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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan dan 
karakteristik komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual. Populasi dari penelitian ini 
adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan 
variabel-variabel berupa ukuran perusahaan, profitabilitas, umur listing, jenis auditor, ukuran 
komite audit, dan jumlah rapat komite audit. 

Sampel dari penelitian ini menggunakan semua jenis industri perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2013. Penelitian ini menggunakan data 
pada laporan tahunan dari setiap perusahaan yang dipublikasikan. 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, 
profitabilitas, jenis auditor, ukuran komite audit, dan jumlah rapat komite audit berpengaruh 

signifikan positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Selain variabel di atas, juga 
terdapat variabel umur listing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal 
intelektual. 
 
Kata kunci: karakteristik perusahaan, karakteristik komite audit,  pengungkapan modal 

intelektual. 
 

PENDAHULUAN 
 

Laporan keuangan perusahaan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen 
atas pengunaan sumberdaya yang dipercayakan kepada mereka dan diharapkan dapat 
memberikan informasi bagi investor dan calon investor guna mengambil keputusan yang terkait 
dengan investasi dana mereka. Laporan keuangan diharapkan mampu mencerminkan kondisi 
perusahaan yang sesuai dengan kondisi rill perusahaan (Indra, Zahron, & Rosianawati, 2011). 

Laporan keuangan mengungkapkan kinerja perusahaan dengan periode tertentu 
dengan inti-inti yang dapat mengatasi ketidakpastian para investor, inti-inti tersebut dapat 
dikatakan sebagai informasi modal intelektual. Menurut Williams (2001), modal intelektual 
adalah informasi dan pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan untuk menciptakan 
nilai. 

Salah satu aset yang tidak berwujud yang sangat penting di era informasi adalah 
modal intelektual. Modal intelektual dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu modal intelektual yang 
melekat pada perusahaan, modal intelektual yang terkait pada hubungan pihak eksternal, dan 
modal intelektual yang melekat dalam diri manusia (Sveiby, 1997). 

Pengungkapan modal intelektual merupakan informasi yang bernilai bagi investor, 
yang dapat membantu mereka mengurangi ketidakpastian mengenai prospek ke depan dan 
menfasilitasi ketepatan penilaian terhadap perusahaan (Bukh, 2003). Peranan penting 
pengungkapan modal intelektual dalam suatu perusahaan sangat diperlukan untuk mengurangi 
ketidakpastian para investor atas prospek masa depan perusahaan, namun teori ini masih 
sangat sedikit diterapkan pada perusahaan-perusahaan. Kesadaran perusahaan Indonesia 
untuk mengungkapkan informasi mengenai modal intelektual masih terbilang rendah 
(Suhardjanto & Wardhani, 2010). 

Purnomosidhi (2006) menemukan bahwa rata-rata jumlah atribut modal intelektual 
yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan publik di Indonesia sebesar 56%. Rata-
rata atribut yang diungkapkan terlihat bahwa sebagian besar perusahaan yang telah melakukan 
pengungkapan, masih kurang secara menyeluruh dalam mengungkapkan informasi mengenai 
modal intelektual. 
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Suhardjanto dan Wardhani (2010) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan 
semakin besar pula perhatian atau sorotan stakeholder. Perhatian para pemangku kepentingan 
tersebut akan semakin tinggi dengan semakin besarnya perusahaan karena dampak maupun 
pengaruh ekonomis, sosial maupun aspek lainnya terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, 
perusahaan dituntut untuk semakin banyak mengungkapkan informasi termasuk pengungkapan 
modal intelektual. 
 
Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian sebagai 
berikut: 
1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan modal 

intelektual ?  
2. Apakah umur listing berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan modal 

intelektual?  
3. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan modal 

intelektual?  
4. Apakah jenis auditor berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan modal 

intelektual?  
5. Apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan modal 

intelektual? 
6. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

modal intelektual?  
 

 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
Penelitian Terdahulu 

Bukh, Nielsen, Gormsen, dan Mouritsen (2004), Bozzolan, O'Regan, dan Ricceri 
(2006), Purnomosidhi (2006), Li, Pike, dan Haniffa (2008), Yau, Chun, dan Balaraman (2009), 
Rimmel, Nielsen, dan Yosana (2009), Abeysekera (2010), Branco, Delgado, Sa´, dan Sousa 
(2010), Suhardjanto dan Wardhani (2010), Nurunnabi, Hossain, dan Hossain (2011), Ferreira, 
Branco, dan Moreira (2012), Branswijck dan Everaert (2012), Nugroho (2012), Ousama, 
Fatima, dan Majdi (2012), Rashid, Ibrahim, Othman, dan See (2012), dan Ho, Chau, dan 
Cheung (2012) melakukan penelitian mengenai pengungkapan modal intelektual dan 
menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. 

 
Pengungkapan Modal Intelektual 

Informasi modal intelektual adalah informasi yang penting bagi pemangku 
kepentingan dalam membuat keputusan (Li et al., 2008). Pengungkapan modal intelektual 
merupakan informasi yang bernilai bagi investor, yang dapat membantu mereka mengurangi 
ketidakpastian mengenai prospek ke depan dan menfasilitasi ketepatan penilaian terhadap 
perusahaan (Bukh, 2003).  

Menurut The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) dalam Li et al. 
(2012), modal intelektual merupakan pengetahuan dan pengalaman, kemampuan profesional, 
hubungan dan kerjasama yang baik, serta kapasitas kemampuan teknologi. Pengungkapan 
modal intelektual dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna seluruh 
pemangku kepentingan perusahaan (Zulkarnaen & Mahmud, 2013). 

Williams (2001) berpendapat bahwa modal intelektual adalah informasi dan 
pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan untuk menciptakan nilai. Pengertian ini 
menekankan pada kemampuan modal intelektual dalam menciptakan nilai. 

Penelitian ini menggunakan kerangka modal intelektual pada penelitian 
Purnomosidhi (2006). Pengukuran dilakukan melalui tiga dimensi yaitu struktur internal, struktur 
eksternal, dan kompetensi karyawan dengan atribut-atribut pengungkapan modal intelektual 
berjumlah 25 atribut. 

Modal intelektual dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu struktur internal, struktur, 
dan kompetensi karyawan. Struktur internal meliputi struktur organisasi, legal parameters, 
sistem-sistem manual, penelitian dan pengembangan, dan  perangkat lunak. Struktur eksternal 
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meliputi merek dagang dan hubungan antar pelanggan dan pemasok, sedangkan kompetensi 
karyawan meliputi pendidikan dan pelatihan bagi staf profesional yang merupakan penghasil 
utama pendapatan (Sveiby, 1997). 

Zulkarnaen dan Mahmud (2013) menyatakan bahwa pengungkapan modal 
intelektual adalah pengungkapan unsur neraca berdasar pada item berbasis ilmu pengetahuan 
yang dimiliki perusahaan dan menghasilkan manfaat pada masa depan perusahaan. 
Pengungkapan modal intelektual dalam suatu laporan adalah sukarela.  

Tingkat pengungkapan modal intelektual tergantung pada karakteristik dan 
kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh perusahaan, dan dapat juga dikarenakan rendahnya 
pengetahuan tentang pengungkapan modal intelektual. Hasil survei menunjukkan bahwa modal 
intelektual merupakan salah satu tipe informasi yang paling  banyak dipertimbangkan oleh 
investor (Suhardjanto dan Wardhani, 2010). 

Peneliti Suhardjanto dan Wardhani (2010) meneliti tentang tingkat pengungkapan 
modal intelektual dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI. 
Penelitian ini meneliti hubungan antara pengungkapan modal intelektual sebagai variabel 
dependen dan karakteristik perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan 80 laporan tahunan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI pada 
tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat rata-rata pengungkapan modal 
intelektual hanya sebesar 35%.  
 
Perumusan Hipotesis 

 Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis untuk penelitian ini dirumuskan 
sebagai berikut: 
H1:  Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan modal 

intelektual. 
H2: Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan modal 

intelektual. 
H3: Umur listing berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan modal 

intelektual. 
H4:  Jenis auditor berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan modal 

intelektual. 
H5:   Ukuran komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap  pengungkapan modal 

intelektual. 
H6:   Jumlah rapat komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap   pengungkapan 

modal intelektual. 
 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian kausal komparatif yang ditinjau 
berdasarkan karakteristik permasalahan merupakan tipe penelitian berupa sebab akibat antara 
dua variabel atau lebih (Indriantoro & Supomo, 1999). Tujuan penelitian ini adalah menguji 
hipotesis ada tidaknya pengaruh variabel independen yaitu ukuran perusahaan, umur listing, 
profitabilitas, jenis auditor, ukuran komite audit dan jumlah rapat komite audit terhadap 
pengungkapan modal intelektual sebagai variabel dependen.  

Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dengan menggunakan data yang terdapat pada laporan tahunan perusahaan 
tersebut. Sampel yang digunakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kurun waktu tahun 2009-2013. 
2. Perusahaan menyajikan laporan tahunan dengan kurun waktu tahun 2009-2013. 
3. Tersedianya data laporan keuangan perusahaan yang lengkap yaitu laporan laba rugi, 

neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur 
variabel dependen dan independen. 
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Definisi Variabel Operasional 
Variabel Dependen 

Pengungkapan modal intelektual merupakan informasi yang bernilai bagi investor, 
yang dapat membantu mereka mengurangi ketidakpastian mengenai prospek ke depan dan 
menfasilitasi ketepatan penilaian terhadap perusahaan (Bukh, 2003). Pengungkapan modal 
intelektual dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna seluruh 
pemangku kepentingan perusahaan (Zulkarnaen & Mahmud, 2013). 

Tingkat pengungkapan modal intelektual tergantung pada karakteristik dan 
kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh perusahaan, dan dapat juga dikarenakan rendahnya 
pengetahuan tentang pengungkapan modal intelektual. Penelitian ini menggunakan kerangka 
modal intelektual pada penelitian Purnomosidhi (2006), terdapat 25 item yang digunakan pada 
kerangka modal intelektual ini, yang diukur melalui tiga dimensi yaitu struktur internal, struktur 
eksternal, dan kompetensi karyawan. 

Metode content analysis merupakan metode pengukuran jumlah pengungkapan 
modal intelektual (Bozzolan et al., 2003). Metode content analysis dilakukan dengan membaca 
dan memberi kode informasi yang terkandung menurut kerangka modal intelektual yang dipilih. 
Kode diberikan menggunakan model yang tidak mempertimbangkan bobot masing-masing. 
Nilai 1 diberikan apabila atribut modal intelektual diungkapkan dan nilai 0 diberikan apabila 
atribut modal intelektual tidak diungkapkan (Huafang & Jianguo, 2007). Daftar kerangka modal 
intelektual sebagai berikut: 

Tabel 1 
Kerangka Modal Intelektual 

 

Internal Structure 
(Structural) 

External Structure 
Employees Competence 

(Human Capital) 

Intellectual Property  - Merek - Know How  
- Paten  - Pelanggan - Pendidikan 
- Hak cipta  - Loyalitas pelanggan  - Vocational Qualification  

- Merek dagang  - Reputasi perusahaan - Work-related Knowledge  
Infrastructure Assets  - Saluran distribusi  - Work-related Competence  
- Filsafat manajemen  - Kolaborasi bisnis  - Spirit wirausaha  
- Budaya perusahaan  - Favourable contracts   
- Sistem informasi  - Kontrak keuangan   
- Proses manajemen  - Perjanjian lisensi   
- Sistem jaringan  - Perjanjian waralaba   
- Proyek penelitian    

Sumber : Purnomosidhi (2006) 

 
Pengungkapan modal intelektual dapat dihitung dengan menggunakan ICD index, 

berikut dibawah ini (Purnomosidhi, 2006): 

ICD index =∑
  

 
       

Keterangan mengenai rumus index ICD: 
Index ICD =  Indeks pengungkapan modal intelektual 
di =  Jumlah pengungkapan modal intelektual yang telah dilakukan 

perusahaan 
N =  Jumlah maksimum pengungkapan modal intelektual yang seharusnya 

dilakukan perusahaan. 
 

Variabel Independen 
Ukuran Perusahaan 

  Ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat 
dilihat dari total aset perusahaan (Al-Matari et al., 2012). Ukuran persahaan dapat diukur 
dengan rumus (Huafang et al, 2007) adalah: 

UKURAN  PERUSAHAAN = LOG total aset 
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Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Hadianto & 
Tayana, 2010). Profitabilitas dapat diukur dengan rumus (Yau et al, 2009) adalah: 

PROFITABILITAS= Laba bersih 
                      Total aset 

 
Umur Listing 

Menurut Cahya (2013), umur listing perusahaan dihitung dengan melihat jarak antara 

waktu pertama kali perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga akhir tahun 
yang diobservasi berdasarkan keterangan dalam situs Bursa Efek Indonesia. 
 
Jenis Auditor 

Jenis auditor adalah pemilihan jasa auditor big four dan non big four yang akan 
digunakan dalam mengaudit perusahaan. Jenis auditor dapat diukur dengan rumus (Ferreira et 
al., 2012) adalah: 

JENIS AUDITOR= Dummy (1 jika big four, 0 jika tidak) 
 
Ukuran Komite Audit 

Ukuran komite audit berperan dalam meninjau penyusunan laporan keuangan 
perusahaan serta pengungkapan informasi yang relevan seperti modal intelektual. Ukuran 
komite audit dapat diukur dengan rumus (Taliyang & Jusop, 2011) sebagai berikut: 

UKA= jumlah komite audit dalam setahun 
 
Jumlah Rapat Komite Audit  

Menurut Taliyang dan Jusop (2011), jumlah rapat komite audit dapat diukur 
berdasarkan jumlah aktual rapat komite audit yang diselenggarakan dalam setahun. 

 
Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data pada penelitian ini merupakan data sekunder. Menurut 
Indriantoro dan Supomo (1999), data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 
diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Periode laporan 
keuangan yang digunakan adalah dari periode tahun 2009 hingga 2013. Laporan keuangan 
tahunan tersebut dapat diperoleh melalui website www.idx.co.id. 

 
Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah regresi 
berganda (multiple regressions). Metode ini guna menguji satu variabel terikat dengan variabel 

bebas lebih dari satu. Data-data akan dianalisis dengan menggunakan tahapan uji statistik 
deskriptif, uji outlier, uji asumsi klasik, (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan 
uji heterokedastisitas), dan uji hipotesis (Indriantoro & Supomo, 1999). 

 
 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
Statistik Deskriptif 

 Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data penelitian yang 
dikumpulkan adalah laporan tahunan yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai 
neraca, laba rugi, laporan komite audit dan catatan atas laporan keuangan dengan kurun waktu 
tahun 2009 sampai dengan 2013 dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.idx.co.id/
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Tabel 1 

Hasil Sampel Penelitian 

   

Keterangan Jumlah 

Perusahaan yang terdaftar di BEI 508 perusahaan 

Perusahaan yang terdaftar diatas tahun 2009 di BEI 
     (125) 
perusahaan 

Perusahaan yang tidak memiliki laporan tahunan 5 tahun terakhir (137) perusahaan 

Perusahaan yang tidak memiliki data yang lengkap (52) perusahaan 

Perusahaan dengan data yang lengkap 194 perusahaan 

Tahun penelitian 5 tahun 

Total data penelitian 970 data 

Data outlier 100 data 

Data observasi 870 data 

Sumber: Data sekunder diolah (2015) 
Tabel 2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 
   

 

  N Minimum Maksimum Rerata Std.Dev 

ICD 870 
                    

0,080 
0,880 42,91 0,14889 

Total Aset 
(Jutaan Rupiah) 870 

    
8.822.24943  

733.099.762 12.497.328 90.661.
7885 

Profitabilitas 870 
0,000000 1,041945 6,582053 0,09165

1897 

Umur Listing 870 
0 33 13,37 7,184 

Ukuran Komite 
Audit 870 

1 9 3,34 0,876 

Rapat Komite Audit 870 
1 96 8,58 8,467 

Sumber: Data sekunder diolah (2015) 

    
Tabel 3 

Hasil Uji Deskriptif pada Variabel Dummy 

 

 Variabel Kategori Frekuensi % 

Jenis Auditor 
1= Diaudit oleh KAP big four 374 43 

 

0= Diaudit selain KAP big four 496 57 

Sumber: Data sekunder diolah (2015). 
 
Hasil Uji Outlier 

Hasil pengujian outlier terhadap variabel pengungkapan modal intelektual, ukuran 
perusahaan, profitabilitas, umur listing, jenis auditor, ukuran komite audit, dan jumlah rapat 
komite audit menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 970 data sampel dan terdapat 100 data 
yang nilainya menyimpang dari nilai SDR kurang dari 1,960 dan lebih dari 1,960. Data outlier 
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tersebut lalu dikeluarkan dari pengujian dan tidak diikutsertakan dalam pengujian selanjutnya. 
Jumlah data bebas outlier yang digunakan untuk pengujian adalah sebanyak 870 data. 

 
Hasil Uji Hipotesis 
Uji F 

Hasil uji F disajikan pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4 

Hasil Uji F 
         

Variabel Dependen F Sig. Kesimpulan 

Pengungkapan Modal Intelektual 314,940 0,000 Signifikan 

Sumber: Data sekunder diolah (2015)    
 
Berdasarkan hasil uji F, nilai F yang diperoleh adalah sebesar 314,940 dengan 

tingkat signifikansi 0,000. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel dependen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model regresi 
dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai faktor yang mempengaruhi pengungkapan pada 
pengungkapan modal intelektual. 
 
Hasil Uji t 

Tabel 5 

Hasil Uji t 
         

 

Sumber: Data sekunder diolah (2015) 

 
Persamaan regresi dapat diuraikan sebagai berikut : 
 
Y= -0,942 + 0,101X1 + 0,182X2 + 0,000X3 + 0,063X4 + 0,021X5 + 0,001X6 + e 

Dimana: 
Y = Pengungkapan Modal Intelektual 
a = Konstan 
β = Koefisien regresi variabel independen 
X1 = Ukuran Perusahaan 
X2 = Profitabilitas 
X3 = Umur Listing 
X4 = Jenis Auditor 

X5 = Ukuran Komite Audit 
X6 = Jumlah Rapat Komite audit 
e = Eror 

 

Variabel 

Unstandardize
d Coefficients t Sig. Kesimpulan 

B 

Constant -0,942 -21,085 0,000 - 
Ukuran Perusahaan 0,101 26,058 0,000 Signifikan Positif 
Profitabilitas 0,182 5,570 0,000 Signifikan Positif 
Umur Listing 0,000 -0,530 0,298 Tidak Signifikan 
Jenis Auditor 0,063 9,344 0,000 Signifikan Positif 
Ukuran Komite Audit 0,021 5,721 0,000 Signifikan Positif 
Rapat Komite Audit 0,001 2,139 0,0165 Signifikan Positif 
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Hasil Uji Koefisien Determinasi (R

2
) 

Tabel 5 

Hasil Uji Adjusted R
2
 

        

Variabel Dependen   Adjusted R Square 

Pengungkapan Modal Intelektual   0,684 

Sumber: Data sekunder diolah (2015)   
 
Hasil uji koefisien determinasi di atas menunjukkan angka Adjusted R Square 

sebesar 0,684 atau 68,4% yang artinya variabel independen dapat menjelaskan variabel 
dependen sebesar 68,4%, dan 31,6% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya. Pada 
penelitian sebelumnya mendapatkan hasil yang lebih rendah adalah Whiting & Woodcock 
(2011), Ferreira et al. (2012), dan Suhardjanto dan Wardhani (2012). 

 
 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen 
yang terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, umur listing, jenis auditor, ukuran komite 
audit, dan jumlah rapat komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual sebagai variabel 
dependen. Berdasarkan hasil uji dan analisis pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa 
ukuran perusahaan, profitabilitas, jenis auditor, ukuran komite audit, dan jumlah rapat komite 
audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan modal intelektual. Umur listing 
tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual.  
 Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi tingkat ukuran perusahaan maka akan 
meningkatkan pengungkapan modal intelektual, hal ini disebabkan karena semakin besar 
perusahaan semakin besar pula perhatian atau sorotan stakeholder. Perhatian para pemangku 
kepentingan tersebut akan semakin tinggi dengan semakin besarnya perusahaan karena 
dampak maupun pengaruh ekonomis, sosial maupun aspek lainnya terhadap lingkungan 
(Suhardjanto & Wardhani, 2010). 

Hasil penelitian juga menunjukkan semakin besar profitabilitas perusahaan, maka 
kemampuan finansial perusahaan semakin naik, atau kemampuan keuangan perusahaan 
semakin baik, sehingga kesempatan untuk meningkatkan pengungkapan modal intelektual 
semakin besar (Suhardjanto & Wardhani, 2010). Semakin besar dukungan finansial 
perusahaan akan semakin banyak pengungkapan informasi termasuk pengungkapan (Haniffa 
dan Cooke, 2005). 

Hasil penelitian juga menunjukkan semakin tinggi ukuran komite audit semakin tinggi 
pengungkapan modal intelektual. Hal ini dikarenakan peran komite audit adalah untuk meninjau 
penyusunan laporan keuangan perusahaan serta pengungkapan informasi-informasi yang 
relevan seperti modal intelektual (Taliyang  & Jusop, 2011). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan jenis auditor big four dapat 
mempengaruhi pengungkapan modal intelektual. Perusahaan yang diaudit oleh big four lebih 
banyak mengungkapkan pengungkapan modal intelektual daripada perusahaan yang diaudit 
oleh perusahaan audit lain (Ferreira & Branco, 2012). Perusahaan audit big four memberikan 
kualitas audit yang relatif lebih tinggi daripada perusahaan audit non big four dan bahwa ini 
dihargai oleh pasar ekuitas (Azizkhani et al., 2010). 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah rapat komite audit 
maka semakin tinggi pengungkapan modal intelektual. Hal ini dikarenakan aktivitas komite audit 
merupakan faktor penting dalam tindak pengawasan manajemen (Taliyang & Jusop, 2011). Li 
et al. (2012) menyatakan bahwa dengan melakukan rapat yang lebih banyak, maka dapat 
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terjadi tingginya tingkat pengawasan semua masalah laporan keuangan dan termasuk 
pengungkapan modal intelektual. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa umur listing tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan modal intelektual. Hal ini dikarenakan perusahaan yang baru terdaftar pada 
Bursa Efek lebih cenderung akan mencari dana dari luar bisnis untuk mengumpulkan dana 
dibandingkan dengan perusahaan yang terdaftar lebih lama yang mungkin memiliki peluang 
pertumbuhan atau memiliki akses dana eksternal (Whiting & Woodcock, 2011). 
 
Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain: 
1. Minimnya variabel independen yang digunakan, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, 

umur listing, jenis auditor, ukuran komite audit, dan jumlah rapat komite audit untuk 
menguji pengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Banyak laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI  sulit dicari di website IDX dan 
website perusahaan. 

 
Rekomendasi 

Rekomendasi-rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk  penelitian di 
masa yang akan datang sebagai berikut: 
1. Menambahkan variabel yang berhubungan dengan struktur dewan. 
2. Mencari sumber lain selain website IDX dan website perusahaan, sehingga dapat 

memperbanyak sampel penelitian. 
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