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ABSTRACT 
 

This research aims to analyze the influence of firm size, leverage, profitability on 

the intellectual capital disclosure. The population of this research are all companies that 

listed in Indeks Kompas 100 Indonesian Stock Exchange (IDX) during 2013-2015. The 

sample was selected using purposive sampling method and obtained 47 companies being 

sampled. This research analyzes the company’s annual report using the method of content 

analysis. Data analysis used descriptive statistics, classical assumption test, and multiple 

linear regression analysis. The result of this study showed that firm size, leverage, 

profitability had no effect to the intellectual capital disclosure. 

 

Keyword : Intellectual Capital Disclosure, Profitability, Firm Size, Leverage.  

 

PENDAHULUAN 

Modal intelektual (Intellectual 

Capital) merupakan kekayaan intelektual 

yang dapat menemukan peluang dan 

mengelola ancaman dalam kehidupan 

perusahaan yang dapat mempengaruhi 

keunggulan bersaing dalam berbagai hal. 

Menurut Setiannto (2014), menyatakan 

bahwa intellectual capital terdiri dari tiga 

elemen utama, yaitu : (1) Human Capital 

(2) Relational Capital (3) Structural 

Capital. Intellectual Capital muncul di 

Indonesia sejak diterbitkannya PSAK No. 

19 (revisi 2010) tentang aset tak berwujud, 

namun tidak disebutkan secara jelas 

mengenai Intellectual Capital. Terdapat 

perubahan pada PSAK tahun 2015 No. 19 

(revisi 2012) tentang aktiva tak berwujud 

yang menjelaskan manfaat dari aset tak 

berwujud dapat mencakup pendapatan dari 

penjualan barang atau jasa, penghematan 

biaya, atau manfaat lain yang berasal dari 

penggunaan aset atas ekuitas perusahaan.  

Berlakunya program MEA 

(Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan 

perdagangan bebas di ASEAN yang 

menghilangkan hambatan perdagangan 

antara individu ataupun perusahaan di 

berbagai negara, hal tersebut membuat 

perusahaan melakukan perubahan strategi 

yang dijalankan untuk tetap dapat mampu 

bersaing. Kemampuan perusahaan untuk 

bersaing tidak hanya dalam kepemilikan 

aset tidak berwujud, tetapi lebih pada 

inovasi, sistem informasi, manajemen 

organisasi dan sumber daya. Oleh karena 

itu, perusahaan semakin berfokus pada 

pentingnya kemampuan dan pengetahuan. 

Peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan konteks Indonesia 

karena adanya peraturan Bapepam Kep-

134/BL/2006 mewajibkan perusahaan 

yang sudah listing di BEI untuk 

melaporkan laporan tahunannya. Laporan  

tahunan tersebut berisikan pengungkapan 

informasi financial dan non-financial baik 

yang bersifat wajib (mandatory) maupun 

suka rela (voluntary). Telah banyak 

pengungkapan wajib yang disyaratkan 

oleh profesi akuntansi terkait dengan 
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physical capital. Sedangkan intellectual 

capital sebagai non-physical capital 

pengungkapannya masih bersifat suka rela.  

Penelitian ini menguji pegaruh 

profitabilitas, ukuran  perusahaan, dan 

leverage terhadap intellectual capital 

disclosure dalam laporan tahunan yang 

objeknya adalah perusahaan manufaktur 

yang masuk perhitungan indeks kompas 

100 di BEI tahun 2013-2015. Penggunaan 

profitabilitas atau kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba yang diukur 

dengan Return On Asset, ukuran 

perusahaan yang dinilai dari kapitalisasi 

pasar, dan leverage yang diukur dengan 

Debt Equity Ratio, sedangkan intellectual 

capital disclosure sebagai variabel 

dependen. Pemilihan perusahaan 

manufaktur dalam intellectual capital 

disclosure dikarenakan tingkat indeks daya 

saing perusahaan manufaktur semakin 

meningkat. Selain itu, perusahaan yang 

termasuk dalam manufaktur merupakan 

perusahaan dengan ukuran yang besar 

sehingga pengungkapan sumber daya 

strategis dalam intellectual capital 

disclosure sangat dibutuhkan. Berdasarkan 

uraian latar belakang tersebut, maka 

penulis mengambil judul “Pengaruh 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan 

Leverage Terhadap Intellectual Capital 

Disclosure” pada perusahaan manufaktur 

yang masuk perhitungan Indeks Kompas 

100 tahun 2013-2015 di BEI. Alasan 

penelitian ini mengambil sampel dari 

indeks kompas 100 dikarenakan dalam 

kompas 100 terdapat 100 persahaan yang 

mempunyai kapasitas pasar yang tinggi, 

fundamental yang kuat serta kinerja pasar 

yang baik.  Dengan demikian perusahaan 

yang tergabung dalam indeks kompas 100 

merupakan perusahaan yang besar, dan 

perusahaan yang besar cenderung 

menghadapi biaya keagenan yang besar 

pula karena mendapat perhatian yang lebih 

dari para pemegang saham sehingga 

perusahaan tersebut harus melakukan 

pengungkapan sukarela, yaitu Intellectual 

Capital Disclosure. 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

Suwardjono (2013:485), menyatakan 

bahwa teori keagenan membuat suatu 

model kontraktual antara dua atau lebih 

pihak, dimana salah satu pihak disebut 

agen dan pihak lain disebut prinsipal. 

Perusahaan mempunyai banyak kontrak, 

misalnya kontrak kerja antara perusahaan 

dengan para manajernya dan kontrak 

pinjaman antara perusahaan dengan 

krediturnya. Biaya agensi terdiri dari 

monitoring cost, bonding cost, dan 

residual loss. Untuk mengurangi biaya 

agensi, manajemen dapat melakukan 

pengungkapan sukarela. Menurut 

Rahmawati (2016), terdapat cara 

mengurangi asimetri informasi dan biaya 

keagenan yaitu dengan dilakukannya 

pengungkapan sukarela. Salah satu bentuk 

pengungkapan sukarela dapat dilakukan 

oleh pihak manajemen yaitu dengan 

dilakukannya pengungkapan modal 

intelektual. Dengan pengungkapan modal 

intelektual, pihak prinsipal bisa 

mengetahui strategi dan seberapa besar 

penggunaan modal perusahaan. 

 

Intellectual Capital (Modal Intelektual) 

Modal intelektual (IC) merupakan 

kekayaan intelektual yang dapat 

menemukan peluang dan mengelola 

ancaman dalam kehidupan perusahaan 

yang dapat mempengaruhi keunggulan 

bersaing dalam berbagai hal. Menurut 

Setianto (2014), menyatakan bahwa 

intellectual capital terdiri dari tiga elemen 

utama, yaitu :  

 

1. Human Capital (Modal Manusia)  

Human capital merupakan 

kemampuan suatu perusahaan secara 

kolektif untuk menghasilkan silusi baik 

berdasarkan pengetahuan dan teknologi 

dari sumber daya manusia yang telah 

dimiliki (Setianto, 2014). Melalui daya 

fikir dan kontribusi sumber daya manusia 

yang intlektual sehingga dapat tercipta 



 

3 
 

solusi inovasi dan kemajuan untuk 

perusahaan. Yang termasuk dalam human 

capital yaitu karyawan, pendidikan, 

pelatiahan, kompetensi, keterampilan, 

pengalaman dan sebagainya. 

 

2. Relational Capital (Modal 

Pelanggan)  

Relational capital merupakan 

hubungan harmonis yang dimiliki oleh 

perusahaan dengan para mitranya, berasal 

dari pelanggan loyal dan merasa puas 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan, berasal dari hubungan 

perusahaan pemerintah maupun 

masyarakat sekitar (Setianto, 2014). 

Relational capital muncul dari beberapa 

bagian diluar lingkungan perusahaan yang 

akhirnya dapat menambah nilai bagi 

perusahaan dan nilai tersebut akan 

diberikan secara jelas dan nyata.  

 

3. Structural Capital (Modal 

Organisasi)  

Structural capital merupakan 

kemampuan dari organisasi/perusahaan 

dalam memenuhi proses rutinitas 

perusahaan dan strukturnya mendukung 

usaha karyawannya dalam mewujudkan 

kinerja intelektual yang optimal serta 

kinerja bisnis secara keseluruhan, seperti : 

sistem operasional suatu perusahaan, 

budaya organisasi, proses manufakturing, 

filosofi manajemen dan semua bentuk 

intellectual property suatu perusahaan  

(Setianto, 2014). Sementara menurut 

Suwarjuwono dan Kadir (2010), 

komponen ini mencerminkan kemampuan 

perusahaan yang berasal dari sistem, 

proses, struktur, budaya, strategi, 

kebijakan, dan kemampuan untuk 

melakukan inovasi.  

 

Intellectual Capital Disclosure 

 Pengungkapan modal intelektual 

merupakan pengungkapan modal 

intelektual. Pengungkapan modal 

intelektual ini belum banyak dilakukan 

oleh perusahaan dikarenakan mengandung 

banyak komponen dari aktiva tak 

berwujud (intangible asset) yang 

menimbulkan kesulitan dalam melakukan 

pengelolaan, pengukuran, dan 

pelaporannya diungkapkan oleh 

perusahaan. Namun seiring berjalannya 

waktu, beberapa perusahaan sudah mulai 

mengungkapan modal intelektual. 

Komponen Intellectual Capital Disclosure 

Tabel 1 

Indeks ofIntellectual Capital Disclousure 

PENGUKURAN ITEMS 

Human Capital Know-how;Education, Vocational qualification, Training, 

Work-related knowledge, Work-related competencies, and 

Enterpreneur spirit. 

Reletional 

Capital 

Brands, Customers, Customers loyality, Companies’ 

name, Distribution channel, Business collaboration, 

Licensing agreement, Favorable contact, and Franchising 

agreement. 

Structural 

Capital 

a. Intellectual property : Patent, Copyright and 

Trademarks. 

b. Infrastructure assets : Management philosophy, 

Corporate culture, Management process, 

information System, Networking system, and 

Financial relation. 

Sumber : Wijana et al (2013) 
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menurut Wijana et al (2013), terdiri dari 

25 item yang dibagi menjadi tiga elemen 

utama, yaitu human capital, relational 

capital, dan structural capital.  

 

Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan tujuan yang 

ingin dicapai suatu perusahaan dalam 

mendapatkan laba atau keuntungan yang 

maksimal dalam satu periode tertentu. 

Menurut Harahap, (2015:304), 

mendefinisikan profitabilitas sebagai suatu 

kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan, dan berdasar sumber yang 

ada seperti dalam kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang 

dan sebagainya. Menurut Irawati 

(2006:58), rasio profitabilitas atau rasio 

keuntungan adalah rasio yang digunakan 

dalam mengukur efisiensi penggunaan 

aktiva perusahaan atau merupakan 

kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu 

(biasanya semesteran, triwulan dan lain-

lain) untuk melihat kemampuan 

perusahaan dalam beroperasi secara 

efisien. Manfaat dari rasio profitabilitas 

menurut Kasmir (2012:197), yaitu : 

a. Mengetahui besarnya tingkat laba 

yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode. 

b. Mengetahui posisis laba perusahaan 

pada tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

c. Mengetahui perkembangan laba dari 

waktu ke waktu. 

d. Mengetahui besarnya laba bersih 

setelah pajak dengan modal sendiri. 

e. Mengetahui produktivitas dari semua 

dana perusahaan yang telah digunakan 

baik modal pinjaman maupun modal 

sendiri.  

Menurut Irawati (2006 : 58), bahwa 

terdapat beberapa rasio di dalam 

profitabilitas yang digunkan, diantaranya 

yaitu : Return On Assets, Return On 

Equity, Earning Per Share (EPS), Net 

Profit Margin, Operiating Ratio, 

Operating Profit Margin, Gross Profit 

Margin, Contribution Margin. 

 

Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan merupakan salah 

satu dari variabel yang banyak digunakan 

untuk menjelaskan tentang variasi 

pengungkapan dalam laporan tahunan 

perusahaan. Ukuran perusahaan 

dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, 

dan kapitalisasi pasar. Ketiga pengukuran 

tersebut sering digunakan dalam 

mengidentifikasi ukuran suatu perusahaan 

karena semakin besar aktiva yang dimiliki 

perusahaan, semakin besar modal yang 

ditanam. Menurut Suwito dan Herawati 

(2005: 138), bahwa ukuran perusahaan 

hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu : 

perusahaan besar (large firm), perusahaan 

menengah (medium-size), dan perusahaan 

kecil (small firm), penentuan ukuran 

perusahaan di dasarkan pada total aset 

perusahaan. Semakin besar ukuran suatu 

perusahaan, maka tuntutan dalam 

mengungkapkan informasi secara luas 

akan  semakin tinggi dibandingkan 

perusahaan yang mempunyai ukuran kecil.  

 

Leverage  

Rasio leverage merupakan alat yang 

digunakan dalam mengukur 

ketergantungan penggunaan dana dari 

kreditur untuk membiayai aset perusahaan. 

Rasio ini digunakan sebagai alat untuk 

mengukur seberapa besar perusahaan 

telaah dibiayai oleh hutang atau pihak luar 

dengan kemampuan perusahaan yang 

digambarkan dengan modal (Harahap, 

2015:306). Menurut Mamduh (2016:79), 

mendifinisikan rasio leverage merupakan 

rasio yang mengungkapkan seberapa besar 

dana yang telah disediakan pihak kreditur 

digunakan untuk kelangsungan hidup 

perusahaan tersebut. Rasio ini merupakan 

proporsi total hutang terhadap total ekuitas 

pemegang saham. Rasio ini juga 

memberikan penjelasan tentang struktur 

modal dalam suatu perusahaan, sehingga 

dapat diketahui tingkat  risiko tak 

tertagihnya suatu hutang. Perusahaan 
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dengan rasio leverage tinggi mempunyai 

kewajiban untuk memenuhi kebutuhan 

informasi kreditur jangka panjang, maka 

perusahaan akan menyediakan informasi 

lebih komprehensif (Octama, 2011). 

Analisis leverage terdiri dari, Ratio of 

Total Debt to Total Assets, Times Interest 

Earned, Debt to Equity ratio, Long Term 

Debt to Equity. 

 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap 

Intellectual Capital Disclosure 

Profitabilitas merupakan hasil dari 

investasi dalam modal intelektual dalam 

memberikan signal penggunaan yang 

signifikan dalam bentuk investasi. Dengan 

demikian, semakin tinggi profitabilitas 

suatu perusahaan, maka perusahaan 

tersebut akan mengungkapkan informasi 

lebih luas tentang intellectual capital. 

Tingginya profitabilitas perusahaan 

merupakan hal yang baik bagi perusahaan, 

sehingga semakin tinggi profitabilitas, 

perusahaan akan cenderung 

mengungkapkan informasi yang lebih 

rinci. Pengungkapan informasi yang rinci 

ini termasuk pengungkapan sukarela atas 

modal intelektual, hal tersebut dapat 

meningkatkan nama baik perusahaan. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Ashari dan Putra (2016), telah menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

Intellectual Capital Disclosure. Namun 

sebaliknya penelitian yang telah dilakukan 

oleh Setianto (2014) dan Rahmawati 

(2016) yang menunjukkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

intellectual capital disclosure.  

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap 

intellectual capital disclosure. 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan 

Terhadap Intellectual Capital Disclosure 

Ukuran perusahaan menggambarkan 

besar kecilnya suatu perusahaan yang 

ditunjukan oleh total aset, jumlah 

penjualan, rata-rata total penjualan dan 

rata-rata total aset. Dengan ini ukuran 

perusahaan merupakan ukuran/besarnya 

aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

Semakin besar ukuran perusahaan maka 

semakin tinggi tuntutan perusahaan dalam 

mengungkapkan informasi secara luas 

tentang intellectual capital daripada 

perusahaan yang memiliki ukuran kecil, 

dimana luas pengungkapan informasi yang 

telah diungkapkan dapat dijadikan acuan 

dalam ukuran penerapan prinsip 

manajemen yang baik oleh perusahaan 

karena mengandung komponen dari aset 

tidak berwujud (intangibel asset) yang 

menimbulkan kesulitan dalam melakukan 

pengelolaan, pengukuran, dan 

pelaporannya. Hasil penelitian Dewi, 

Young (2014) dan Ashari dan Putra (2013) 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap intellectual 

capital disclosure. Namun, hasil penelitian 

yang dilakukan Nugroho (2012) 

menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh 

ukuran perusahaan (size) terhadap 

intellectual capital disclosure. 
H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh 

terhadap Intellectual Capital 

Disclosure.  

 

Pengaruh Leverage Terhadap 

Intellectual Capital Disclosure 

Rasio leverage merupakan proporsi 

total hutang terhadap rata-rata ekuitas 

pemegang saham. Rasio ini digunakan 

sebagai gambaran tentang struktur modal 

yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat 

dilihat berdasar tingkat resiko tidak 

tertagihnya suatu hutang. Rasio tersebut 

berlaku ketika perusahaan sedang 

membutuhkan dana, yang mana kreditur 

membutuhkan informasi luas tentang 

perusahaan. Perusahaan dengan tingkat 

leverage yang tinggi memiliki kewajiban 

untuk memenuhi kebutuhan informasi 

kreditur jangka panjang, sehingga 

perusahaan menyediakan informasi secara 

luas terutama tentang intellectual capital. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Octama (2011), Ashari dan Putra (2016), 

Setianto (2014), Rahmawati (2016) 

menyatakan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap Intellectual Capital 
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Disclosure. Sedangkan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Kumala dan Sari 

(2016) menyatakan bahwa adanya 

pengaruh signifikan antara leverage 

terhadap Intellectual Capital Disclosure. 

H3: Leverage berpengaruh terhadap 

Intellectual Capital Disclosure. 

 

Kerangka pemikiran yang mendasari 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  

Kerangka Pemikiran 

 

METODE PENELITIAN 

Klasifikasi Sampel 

Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang tercatat di indeks 

Kompas 100 Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2013-2015, terhutung sejak indeks 

Kompas 100 pada bulan Februari 2013 

sampai dengan Januari 2016. Dalam 

penelitian ini terdapat 47 sampel 

perusahaan manufaktur yang telah 

memenuhi kriteria-kriteria. Alasan peneliti 

memilih perusahaan manufaktur karena 

perusahaan manufaktur adalah perusahaan 

yang memiliki ukuran yang besar sehingga 

perusahaaan tersebut harus 

mengungkapkan sumber daya strategisnya 

dalam pengungkapan modal intelektual 

yang dibutuhkan para investor. Metode 

penentuan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling yang merupakan 

teknik pengambilan sampel berdasar 

kriteria-kriteria tertentu supaya sampel 

yang dipilih memenuhi kriteria yang diuji 

oleh peneliti. Alasannya, agar sampel data 

yang dipilih memenuhi kriteria yang diuji. 

Kriteria-kriteria yang digunakan  

dalam menentukan sampel adalah : 

1. Perusahaan manufaktur yang masuk 

dalam perhitungan indeks Kompas 

100 secara konsisten selama periode 

penelitian tahun 2013-2015 

(perusahaan yang mempunyai 

kapasitas pasar yang tinggi, 

fundamental yang kuat, serta kinerja 

pasar yang baik). 

2. Perusahaan yang terdaftar di indeks 

Kompas 100 dalam 1 tahun (masuk 

dalam dua semester).  

3. Perusahaan yang menggunakan mata 

uang rupiah dalam melaporkan 

laporan keuangannya.  

Batasan Penelitian 

Terdapat beberapa batasan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada 

perusahaan manufaktur yang tercatat 

di Indeks Kompas 100 Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2013-2015. 

2. Variabel independen yang diuji adalah 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

leverage. 

3. Variabel dependen yaitu Intellectual 

Capital Disclosure. 

4. Penelitian ini hanya melakukan indek 

pengungkapan sebanyak 25 item yang 

diperoleh dari Wijana et al (2013). 

 

Identifikasi Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel 

dependen dan variabel independen. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini: 

1. Variabel dependen (Y) adalah 

Intellectual Capital Disclosure. 

2. Variabel independen (X) adalah 

Profitabilitas (X1), Ukuran Perusahaan 

(X2), dan Leverage (X3).  

 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

Intellectual Capital Disclosure  

Pengungkapan modal intelektual 

mengandung banyak komponen dari aktiva 

Profitabilitas 

Ukuran  

Perusahaan 

Leverage 

Intellectual  

Capital 

Disclosure 
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tak berwujud (intangible asset) yang 

menimbulkan kesulitan dalam melakukan 

pengelolaan, pengukuran, dan 

pelaporannya diungkapkan oleh 

perusahaan. Sehingga rumus yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah :  

 

 

ICDindex = (∑ di/M) x 100% 

 

 

Keterangan : 

 ICDindex :variabel dependen indeks 

pengungkapan intellectual 

capital 

 di  :Skor 1 jika diungkapkan 

dalam annual reports  

 Skor 0 jika tidak diungkapkan 

dalam annual reports 

M  : total jumlah item yang diukur 

(25 item)  

 

Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan salah satu 

pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, 

profitabilitas suatu perusahaan 

menunjukan kemampuan suatu perusahaan 

dalam menghasilkan laba selama pereode 

tertentu pada tingkat penjualan, aset dan 

modal saham tertentu. Penelitian ini 

menggunakan : 

 

 

 

 

 

Ukuran Perusahaan 

Merupakan ukuran perusahaan 

dengan klasifikasi skala besar kecilnya 

perusahaan. Untuk mengukur besar 

kecilnya perusahaan dapat menggunakan 

rumus :  

 

 

Kapasitas Pasar = Harga Pasar Saham x 

Jumlah Lembar 

Saham yang Beredar  

 

Leverage 

Leverage memberikan gambaran 

mengenai struktur modal yang dimiliki 

perusahaan. Penggunaan sumber-sumber 

pembiayaan perusahaan, baik yang 

merupakan sumber pembiayaan jangka 

pendek maupun sumber pembiayaan 

jangka panjang akan menimbulkan suatu 

efek yang biasa disebut dengan leverage. 

Dalam penelitian ini, leverage dinilai dari : 
 

 

         Leverage =  Hutang    x 100% 

  Modal  

 

 

Alat Analisis 

Untuk menguji hubungan antara size, 

profitabilitas, dan leverage terhadap 

intellectual capital disclosure digunakan 

model regresi linier berganda (multiple 

regression analysis). Alasan dipilihnya 

model regresi linier berganda adalah untuk 

menguji pengaruh beberapa variabel bebas 

terhadap satu variabel terikat. Untuk 

mengetahui hubungan tersebut, maka 

berikut adalah persamaan regresinya : 

 

 

ICD = α + β1ROA + β2SIZE + β3DER + ε 

 

Keterangan : 

ICD     : Indeks Intellectual Capital 

Disclosure 

α : Konstanta 

β : Koefisien Regresi 

ROA : Profitabilitas (Return on Assets) 

SIZE : Ukuran Perusahaan 

DER : Leverage (Debt to Equity Rattio) 

ε : Error 

 

TEKNIK ANALISIS DATA 

Metode analisis yang digunakan 

pada penelitian ini adalah analisis data 

statistik deskriptif, analisis regresi 

berganda, uji asumsi klasik, dan uji 

hipotesis. 

 

Analisis Statistik Deskriptif 

Laba Bersih  

Total Aktiva 
ROA = 
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Analisis deskriptif adalah analisis 

yang bertujuan untuk emberikan gambaran 

atau deskripsi suatu data yang menjadi 

variabel dalam penelitian. Variabel 

penelitian yang digunakan terdiri dari 

variabel terikat yaitu Intellectual Capital 

Disclosure, dan variabel bebas yaitu Size, 

Profitabilitas, dan Leverage pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-

2015. 

 

Tabel 2 

Analisis Deskriptif 

 N Min Max Mean Std 

Deviati

on 

ROA 47 -0.024 0.421 0.096 0.101 

SIZE 47 7

4,602,

300 

300,586

,275,00

0,000 

46,019,5

46,381,2

70 

74,255,

427,836

,428 

DER 47 0.109 4.175 1.124 0.823 

ICD 47 0.320 0.760 0.540 0.110 

Sumber : Hasil Olahan SPSS 

 

Tabel 2 analisis deskriptif 

profitabilitas menunjukkan bahwa jumlah 

sampel pada penelitian ini sebanyak 47 

perusahaan dalam tiga tahun. Nilai 

minimum yang diperoleh yaitu sebesar -

0.024 yang dimiliki oleh PT. Malindo 

Feedmill Tbk. Nilai maksimum yang 

diperoleh yaitu sebesar 0.421 yang 

dimiliki oleh PT. Unilever Indonesia Tbk. 

Nilai standar deviasi atau rentang jarak 

antara data satu dengan yang lain sebesar 

0.101 dan nilai rata-rata yang 

menunjukkan nilai sebesar 0.096. 

Perbandingan antara nilai standar deviasi 

dengan nilai rata-rata menunjukkan nilai 

standar deviasi yang berada diatas nilai 

rata-rata yang berarti tingkat variasi data 

dari Return on Asset terbilang besar atau 

heterogen. 
Berdasarkan pengamatan laporan 

tahunan, PT. Malindo Feedmill Tbk adalah 

perusahaan yang memiliki kemampuan yang 

rendah dalam menghasilkan laba 

dibandingkan perusahaan-perusahaan 

manufaktur lain yang terdaftar di BEI 

selama tahun 2013-2015 yang dijadikan 

sampel penelitian. PT. Unilever Indonesia 

Tbk  memiliki tingkat rasio Return on Asset 

terendah, dengan laba bersih sebesar Rp 

348,916,778 dan total aset sebesar Rp 

775,917,827,931. Sedangkan PT. Kalbe 

Farma Tbk adalah perusahaan yang 

memiliki kemampuan yang tinggi dalam 

menghasilkan laba dibandingkan 

perusahaan-perusahaan manufaktur lain 

yang terdaftar di BEI selama tahun 2013-

2015 yang dijadikan sampel penelitian. PT. 

Kalbe Farma Tbk memiliki tingtat rasio 

Return on Asset tertinggi, dengan laba bersih 

sebesar Rp 1,171,229,000,000 dan total aset 

sebesar Rp 1,782,148,000,000. 

Tabel 2 analisis deskriptif 

ukuran perusahaan menunjukkan bahwa 

jumlah sampel pada penelitian ini 

sebanyak 47 perusahaan dalam tiga tahun. 

Perusahaan manufaktur yang menjadi 

sampel mempunyai rata-rata prosentase 

ukuran perusahaan sebesar 

46,019,546,381,270. Nilai minimum 

sebesar 74,602,300 yang dimiliki oleh PT. 

Suparma Tbk. Nilai maksimum yang 

diperoleh yaitu sebesar 

300,586,275,000,000 yang dimiliki oleh 

Astra Internasional Tbk. Nilai standar 

deviasi atau rentang jarak antara data satu 

dengan yang lain sebesar 

74,255,427,836,428 dan nilai rata-rata 

prosentase ukuran perusahaan sebesar 

46,019,546,381,270. Perbandingan antara 

Nilai standar deviasi dengan nilai rata-rata 

menunjukkan nilai standar deviasi yang 

berada diatas nilai rata-rata yang berarti 

tingkat variasi data dari kapitalisasi pasar 

terbilang besar atau heterogen. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa PT. Suparma Tbk 

tergolong perusahaan kecil sedangkan 

Astra Internasional Tbk tergolong 

perusahaan besar diantara perusahaan-

perusahaan manufaktur lain yang terdaftar 

di BEI selama tahun 2013-2015 yang 

dijadikan sampel penelitian. 

Tabel 2 analisis deskriptif leverage 

menunjukkan bahwa jumlah sampel pada 

penelitian ini sebanyak 47 perusahaan 
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dalam tiga tahun. Nilai minimum yang 

diperoleh yaitu sebesar 0.109 dimiliki oleh 

PT. Semen Baturaja Tbk. Nilai maksimum 

yang diperoleh yaitu sebesar 4.175 yang 

dimiliki oleh PT. Sarana Central Bajatama 

Tbk. Nilai standar deviasi atau rentang 

jarak antara data satu dengan yang lain 

sebesar 0.823 dan nilai rata-rata yang 

menunjukkan nilai sebesar 1.124. 

Perbandingan antara nilai standar deviasi 

dengan nilai rata-rata menunjukkan nilai 

standar deviasi yang berada dibawah nilai 

rata-rata yang berarti tingkat variasi data 

dari Debt Equity Ratio bersifat homogen. 

Berdasarkan pengamatan laporan tahunan, 

PT. Semen Baturaja Tbk adalah 

perusahaan terendah yang membiayai 

ekuitasnya dengan hutang dibandingkan 

perusahaan-perusahaan manufaktur lain 

yang terdaftar di BEI selama tahun 2013-

2015 yang dijadikan sampel penelitian. 

PT. Semen Baturaja Tbk  memiliki tingkat 

rasio leverage terendah, dengan total 

hutang Rp 186,740,000,000 dan total 

ekuitas Rp 2,634,659,000,000. Sedangkan 

PT. Sarana Central Bajatama Tbk adalah 

perusahaan tertinggi yang membiayai 

ekuitasnya dengan hutang dibandingkan 

perusahaan-perusahaan manufaktur lain 

yang terdaftar di BEI selama tahun 2013-

2015 yang dijadikan sampel penelitian. 

PT. Sarana Central Bajatama Tbk  

memiliki tingkat rasio leverage tertinggi, 

dengan total ekuitas Rp 209,113,746,000 

dan totah hutang Rp 2,717,247,111. 

 

Uji Asumsi Klasik Normalitas 

 

Tabel 3 

Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardized 

Residual 

N  

Asymp. Sig. (2-tailed) 

47 

0.119 

Sumber : Hasil Olahan SPSS 

 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui 

bahwa hasil perhitungan uji normalitas 

dengan menggunakan One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test. Residual 

dinyatakan berdistribusi normal jika nilai 

signifikansinya Kolmogorov-Smirnov Test 

(Test Statistic) > 0.05. Berdasarkan Tabel 

3 menunjukkan bahwa signifikansi uji 

Kolmogorov-Smirnov Test = 0.119 > 0.05 

maka dapat disimpulkan bahwa residual 

model regresi telah berdistribusi normal. 

 

Uji Hipotesis 

Uji Model (Uji F) 

Uji statistik F dilakukan untuk 

mengetahui apakah model persamaan 

regresi dalam penelitian fit atau tidak fit. 

Hasil dari uji model regresi (uji F) dapat 

dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 4 

Hasil uji F 

Sumber : Hasil Olahan SPSS 

 

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa 

nilai F hitung sebesar 1.751 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0.171 > 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang 

artinya model regresi tidak fit dan tidak 

dapat digunakan dalam mengetahui 

pengaruh variabel profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan leverage secara bersama-

sama mempengaruhi variabel intellectual 

capital  disclosure. 

 

Koefisiensi Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) 

digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan model (pengaruh variabel 

independen) dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Hasil dari uji R2 dapat 

dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 5 

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi 

 Sumber : Hasil Olahan SPSS 

 

Berdasarkan tabel 5, hasil uji R2 nilai 

koefisien determinasi R2 diketahui bahwa  

Model F Sig. 

1 Regression 1.751 0.171 

Model Adjusted R Square 
1 0.047 
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nilai Adjusted R Square sebesar 0.047 atau 

4.7%. Hal ini menunjukan bahwa sebesar 

4.7% yang berarti Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, dan Leverage mempengaruhi 

Intellectual Capital Disclosure sebesar 

4.7% sedangkan sisanya 95.3% dijelaskan 

oleh variabel lain diluar variabel bebas 

yang diteliti.  

 

Uji Statistik t  

Uji statistik t bertujuan untuk 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

(setiap) variabel independen secara 

individual dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen. Hasil dari uji t dapat 

dilihat sebagai berikut : 

a. Pengujian Hipotesis Pertama 

Pengujiann hipotesis pertama dilakukan 

pada pengaruh profitabilitas terhadap 

intellectual capital disclosure. 

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa 

variabel profitabilitas memiliki nilai t 

hitung sebesar 1.196 dan tingkat 

signifikan 0.238, yang berarti bahwa  

tingkat signifikan yang dimiliki variabel 

profitabilitas lebih besar dari 0.05. 

Sehingga H0 diterima dan variabel 

tersebut tidak berpengaruh terhadap 

intellectual capital disclosure. 

b. Pengujian Hipotesis Kedua 

Pengujian hipotesis kedua dilakukan 

pada pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap intellectual capital disclosure. 

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa 

variabel ukuran perusahaan memiliki 

nilai t hitung sebesar -0.020 dan tingkat  

 

 

signifikan 0.984, yang berarti bahwa 

tingkat signifikan yang dimiliki variabel 

ukuran perusahaan lebih besar dari 

0.05. Sehingga H0 diterima dan variabel 

tersebut tidak berpengaruh terhadap 

intellectual capital disclosure. 

c. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan 

pada pengaruh leverage terhadap 

intellectual capital disclosure. 

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa 

variabel leverage memiliki nilai t 

hitung sebesar -1.621 dan tingkat 

signifikan 0.112 yang berarti bahwa 

tingkat signifikan yang dimiliki variabel 

leveragelebih besar dari 0.05. Sehingga 

H0 diterima dan variabel tersebut tidak 

berpengaruh terhadap intellectual 

capital disclosure. 

 

Berikut persamaan yang diperoleh 

dari hasil pegujian: 

Model regresi linier berganda dapat 

menggunakan rumus :  

 

 

ICD = α + β1ROA + β2SIZE + β3DER + ε 

 

Sehingga bila dimasukkan kedalam 

persamaan regresi diatas akan seperti 

berikut: 

 

 

ICD = 0.561 + 0.213ROA - 4.862SIZE - 

0.031LEV + ε 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .561 .032  17.734 .000 

roa .213 .178 .202 1.196 .238 

lev -.031 .019 -.236 -1.621 .112 

size -4.862E-18 .000 -.003 -.020 .984 

a. Dependent Variable: % ICD 

Tabel 6 

Hasil Uji t 
 

Sumber : Hasil Olahan 

SPSS 
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Dari persamaan diatas dapat dijelaskan 

bahwa : 

a. Konstanta (α) sebesar 0.561 

memperlihatkan bahwa variabel bebas 

(variabel independen) bernilai 0 (nol), 

maka Intellectual Capital Disclosure 

akan meningkat sebesar 0.561. 

b. Koefisien regresi ROA (X1) sebesar 

0.213 memperlihatkan bahwa nilai 

setiap return on asset meningkat satu  

satuan, maka Intellectual Capital 

Disclosure  akan naik sebesar 0.213. 

c. Koefisien regresi Ukuran Perusahaan 

(X2) sebesar -4.826 memperlihatkan 

bahwa setiap ada peningkatan pada 

variabel ukuran perusahaan sebesar satu 

rupiah (Rp), maka Intellectual Capital 

akan turun sebesar -4.826.  

d. Koefisien regresi Leverage (X3) sebesar 

-0.031 memperlihatkan bahwa setiap 

ada peningkatan pada variabel leverage 

sebesar satu, maka Intellectual Capital 

turun sebesar 0.031. 

e.  “ε” menunjukkan variabel pengganggu 

diluar variabel profitabilitas, leverage, 

dan ukuran perusahaan.  

 

Pembahasan 

 

Tabel 7 

Rekapitulasi Hasil Uji Statistik t 

Model t Sig. Keterangan 

ROA 1.196 0.24 Tidak Signifikan

SIZE -0.02 0.98 Tidak Signifikan 

DER -1.621 0.11 Tidak Signifikan  
Sumber : Hasil Olahan SPSS 

 

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap 

Intellectual Capital Disclosure 

Berdasarkan tabel 7 

menunjukkan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap intellectual capital 

disclosure. Tidak adanya pengaruh 

variabel profitabilitas terhadap intellectual 

capital disclosure, menunjukkan bahwa 

semakin tingginya kemampuan perusahaan 

dalam mendapatkan laba tidak mendorong 

perusahaan untuk cenderung lebih rinci 

dalam mengungkapkan informasi, 

termasuk informasi mengenai modal 

intelektual. Tidak adanya pengaruh 

variabel profitabilitas terhadap intellectual 

capital disclosure sesuai dengan hasil 

analisis deskriptif yang menunjukkan 

bahwa PT. Semen Indonesia Tbk tingkat 

profitabilitasnya menurun dari tahun 2014 

ke tahun 2015 sebesar 3.6% sedangkan 

PT. Semen Indonesia Tbk dalam 

mengungkapkan intellectual capital 

mengalami peningkatan dari tahu 2014 ke 

tahun 2015 sebesar 3.8%.  

Berdasarkan Agency theory, 

perusahaan yang berkemampuan 

mendapatkan laba tinggi maka perusahaan 

tersebut harus menambah nilai keunggulan 

kompetitifnya dengan menerapkan dan 

mengungkapkan intellectual capital 

disclosure. Tidak berpengaruhnya 

profitabilitas terhadap intellectual capital 

disclosure juga disebabkan karena 

kurangnya kesadaran perusahaan bahwa 

saat ini semakin banyak perusahaan yang 

mampu menghasilkan laba, sehingga 

seharusnya perusahaan membuat sesuatu 

yang dapat menjadi pembeda dengan 

perusahaan lain. Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmawati (2016) yang menyatakan 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap intellectual capital 

disclosure. 

 

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan 

terhadap Intellectual Capital 

Disclosure 

Berdasarkan tabel 7 menunjukan 

bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap intellectual capital 

disclosure. Hal ini dapat dilihat dalam data 

analisis deskriptif yang menunjukan rata-

rata variabel ukuran perusahaan 

mengalami peningkatan dan penurunan 

yang berlawanan dengan rata-rata 

intellectual capital disclosure yang 

mengalami penurunan dan peningkatan. 

Peningkatan nilai kapasitas pasar 

perusahaan dikarenakan besarnya jumlah 

lembar saham yang beredar maka semakin 

besar upaya dan kemampuan perusahaan 
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dalam mempertahankan perusahaannya. 

Penurunan nilai kapasitas pasar 

dikarenakan sedikitnya jumlah lembar 

saham yang beredar pada suatu perusahaan 

sehingga mengakibatkan minimnya jumlah 

investor perusahaan tersebut. Minimnya 

jumlah investor pada perusahaan 

disebabkan pengelolaan dalam perusahaan 

kurang maksimum sehingga kurang 

menarik investor. Tidak berpengaruhnya 

variabel ukuran prusahaan menunjukan 

bahwa semakin besar ukuran perusahaan 

belum tentu membuat perusahaan tersebut 

melakukan pengungkapan suka rela 

menjadi lebih luas, khususnya 

pengungkapan mengenai intellectual 

capital. Hal ini didukung berdasarkan hasil 

analisis yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan mengalami penurunan dari 

tahun 2014 ke tahun 2015 sedangkan ICD  

mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke 

tahun 2015. Sebagai contoh adalah 

perusahaan PT. Unilever Indonesia Tbk 

ukuran perusahaan menurun dari tahun 

2014 ke tahun 2015 sebesar 2.2% 

sedangkan PT. Unilever Indonesia Tbk 

dalam mengungkapkan intellectual capital 

mengalami peningkatan dari tahu 2014 ke 

tahun 2015 sebesar 5.8%. Penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Astuti dan Wirama (2016), 

Rahmawati (2016) dan Kumala dan Sari 

(2016) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap intellectual capital disclosure. 

 

3. Pengaruh Leverage terhadap 

Intellectual Capital Disclosure 

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan 

bahwa leverage tidak berpengaruh 

terhadap intellectual capital disclosure. 

Tidak berpengaruhnya variabel leverage, 

menunjukkan bahwa semakin tinggi 

tingkat leverage tidak membuat 

perusahaan mengungkapkan informasi 

yang lebih luas, khususnya informasi 

mengenai intellectual capital. Dari analisis 

deskriptif, menunjukkan bahwa 

perusahaan dengan tingkat leverage 

tertinggi yaitu PT. Semen Baturaja 

(Persero) Tbk memiliki nilai intellectual 

capital disclosure dibawah rata-rata pada 

tahun 2014 yang berarti PT. Semen 

Baturaja (Persero) Tbk belum 

mengungkapkan secara rinci mengenai 

komponen intellectual capital yang 

mencakup organizational capital, 

relational capital, dan human capital. 

Menurut Kumala dan Sari (2016), 

pandangan dari teori agensi beragumen 

bahwa pengungkapan intellectual capital 

akan banyak diungkapkan dikarenakan 

suatu perusahaan tersebut memiliki rasio 

tingkat hutang yang besar sehingga dapat 

menimbulkan biaya keagenan. 

Pengungkapan lebih banyak informasi 

dilakukan karenakan perusahaan 

mempunyai tanggung jawab untuk 

memberikan informasi yang lebih luas 

kepada para krediturnya. Hasil penelitian 

ini tidak membuktikan pandangan dari 

teori keagenan, leverage yang tinggi tidak 

menumbulkan pengaruh terhadap 

intellectual capital yang diungkapkan oleh 

perusahaan. Hal tersebut dapat disebabkan 

karena perusahaan ingin menjaga citra, 

nama baik, dan reputasi perusahaan 

sehingga kurang optimalnya pengelolaan 

leverage tidak banyak diketahui oleh pihak 

eksternal.  

Alasan lain leverage tidak 

berpengaruh terhadap Intellectual Capital 

Disclosure (ICD) dapat dikarenakan 

manajemen ingin kinerjanya dinilai baik, 

sehingga terkadang perusahaan 

memberikan informasi yang tidak benar 

atau tidak lengkap kepada stakeholder 

ataupun pihak eksternal ketika memiliki 

rasio leverage yang tinggi. Tingkat 

leverage yang tinggi mempunyai arti 

resiko jangka panjang dari perusahaan 

cukup tinggi, sehingga akan timbul biaya 

pengawasan yang lebih besar. Tidak 

berpengaruhnya leverage juga 

dimungkinkan karena perusahaan memiliki 

strategi tersendiri dalam hal pemenuhan 

hak kreditur terutama dalam hal perolehan 

dana tambahan selain mengungkapkan 

informasi intellectual capital perusahaan. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil 
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penelitian yang dilakukan oleh Ashari dan 

Putra (2016) dan Rahmawati (2016) yang 

menyatakan bahwa leverage tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

intellectual capital disclosure. 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan pengujian terhadap 

hipotesis dan pembahasan hasil, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Profitabilitas (ROA) tidak 

berpengaruh terhadap intellectual 

capital disclosure. Data deskriptif 

menunjukan bahwa rata-rata tingkat 

profitabilitas yang menurun setiap 

tahunnya dan tidak selaras dengan 

rata-rata intellectual capital disclosure 

yang meningkat setiap tahunnya. 

Perusahaan yang mempunyai tingkat 

Return on Asset yang tinggi belum 

tentu akan mengungkapkan 

intellectual capital yang lebih luas 

daripada perusahaan yang mempunyai 

tingkat Return on Asset yang rendah. 

2. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap intellectual capital 

disclosure. Data deskriptif 

menunjukan bahwa rata-rata ukuran 

perusahaan yang mengalami fluktuasi 

dan tidak selaras dengan rata-rata 

intellectual capital disclosure yang 

meningkat setiap tahunnya. Semakin 

besar ukuran perusahaan belum tentu 

membuat perusahaan tersebut 

melakukan pengungkapan suka rela 

menjadi lebih luas, khususnya 

pengungkapan mengenai intellectual 

capital. 

3. Leverage tidak berpengaruh terhadap 

intellectual capital disclosure. Data 

deskriptif menunjukan bahwa rata-rata 

tingkat leverage yang mengalami 

fluktuasi dan tidak selaras rata-rata 

intellectual capital disclosure yang 

meningkat setiap tahunnya. Semakin 

tinggi tingkat leverage suatu 

perusahaan belum tentu membuat 

perusahaan tersebut melakukan 

pengungkapan suka rela menjadi lebih 

luas, khususnya pengungkapan 

mengenai intellectual capital. 

 

Keterbatasan 

Adapun keterbatasan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen 

dalam penelitian ini masih kecil, yaitu 

sebesar 4.7%. Hal ini menunjukan 

bahwa masih terdapat banyak faktor 

lain diluar model regresi pada 

penelitian ini yang dapat menjelaskan 

variabel dependen (intellectual capital 

disclosure).  

 

Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya :  

1. Sebaiknya penelitian selanjutnya 

menggunakan sampel perusahaan yang 

lebih besar agar tingkat generalisasi 

dari hasil penelitian lebih tinggi.  

2. Sebaiknya penelitian selanjutnya dapat 

memperpanjang tahun penelitian untuk 

memperbanyak sampel yang digunakan 

untuk penelitian. 

3. Penelitian selanjutnya dapat menambah 

indeks yang lebih banyak untuk 

mengukur intellectual capital 

disclosure, misalnya dengan 

menggunakan item dari Singh and Zahn 

(2007). 

4. Sebaiknya penelitian selanjutnya 

mengembangkan dalam penggunaan 

variabel independen dengan 

menggunakan variabel independen baru 

yang berpotensi dapat mempengaruhi 

variabel intellectual capital disclosure. 

Misalnya dengan menambah variabel 

umur perusahaan dan jenis industri. 
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