage, profitabilitas, dan komisaris independen sebesar 43,9% dan sisanya 
57,1% dijelaskan oleh variabel lain. 
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