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ABSTRAK

Adzima Dea Agrivina, 2013: Pengaruh Pengungkapan Modal Intelektual dan
Pengungkapan CSR terhadap Nilai Perusahaan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan modal
intelektual dan pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan melalui tes secara
simultan dan parsial. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh
dari situs Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, dan Yahoo Finance untuk tahun
2009, 2010, dan 2011. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data
laporan tahunan perusahaan dan laporan pengungkapan CSR tahun 2009, 2010
dan 2011. Jumlah sampel yang terkumpul adalah dua puluh sembilan (29)
perusahaan LQ 45 telah memenuhi kriteria purposive sampling yang digunakan
peneliti. Dari data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis
menggunakan analisis regresi berganda.

Penelitian ini membuktikan bahwa pengungkapan modal intelektual
signifikan berpengaruh negatif secara statistik terhadap nilai perusahaan dan
pengungkapan CSR signifikan berpengaruh positif secara statistik terhadap nilai
perusahaan. Uji simultan membuktikan bahwa pengungkapan modal intelektual
dan pengungkapan CSR berpengaruh signifikan positif terhadap nilai
perusahaan.

Kata kunci: pengungkapan modal intelektual, pengungkapan CSR, nilai
perusahaan.



ABSTRACT

Adzima Dea Agrivina, 2013: The Influence Of Intellectual Capital Disclosur and
CSR Disclosure To Firm Value.

This research aims to test the influence of intellectual capital disclosure
and disclosure of CSR to the company's value through simultaneous and partial
test. This study uses secondary data obtained from sites of Indonesia stock
exchange, Bank Indonesia, and Yahoo Finance for the years 2009, 2010 and
2011. The Data collected in this study includes data of company’s annual reports
and annual report disclosure of CSR in 2009, 2010 and 2011. The number of
samples collected was twenty-nine LQ 45 companies that have met the criteria of
purposive sampling. From the data that has been collected and then processed
and analyzed using multiple regression analysis.

This research proved that there is a significant negative influence of
disclosure of intellectual capital towards the value of the company. There is a
significant positive influence of the disclosure of CSR towards the value of the
company. Simultaneous trials proved that disclosure of intellectual capital and
disclosure of CSR is significant positive influence towards the value of the
company.

Keywords: Intellectual Capital disclosure, CSR disclosure, firm value
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