
PENGARUH TINGKAT PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT

TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN INTELLECTUAL CAPITAL

DALAM SUSTAINABILITY REPORT

(Studi Empiris pada Perusahaan Non-keuangan yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)

(Skripsi)

Oleh

ULFAH DWI NEDIA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017



ABSTRACT

THE EFFECT OF SUSTAINABILITY REPORT DISCLOSURE LEVEL ON
INTELLECTUAL CAPITAL DISCOLSURE LEVEL

IN SUSTAINABILITY REPORT
(Empirical Study on Non-financial Companies Listed on

Indonesia Stock Exchange 2013 – 2015)

By

ULFAH DWI NEDIA

This study aimed to examine the effect of sustainability report disclosure level on
intellectual capital discolsure level in sustainability report. The independent
variables in this research are sustainability report disclosure which scored by
using an Sustainability Report Disclosure Index (SRDI). The dependent variable
in this research is intellectual capital disclosure which scored by using an
Intellectual Capital disclosure Index (ICI). This study also uses firm size and firm
age as control variable.

Sampling technique on this is research used purposive sampling method with
characteristic the non-financial company is listed at Indonesia Stock Exchange
(IDX) which published sustainability report and annual report in 2013-2015.
This study adopts multiple linear regression method using SPSS 22 as an
analytical tool.

The result of this research indicates that sustainability report disclosure level has
positive effect to intellectual capital disclosure, firm size has positive effect to
intellectual capital disclosure level, and there is no effect of the firm age to
intellectual capital disclosure level.

Keywords: Sustainability Report Disclosure, Intellectual Capital Disclosure,
Firm Size, Firm Age



ABSTRAK

PENGARUH TINGKAT PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT
TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN INTELLECTUAL CAPITAL

DALAM SUSTAINABILITY REPORT
(Studi Empiris pada Perusahaan Non-keuangan yang Terdaftar di

Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 - 2015)

Oleh

ULFAH DWI NEDIA

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengungkapan
sustainability report terhadap tingkat pengungkapan intellectual capital dalam
sustainability report. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah
pengungkapan sustainability report yang diukur dengan Sustainability Report
Disclosure Index (SRDI). Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah
pengungkapan intellectual capital yang di ukur dengan menggunakan Intellectual
Capital disclosure Index (ICI). Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol
ukuran perusahaan (size) danumur perusahaan (age).

Teknik sampling dilakukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria
Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang
mempublikasikan laporan keberlanjutan (sustainability reporting) dan laporan
tahunan lengkap periode 2013-2015. Teknik analisis data dilakukan dengan
metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan alat bantu program
SPSS 22.

Hasil dari penelitian ini adalah tingkat pengungkapan sustainability report
berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan intellectual capital, ukuran
perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan intellectual
capital dan tidak ada pengaruh umur perusahaan terhadap tingkat pengungkapan
intellectual capital.

Kata kunci: Pengungkapan Sustainability Report, Pengungkapan Intellectual
Capital, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan.
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1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan merupakan salah satu pelaku ekonomi yang mempunyai

peranan yang penting dalam kelangsungan perekonomian serta masyarakat luas.

Globalisasi menuntun perusahaan untuk melakukan pembaharuan dengan cara

berfikir global dan bertindak secara lokal. Inovasi teknologi menjadikan

persaingan di dunia bisnis semakin kompetitif. Hal ini membuat perusahaan-

perusahaan mengubah strategi bisnisnya yang berdasarkan tenaga kerja (labor-

based business) menjadi bisnis yang berdasarkan pengetahuan (knowledge based

business) agar perusahaan tersebut dapat terus bertahan (Wahidahwati dan

Oktavianti , 2014).

Pengetahuan diakui sebagai komponen esensial bisnis dan sumber daya

strategis yang lebih sustainable (berkelanjutan) untuk memperoleh dan

mempertahankan keunggulan kompetitif. Bahkan sistem manajemen yang

berbasis pengetahuan telah menjadi mesin baru dalam pengembangan suatu

bisnis. Perkembangan ekonomi baru yang dikendalikan oleh informasi dan

pengetahuan membawa sebuah peningkatan perhatian pada modal intelektual atau

intellectual capital yang telah menjadi fokus perhatian dalam berbagai bidang,
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baik manajemen, teknologi informasi, sosiologi, maupun akuntansi (Kuryanto dan

Syafruddin, 2008).

Intellectual capital atau modal intelektual merupakan modal yang berbasis

pada pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan di mana menjadikan modal

tersebut sebagai faktor untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan. Intellectual

capital juga merupakan sumber daya unik yang berbeda pada tiap perusahaan,

sehingga tidak semua perusahaan dapat menirunya (Sawarjuwono dan Kadir,

2003). Komponen dalam intellectual capital dikelompokan menjadi 3 yaitu modal

sumber daya manusia (Human Capital), modal struktural (Organizational

Capital) dan modal penghubung (Relational Capital). Modal sumber daya

manusia meliputi pengetahuan, keahlian, kompetensi dan motivasi yang dimiliki

karyawan. Modal struktural mencakup budaya perusahaan, komputer perangkat

lunak, dan teknologi informasi. Sedangkan modal penghubung meliputi loyalitas

konsumen, pelayanan jasa terhadap konsumen, dan hubungan baik dengan

pemasok (Rupidara, 2008).

Di Indonesia, fenomena intellectual capital mulai berkembang terutama

setelah munculnya PSAK No. 19 (revisi 2009) tentang aktiva tidak berwujud.

Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai intellectual capital, namun

lebih kurang intellectual capital telah mendapat perhatian. Menurut PSAK No.

19, aktiva tidak berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan

atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk

tujuan administratif (Yuskar dan Novita, 2014).
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Pengungkapan intellectual capital dalam suatu laporan perusahaan adalah

suatu cara untuk menjelaskan aktivitas perusahaan yang kredibel, terpadu dan

“true and fair”. Pengungkapan intellectual capital dikomunikasikan untuk

stakeholder internal dan eksternal, yaitu dengan menggabungkan laporan yang

berbentuk angka, visualisasi dan naratif yang bertujuan sebagai penciptaan nilai.

Laporan intellectual capital mengandung informasi finansial dan non-finansial

yang beragam seperti perputaran karyawan, kepuasan kerja, in-service training,

kepuasan pelanggan dan ketepatan pasokan. Hal tersebut berguna agar karyawan

mengetahui bagaimana dalam memberikan kontribusi terhadap penciptaan nilai

bagi perusahaan (Widarjo, 2011).

Pengungkapan intellectual capital merupakan hal yang sangat penting bagi

stakeholder karena pengungkapan intellectual capital dapat mempengaruhi

stakeholder dalam mengambil keputusan. Pengungkapan intellectual capital juga

menjadi suatu cara yang penting untuk melaporkan sifat alami dari nilai tak

berwujud yang dimiliki oleh perusahaan (Purnomosidhi, 2005). Selain itu

intellectual capital juga berguna untuk menjembatani adanya ketidaksesuaian

informasi (information gap) yang timbul antara pihak manajer dan pemilik

perusahaan.

Sebagian besar  dari penelitian tentang  pengungkapan intellectual capital

selalu berfokus pada annual report (laporan tahunan).  Namun, pada penelitian ini

media yang digunakan adalah sustainability report atau yang dikenal dengan

laporan keberlanjutan. Sustainability report telah menjadi media yang semakin

penting untuk menjadi media pengungkapan informasi perusahaan. Sustainability

report berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada
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stakeholder dalam bentuk sebuah laporan (Simbolon dan Sueb, 2016).

Sustainability report adalah praktek pengukuran, pengungkapan, dan upaya

akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan

berkelanjutan kepada para stakeholder baik internal maupun eksternal (GRI,

2013). Maka dari itu diperlukan sustainability report yang memuat informasi

kinerja keuangan dan informasi non-keuangan yang terdiri dari aktivitas sosial

dan lingkungan yang lebih menekankan pada prinsip dan standar pengungkapan

yang mampu mencerminkan tingkat aktivitas perusahaan secara menyeluruh

sehingga memungkinkan perusahaan bisa tumbuh secara berkesinambungan

(Soeslistyoningrum, 2011).

Sustainability report kian menjadi tren dan kebutuhan bagi perusahaan

progresif untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial dan

lingkungannya sekaligus kepada seluruh stakeholder perusahaan (Safitri, 2015).

Meningkatnya tren sustainability report juga diikuti dengan meningkatnya

pedoman-pedoman atau aturan yang disediakan oleh badan pemerintah dan badan

industri, salah satu dari pedoman yang digunakan adalah GRI (Global Reporting

Initiative).

Menurut Oliveira et al., (2010) perusahaan berbasis pengetahuan memiliki

alasan yang kuat untuk meningkatkan transparansi dengan mengungkapkan

informasi intellectual capital kepada stakeholder melalui sustainability report.

Adupun tujuan utama  bagi perusahaan mengungkapkan intellectual capital dalam

sustainability report adalah untuk meningkatkan transparansi, melegitimasi status

dan meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan ingin meningkatkan
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transparansi untuk memenuhi harapan para stakeholder dan berusaha untuk

menjaga hubungan baik dengan para stakeholder.

Sebuah penelitian tentang pengungkapan intellectual capital ke dalam

sustainability report telah dilakukan oleh Oliveira et al., (2010) yang

menganalisis aspek pengungkapan intellectual capital di dalam sustainability

report perusahaan Portugis. Perusahaan Portugis tampak lebih cenderung

mengungkapkan informasi tentang intellectual capital ke dalam sustainability

report . Oliveira et al., (2010) dalam penelitiannya percaya bahwa sustainability

report dapat menjadi media yang baik dan sinergis untuk perkembangan

pengungkapan intellectual capital.

Dalam hal ini, penulis mempunyai pandangan yang sama terhadap

pernyataan tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti apakah sustainability

report dapat menjadi suatu media yang baik untuk mengungkapan informasi

tentang pengungkapan intellectual capital di perusahaan-perusahaan Indonesia

dengan melihat pengaruh tingkat pengungkapan sustainability report terhadap

tingkat pengungkapan intellectual capital dalam sustainability report dan melihat

apakah semakin besar tingkat pengungkapan sustainability report akan

mempunyai kecenderungan peningkatan pengungkapan intellectual capital.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Oliveira et al., (2010) yang

menganalisis pengungkapan komponen-komponen intellectual capital dalam

sustainability report perusahaan Portugis. Dalam penelitian Oliviera et al,. (2010),

sejumlah variabel yang digunakan untuk menguji faktor-faktor yang

mempengaruhi pengungkapan intellectual capital adalah pengungkapan

sustainability report,  perbedaan  industri, ukuran perusahaan dan stock market
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listing. Oliviera et al., (2010) juga menyatakan bahwa terdapat beberapa item

pengungkapan intellectual capital yang dikembangkan oleh Bukh et al. (2005)

yang berjumlah 78 item. Ukuran yang digunakan oleh Bukh et al. (2005)

memisahkan pengungkapan intellectual capital oleh perusahaan ke dalam enam

dimensi yaitu, karyawan, pelanggan, teknologi informasi, proses, penelitian dan

pengembangan, dan laporan strategis.

Pada penelitian ini perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan non-

keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Perusahaan non-keuangan

dipilih karena pada tahun-tahun terakhir ini beberapa perusahaan non-keuangan

sangat memperhatikan intellectual capital sebagai upaya untuk meningkatkan

value perusahaan. Data yang dianalisis pada penelitian ini adalah sustainability

report dan annual report perusahaan non-keuangan pada tahun 2013-2015.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengungkapan

sustainability report yang dihitung dengan Sustainability Report Disclosure Index

(SRDI), sedangkan variabel dependen pada penilitian ini adalah pengungkapan

intellectual capital yang dihitung dengan Intellectual Capital disclosure Index

(ICI). Peneliti menggunakan variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan dan umur

perusahaan. Ukuran perusahaan dan umur perusahaan diasumsikan memiliki efek

terhadap pengungkapan informasi perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan

dan semakin panjang umur perusahaan, semakin tinggi pula tuntutan terhadap

keterbukaan informasi dibanding ukuran perusahaan yang lebih kecil dan umur

perusahaan yang lebih pendek. Dengan mengungkapkan informasi yang lebih

banyak, perusahaan mencoba mengisyaratkan bahwa perusahaan telah

menerapkan prinsip-prinsip manajemen perusahaan yang baik. Oleh karena itu,
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penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan dan umur perusahaan sebagai

variabel kontrol untuk mengendalikan agar hubungan yang terjadi pada variabel

dependen tersebut murni dipengaruhi oleh variabel independen bukan oleh faktor-

faktor lain.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,

peneliti tertarik untuk membahas topik ini dan menguji hipotesis yang berkaitan

dengan pengungkapan intellectual capital dalam sustainability report. Maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Pengaruh Tingkat Pengungkapan Sustainability Report terhadap Tingkat

pengungkapan Intellectual Capital dalam Sustainability Report (Studi Empiris

pada Perusahaan Non-keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Tahun 2013 - 2015)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya,

maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah tingkat pengungkapan sustainability report berpengaruh positif

terhadap tingkat pengungkapan intellectual capital ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka  tujuan

dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah tingkat pengungkapan sustainability report

berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan intellectual capital.
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1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini antara lain adalah

sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dan akademik, penelitian ini diharapkan dapat digunakan

sebagai masukan bagi kalangan akademis untuk memberikan kontribusi

terhadap pengembangan model yang lebih kompleks dari penelitian

terdahulu.

2. Bagi praktisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan yang dapat

digunakan sebagai informasi ataupun wacana mengingat masih lemahnya

kesadaran perusahaan di Indonesia terhadap mengungkapkan intellectual

capital dalam sustainability report.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.      Landasan Teori

2.1.1. Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)

Teori stakeholder merupakan teori yang menjelaskan bagaimana

manajemen perusahaan memenuhi dan mengelola harapan para stakeholder. Teori

stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya

beroperasi untuk kepentingannya sendiri, tetapi harus memberikan manfaat bagi

stakeholdernya. Semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi

mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi proses pengambilan

keputusan (Susanto dan Tarigan, 2013).

Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela

mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual

mereka (Susanto dan Tarigan, 2013). Selain itu, teori ini menganggap bahwa

akuntabilitas organisasional tidak hanya terbatas pada kinerja ekonomi atau

keuangan saja sehingga perusahaan perlu melakukan pengungkapan tentang

informasi non-keuangan dan informasi lainnya melebihi dari yang diharuskan

(mandatory) oleh badan yang berwenang untuk mendapatkan kepercayaan

stakeholder. Salah satu bentuk pengungkapan sukarela yang berkembang dengan

pesat saat ini yaitu publikasi sustainability report. Sustainability report tidak

hanya melaporkan informasi tentang kinerja ekonomi atau informasi keuangan
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saja namun juga melaporkan pengungkapan tentang informasi non-keuangan dan

informasi lainnya. Melalui publikasi sustainability report perusahaan dapat

memberikan informasi yang lebih lengkap berkaitan dengan kegiatan yang

dilakukan perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007).

2.1.2. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Teori legitimasi sebagai dasar untuk menjelaskan pengungkapan sosial

lingkungan yang menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam

menganalisis perilaku organisasi (Ghozali dan Chariri, 2007). Landasan teori

legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan

masyarakat. Ghozali dan Chariri (2007) mengatakan bahwa kegiatan perusahaan

dapat menimbulkan dampak kepada masyarakat, sehingga pengungkapan

informasi perusahaan adalah suatu alat manajerial yang dipergunakan untuk

menghindari konflik sosial dan sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada

publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial yang ditimbulkan perusahaan

baik dalam pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk.

Gray et al., (1995) berpendapat bahwa teori legitimasi dan teori

stakeholder merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori

ekonomi politik. Hal ini disebabkan oleh pengaruh masyarakat dalam menentukan

alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya, perusahaan cenderung

menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi untuk

membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat.
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Pengungkapan informasi intellectual capital di dalam sustainability report

menjadi salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan

melegitimasi konstribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis.

2.1.3. Teori Agensi (Agency Theory)

Hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak yang menyatakan bahwa

salah satu pihak (prinsipal) meminta kepada pihak lain (agen) untuk melakukan

jasa tertentu demi kepentingan prinsipal, dengan mendelegasikan otoritas

kepadanya (Jansen dan Meckling, 1976). Teori agensi mengasumsikan bahwa

semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Prinsipal

menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas modal

yang diinvestasikannya. Sedangkan manajer sebagai agen menginginkan

kepentingannya dapat terpenuhi dengan pemberian kompensasi, bonus, insentif

dan remunerasi yang sebesar-besarnya atas kinerjanya. Dengan demikian

munculah konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Azis, 2014)

Pendelegasian otoritas memang menjadi sebuah keharusan dalam hubugan

ini untuk memungkinkan agen mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada

prinsipal. Pengungkapan sustainability report adalah suatu bentuk

pertanggungjawaban pihak prinsipal kepada agen, selain dari pembuatan annual

report. Hanya saja sustainability report bersifat voluntary sedangkan annual

report bersifat mandatory disclosure.
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2.1.4. Intellectual Capital

2.1.4.1. Pengertian Intellectual Capital

Hingga saat ini pengertian intellectual capital seringkali diartikan secara

berbeda. Secara ringkas Rupidara (2008) mewancanakan intellectual capital

sebagai kapabilitas organisasi untuk menciptakan, melakukan transfer, dan

mengimplementasikan pengetahuan. Sementara Sangkala (2006) mengartikan

intellectual capital sabagai aset berbasis pengetahuan dalam perusahaan yang

menjadi basis kompetensi inti perusahaan yang dapat mempengaruhi daya tahan

dan keunggulan bersaing. Cater dan Cater (2009) mendefinisikan intellectual

capital merupakan aset tak berwujud, dan jika aset tak berwujud tersebut dapat

dikelola dengan baik, organisasi dapat mencapai keunggulan bersaing. Yuskar dan

Novita (2014) membahas bahwa intellectual capital adalah perangkat yang

diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan.

Banyak pakar yang mengatakan bahwa intellectual capital ini sangat besar

perannya dalam menambah nilai suatu kegiatan, termasuk dalam mewujudkan

kemandirian suatu daerah.

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa intellectual capital

merupakan suatu konsep yang dapat memberikan sumberdaya berbasis

pengetahuan baru dan mendeskripsikan aktiva tak berwujud yang jika digunakan

secara optimal memungkinkan perusahaan untuk menjalankan strateginya dengan

efektif dan efisien. Dengan demikian intellectual capital merupakan pengetahuan

yang memberikan informasi tentang nilai tak berwujud perusahaan yang dapat

mempengaruhi daya tahan dan keunggulan bersaing.



13

2.1.4.2. Komponen Intellectual Capital

Sawarjuwono dan Kadir (2003) menyatakan bahwa intellectual capital

terdiri dari tiga elemen utama yaitu:

1. Human Capital (Modal Manusia).

Human capital merupakan lifeblood dalam intellectual capital. Disinilah

sumber innovation dan improvement. Human capital juga merupakan tempat

bersumbernya pengetahuan yang sangat berguna, keterampilan, dan

kompetensi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Human capital

mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi

terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada

dalam perusahaan tersebut.

2. Structural Capital atau Organizational Capital (Modal Organisasi)

Structural capital merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam

memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha

karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja

bisnis secara keseluruhan. Seorang individu dapat memiliki tingkat

intelektualitas yang tinggi, tetapi jika organisasi memiliki sistem dan prosedur

yang buruk maka intellectual capital tidak dapat mencapai kinerja secara

optimal dan potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

3. Relational Capital atau Costumer Capital (Modal Pelanggan)

Elemen ini merupakan komponen intellectual capital yang memberikan nilai

secara nyata. Relational capital merupakan hubungan yang harmonis yang

dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari para

pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari pelanggan yang loyal dan
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merasa puas akan pelayanan perusahaan yang bersangkutan, dan berasal dari

hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar.

Relational capital dapat muncul dari berbagai bagian diluar lingkungan

perusahaan yang dapat menambah nilai bagi perusahaan tersebut.

2.1.4.3. Pengungkapan Intellectual Capital

Widjanarko (2006) mengatakan bahwa pentingnya perusahaan melakukan

pengungkapan intellectual capital karena berbagai alasan. Empat alasan

perusahaan melaporkan intellectual capital, yaitu :

1. Pengungkapan intellectual capital dapat membantu organisasi merumuskan

strategi bisnis. Dengan mengidentifikasi dan mengembangkan intellectual

capital suatu organisasi untuk mendapatkan competitive advantage.

2. Pengungkapan intellectual capital dapat membawa pada pengembangan

indikator- indikator kunci prestasi perusahaan yang akan membantu

mengevaluasi hasil- hasil pencapaian strategi.

3. Pengungkapan intellectual capital dapat membantu mengevaluasi merger dan

akuisisi perusahaan, khususnya untuk menentukan harga yang dibayar oleh

perusahaan pengakuisisi.

4. Dapat mengkomunikasikan pada stakeholder tentang intellectual property yang

dimiliki perusahaan.

2.1.5. Sustainability Report

Sustainability report adalah praktik pengukuran, pengungkapan aktivitas

perusahaan, dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi sebagai
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tanggungjawab kepada stakeholder internal dan eksternal dalam mewujudkan

tujuan pembangunan berkelanjutan (GRI, 2013). Sustainability report harus

menyediakan gambaran yang berimbang dan masuk akal dari kinerja

keberlanjutan sebuah organisasi baik kontribusi yang positif maupun negatif

(GRI, 2013).

Sustainability report menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan

oleh suatu organisasi baik pemerintah maupun perusahaan dalam berdialog

dengan warga negara maupun stakeholder-nya sebagai salah satu upaya penerapan

pendidikan pembangunan keberlanjutan. Oleh karena itu, penyusunan

sustainability report pada saat sekarang ini meliputi posisi yang sama pentingnya

juga dengan pengungkapan informasi seperti yang diungkapkan dalam laporan

keuangan.

Penelitian ini menggunakan kerangka Global Report Initiative versi 4

tahun 2013 yang memiliki beberapa perbedaan dengan versi yang sebelumnya,

diantaranya adalah penambahan poin mekanisme pengaduan pekerja, penilaian

dari sisi pemasok dibidang ketenagakerjaan dan hak asasi manusia, dan

mekanisme pengaduan pelanggaran HAM.

2.1.5.1. Pengungkapan Sustainability Report

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

menjelaskan manfaat yang didapat dari pengungkapan sustainability report antara

lain:

1. Sustainability report memberikan informasi kepada stakeholder dan

meningkatkan prospek perusahaan, serta membantu mewujudkan transparansi.
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2. Sustainabilty report dapat membantu membangun reputasi sebagai alat yang

memberikan kontribusi untuk meningkatkan brand value, market share, dan

loyalitas konsumen jangka panjang.

3. Sustainability report dapat digunakan sebagai stimulasi leadership thinking dan

performance yang didukung dengan semangat kompetisi.

4. Sustainability report dapat mengembangkan dan memfasilitasi

pengimplementasian dari sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola

dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial.

5. Sustainability report cenderung mencerminkan secara langsung kemampuan

dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk

jangka panjang.

Sustainability report menurut GRI G4 Guidelines terdiri dari 3 dimensi

berikut:

1. Ekonomi

Dimensi keberlanjutan ekonomi berkaitan dengan dampak organisasi terhadap

keadaan ekonomi bagi pemangku kepentingannya, dan terhadap sistem

ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global.

2. Lingkungan

Dimensi keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan dampak organisasi pada

sistem alam yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, udara, air, dan

ekosistem. Kategori lingkungan meliputi dampak yang terkait dengan input

(seperti energi dan air) dan output (seperti emisi, efluen, dan limbah), termasuk

juga keanekaragaman hayati, transportasi, dan dampak yang berkaitan dengan

produk dan jasa, serta kepatuhan dan biaya lingkungan.
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3. Sosial

a. Praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja

Indikator praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan kerja meliputi lapangan

pekerjaan, kondisi pekerja (jumlah, komposisi gender, pekerja purna waktu

dan paruh waktu), relasi buruh dengan manajemen, keselamatan dan

kesehatan kerja, pelatihan, pendidikan, pengembangan karyawan, serta

keberagaman dan peluang.

b. Hak asasi manusia

Indikator kinerja hak asasi manusia menentukan bahwa organisasi harus

selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku

kepantingan lainnya dengan memperhatikan asas kesetaraan yang meliputi

praktik investasi dan pengadaan, praktik manajemen, penerapan prinsip

nondiskriminasi, kebebasan mengikuti perkumpulan, tenaga kerja anak,

pemaksaan untuk bekerja, praktik pendisiplinan, praktik pengamanan, dan

hak-hak masyarakat adat.

c. Masyarakat

Indikator kinerja masyarakat memperhatikan dampak organisasi terhadap

masyarakat dimana mereka beroperasi, dan reaksi dari institusi sosial

kaitannya dengan kepedulian dan pengelolaan isu-isu seperti komunitas,

korupsi, kebijakan publik, serta perilaku anti kompetitif seperti anti-trust

dan monopoli.

d. Tanggung jawab atas produk

Indikator kinerja tanggung jawab atas produk mencakup aspek seperti

kesehatan keselamatan dari pengguna produk dan pelanggan pada
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umumnya, produk dan jasa, komunikasi untuk pemasaran, serta customer

privacy.

Tiga dimensi yang terdapat dalam pengungkapan sustainability report

tersebut memiliki 91 item yang terkandung didalamnya, dimana 91 item tersebut

akan disesuaikan pada masing-masing perusahaan (Safitri, 2015).

2.1.6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar atau kecilnya

suatu perusahaan. Menurut Hilmi et al. (2008) ukuran perusahaan dapat dinilai

dari beberapa segi. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total

aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya.

Semakin besar nilai item-item tersebut maka akan semakin besar pula ukuran

perusahaan itu.

Perusahaan besar dapat memiliki masalah keagenan yang lebih besar

sehingga membutuhkan intellectual capital yang lebih baik, ukuran perusahaan

perusahaan dikaitkan dengan teori agensi, dimana perusahaan besar yang

memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang

lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Di samping itu, perusahaan

besar merupakan emiten yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar

merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005).

2.1.7. Umur Perusahaan

Umur perusahaan menunjukkan perusahaan tetap eksis, mampu bersaing

dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian (Yularto dan
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Chariri, 2003). Dengan mengetahui umur perusahaan, maka akan diketahui pula

sejauh mana perusahaan tersebut dapat bertahan. Semakin panjang umur

perusahaan akan memberikan pengungkapan informasi keuangan yang lebih luas

dibanding perusahaan lain yang umurnya lebih pendek dengan alasan perusahaan

tersebut memiliki pengalaman lebih dalam pengungkapan laporan tahunan

(Wallace, et al 1994).

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang intellectual capital sudah mulai berkembang sejalan

dengan kebutuhan perusahaan dalam meningkatkan pemberdayaan aset tak

berwujud sebagai salah satu faktor peningkatan daya saing perusahaan.

1. Penelitian Oliveira et al., (2010) yang berjudul Intellectual Capital Reporting

dalam Sustainability Report menunjukan bahwa tingkat pengungkapan

sustainability report berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan intellectual

capital dalam sustainability report, besarnya ukuran perusahaan juga memiliki

pengaruh terhadap tingkat pengungkapan intellectual capital dalam

sustainability report, namun pada variabel perbedaan industri memperlihatkan

pengaruh yang tidak signifikan dikarenakan tidak adanya perbedaan pada

industri kecil dan besar, dan variabel yang terakhir adalah stock market listing

yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan intellectual

capital dalam sustainability report.

2. Penelitian Purnomosidhi (2005) yang berjudul Praktik pengungkapan

intellectual capital pada perusahaan publik di BEJ menunjukkan bahwa ukuran

perusahaan (size) menyebabkan terjadinya variasi dalam praktik-praktik
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pengungkapan intellectual capital. Tipe industri terbukti tidak berpengaruh

terhadap praktik pengungkapan intellectual capital. Penelitian ini tidak berhasil

membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang multiple listing melakukan

pengungkapan sukarela informasi intellectual capital yang lebih banyak

dibanding perusahaan-perusahaan yang hanya listing di BEJ saja. Penelitian ini

juga tidak mendukung signalling theory karena tingkat kinerja keuangan yang

diukur dengan menggunakan ROA ternyata tidak berpengaruh terhadap praktik

pengungkapan intellectual capital. Hal lain pada penelitian ini terdapat

hubungan yang signifikan antara kinerja intellectual capital dengan praktik

pengungkapan intellectual capital perusahaan.

3. Pada penelitian Faradina (2015), hasil analisis data menunjukkan umur

perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual capital,

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual capital,

leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual capital,

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual capital,

dan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan

intellectual capital. Secara parsial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap pengungkapan

intellectual capital. Sedangkan umur perusahaan, leverage, profitabilitas dan

konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual

capital. Secara simultan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umur

perusahaan, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan konsentrasi

kepemilikan berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan intellectual

capital.
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4. Wahidahwati dan Oktavianti (2014) menguji tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi pengungkapan intellectual capital pada perusahaan manufaktur,

penelitian tersebut menyatakan ukuran perusahaan berperngaruh signifikan

positif terhadap keleluasaan pengungkapan intellectual capital, umur

perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan intellectual

capital, tingkat leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan

intellectual capital, tingkat profitabilitas berpengaruh signifikan positif

terhadap pengungkapan intellectual capital, komisaris independen tidak

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan intellectual capital, dan

konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan

intellectual capital.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, maka ringkasan penelitian

terdahulu disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Peneliti

dan Tahun

Judul

Penelitian

Variabel Hasil

Penelitian

1. Oliveira et
al,. (2010)

Intellectual
Capital
Reporting in
Sustainability
Reports

X1: Intellectual
Capital
Disclosure

Y1: GRI
Adherence

Y2: Industry
Differences

Y3: Firm size

Y4: Stock
Market

Pengungkapan
sustainability report
berpengaruh terhadap
pengungkapan
intellectual capital
dalam sustainability
report

 Perbedaan industri tidak
memiliki pengaruh
terhadap pengungkapan
intellectual capital dalan
sustainability report

Ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap
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Listing pengungkapan
intellectual capital dalan
sustainability report

Stock market lising
berpengaruh terhadap
pengungkapan
intellectual capital dalan
sustainability report

2. Purnomosi
dhi (2005)

Praktik
Pengungkapan
Modal
Intelektual
Pada
Perusahaan
Publik di BEJ

X1: Pengungka
pan Modal
Intelektua

Y1: Size

Y2: Leverage

Y3: Tipe
Industri

Y4: Kinerja
Keuangan

Y5: Foreign
Listing
Status

Y6: Kinerja
Modal
Intelektual

Ukuran perusahaan
berpengaruh pada tingkat
pengungkapkan modal
intelektual

Tingkat leverage
berpengaruh pada tingkat
pengungkapkan modal
intelektual

Tipe Industri tidak
berpengaruh pada tingkat
pengungkapkan modal
intelektual

Kinerja Keuangan tidak
berpengaruh pada tingkat
pengungkapkan modal
intelektual

Foreign Listing Status
tidak  berpengaruh pada
tingkat pengungkapkan
modal intelektual

Kinerja modal
intelektual berpengaruh
pada tingkat
pengungkapkan modal
intelektual

3. Faradina
(2015)

Faktor-Faktor
yang
Mempengaruh
Pengungkapan
Intellectual
Capital Pada
Perusahaan

X1:Pengungka-
Pan
Intellectual
Capital

Y1: Umur
Perusahaan

Umur perusahaan tidak
berpengaruh terhadap
pengungkapan
intellectual capital

Ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap
pengungkapan
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Property dan
Real Estate Y2: Ukuran

Perusahaan

Y3: Leverage

Y4: Profitabi-
Litas

Y5: Konsen-TrasiKepemi-likan

intellectual capital.
 Leverage tidak

berpengaruh terhadap
pengungkapan
intellectual capital.

 Profitabilitas tidak
berpengaruh terhadap
pengungkapan
intellectual capital.

Konsentrasi kepemilikan
tidak berpengaruh
terhadap pengungkapan
intellectual capital.

4. Oktavianti
(2014)

Faktor-Faktor
yang
Mempengaruhi
Pengungkapan
Intellectual
Capital

X1: Pengungka
pan
Intellectual
Capital

Y1: Ukuran
Perusahaan

Y2: Umur
Perusahaan

Y3: Leverage

Y4: Tingkat
Profitabili
Tas

Ukuran perusahaan
berperngaruh signifikan
positif terhadap
keleluasaan
pengungkapan
intellectual capital

Umur perusahaan
berpengaruh signifikan
negatif terhadap
pengungkapan
intellectual capital

Tingkat leverage tidak
berpengaruh signifikan
terhadap pengungkapan
intellectual capital

Tingkat profitabilitas
berpengaruh signifikan
positif terhadap
pengungkapan
intellectual capital

Sumber : Penelitian Terdahulu
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2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu serta

permasalahan yang telah dikemukakan, maka disajikan kerangka pemikiran

hipotesis yang dituangkan dalam model penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran

Variabel Kontrol

Skema di atas adalah hasil penggambaran hubungan antar variabel dalam

penelitian. Terdapat satu variabel independen yaitu pengungkapan sustainability

report , yang mengarah pada pengungkapan intellectual capital sebagai variabel

dependen, yang diwakili oleh garis lurus menandakan adanya pengaruh dan

membentuk hipotesis dalam penelitian ini. Kemudian ada dua variabel kontrol

yang diwakili garis putus-putus, yaitu ukuran perusahaan (size), dan umur

perusahaan (age).

Pengungkapan
Sustainability Report

(SRD)

Pengungkapan Intellectual
Capital (ICD)

Ukuran Perusahaan (size)

Umur Perusahaan (age)
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2.4. Pengembangan Hipotesis

Intellectual capital atau modal intelektual merupakan modal yang berbasis

pada pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan di mana menjadikan modal

tersebut sebagai faktor untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan (Sawarjuwono

dan Kadir, 2003). Kuryanto dan Syafruddin (2008) menyatakan bahwa

perusahaan-perusahaan di Indonesia akan dapat bersaing apabila menggunakan

keunggulan kompetitif yang diperoleh melalui inovasi-inovasi kreatif yang

dihasilkan oleh intellectual capital perusahaan. Pengungkapan intellectual capital

merupakan hal yang sangat penting bagi stakeholder karena pengungkapan

intellectual capital dapat mempengaruhi stakeholder dalam mengembil

keputusan.

Di era globalisasi seperti sekarang ini, sustainability report telah menjadi

media yang semakin penting untuk menjadi media pengungkapan informasi

perusahaan. Sustainability Report berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban

perusahaan kepada stakeholder dalam bentuk sebuah laporan (Simbolon dan

Sueb, 2016). Sustainability report kian menjadi tren dan kebutuhan bagi

perusahaan progresif untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial dan

lingkungannya sekaligus kepada seluruh stakeholder perusahaan (Safitri, 2015).

Menurut Oliveira et al., (2010) perusahaan berbasis pengetahuan memiliki

alasan yang kuat untuk meningkatkan transparansi dengan mengungkapkan

informasi intellectual capital kepada stakeholder melalui sustainability report.

Dalam penelitian Oliveira et al., (2010), perusahaan Portugis tampak lebih

cenderung mengungkapkan informasi tentang intellectual capital ke dalam

sustainability report. Oliveira et al., (2010) percaya bahwa sustainability report
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dapat menjadi media yang baik dan sinergis untuk perkembangan pengungkapan

intellectual capital. Hal tersebut terbukti dengan hasil penelitian Oliveira et al.,

(2010) yang menunjukan bahwa tingkat pengungkapan sustainability report

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan intellectual capital dalam

sustainability report

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mempunyai pandangan bahwa

sustainability report dapat menjadi suatu media yang baik untuk mengungkapan

informasi tentang intellectual capital di perusahaan-perusahaan Indonesia. Hal ini

menyebabkan hipotesis berikut:

H1 : Tingkat pengungkapan sustainability report berpengaruh positif terhadap

tingkat pengungkapan intellectual capital
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder karena data

diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Jenis data berupa

data dokumenter yang meliputi sustainability report, annual report, dan factbook

yang diperoleh dari mengunduh di website Bursa Efek Indonesia (BEI):

www.idx.co.id dan website resmi perusahaan.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor non-

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2015.

Perusahaan non-keuangan sangat menarik untuk diteliti karena perusahaan ini

mempunyai intellectual capital yang merupakan faktor utama dalam

meningkatkan daya saing perusahaan.

Berdasarkan Bursa Efek Indonesia (BEI) perusahaan yang terdaftar selama

tahun 2013-2015 untuk sektor non-keuangan berjumlah 404 perusahaan. Secara

rinci, jenis perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

terdiri dari:
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Tabel 3.1

Perusahaan Sektor Non-Keuangan yang Listed di BEI

1. Pertanian 21
2. Pertambangan 41
3. Industri Dasar dan Kimia 65
4. Industri Lain-lain 41
5. Industri Barang Konsumen 38
6. Real Estate, Properti dan Kontruksi 54
7. Infrastruktur, Utilitas & Transportasi 51
8. Perdagangan, Jasa & Investasi 93

Sumber: Factbook Bursa Efek Indonesia 2015

Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan

yang dipilih berdasarkan metode purposive sampling dengan tujuan untuk

mendapatkan sampel yang representatives sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Kriteria sampel yang akan digunakan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015.

2. Mempublikasikan laporan keberlanjutan (sustainability reporting) tahun

2013-2015.

3. Mempublikasikan laporan tahunan (annual report) tahun 2013-2015.

4. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang

digunakan dalam penelitian.

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1. Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah pengungkapan intellectual

capital yang diukur dengan Intellectual Capital disclosure Index (ICI). Penelitian

ini menggunakan indeks pengungkapan sejumlah 78 item yang dikembangkan

oleh Bukh, et al., (2005). Peneliti menggunakan indeks pengungkapan yang

dikembangkan oleh Bukh, et al., (2005) karena sebagian besar penelitian
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terdahulu menggunakan indeks pengungkapan tersebut untuk mengukur tingkat

pengungkapan intellectual capital perusahaan.

Berdasarkan Bukh, et al., (2005), indeks pengungkapan intellectual capital

meliputi 6 dimensi yaitu karyawan, pelanggan, teknologi informasi, proses,

penelitian dan pengembangan,dan laporan strategis. Dimensi karyawan memiliki

27 item pengungkapan, dimensi pelanggan memiliki 14 item pengungkapan,

dimensi teknologi informasi memiliki 5 item pengungkapan, dimensi proses

memiliki 8 item pengungkapan, dimensi penelitian dan pengembangan memiliki 9

item pengungkapan, dan dimensi laporan strategis memiliki 15 item

pengungkapan. Secara keseluruhan terdapat 78 item pengungkapan intellectual

capital berdasarkan Bukh, et al., (2005).

Perhitungan Intellectual Capital disclosure Index (ICI) dilakukan dengan

memberikan skor 1 untuk yang melakukan pengungkapan dan skor 0 untuk yang

tidak mengungkapkan pada masing-masing item. Sistem pemberian kode dengan

menggunakan angka 1 dan 0 diharapkan dapat membantu peneliti tentang sejauh

mana perusahaan melakukan pengungkapan intellectual capital. Persentase dari

index pengungkapan sebagai total dihitung menurut rumusan sebagai berikut :

ICI = x 100%

Keterangan :

ICI = Intellectual Capital disclosure Index
di = Jumlah item yang diungkapkan
M = Total item yang diukur (78 item).
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3.3.2.  Varibel Independen

Sebagai variabel bebas (independent variable) pada penelitian ini adalah

pengungkapan sustainability report. Variabel sustainability report diukur dengan

Sustainability Report Disclosure Index (SRDI). Berdasarkan Global Initiative

Reporting (GRI) G4 Guidelines, pengungkapan sustainability report meliputi 3

dimensi yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Dimensi ekonomi dinilai dari aspek kinerja ekonomi, keberadaan di pasar,

dampak ekonomi tidak langsung, dan praktik pengadaan yang menghasilkan 9

item asesmen. Dimensi lingkungan dinilai dari aspek bahan, energi, air,

keanekaragaman hayati, emisi, efluen dan limbah, produk dan jasa, kepatuhan,

transportasi, asesmen pemasok atas lingkungan, serta mekanisme dan pengaduan

atas lingkungan yang menghasilkan 34 item penilaian. Dimensi sosial terdiri atas

4 subkategori, yaitu praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi

manusia, masyarakat, dan tanggung jawab atas produk yang menghasilkan 48

item penilaian. Secara keseluruhan terdapat 91 item asesmen sustainability report

berdasarkan GRI G4 Guidelines.

Perhitungan SRDI dilakukan dengan memberikan skor 1 jika suatu item

diungkapkan, dan 0 jika tidak diungkapkan. Setelah dilakukan pemberian skor

pada seluruh item, skor tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total

skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan SRDI adalah:

SRDI = x 100%

Keterangan:

SRDI : Sustainability Report Disclosure Index
n : Jumlah item yang diungkapkan
k : Total item yang diukur (91 item)
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3.3.3.   Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat konstan sehingga pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen tidak dapat dipengaruhi oleh

faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2012). Variabel kontrol dalam penelitian

ini adalah ukuran perusahaan, dan umur perusahaan.

3.3.3.1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar atau kecilnya

suatu perusahaan yang dapat dinilai dari total aktiva, penjualan, kapitalisasi pasar,

maupun jumlah tenaga kerja. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan total

aset sebagai skala pengukuran. Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma

natural (Ln) dari total aset perusahaan. Dalam penelitian Machmud dan Djakman

(2008), metode pengukuran ukuran perusahaan adalah :

SIZE= (Ln) Total Aset

3.3.3.2. Umur Perusahaan

Pengukuran umur perusahaan pada penelitian ini mengacu pada penelitian

yang dilakukan Wahidahwati dan Oktavianti (2014) yang mengemukakan bahwa

umur perusahaan dihitung mulai tahun perusahaan berdiri hingga tahun laporan

terakhir (penelitian) dilakukan.

AGE = Tahunt - Tahunn

Keterangan :

Tahunt : Tahun perusahaan berdiri
Tahunn : Tahun laporan terakhir
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3.4. Metode Analisis Data

3.4.1. Statistik Deskriptif

Ghozali (2016) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar

deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness

(kemencengan distribusi). Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk

menggambarkan profil data sampel sebelum memanfaatkan teknik analisis

statistik yang berfungsi untuk menguji hipotesis.

3.4.2. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan

hubungan yang signifikan dan mewakili (representatif), maka model tersebut

harus memenuhi uji asumsi klasik regresi, yang meliputi :

3.4.2.1. Uji Normalitas

Basuki dan Prawoto (2016) menyatakan uji normalitas berguna untuk

menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari

populasi normal. Pada penelitian ini terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah

risidual berdistribusi normal atau tidak yang digunakan dalam uji ini adalah

analisis statik dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan analisis grafik

dengan menggunakan uji probability plot.

Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk memberikan angka-angka

yang lebih detail untuk menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dari data-
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data yang digunakan. Normalitas terjadi apabila hasil dari uji Kolmogorov-

Smirnov lebih dari 0,05.

Uji probability plot digunakan untuk membandingkan distribusi kumulatif

dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus

diagonal, dan ploting data risidual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika

distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

3.4.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi

ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari (1)

nilai tolerance dan lawannya (2) Variance Inflation Factor (VIF) (Basuki dan

Prawoto, 2016).

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang

tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang

rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF=1/tolerance). Nilai cutoff

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai

tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.

3.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual

untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji Heteroskedastisitas bertujuan
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untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari

residual satu pengamatan dengan pengamatan lain. Jika variance dari residual

satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas

dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah

model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Basuki dan Prawoto, 2016).

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya

heteroskedastistitas adalah dengan melihat grafik plot dan menggunakan uji park.

Dengan grafik plot, kita dapat melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik

scatterplot, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara lain

untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan

uji park, uji park dilakukan dengan meregresi nilai log residual kuadrat sebagai

variabel dependen dengan independennya. Dasar analisis uji park adalah apabila

koefisien parameter dari persamaan regresi tersebut tidak signifikansecara

statistik, hal ini menunjukan bahwa dalam model empiris terdapat

heteroskedastisitas. Probabilitas signifikansi diatas tingkat kepercayaan 0,05 dapat

disimpulkan tidak adanya heteroskedastisitas.

3.4.2.4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah variabel dependen

tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud korelasi dengan dirinya sendiri

adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai

variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau nilai periode sesudahnya.
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Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Basuki dan

Prawoto, 2016).

Dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan uji Run Test. Uji

Run Test digunakan untuk menguji apakah antar risidual terdapat korelasi yang

tinggi. Jika antar risidual tidak terdapat hubungan korelasi, maka dapat dikatakan

bahwa risidual acak atau random. Suatu model dinyatakan bebas autokorelasi

dalam uji Run Test apabila tingkat signifikansi risidual yang diuji berada diatas

tingkat probabilitas 5%.

3.4.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis linier berganda,

dimana analisis mengenai satu variabel independen dengan satu variabel

dependen. Penggunaan regresi linier berganda untuk mengukur seberapa besar

hubungan variabel independen dan variabel dependen sehingga dapat

membedakan kedua variabel dalam penelitian (Ghozali, 2016).

Hubungan antara pengungkapan sustainability report terhadap

pengungkapan intellectual capital dapat diketahui melalui persamaan sebagai

berikut:

ICDit = α + β1 SRDit + β2 SIZEit + β3 AGEit + ε

Keterangan :
ICDit = Tingkat Intellectual Capital Index tahun berjalan
α = Konstanta
β1-β3 = Koefisien regresi
SRDit =Tingkat Sustainability Report Disclosure Index tahun berjalan
SIZEit = Ukuran perusahaan tahun berjalan
AGEit = Umur perusahaan tahun berjalan
ε = error
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3.4.4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk membuktikan

signifikansi perumusan hipotesis yang dibuat.  Ketepatan fungsi regresi sampel

dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness of fit-nya yang meliputi

nilai koefisien determinasi (statistik R²), nilai signifikansi simultan (statistik F

atau anova) dan nilai signifikansi parsial (statistik t).

3.4.4.1. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen

sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi

variabel dependen.

3.4.4.2. Uji Statistik F (Uji ANOVA)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama

terhadap variabel dependen. Untuk menguji signifikansi pengaruh pengungkapan

sustainability report, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan, secara bersama-

sama terhadap pengungkapan intellectual capital digunakan uji F dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

Ho : b1 = b2 = b3 = 0 (ketiga variabel independen secara bersama-sama
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tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen).

Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0 (ketiga variabel independen secara bersama-sama

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen).

3.4.4.3. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik T)

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter

(b1) sama dengan nol, atau:

Ho : b1 = b2 = b3 = 0 (ketiga variabel independen bukan merupakan penjelas

yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha)

parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0 (ketiga variabel tersebut merupakan penjelas yang

signifikan terhadap veriabel dependen.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh tingkat pengungkapan

sustainability report terhadap tingkat pengungkapan intellectual capital dalam

sustainability report. Tingkat pengungkapan sustainability report diukur dengan

Sustainability Report Disclosure Index (SRDI) berdasarkan Global Initiative

Reporting (GRI) G4 Guidelines yang berjumlah 91 item dan tingkat

pengungkapan itellectual capital diukur dengan Intellectual Capital disclosure

Index (ICI) sejumlah 78 item yang dikembangkan oleh Bukh, et al., (2005).

Variabel kontrol pada penelitian ini berupa ukuran perusahaan dan umur

perusahaan yang digunakan untuk mengurangi dampak variabel-variabel lain yang

dapat mempengaruhi hubungan tingkat pengungkapan sustainability report

terhadap tingkat pengungkapan intellectual capital.

Penelitian ini menggunakan regresi berganda sebagai alat analisis

hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Tingkat pengungkapan sustainability report berpengaruh positif terhadap

tingkat pengungkapan intellectual capital. Hal ini menunjukkan bahwa

apabila tingkat pengungkapan sustainability report meningkat, maka

tingkat pengungkapan intellectual capital dalam sustainability report akan
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meningkat. Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa sustainability

report sudah dapat menjadi media yang baik dan sinergis untuk

mengungkapakan informasi intellectual capital perusahaan.

2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan

intellectual capital. Hal ini menunjukkan bahwa apabila semakin besar

ukuran suatu perusahaan, maka tingkat pengungkapan intellectual capital

dalam sustainability report akan semakin tinggi.

3. Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan

intellectual capital.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel dalam mempengaruhi

tingkat pengungkapan intellectual capital, yaitu tingkat pengungkapan

sustainability report, sedangkan masih banyak variabel lainnya yang dapat

mempengaruhi tingkat pengungkapan intellectual capital agar dapat

meningkatkan hasil yang lebih signifikan.

2. Terbatasnya jumlah perusahaan yang dapat dijadikan sampel karena masih

sedikitnya perusahaan di Indonesia yang mengungkapkan sustainability

report.
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5.3. Saran

Peneliti memiliki beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi

penelitian-penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel

independen selain tingkat pengungkapan sustainability report yang

diprediksi dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan intellectual capital

seperti tingkat leverage, tingkat profitabilitas, tipe industri, dan lain-lain,

dan menambahkan variabel kontrol yang diprediksi berpengaruh terhadap

tingkat pengungkapan intellectual capital.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan pada seluruh perusahaan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), hal ini bertujuan untuk melihat

dari perusahaan manakah yang terdapat kontribusi tingkat pengungkapan

intellectual capital yang tinggi.
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