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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam informasi keuangan, aset tidak berwujud merupakan salah 

satu komponen dalam financial statement, salah satu bentuk aset tidak 

berwujud adalah intellectual capital (IC). Definisi intellectual capital 

menurut (Marr dan Schiuma, 2001 dalam Solikhah et.al., 2010) adalah 

sekelompok aset pengetahuan yang merupakan atribut organisasi dan 

berkontribusi signifikan untuk meningkatkan persaingan. Aset pengetahuan 

dapat berupa inovasi, sistem informasi, dan sumber daya milik manusia. 

Intellectual capital sendiri mulai berkembang di Indonesia semenjak 

munculnya PSAK 19 mengenai intangible assets (aset tidak berwujud) 

Ulum (2009). Aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter terindentifikasi 

tanpa wujud fisik (IAI, 2009). Saat ini intellectual capital mulai mendapat 

perhatian dari organisasi masyarakat, pusat-pusat penelitian maupun 

perguruan tinggi (Ulum dan Novianty, 2012). Didalam organisasi 

masyarakat maupun perguruan tinggi sumber daya manusia adalah faktor 

utama dalam pengungkapan IC, hal inilah mengapa perguruan tinggi 

penting untuk mengungkapkan intellectual capital karena untuk 

meningkatkan perkembangan dan persaingan dengan perguruan tinggi lain  

dengan aset berharga tersebut yaitu sumber daya manusia.  
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Perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang 

diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik memiliki kemampuan 

akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan 

menciptakan ilmu pengetahuan , teknologi, (Republik Indonesia, 2012) dan 

invesatsi perguruan tinggi yaitu pada sektor penelitian dan pengembangan 

sumber daya manusia yang merupakan faktor penting dalam menciptakan 

added value perguruan tinggi. 

Perguruan tinggi menjadi produsen dan menyebarluaskan 

pengetahuan serta  menghasilkan mahasiswa dengan intelektual diatas rata-

rata yang output nya banyak diminati pada bidangnya masing-masing. 

Menurut Leitner (2002), perguruan tinggi adalah bagian dari sistem ilmu 

pengetahuan, pendidikan, dan inovasi suatu bangsa dan produsen 

pengetahuan. Fakta bahwa tujuan utama perguruan tinggi adalah 

memproduksi dan menyebarkan pengetahuan, serta tidak kalah pentingnya 

yaitu pada riset dan pengembangan sumber daya manusia (Cañibano dan 

Sánchez, 2009) yang sudah dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 

maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS).  

Di Indonesia banyak terdapat Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang 

kualitasnya tidak beda jauh dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Salah 

satu PTS terbesar di Indonesia adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah 

(PTM) yang merupakan perguruan tinggi dari salah satu organisasi islam 

terbesar di Indonesia yakni organisasi islam Muhammadiyah. 

Perkembangan PTM terbilang sangat cepat terbukti hingga tahun 2015 
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Muhammadiyah memiliki total 177 kampus se-Indonesia, selain itu daftar 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang sudah mendapat akreditasi A yaitu: 

Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, kampus yang yang mendapat akreditasi B adalah Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Palembang, 

UHAMKA, Universitas Muhammadiyah Makassar, STIKES 

Muhammadiyah Palembang, dan STIKES Aisyiyah Yogyakarta. Dua hal 

tersebut menjaadi salah satu indikasi bahwa selain penigkatan jumlah 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah, juga mengalami peningkatan  kualitas 

(detik.com, 2015). selain itu Perguruan Tinggi Muhammadiyah banyak 

memiliki prestasi-prestasi yang  lebih unggul dari PTN ternama di 

Indonesia. Dalam upaya pengembangannya di era globalisasi saat ini 

perguruan tinggi tentunya membutuhkan cara penyampaian informasi yang 

lebih efektif dan efisien, salah satunya dengan memanfaatkan informasi 

teknologi. 

Seiring dengan percepatan perkembangan informasi teknologi (IT) 

telah banyak memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat, seperti 

saat ini yang sangat populer yaitu internet, yang telah memberikan 

kemudahan penggunanya dalam mengakses informasi apapun yang 

diinginkan. Begitpula dalam penyampaian informasi melalui media 

elektronik yang lebih sering dikenal dengan website. Hal ini dimanfaatkan 

perguruan tinggi dalam penyampaian informasi dan publikasi dalam website 

mereka. Pemanfaatan internet bagi perguruan tinggi sangat di apresiasi oleh 
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organisasi-organisasi yang bertujuan meningkatkan mutu bagi perguruan 

tinggi di dunia untuk menilai dan memberikan penghargaan terhadap 

peringkat web, seperti webometrics, 4 International Colleges & Universities 

(4icu), dan QS-Star (Ulum dan Pratiwi, 2012). Salah satu upaya untuk 

mencapai tujuan-tujuan strategis perguruan tinggi yaitu dengan 

penyampaian informasi melalui website perguruan tinggi, yang dapat 

membantu pihak berkepentingan untuk memperoleh informasi kuantitatif 

maupun kualitatif  yang dibutuhkan pemakai.    

 Penelitian tentang intellectual capital sudah banyak dilakukan di 

dalam negeri maupun luar negeri. Bezhani (2010) meneliti 119 universitas 

di Inggris yang terdaftar di The Sunday University Guides 2006 di situs web 

“TIMES” dengan menggunakan framework intellectual capital untuk 

universitas di Eropa. Hasilnya, pada kategori human capital, tertinggi 

adalah akademik dan staf penelitian. Structural capital terbanyak 

mengungkapkan tentang investasi dalam perpustakaan, dan relational 

capital paling banyak pengungkapannya adalah kerjasama mitra baru dan 

konferensi yang diselenggrakan. 

 Ulum dan Pratiwi (2012) meneliti tentang pengungkapan 

intellectual capital pada website universitas di Indonesia peraih Qs-Star, 

dengan menggunakan komponen IC universitas, yang mempertimbangakan 

standar pendidikan tinggi di Indonesia yang diatur oleh Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Hasil penelitian jumlah 

pengungkapan IC tertinggi adalah Universitas Muhammadiyah Malang 
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yang mengungkapkan 32 item dari tiga kategori sedangkan yang terendah 

adalah Institut Teknologi Nasional Bandung yang hanya mengungkapkan 

12 item dari tiga kategori. 

 Tower et.al. (2008) meneliti semua universitas di Australia untuk 

menilai aset paling berharga dan intellectual capital yang menggunakan 

model bukh 2005 terdiri atas 78 item dengan menggunakan content analysis 

untuk mengukur pengungkapan IC. Hasilnya pengungkapan intellectual 

capital universitas-universitas Australia berkisar antara 21,4% untuk 

pelanggan, 53,3% untuk proses dapat disimpulkan bahwa penyebaran dan 

kedalaman komunikasi intellectual capital adalah campuran dan tidak 

merata. 

Berdasarkan fenomena intellectual capital dan perkembangan 

perguruan tinggi, maka menarik perhatian penulis untuk melakukan 

penelitian tentang pengungkapan intellectual capital melalui website 

perguruan tinggi. Penelitian ini untuk mengukur pengungkapan intellectual 

capital pada website 10 perguruan tinggi Muhammadiyah yang 

mendapatkan ranking webometrics, dimana webometrics adalah salah satu 

perangkat atau sistem untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap 

perkembangan seluruh universitas atau perguruan tinggi terbaik di dunia 

(world class university) melalui website perguruan tinggi tersebut. 

Penelitian ini menggunakan komponen IC universitas, yang dikontruksi 

Ulum (2012) yang merupakan modifikasi dari Leitner (2002). Modifikasi 

tersebut mengacu dengan mempertimbangkan standar pendidikan tinggi di 
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Indonesia yang sebagaimana diatur pada standar akreditasi program studi 

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana praktik pengungkapan 

intellectual capital melalui website Perguruan Tinggi Muhammadiyah? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang 

pentingnya pengungkapan intellectual capital melalui website Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah.  

2. Manfaat Penelitian 

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan bagaimana intellectual capital diungkapkan dalam website 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk perguruan tinggi dalam mengelola 

sumber daya manusia, bahwa intellectual capital penting untuk 

diungkapkan oleh perguruan tinggi.
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