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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2015 yang berjumlah 42 perusahaan. Sampel perusahaan tersebut 

dipilih dengan menggunakan purposive sampling method. Setelah dilakukan 

seleksi pemilihan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan maka 

terdapat 7 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria yaitu PT Bank Agris 

Tbk, PT Bank Harda International Tbk, PT Bank Yudha Bakti Tbk,PT Bank 

Ganesha Tbk, PT Bank Ina Perdana Tbk, PT Bank Dinar Indonesia Tbk, dan 

PT Bank Panin Syariah Tbk. Dari total perusahaan yang tidak memenuhi 

kriteria tersebut jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sebanyak 35 

perusahaan. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 

105 perusahaan (35 x 3). 

Tabel 4.1 

Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian 

No Keterangan Jumlah 

1 Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2015 

42 

2 Perusahaan perbankan yang tidak secara lengkap 

berturut-turut terdaftar dan mempublikasikan 

laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia per 31 

Desember 2013 sampai dengan per 31 Desember 

2015 

(7) 
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3 Perusahaan perbankan yang tidak memiliki 

kelengkapan data penelitian 

(0) 

4 Perusahaan yang tidak menyajikan laporan 

keuangannya dalam satuan rupiah 

(0) 

 Jumlah Perusahaan Sampel 35 

Sumber : Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia 

4.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

atau deskripsi suatu data. Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif 

dilihat menggunakan nilai minimun, nilai maksimum, rata-rata dan standar 

deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat 

dalam tabel 4.2 dibawah ini : 

Tabel 4.2 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ICD 105 ,1795 ,6282 ,371563 ,0915980 

KM 105 ,0000 ,7207 ,025736 ,1216221 

SIZE 105 20,13 34,44 31,0538 2,22677 

LEV 105 ,0896 ,9479 ,848664 ,1041816 

PROF 105 -,1001 ,2343 ,016617 ,0469198 

AGE 105 6 74 38,77 16,957 

KI 105 ,33 1,00 ,5669 ,10609 

Valid N (listwise) 105     

Sumber : Hasil Olah Data Sekunder, 2017 

Dari hasil analisis statistik deskriptif pada tabel diatas, maka kesimpulan yang 

dapat ditarik adalah sebagai berikut : 

1 Nilai minimum intellectual capital disclosure adalah sebesar 0,1795 yang 

diperoleh PT Bank BRI Agro Niaga Tbk dan PT Bank ICB Bumi Putra 
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Tbk. Hal ini dapat  diartikan bahwa nilai pengungkapan paling rendah 

adalah sebesar 0,1795 atau 17,95%. Sedangkan nilai maksimum 

intellectual capital disclosure adalah sebesar 0,6282 yang diperoleh oleh 

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai 

pengungkapan paling tinggi adalah sebesar 0,6282 atau 62,82%. Nilai rata-

rata intellectual capital disclosure tahun 2013 sampai dengan 2015 adalah 

sebesar 0,371563 atau 37,1563% dengan standar deviasi sebesar 

0,0915980. Nilai rata-rata tersebut dapat diartikan bahwa sebagian besar 

perusahaan belum mengungkapan secara luas modal intelektual yang 

mereka miliki karena pengungkapan modal intelektual yang dimiliki masih 

di bawah 50%. Hal ini berarti tingkat pengungkapan modal intelektual 

yang dilakukan perusahaan perbankan di Indonesia masih rendah. 

Kebijakan mengenai pengungkapan modal intelektual bersifat sukarela 

dan belum ada standar yang mengatur tentang pengungkapannya sehingga 

tidak menjadi perhatian utama dan kewajiban bagi perusahaan. Selain itu, 

aktivitas pengungkapan modal intelektual membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit. Pertimbangan manfaat dan biaya diterapkan untuk mencapai 

manfaat yang leih besar dan aktivitas pengungkapan modal intelektual 

dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan 

pengungkapan modal intelektual tersebut. 

2 Nilai minimum struktur kepemilikan manajerial adalah sebesar 0,0000 

yang diperoleh dari beberapa perusahaan. Sedangkan nilai maksimum 

struktur kepemilikan manajerial adalah sebesar 0,7207 yang diperoleh PT 
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Bank Mitraniaga Tbk. Nilai rata-rata struktur kepemilikan manajerial pada 

tahun 2013-2015 adalah sebesar 0,025736 dengan standar deviasi struktur 

kepemilikan manajerial sebesar 0,1216221. 

3 Nilai minimum ukuran perusahaan adalah sebesar 20,13 yang diperoleh 

dari PT Bank Capital Indonesia Tbk. Sedangkan nilai maksimum ukuran 

perusahaan adalah sebesar 34,44 yang diperoleh dari PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk. Nilai rata-rata ukuran perusahaan pada tahun 2013-2015 

adalah sebesar 31,0538 dengan standar deviasi ukuran perusahaan adalah 

sebesar 2,22677. Hasil ini dapat diartikan bahwa nilai standar deviasi 

ukuran perusahaan lebih kecil dari nilai rata-ratanya, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kapitalisasi pasar perusahaan relative kecil. 

4 Nilai minimum leverage adalah sebesar 0,0896 yang diperoleh dari PT 

Bank Mega Tbk. Sedangkan nilai maksimum leverage perusahaan adalah 

sebesar 0,9479 yang diperoleh dari PT Bank Pundi Indonesia Tbk. Nilai 

rata-rata leverage pada tahun 2013-2015 adalah sebesar 0,848664 dengan 

standar deviasi leverage adalah sebesar 0,1041816. Hasil ini dapat 

diartikan bahwa dalam struktur modal, tingkat jumlah utang yang 

digunakan perusahaan dalam membiayai kegiatan operasinya masih dapat 

dikendalikan oleh perusahaan, sehingga memperoleh resiko keuangan 

yang dihadapi perusahaan adalah sebesar 84,8664%. 

5  Nilai minimum profitabilitas adalah sebesar -0,1001 yang diperoleh dari 

PT Bank ICB Bumi Putra Tbk. Sedangkan nilai maksimum profitabilitas 

perusahaan adalah sebesar 0,2343 yang diperoleh dari PT Bank Negara 
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Indonesia Tbk. Nilai rata-rata profitabilitas pada tahun 2013-2015 adalah 

sebesar 0,016617 dengan standar deviasi profitabilitas adalah sebesar 

0,0469198. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba adalah sebesar 1,6617%. 

6 Nilai minimum umur perusahaan adalah sebesar 6 yang diperoleh dari PT 

Bank Windu Kentjana International Tbk. Sedangkan nilai maksimum 

umur perusahaan adalah sebesar 74 yang diperoleh dari PT Bank NISP 

OCBC Tbk. Nilai rata-rata umur perusahaan pada tahun 2013-2015 adalah 

sebesar 38,77 dengan standar deviasi umur perusahaan adalah sebesar 

16,957. 

7 Nilai minimum komisaris independen adalah sebesar 0,33 yang diperoleh 

dari PT Bank Mutiara Tbk. Sedangkan nilai maksimum komisaris 

independen adalah sebesar 1 yang diperoleh dari PT Bank Himpunan 

Saudara 1906 Tbk. Nilai rata-rata komisaris independen pada tahun 2013-

2015 adalah sebesar 0,5669 dengan standar deviasi komisaris independen 

adalah sebesar 0,10609.  

4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah didalam model regresi 

variabel bebas dan variabel terikat keduanya mempunyai distribusi normal 

ataukah tidak. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal maka 

digunakan pengujian One Sample Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov 
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Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji 

normalitasnya) dengan distribusi normal baku. 

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji kolmogorov smirnov 

dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini : 

 Tabel 4.3 

  Hasil Uji Kolmogorov Smirnov 

 Unstandardized 

Residual 

N 105 

Normal Parametersa,b 
Mean 0,000 

Std. Deviation ,07497404 

Most Extreme Differences 

Absolute ,049 

Positive ,049 

Negative -,039 

Kolmogorov-Smirnov Z ,500 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,964 

 Sumber: Hasil Olah Data Sekunder, 2017 

Dari hasil uji kolmogorov-smirnov diatas, dihasilkan nilai Asymp.Sig 

(2-tailed) sebesar 0,964. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual 

dalam model regresi ini terdistribusi normal karena nilai Asymp.sig (2-tailed) 

diatas 0,05 dan model regresi tersebut layak untuk analisis selanjutnya. 

4.3.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditunjukkan untuk menguji 

apakah ditemukannya korelasi antar variabel bebas (variabel independen) di 

dalam model regresi. Uji multikolinieritas dilakukan dengan cara melihat 

nilai tolerance dan nilai VIF, jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 



  

50 
 

maka tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi tersebut. Hasil 

uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini : 

 Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

KM ,944 1,059 

SIZE ,841 1,189 

LEV ,926 1,080 

PROF ,896 1,116 

AGE ,815 1,227 

KI ,907 1,103 

  Sumber : Hasil Olah Data Sekunder, 2017 

Dari hasil analisis uji multikolinearitas diatas, dihasilkan nilai 

tolerance > 0,1 dan nilai VIF <10. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi ini dan dapat 

digunakan untuk analisis selanjutnya. 

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak 

sama untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Pengujian 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplots, 

jika grafik terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar diatas maupun 

dibawah angka 0 sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 

regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.1 dibawah 

ini : 
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Gambar 4.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber : Hasil Olah Data Sekunder, 2017 

 

Dari hasil analisis uji heteroskedastisitas diatas, pada grafik 

scatterplots terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar diatas 

maupun dibawah angka 0 sumbu Y. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi dan dapat 

digunakan untuk analisis selanjutnya. 
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4.3.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 pada persamaan 

regresi linier. Apabila terjadi korelasi maka menujukkan adanya masalah 

autokorelasi. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model 

regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji durbin watson. Nilai D-

W dari model regresi berganda terpenuhi jika nilai du < dihitung < d4-du. 

Hasil analisis uji autokorelasi dengan uji durbin watson adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.5 

 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Mo

del 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,513
a
 ,263 ,218 ,07726 1,927 

 Sumber : Hasil Olah Data Sekunder, 2017 

 

Dari hasil pada tabel diatas, dihasilkan durbin Watson sebesar 1,927. 

Nilai ini akan dibandingkan dengan DW tabel dengan jumlah atau n sampel 

105, jumlah variabel bebas atau k 6 dan tingkat kepercayaan 5% di dapat nilai 

batas bawah (dl) = 1,5634  dan batas atas (du) = 1,8037. Oleh karena nilai 

DW sebesar 1,927 berada diantara batas atas (du) = 1,8037 dan (4-du) = 

2,1963, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi karna du < (4-du). 
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4.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk pengujian hipotesis digunakan uji regresi linier berganda untuk 

menguji pengaruh kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, leverage, 

profitabilitas, umur perusahaan, dan komisaris independen terhadap 

pengungkapan modal intelektual. Hasil analisis regresi linier berganda dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.6  

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Sumber : Hasil Olah Data Sekunder, 2017 

Dari hasil analisis regresi linier berganda di atas, maka model 

persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

ICD=                                       

                              

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,118 ,112  -1,056 ,294 

KM -,056 ,062 -,082 -,911 ,365 

SIZE ,015 ,004 ,403 4,238 ,000 

LEV ,025 ,079 ,029 ,317 ,752 

PROF ,371 ,163 ,210 2,279 ,025 

AGE ,001 ,000 ,011 ,111 ,912 

KI ,038 ,079 ,044 ,480 ,633 
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Dari hasil model persamaan regresi diatas, maka kesimpulan yang 

dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1 Nilai intercept konstanta sebesar -0,118. Hasil ini dapat diartikan bahwa 

apabila besarnya nilai seluruh variabel independen adalah 0, maka 

besarnya nilai intellectual capital disclosure akan sebesar -0,118. 

2 Nilai koefisien regresi variabel struktur kepemilikan manajerial sebesar -

0,056. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila nilai variabel struktur 

kepemilikan manajerial naik satu satuan maka intellectual capital 

disclosure akan mengalami penurunan sebesar 0,056 dengan asumsi 

semua variabel independen lain konstan. 

3 Nilai koefisien regresi variabel ukuran perusahaan sebesar 0,015. Hasil 

tersebut dapat diartikan bahwa apabila nilai variabel ukuran perusahaan 

naik satu satuan maka intellectual capital disclosure akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,015 dengan asumsi semua variabel independen lain 

konstan. 

4 Nilai koefisien regresi variabel leverage sebesar 0,025. Hasil tersebut 

dapat diartikan bahwa apabila nilai variabel leverage naik satu satuan 

maka intellectual capital disclosure akan mengalami peningkatan sebesar 

0,025 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan. 

5 Nilai koefisien regresi variabel profitabilitas sebesar 0,371. Hasil tersebut 

dapat diartikan bahwa apabila nilai variabel profitabilitas naik satu satuan 

maka intellectual capital disclosure akan mengalami peningkatan sebesar 

0,371 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan. 
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6 Nilai koefisien regresi variabel umur perusahaan sebesar 0,001. Hasil 

tersebut dapat diartikan bahwa apabila nilai variabel variabel umur 

perusahaan naik satu satuan maka intellectual capital disclosure akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,001 dengan asumsi semua variabel 

independen lain konstan. 

7 Nilai koefisien regresi variabel komisaris independen sebesar 0,038. Hasil 

tersebut dapat diartikan bahwa apabila nilai variabel variabel komisaris 

independen naik satu satuan maka intellectual capital disclosure akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,038 dengan asumsi semua variabel 

independen lain konstan. 

4.5 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Pengukuran koefisien determinasi (Adjusted R
2
) dilakukan untuk 

mengetahui persentase pengaruh variabel independen (prediktor) terhadap 

perubahan variabel dependen. Hasil analisis koefisien determinasi adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Analisis Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,513
a
 ,263 ,218 ,07726 

Sumber : Hasil Olah Data Sekunder, 2017 
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Hasil analisis koefisien determinasi dihasilkan nilai koefisien 

determinasi (Adjusted R Square) model penelitian sebesar 0,218. Hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya variasi variabel independen dalam 

mempengaruhi ICD adalah sebesar 21,8% dan sisanya sebesar 78,2% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model 

regresi seperti mekanisme corporate government, kepemilikan institusional, 

dan lain sebagainya. 

4.6 Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. 

Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.6. Adapun hasil pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1 Pengujian Hipotesis Pertama 

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi 

koefisien regresi dari variabel struktur kepemilikan manajerial. Hipotesis 

pertama penelitian ini menyatakan bahwa struktur kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif terhadap intellectual capital disclosure. Besarnya 

koefisien regresi struktur kepemilikan manajerial yaitu -0,056 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,365. Pada tingkat signifikansi α = 5%, maka koefisien 

tersebut tidak signifikan karena signifikansi 0,365 > 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap intellectual capital disclosure. Sehingga hipotesis 

pertama penelitian ini tidak terbukti. 
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Hasil ini membuktikan bahwa struktur kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap intellectual capital disclosure karena dari hasil analisis 

deskriptif menunjukan bahwa tingkat rata-rata kepemilikan manajerial 

sebesar 0,02573590 atau 2,57359%. Kepemilikan manajerial yang rendah 

masih akan menyebabkan konflik agensi. Jika manajer memiliki proporsi 

tingkat saham yang lebih tinggi di perusahaan mungkin saja mereka akan 

memiliki kepentingan yang cenderung sama dengan pemegang saham di 

perusahaan. Dengan adanya penyatuan kepentingan tersebut konflik keagenan 

akan berkurang dan manajemen akan lebih termotivasi memenuhi 

kepentingan pemegang saham dengan cara melakukan pengungkapan 

informasi yang lebih luas salah satunya pengungkapan modal intelektual. 

Apabila pengungkapan modal intelektual di perusahaan tinggi maka konflik 

keagenan juga akan berkurang dan perusahaan dapat meminimalisir adanya 

tingkat asimetri informasi. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Pratignya & Khafid (2015) yang menyimpulkan bahwa struktur 

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap 

pengungkapan modal intelektual. 

2 Pengujian Hipotesis Kedua 

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian 

signifikansi koefisien regresi dari variabel ukuran perusahaan. Hipotesis 

pertama penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap intellectual capital disclosure. Besarnya koefisien regresi 
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ukuran perusahaan yaitu 0,015 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Pada 

tingkat signifikansi α = 5%, maka koefisien tersebut signifikan karena 

signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap intellectual capital 

disclosure. Sehingga hipotesis kedua penelitian ini terbukti.  

Hasil ini membuktikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, 

semakin luas pula pengungkapan modal intelektual. Perusahaan yang 

memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar cenderung menjadi sorotan 

publik sehingga perusahaan tersebut harus memberikan pandangan yang baik 

di mata publik salah satunya mengungkapan modal intelektual perusahaan. 

Selain itu, perusahaan besar biasanya memiliki investor yang lebih banyak 

yang mana investor biasanya menuntut perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan informasi yang lebih luas baik pengungkapan wajib maupun 

pengungkapan sukarela, salah satunya pengungkapan modal intelektual. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Faradina (2015), Setianto 

dan Purwanto (2014), Ghosh & Mondal (2014) dan Susilowati dkk (2014) 

yang menemukan hasil bahwa bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap intellectual capital disclosure. 

3 Pengujian Hipotesis Ketiga 

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian 

signifikansi koefisien regresi dari variabel leverage. Hipotesis pertama 

penelitian ini menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap 

intellectual capital disclosure. Besarnya koefisien regresi leverage yaitu 
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0,025 dan nilai signifikansi sebesar 0,752. Pada tingkat signifikansi α = 5%, 

maka koefisien tersebut tidak signifikan karena signifikansi 0,752 > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa leverage tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap intellectual capital disclosure. Sehingga hipotesis 

ketiga penelitian ini tidak terbukti. 

Hal ini menandakan bahwa tingkat leverage yang tinggi tidak searah 

dengan modal intelektual yang diungkapkan, karena perusahaan ingin 

menjaga reputasinya sehingga ketidakoptimalan dalam pengelolaan rasio 

leverage tidak banyak diketahui oleh pihak eksternal. Alasan lain terkait, 

leverage tidak berpengaruh terhadap intellectual capital disclosure (ICD) 

karena manajemen ingin kinerjanya dinilai baik, sehingga kadangkala 

manajemen hanya memberikan informasi yang dianggapnya baik dan ketika 

rasio leverage tinggi perusahaan cenderung tidak memberikan informasi yang 

benar atau tidak lengkap kepada stakeholder. Sehingga leverage yang tinggi 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nugroho (2012), 

Faradina (2015), dan Mentari dan Wijana (2016) yang menemukan hasil 

bahwa bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap intellectual capital 

disclosure. 

4 Pengujian Hipotesis Keempat 

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian 

signifikansi koefisien regresi dari variabel profitabilitas. Hipotesis pertama 

penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap 
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intellectual capital disclosure. Besarnya koefisien regresi profitabilitas yaitu 

0,371 dan nilai signifikansi sebesar 0,025. Pada tingkat signifikansi α = 5%, 

maka koefisien tersebut signifikan karena signifikansi 0,025 < 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap intellectual capital disclosure. Sehingga hipotesis keempat 

penelitian ini terbukti. 

Hasil ini membuktikan bahwa semakin besar tingkat profitabilitas 

maka akan semakin luas pula pengungkapan modal intelektualnya. 

Perusahaan cenderung melakukan pengungkapan terhadap hal yang 

dianggapnya baik. Dalam hal ini profitabilitas dianggap sebagai hal yang baik 

dan perlu diungkapkan karna menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Selain itu, perusahaan yang memiliki profitabilitas yang 

tinggi dapat menggunakan pengungkapan modal intelektual untuk 

membedakan dengan perusahaan lain yang kurang menguntungkan.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Susilowati dkk (2014), 

Pratignya dan Khafid (2015) dan Mentari dan Wijana (2016) yang 

menemukan hasil bahwa bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

intellectual capital disclosure. 

5 Pengujian Hipotesis Kelima 

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian 

signifikansi koefisien regresi dari variabel umur perusahaan. Hipotesis 

pertama penelitian ini menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh 

positif terhadap intellectual capital disclosure. Besarnya koefisien regresi 
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umur perusahaan yaitu 0,001 dan nilai signifikansi sebesar 0,912. Pada 

tingkat signifikansi α = 5%, maka koefisien tersebut tidak signifikan karena 

signifikansi 0,912 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa umur 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap intellectual capital 

disclosure. Sehingga hipotesis kelima penelitian ini tidak terbukti. 

Dari hasil analisis data diatas, dapat disimpulkan bahwa umur 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap intellectual capital 

disclosure. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis pertama dan 

setelah menganalisis data banyak perusahaan dengan umur yang tua maupun 

yang muda melakukan pengungkapan modal intelektual hampir sama. Hasil 

ini juga disebabkan karena pengungkapan modal intelektual masih bersifat 

sukarela dan belum ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut 

sehingga baik perusahaan yang sudah tua maupun yang masih muda tidak 

terdapat kewajiban untuk mengungkapkan modal intelektual. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Faradina (2015), Susilowati dkk (2014), Mentari dan Wijana (2016) dan 

Nugroho (2012) yang menemukan hubungan tidak signifikan umur 

perusahaan terhadap intellectual capital disclosure. 

6 Pengujian Hipotesis Keenam 

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian 

signifikansi koefisien regresi dari variabel komisaris independen. Hipotesis 

pertama penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap intellectual capital disclosure. Besarnya koefisien regresi komisaris 
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independen yaitu 0,038 dan nilai signifikansi sebesar 0,633. Pada tingkat 

signifikansi α = 5%, maka koefisien tersebut tidak signifikan karena 

signifikansi 0,633 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa komisaris 

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap intellectual capital 

disclosure. Sehingga hipotesis keenam penelitian ini tidak terbukti. 

Hal ini bertentangan dengan teori dasarnya, karena seharusnya 

keberadaan komisaris independen mendukung prinsip responsibilitas untuk 

mengungkapkan modal intelektual dalam penerapan corporate governance, 

yang mengharuskan perusahaan memberikan informasi yang lebih baik 

sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Meskipun 

Bursa Efek Indonesia telah mengatur jumlah keberadaan komisaris 

independen tetapi tidak ada keharusan bagi perusahaan terdaftar untuk 

mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan modal intelektual. Alasan 

lain terkait komisaris independen tidak mempengaruhi intellectual capital 

disclosure (ICD) karena tingkat konservatitisme. Konservatitisme adalah 

kualitas angka-angka yang dilaporkan dineraca atau laba dalam laporan L/R. 

Dengan komisaris yang besar, maka tugas dan wewenangnya mengawasi 

manajemen tidak optimal sehingga tingkat konservatitisme menyebabkan 

tidak optimal, ketidak optimalan hasil mengakibatkan tidak optimal pula 

informasi yang diungkap. Oleh karena itu, komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap intellectual capital disclosure.  



  

63 
 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Susilowati dkk (2014) dan Nugroho (2012) yang menemukan hubungan tidak 

signifikan komisaris independen terhadap intellectual capital disclosure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


