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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini antara lain untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan 
terhadap pengungkapan modal intelektual pada prospektus final IPO, menguji 
pengaruh ownership retention terhadap pengungkapan modal intelektual pada 
prospektus final IPO, dan menguji pengaruh moderasi struktur tata kelola 
perusahaan pada hubungan ukuran perusahaan dan ownership retention dengan 
pengungkapan modal intelektual dalam prospektus final IPO. Analisis ini 
menggunakan variabel independen yaitu ukuran perusahaan dan ownership 
retention, variabel pemoderasi struktur tata kelola perusahaan dan variabel 
dependen pengungkapan modal intelektual pada prospektus final IPO. 

Sampel yang digunakan adalah data sekunder yang diunduh dari situs Bursa 
Efek Indonesia berupa prospektus final IPO semua perusahaan yang melakukan 
penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 sampai 
dengan tahun 2014 sebanyak 46 prospektus final IPO perusahaan. 

Metode statistik yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis, 
dengan pengujian hipotesis uji statistik t dan uji statistik F. Hasil analisis 
berdasarkan penggunaan semua variabel independen menunjukkan bahwa ukuran 
perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual 
pada prospektus final IPO, dan pengaruh hubungan antara ukuran perusahaan 
dengan pengungkapan modal intelektual dalam prospektus final IPO menguat 
pada perusahaan yang memiliki indeks komposit struktur tata kelola perusahaan 
yang semakin tinggi. Sedangkan ownership retention tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual dalam prospektus final IPO, 
dan pengaruh hubungan antara ownership retention dengan pengungkapan modal 
intelektual dalam prospektus final IPO tidak terbukti menguat pada perusahaan 
yang memiliki indeks komposit struktur tata kelola perusahaan yang semakin 
tinggi. 
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