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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Intellectual capital mulai berkembang di Indonesia semenjak munculnya

PSAK 19 mengenai aset tidak berwujud (Ulum et al. 2014). Terdapat banyak faktor 

yang mendorong diakuinya Intellectual Capital (IC) dalam sebuah organisasi baik 

organisasi yang berorientasi profit maupun organisasi non profit. Dalam organisasi 

masyarakat maupun perguruan tinggi, sumber daya manusia adalah faktor utama 

dalam pengungkapan IC (Ulum, Tenrisumpala, & Wahyuni, 2016).  

Dari sisi akuntansi, pengungkapan intellectual capital dapat dilihat dalam 

laporan keungan perusahaan dari program-program pelatihan dan belanja SDM 

yang terdapat dalam neraca, kemudian untuk dampaknya dimasa mendatang bisa 

dilihat dari Free Cash Flow (FCF) perusahaan (Hartiani, 2014).  Hal inilah 

mengapa perguruan tinggi penting untuk mengungkapkan modal intelektualnya 

karena untuk meningkatkan perkembangan dan persaingan dengan perguruan tinggi 

lain dengan aset berharga tersebut yaitu sumber daya manusia(Ulum et al., 2016). 

 Perguruan tinggi menjadi objek perhatian yang besar dalam pengembangan 

intellectual capital diluar jalur konvensional.  Persaingan global tidak hanya terjadi 

di dunia industri dan perdagangan, tetapi juga berlaku untuk dunia 

pendidikan(Sadalia & Lubis 2015). Intellectual Capital  adalah untuk menentukan 

kekayaan intelektual dari suatu organisasi, dalam hal ini universitas / perguruan 

tinggi. Hal ini dilakukan oleh universitas guna mempertahankan keberadaan 

universitas tersebut melalui peningkatan nilai-nilai perguruan tinggi (Nilai 
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perusahaan) dari modal intelektual yang dimiliki oleh  perguruan 

tinggi(Sadalia & Lubis 2015). 

Berdasarkan UU 22 Tahun 1961, Perguruan Tinggi adalah lembaga ilmiah 

yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan 

budaya kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah, dengan tujuan membentuk 

manusia yang berjiwa pancasila, menyiapkan tenaga yang cakap serta melakukan 

penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan 

kehidupan masyarakat. Universitas dan Organisasi Penelitian memproduksi 

pengetahuan. Namun, hanya sebagian kecil yang mengidentifikasi, mengukur dan 

aset  berwujud sebagai bagian dari program manajemen pengetahuan secara 

keseluruhan(Canibano & Sanchez 2008). Di era globalisasi organisasi 

membutuhkan cara penyampaian informasi mengenai aset tak berwujud  yang lebih 

efektif dan efisien, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi.  

Internet merupakan salah satu media informasi yang saat ini mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Dengan adanya perkembangan informasi 

teknologi (IT) ini, universitas melakukan penyebaran informasi, dan publikasi yang 

terdapat pada website universitas yang dikelolanya (Yuliana, 2000). Penyampaian 

informasi melalui media elektronik yang lebih sering dikenal dengan website, 

dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk menyampaikan informasi dan publikasi 

dalam website perguruan tinggi. Pemanfaatan internet bagi perguruan tinggi sangat 

di apresiasi oleh organisasi-organisasi pemeringkat perguruan tinggi yang bertujuan 

meningkatkan mutu bagi perguruan tinggi di dunia untuk menilai dan memberikan 
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penghargaan terhadap peringkat web, seperti webometrics, 4 International Colleges 

& Universities (4icu), dan QS-Star (Pratiwi ,2012). 

Sekarang ini, official website di sebuah perusahaan ataupun perguruan tinggi 

menjadi objek penelitian mengenai pengungkapan intellectual capital sebagai 

media elektronik untuk komunikasi. Internet memberikan kemampuan kepada 

dunia bisnis untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pengguna eksternal 

dalam jangka waktu mulai dari triwulan, tahnan secara teoritis dan real time (Ulum 

2012).  

Córcoles (2013) meneliti universitas di Spanyol dengan menggunakan 

framework intellectual capital. Hasilnya pada kategori human capital, perolehan 

tertinggi adalah kapasitas kepemimpinan. Struktural capital perolehan tertinggi 

pada modal organisasi dan modal teknologi yang digunakan oleh universitas 

tersebut. Sedangkan pada Relational capital terbanyak adalah publikasi secara 

relevan mengenai citra, kehandalan,kemitraan terhadap pihak eksternal universitas. 

Pratiwi (2012) melakukan penelitian  tentang  Analisis Praktik Pengungkapan 

Intellectual Capital Pada Website Universitas Peraih QS-Star 2011. Pengungkapan 

IC pada official website perguruan tinggi peraih Qs-Star masih rendah karena dari 

46 item tidak satupun perguruan tinggi yang mengungkapkan IC secara penuh. 

Hasil uji regresi berganda menunjukan bahwa umur perguruan tinggi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan IC pada official website, 

sedangkan keberadaan profit center dan status perguruan tinggi berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan IC pada official website perguruan tinggi. 
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Penelitian ini mengidentifikasi pengungkapan intellectual capital pada 

website di lima universitas Indonesia dan lima universitas Singapura universitas 

berdasarkan webometrics. Webometrics adalah salah satu perangkat atau sistem 

untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kemajuan seluruh universitas 

atau perguruan tinggi terbaik di dunia (World Class University) melalui Website 

universitas (Webometrics, 2016). 

Peneliti memilih komparasi antara Indonesia dan Singapura karena selain 

Malaysia, Singapura merupakan kiblat pendidikan di Asia karena sistem 

pendidikan yang digunakan singapura adalah sistem profesionalisme, hal ini 

terbukti dari capaian yang diperoleh Singapura lembaga pemeringkat perguruan 

tinggi dunia (The-Qs World University Rankings 2008) menempatkan dua 

perguruan tinggi Singapura, yaitu National University of Singapore (NUS) dan 

Nanyang Technological University (NTU) pada peringkat (secara berurut) 30 dan 

77. Di saat yang sama, tidak ada perguruan tinggi Indonesia yang masuk peringkat 

200 besar. Hal ini menguatkan peneliti untuk membandingkan pengungkapan aset 

tak berwujud berupa intellectual capital antara perguruan tinggi Indonesia dan 

Perguruan tinggi singapura (QS World University Rankings 2008). 

Penelitian ini menggunakan komponen IC universitas, yang dikonstruksi oleh 

(Bezhani, 2010), yang terdiri dari Human Capital, Structural Capital, Relational 

Capital, Research, Education, Commercialising Knowledge Transfer to the Public, 

Service. Penelitian ini sangat penting, karena hasil penelitian ini dapat menjadi 

panduan bagi perguruan tinggi dalam melaporkan pengelolaan IC pergurua tinggi 
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dan juga dapat menjadi alat bagi peneliti untuk mengevaluasi praktik pelaporan IC 

oleh perguruan tinggi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut di atas, rumusan masalah penelitian yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pengungkapan  IC (intellectual capital)  perguruan tinggi di 

Indonesia? 

2. Bagaimana pengungkapan IC (intellectual capital) perguruan tinggi di 

Singapura? 

3. Bagaimana keterkaitan antara pengungkapan intellectual capital dengan 

biaya yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi di Indonesia dan 

Singapura? 

4. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan atas pengungkapan IC 

(intellectual capital) perguruan tinggi antara Indonesia dan Singapura? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. peneliti menggunakan identifikasi dengan menggunakan skala dummy, 

yaitu apabila item tersebut diungkapkan maka diberi nilai “1”. Namun, 

apabila item tersebut tidak diungkapkan maka diberi skor “0”. Hal ini 

dilakukan karena adanya ketidak jelasan mengenai kualitas informasi 

penilaian pengungkapan intellectual capital dengan menggunakan 

penilian five away, kualitas informasi yang dilakukan secara kuantitatif. 
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2. Evaluasi hanya fokus pada tiga hal yakni jumlah profesor dengan 

publikasi yang diterbitkan, dosen per mahasiswa dengan jumlah 

lulusan, serta jumlah penelitian dengan hibah penelitian yang diterima.  

3. Penelitian dilakukan hanya melalui official website masing-masing 

perguruan tinggi.  

D. Tujuan Masalah 

1. Untuk menjelaskan praktik pengungkapan Intellectual Capital 

perguruan tinggi di Indonesia. 

2. Untuk menjelaskan praktik pengungkapan Intellectual Capital 

perguruan tinggi di Singapura. 

4. Untuk menjelaskan mengenai keterkaitan antara pengungkapan 

intellectual capital pada perguruan tinggi di Indonesia dan Singapura. 

5. Untuk mengetahui perbedaan atas praktik pengungkapan Intellectual 

Capital perguruan tinggi antara Indonesia dan Singapura. 

E. Manfaat 

1. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan bagaimana pengungkapan modal intellektual (IC) dan 

perbedaan pengungkapan modal intelektual pada perguruan tinggi di 

Indonesia dan Singapura. 

2. Bagi masyarakat umum penelitian ini dapat digunakan sebagai salah 

satu referensi untuk melihat gambaran perguruna tinggi terbaik di 

Indonesia dan Singapura menurut survei Webomatrics, dan dapat 

dijadikan referensi untuk memilih perguruan tinggi yang terbaik. 
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3. Penelitian ini sangat penting, karena hasil penilitian ini dapat menjadi 

panduan bagi perguruan tinggi dalam melaporkan pengelolaan IC 

mereka, dan juga dapat menjadi alat bagi peneliti untuk mengevaluasi 

praktik pelaporan IC oleh perguruan tinggi. 

 

 

 


