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ABSTRAKSI 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan praktik pengungkapan informasi Intellectual 

Capital pada perusahaan publik di Indonesia. Lebih jauh, penelitian ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh pengungkapan informasi Intellectual Capital pada tiga dimensi kinerja keuangan 

perusahaan, yaitu EPS, ROA, dan ASR.  

Komponen Intellectual Capital digunakan sebagai unit analisis untuk analisis isi atau kandungan 

dari laporan tahunan sampel perusahaan, yaitu 32 perusahaan yang tergabung dalam 50 Biggest 

Market Capitalization dalam tiga tahun yaitu 2005-2007. Lebih jauh, penelitian ini menguji tiga 

komponen Intellectual Capital dan ukuran-ukuran kinerja keuangan perusahaan dengan 

menggunakan Partial Least Squares (PLS) untuk analisis data. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengungkapan informasi Intellectual Capital 

di Indonesia relatif tinggi. Frekuensi tertinggi dari pengungkapan adalah salah satu komponen 

dari Customer Capital, yaitu Brand dan yang terendah adalah salah satu bagian dari komponen 

Intellectual Property yaitu Patents dan Copyright. Yang terakhir, hsil menunjukkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan dari pengungkapan Intellectual Capital terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

 

 

ABSTRAC 

This study aims to describe Intellectual Capital Disclosure practice in Indonesian Public 

Company. Further, this study aims to investigate the effect of Intellectual Capital Disclosure and 

three dimension of financial company performance: EPS, ASR and ROA. 

The component of Intellectual Capital are used as units of analysis to content analyze the annual 

report of a sample of 32 company that’s include on 50 Biggest Market Capitalization for three 

years, 2005-2007. Further, this is an empirical study using Partial Least Square (PLS) for the 

data analysis. 

The finding show that: the Intellectual Capital Disclosure practice is highly relative. The highest 

frequency of disclosure is one of Customer Capital, Brand and the lowest is a part of Intellectual 

Property component, Patents and Copyright. Finally, the result show insignificant effect for the 

Intellectual Capital disclosure on financial company performance. 

 


