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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 

berputus dari rahmat Allah melainkan orang orang yang kufur” 

(QS Yusuf : 87) 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”  

(QS Al Insyirah:  5) 
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 Bapak dan Ibu tercinta 

 Kakak dan adik tersayang 

 Sahabat dan teman-temanku tercinta 
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INTISARI 
 

Seiring perkembangan era ekonomi yang berbasis pengetahuan saat ini, aset 

tak berwujud dalam bentuk Intellectual Capital sangat berperan penting dalam 

menciptakan nilai perusahaan. Ilmu pengetahuan menjadi salah satu kunci ekonomi 

bahkan bisa menjadi satu satunya sumber daya dalam mencapai keunggulan yang 

kompetitif.  Intellectual Capital (modal intelektual) adalah asset tidak berwujud 

berupa sumber daya informasi serta pengetahuan yang berfungsi untuk 

meningkatkan kemampuan bersaing serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

Meningkatnya intellectual capital maka daya saing perusahaan di pasar saham akan 

meningkat, apabila daya saing perusahaan meningkat maka dapat menguntungkan 

bagi perusahaan sehingga nilai perusahaan juga dapat meningkat. Dengan 

meningkatnya nilai saham pada perusahaan tersebut maka akan mendorong investor 

untuk menanamkan dananya pada perusahaan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan 

terhadap pengungkapan Intellectual Capital prusahaan dan kualitas komite audit 

sebagai pemoderasinya. Pengukuran modal intelektual dalam pengungkapan 

perusahaan terhadap penelitian ini menggunakan indeks yang dikembangkan oleh 

Khafid dan alifia (2018). Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

manajerial, institusional, pemerintah, dan kepemilikan asing. Variabel moderasi 

dalam penelitian ini adalah kualitas komite audit. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah pengungkapan modal intelektual. Populasi penelitian ini 

adalah perusahaan IC Intensive yang terdaftar di BEI pada tahun 2018. Sebanyak 

117 data sampel perusahaan diolah yang termasuk kedalam kriteria penelitian. 
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Teknis analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi 

klasik, moderated regression analysis atau MRA, dan uji kebaikan model dengan 

bantuan IBM SPSS versi 26. 

Pengujian asumsi klasik data yang digunakan berdistribusi normal, tidak 

terjadi korelasi, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Moderated Regreesion 

Analysis memperoleh hasil persamaan regresi kepemilikan manajerial, kualitas 

komite audit memoderasi kepemilikan institusional, kualitas komite audit 

memoderasi kepemilikan pemerintah, kualitas komite audit memoderasi 

kepemilikan asing terhadap pengungkapan Intellectual Capital mempunyai nilai 

positif terhadap pengungkapan Intellectual Capital, sedangkan kepemilikan 

institusional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, dan kualitas komite audit 

memoderasi kepemilikan mempunyai nilai negatif terhadap pengungkapan 

Intellectual Capital. Uji F berpengaruh secara simultan. Uji t memperoleh hasil 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan 

pemerintah, dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

Intellectual Capital. Kualitas komite audit terbukti tidak memoderasi kepemilikan 

manajerial, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing namun terbukti 

memoderasi kepemilikan institusional. 
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