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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO: 

 

„Jangan korebankan prinsip demi toleransi” 

“Jadilah manusia yang bermanfaat untuk sekitar, walaupun pintar tak bermanfaat 

sia-sialah kepintaran tersebut” 

“Yang terbaik tak selalu harus jadi yang terdepan. Yang terbaik adalah yang 

mampu membantu sebanyak mungkin orang untuk sama-sama berada di depan” 

(Kartinifastuti) 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 

 

Pra Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

 Allah SWT 

 Bapak dan Ibu tercinta 

 Adek tercinta 

 Keluarga tercinta 

 Sahabat dan teman-temanku tercinta 
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INTISARI 

 

Intellectual Capital Disclosure (ICD) mempunyai peran penting bagi 

perusahaan dalam meningkatkan daya saing perusahaankarena melalui 

pengungkapan intellectual capital dapat memprediksi secara lebih tepat mengenai 

prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Faktor yang diprediksi  

mempengaruhi ICD adalah komisaris independen, konsentrasi kepemilikan, 

komite audit, keahlian keuangan komite audit, profitabilitas dan ukuran 

perusahaan. Penelitian ini mendasarkan pada teori Agensi. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2016-2018 yang diperoleh dari BEI melalui situs website 

www.idx.co.id. Dengan metode purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 

303 observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier 

Berganda menggunakan progam SPSS versi 25.0. 

Berdasarkan pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa Komisaris 

Independen berpengaruh positif signifikan terhadap IntellectualCapital 

Disclosure, Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap Intellectual Capital Disclosure, Komite Audit berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap Intellectual Capital Disclosure, Keahlian Keuangan 

Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap Intellectual Capital 

Disclosure, Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Intellectual 

Capital Disclosure dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap Intellectual Capital Disclosure. 

http://www.idx.co.id/
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian Skripsi 

yang berjudul “Good Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan 

Sebagai Determinan Intellectual Capital Disclosure”. Penyusunan usulan 

penelitian Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan 

menyelesaikan program studi Sarjana (S1) dan mencapai gelar Sarjana Akuntansi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penulisan usulan penelitian 

Skripsi tidak lepas dari bantuan semua pihak, oleh karena itu penulis ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 

1. Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E.,M.Si.,Ph.D selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Akuntansi. 

3. Ibu Dr.Hj.Indri Kartika, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku dosen pembimbingyang 

selalu sabar memberikan arahan, pengetahuan serta motivasi sehingga pra 

skripsi ini dapat terselesaikan. 

4. Seluruh dosen dan staff karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang, yang telah memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan 

sebagai dasar penulisan skripsi ini. 
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5. Kedua orang tua tercinta, adikku Febri yanti dan keluarga yang senantiasa 

memberikan kasih sayang dan do‟a serta motivasi. Semoga Allah SWT 

senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan-Nya. 

6. Keluargaku Nurul, Tri Isma, Alfina, Heri, Edi, dan Muin yang selama ini 

sudah mendoakan, memberi semangat dan  motivasi dalam menyelesaikan 

pra skripsi. 

7. Sahabat-sahabatku yang selalu menjadikan motivasi tersendiri bagi 

penulis“Umu Lailatussa‟adah, Tri Arya Susinta, Sri Wahyuningsih, Sekar 

Ayu Setyaningrum,Salwa Fakhriya dan sahabat-sahabat yang tidak bisa 

kusebut namanya satu per satu.” 

8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian pra skripsi 

ini yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas bantuan yang 

diberikan. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis mengharapkan 

segala bentuk kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih 

sempurna. Dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para 

pembaca. 

Semarang, 24 Februari 2020 

Penulis 
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