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Abstrak - Intellectual capital adalah gabungan antara 

pengetahuan dan pengalaman, kecakapan, 

hubungan-hubungan yang baik, kapasitas teknologi, 

yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi 

organisasi. Saat ini belum terdapat standar 

akuntansi yang mengatur secara sistematis tentang 

pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan 

intellectual capital sehingga pengungkapannya masih 

bersifat sukarela. Pengungkapan intellectual capital 

dapat dilakukan melalui mekanisme pengendalian 

yang menjamin adanya akuntabilitas dan 

transparansi informasi perusahaan bagi para pihak 

yang berkepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh mekanisme corporate governance 

terhadap pengungkapan intellectual capital.   

Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 21 perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2010, yang 

dipilih melalui metode purposive sampling. Content 

analysis terhadap laporan tahunan digunakan untuk 

mengidentifikasi pengungkapan intellectual capital. 

Metode pengujian regresi berganda digunakan 

untuk menganalisis data.  Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, 

ukuran komite audit dan variabel kontrol ukuran 

perusahaan dan leverage berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pengungkapan intellectual 

capital. Variabel kepemilikan manajerial, ukuran 

dewan direksi, proporsi komisaris independen, dan 

frekuensi rapat komite audit tidak mempengaruhi 

pengungkapan intellectual capital.  

 

Kata Kunci: pengungkapan intellectual capital, 

mekanisme corporate governance,   

kepemilikan institusional, dan 

ukuran komite audit.  

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

telah menghasilkan perubahan knowledge-based 

business yaitu strategi bisnis berbasis ilmu 

pengetahuan. Munculnya knowledge-based 

business telah menarik perhatian berbagai pihak, 

baik akademisi maupun praktisi terhadap praktik 

pengelolaan aset tidak berwujud (intangible 

assets), yaitu intellectual capital.    

Intellectual capital adalah kepemilikan 

pengetahuan dan pengalaman, pengetahuan 

profesional dan skill, hubungan-hubungan yang 

baik, dan kapasitas teknologi, yang dapat 

memberikan keunggulan kompetitif bagi 

organisasi (CIMA, 2001) [3]. Pengungkapan 

informasi intellectual capital dapat menjadi salah 

satu sumber informasi yang bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan dalam proses pembuatan keputusan 

(decision making).   Dalam hubungannya dengan 

pengungkapan intellectual capital, model 

pelaporan keuangan tradisional tidak cukup 

mampu untuk menjawab kebutuhan pengungkapan 

intangible assets baru seperti kompetensi 

karyawan, hubungan dengan pelanggan, dan 

sistem teknologi karena belum adanya sistem 

akuntansi yang memadai dan sistematis untuk 

mengidentifikasikan pengukuran, pelaporan dan 

pengungkapan intellectual capital. 

Salah satu upaya yang dapat meningkatkan 

pengungkapan sukarela intellectual capital adalah 

corporate governance. Cerbioni dan Parbonetti 

(2007) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan 

(corporate governance) dan pengungkapan 
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sukarela (voluntary disclosure) bersifat 

komplementer, yakni saling melengkapi dalam 

peranannya untuk melindungi kepentingan 

investor dan efisiensi pasar modal [2]. Manajemen 

akan meningkatkan pengungkapan informasi 

karena adanya mekanisme tata kelola (corporate 

governance) yang berfungsi sebagai alat 

pengawasan dan pengendalian internal. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan konsep corporate 

governance merupakan suatu mekanisme yang 

diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan 

yang lebih transparan bagi semua pengguna 

laporan keuangan (Nasution dan Setiawan, 2007) 

[7]. 

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan 

bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme 

corporate governance terhadap pengungkapan 

intellectual capital pada perusahaan perbankan, 

sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah  

1. Apakah variabel mekanisme corporate 

governance yang diproksikan dengan 

kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, ukuran dewan direksi, proporsi 

komisaris independen, ukuran komite audit, 

dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh 

terhadap pengungkapan intellectual capital? 

2. Apakah variabel kontrol berupa ukuran 

perusahaan dan leverage berpengaruh terhadap 

pengungkapan intellectual capital? 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

 

2.1 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah seluruh perusahaan yang bergerak di sektor 

perbankan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Sampel penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling, karena teknik pengambilan 

sampel menggunakan kriteria-kriteria tertentu. 

Pertama, perusahaan sektor perbankan yang 

terdaftar di BEI selama periode tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2010. Kedua, terdapat kelengkapan 

data yang dibutuhkan meliputi kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, ukuran 

dewan direksi, proporsi komisaris independen, 

ukuran komite audit, dan frekuensi rapat komite 

audit selama periode tahun 2007 sampai dengan 

2010. Ketiga, laporan tahunan dinyatakan dalam 

mata uang Rupiah.  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan 

perusahaan perbankan yang  diperoleh dari situs 

resmi BEI (www.idx.co.id). Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian adalah 

metode dokumentasi.  

 

2.2 Pengukuran Variabel 

Pengungkapan intellectual capital sebagai 

variabel dependen diukur dengan menggunakan 

indeks pengungkapan intellectual capital yang 

dikembangkan oleh Sveiby (1997). Indeks 

pengungkapan intellectual capital tersebut 

digunakan oleh (Purnomosidhi, 2006) yang terdiri 

atas tiga komponen yaitu internal structures 

sebanyak 9 item, external structures sebanyak 10 

item, dan employee competence  sebanyak 6 item  

[9]. Total item pengungkapan intellectual capital 

yaitu 25 item. 

Penelitian ini menggunakan metode content 

analysis atas laporan tahunan untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data tentang 

pengungkapan intellectual capital. Setiap item 

pengungkapan akan diberikan kode angka berskala 

0 sampai dengan 2. Nilai 0 diberikan jika 

informasi tentang item pengungkapan tidak 

disebutkan dalam laporan tahunan. Nilai 1 

diberikan jika laporan tahunan mengandung 

informasi kualitatif tentang intellectual capital, 

sedangkan nilai 2 diberikan jika laporan tahunan 

mengandung informasi kuantitatif tentang 

intellectual capital. Selanjutnya, skor dari setiap 

item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan  

skor untuk setiap perusahaan sesuai dengan rumus 

di bawah ini: 

 

ICDS =  

dimana:  

ICDS : intellectual capital disclosure score 

di : kode angka setiap item pengungkapan 

intellectual capital 

M       : skor maksimum  (50) 

 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

mekanisme corporate governance yang 

diproksikan dengan kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, 

proporsi komisaris independen, ukuran komite 

audit dan frekuensi rapat komite audit.  

1. Kepemilikan Manajerial (KM) 

Kepemilikan manajerial ditunjukkan dengan 

persentase saham perusahaan yang dimiliki 

oleh manajer eksekutif. 

KM = Jumlah saham manajemen 

                    Total saham yang beredar 

2. Kepemilikan Institusional (KI) 

Kepemilikan institusional adalah proporsi 

saham yang dimiliki oleh institusi yang 

diukur dalam persentase 

KI = Jumlah saham investor institusional 

                     Total saham yang beredar 

3. Ukuran Dewan Direksi (UD) 

Variabel ukuran dewan direksi dihitung 

dengan jumlah seluruh anggota dewan 

direksi. 

UD = ∑ Jumlah dewan direksi 
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4. Proporsi Komisaris Independen (KOMIN) 

Variabel komisaris independen diukur 

dengan membandingkan jumlah komisaris 

independen dengan total dewan komisaris 

yang ada pada perusahaan. 

KOMIN = Jumlah komisaris independen 

                             Total dewan komisaris 

5. Ukuran Komite Audit (UKAUD) 

Komite audit ini mempunyai peran yang 

penting dalam pengendalian internal 

perusahaan. Variabel ukuran komite audit 

diukur dengan menghitung jumlah seluruh 

komite audit. 

UKAUD = ∑ Jumlah komite audit 

6. Frekuensi Rapat Komite Audit (RKAUD) 

Variabel ini diukur dengan cara menghitung 

jumlah rapat komite audit yang diadakan 

selama satu tahun. 

RKAUD = ∑ Jumlah rapat komite audit 

Penelitian ini juga menggunakan variabel 

kontrol yaitu ukuran perusahaan dan leverage. 

1. Ukuran Perusahaan (UP) 

Ukuran perusahaan menggambarkan skala 

perusahaan yang ditunjukkan dalam nilai 

total aktiva dalam neraca akhir tahun. 

Ukuran perusahaan diukur dengan natural 

logaritma dari total aset. 

UP = Ln (Total aset) 

2. Leverage (LEV) 

Leverage menunjukkan proporsi atas 

penggunaan utang untuk membiayai investasi 

perusahaan. Semakin tinggi angka leverage, 

maka semakin tinggi ketergantungan 

perusahaan kepada utang sehingga semakin 

besar pula risiko yang dihadapi. Leverage 

dihitung dari total utang dibagi dengan total 

ekuitas. 

LEV=  Total Utang 

           Total Ekuitas 

 

2.2 Metode Analisis Data 

Tujuan analisis data ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh varibel-variabel independen 

terhadap variabel dependen. Model analisis 

statistik yang digunakan adalah model regresi 

berganda. Model ini digunakan dengan maksud 

untuk: (1) menguji secara parsial serta 

menentukan variabel bebas mana yang paling 

berpengaruh secara signifikan terhadap varaiabel 

terikat dan (2) menguji pengaruh signifikan dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

PIC = β0 + β1KM + β2KI - β3UD + β4KOMIN + 

β5UKAUD + β6RKAUD + β7UP  + β8LEV 

+ ε 

dimana: 

PIC : Total pengungkapan intellectual capital 

β0 : Konstanta  

      β1 – β8 : Koefisien variabel independen dan 

kontrol             

KM : Kepemilikan manajerial (%) 

KI : Kepemilikan institusional (%) 

UD : Ukuran Dewan Direksi  

KOMIN : Proporsi komisaris independen (%) 

UKAUD: Jumlah anggota komite audit  

RKAUD : Jumlah rapat komite audit  

UP : Ukuran perusahaan (Log total aset) 

LEV : Leverage 

Ε  : Error 

 

2.3 Metode Analisis Data 

   Metode analisis data diawali dengan 

membuat statistik deskriptif, melakukan uji asumsi 

klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji 

multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

autokorelasi, selanjutnya dilakukan pengujian 

hipotesis dengan melihat kelayakan model regresi 

dari uji statistik F, koefisien determinasi (adjusted 

R
2
), dan uji statistik t. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Terdapat 20 perusahaan perbankan yang 

menjadi sampel penelitian. Berdasarkan hasil uji 

menggunakan SPSS, diketahui bahwa variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

bebas dari asumsi klasik dan terdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, diketahui 

bahwa secara keseluruhan, rata-rata pengungkapan 

intellectual capital perusahaan sampel dari tahun 

2007 sampai dengan tahun 2010 adalah internal 

capital sebesar 35%, external capital sebesar 35%, 

dan human capital sebesar 30%. Secara rata-rata 

bentuk pengungkapan intellectual capital yang 

dilakukan oleh perusahaan adalah secara kualitatif 

sebesar 82% dan secara kuantitatif sebesar 18%.  

Pengungkapan internal capital dari tahun 2007 

sampai dengan tahun 2010 cenderung tetap 

dengan persentase sebesar 67%, yang berarti 

sebagian besar perusahaan sampel telah 

mengungkapkan enam dari sembilan item pada 

kategori internal capital. Pada kategori external 

capital, persentase terendah external capital 

adalah sebesar 30% dan persentase tertinggi 

sebesar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 

sepuluh item pengungkapan kategori external 

capital, terdapat perusahaan yang hanya 

mengungkapkan tiga item dari total, dan terdapat 

perusahaan yang mengungkapkan sebanyak tujuh 

item dari total. Pada kategori human capital, 

persentase terendah pengungkapan human capital 

sebesar 33%, dan persentase tertinggi mencapai 

100%, yang berarti bahwa pada perusahaan 

sampel, jumlah item terendah yang diungkapkan 

adalah sebanyak dua item dari total enam item 
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pengungkapan dan yang tertinggi mampu 

mengungkapkan keseluruhan item pengungkapan. 

Secara keseluruhan, persentase pengungkapan 

intellectual capital yang tinggi untuk masing-

masing kategori dari tahun 2007 sampai dengan 

tahun 2010, dimiliki oleh perusahaan-perusahaan 

besar. Adapun perusahaan-perusahaan tersebut 

adalah Bank Central Asia, Bank Danamon 

Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, 

Bank OCBC NISP, Bank Panin Indonesia dan 

Bank Rakyat Indonesia.  

 

TABEL I. Hasil Pengujian Hipotesis  

Model Pengungkapan Intellectual Capital 

PIC = β0 + β1KM + β2KI - β3UD + β4KOMIN + 

β5UKAUD + β6RKAUD + β7UP + β8LEV 

+ ε  

*Tingkat signifikansi α = 10% 

 

Berdasarkan tabel hasil pengujian hipotesis 

dapat diketahui bahwa variabel kepemilikan 

institusional dan ukuran komite audit berpengaruh 

signifikan dengan arah positif terhadap 

pengungkapan intellectual capital.  Oleh karena 

itu, kepemilikan institusional dan ukuran komite 

audit mampu menjadi salah satu mekanisme 

corporate governance yang dapat mengendalikan 

pihak manajemen melalui proses monitoring 

secara efektif. Pengawasan eksternal dari institusi 

dapat mendorong manajemen untuk 

mengungkapkan informasi secara lebih luas, 

termasuk di dalamnya adalah pengungkapan 

intellectual capital. Komite audit bertanggung 

jawab untuk melindungi kepentingan para 

pemangku kepentingan dengan melakukan 

tinjauan atas reliabilitas dan integritas informasi 

dalam laporan keuangan dan laporan lainnya 

(Arifin, 2005) [1]. Oleh karena itu komite audit 

dapat memonitoring mekanisme yang dapat 

memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik 

perusahaan (shareholders) dan manajemen 

perusahaan, Salah satu informasi yang dapat 

diungkapkan adalah pengungkapan intellectual 

capital.  
Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa 

variabel kontrol berupa ukuran perusahaan dan 

leverage berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan intellectual capital. Perusahaan 

yang berukuran besar cenderung memiliki public 

demand akan informasi yang lebih tinggi 

dibanding dengan perusahaan yang berukuran 

lebih kecil, sehingga perusahaan akan 

mengungkapkan lebih banyak informasi sebagai 

bagian dari upaya untuk mewujudkan 

akuntabilitas publik (Kartika, 2010) [5]. Selain itu, 

juga dinyatakan bahwa perusahaan yang besar 

memiliki bentuk intellectual capital yang beragam 

sehingga pengungkapan informasi intellectual 

capital lebih luas. Perusahaan yang memiliki 

proporsi utang yang tinggi dalam struktur 

modalnya akan menanggung biaya keagenan yang 

lebih tinggi. Untuk mengurangi cost agency 

tersebut, perusahaan dengan tingkat leverage yang 

tinggi dapat mengungkapkan lebih banyak 

informasi secara sukarela, termasuk informasi 

yang berkaitan dengan modal intelektual. 

Keempat variabel independen yaitu 

kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, 

proporsi komisaris independen, dan frekuensi 

rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan intellectual capital. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, ditemukan 

bahwa sebagian besar (80% dari data observasi) 

memiliki kepemilikan manajerial yang sangat 

kecil sehingga dapat dikatakan manajer tidak 

memiliki pengaruh atas kebijakan perusahaan. 

Lebih lanjut, Efektivitas fungsi dewan direksi 

tidak hanya diukur dari seberapa besar jumlah 

dewan direksi dalam perusahaan, namun lebih 

kepada nilai-nilai, kompetensi, dan integritas 

masing-masing direksi dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya, sehingga 

pengimplementasian corporate governance dapat 

berjalan semestinya (Jenings, 2005) [4]. Komisaris 

independen sebagai pihak netral dan independen 

yang diharapkan dapat mengawasi dan memonitor 

manajemen belum mampu  menjamin transparansi 

informasi salah satunya intellectual capital. 

Penjelasan yang dapat diajukan yaitu adanya 

kendali dari para pemegang saham, sehingga 

pemegang saham menganggap bahwa komisaris 

independen tidak memiliki pengetahuan yang 

cukup mengenai perusahaan (Wulandari, 2006) 

[10]. Selain itu, dalam praktiknya belum ada 

mekanisme tentang bagaimana pemegang saham 

memilih komisaris independen, sehingga 

walaupun telah ditetapkan peraturan mengenai 

jumlah komisaris independen, belum menjamin 

keefektifan peran komisaris independen (Maksum, 

2008) [6]. Frekuensi rapat komite audit yang 

Variabel Koefisien 
Std. 

Error 

t-

statistik 
p-value 

Konstanta -0,160 0,132 -1,215 0,114 

KM 0,007 0,029 0,225 0,412 

KI 0,056 0,025 2,247   0,028* 

UD 0,002 0,003 0,614 0,271 

KOMIN -0,030 0,038 -0,784 0,218 

UKAUD 0,007 0,004 1,793   0,077* 

RKAUD 0,000 0,001 0,120 0,453 

UP 0,016 0,005 3,333   0,001* 

LEV 0,001 0,001 1,782   0,079* 

F-stat. = 

23,653 

Sig.= 

0,000 
  

Adjusted 

R2 = 

0,696 
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dipandang sebagai salah satu bentuk mekanisme 

corporate governance juga belum mampu 

meningkatkan pengungkapan informasi 

intellectual capital. Pamudji et al. (2009) 

menyatakan bahwa pertemuan komite audit hanya 

bersifat mandatory terhadap peraturan yang ada 

[8]. Frekuensi rapat komite audit tidak menjamin 

proses pengawasan telah berjalan dengan lebih 

efektif. Keefektifan pengawasan tidak diukur dari 

seberapa banyak jumlah rapat yang dilakukan, 

namun lebih jauh lagi perusahaan perlu melihat 

sisi kompetensi dan independensi komite audit. 
 

IV.  KESIMPULAN 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional dan ukuran komite audit  

mampu menjadi suatu mekanisme corporate 

governance yang menjamin transparansi dan 

akuntabilitas informasi perusahaan.  tingkat 

pengungkapan informasi intellectual capital 

perusahaan perbankan pun cukup merata. Oleh 

karena itu diharapkan seluruh pihak baik 

perusahaan perbankan maupun regulator agar 

lebih serius meningkatkan dan menguatkan 

pelaksanaan corporate governance.  
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