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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti mengambil perbandingan dengan judul-judul

Penelitian sebelumnya, yang mengupas hubungan human capital, structural 

capital, dan relational capital terhadap pengungkapan intellectual capital pada 

perguruan tinggi.  Hasil penelitian sebelumnya menyatakan adanya kesamaan 

mupun berbedaan hasil. 

Menurut (Pratiwi 2012) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Praktik 

Pengungkapan Intellectual Capital  pada Website Universitas Peraih QS-Star 2011 

menyatakan bahwa pengungkapan Intelectual Capital yang terdiri dari tiga elemen 

menghasilkan data sebagai berikut: 1) Human Capital. Dari 8 item dalam 

komponen ini, item jumlah item jumlah staf non akademik lah yang paling banyak 

diungkapkan oleh 28 dari 34 universitas peraih QS-Stars. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pengungkapan intellectual 

capital yang terdiri dari tiga elemen menghasilkan data sebagai berikut. Human 

Capital, dari delapan item dalam komponen ini, item jumlah staf non akademik lah 

yang paling banyak diungkapkan oleh 28 dari 34 universitas peraih QS-Stars. 

Structural Capital, item sarana dan prasarana pada komponen ini menjadi item 

yang terbanyak diungkapkan yaitu 32 universitas, dan item yang terendah dari 23 

item pada komponen ini adalah penghasilan dari lisensi tidak satupun universitas 

yang mengungkapkannya. Relational Capital, E-learning merupakan item yang 
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paling banyak diungkapkan oleh objek yang diteliti yaitu 28 universitas yang 

mengungkapkannya. 

Bezhani (2010) melakukan penelitian di Inggris dengan tentang  Intellectual 

capital reporting at UK universities, mengungkapkan bahwa tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menguji jumlah dan pengungkapan  sifat sukarela modal 

intelektual (IC) universitas di Inggris, hubungan antara kinerja dan jumlah IC yang 

diungkapkan. Penelitian ini mengunakan Content Analisys untuk memeriksa 

jumlah dan sifat pengungkapan IC  pada laporan tahunan dengan objek 30 

universitas di Inggris. Temuan menunjukkan bahwa jumlah informasi IC yang 

diungkapkan oleh universitas di Inggris pada laporan tahunan universitas masih 

rendah karena kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pengungkapan IC. 

Pengungkapan IC merupakan kewajiban karena akan memberikan kontribusi lebih 

lanjut untuk peningkatan beban. Oleh karena itu pengungkapan IC merupakan 

pilian terbaik. 

Menurut (Sadalia & Lubis 2015) dalam penelitiannya yang berjudul 

Discriminant Analysis of Intellectual Capital Model of State University in Medan, 

menyatakan bahwa Seorang dosen harus memahami modal intelektual untuk 

menciptakan lulusan yang berkualitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dampak budaya organisasi dan tata kelola perusahaan pada modal 

intelektual dosen. populasi adalah dosen dari tiga perguruan tinggi negeri; sampel 

300 responden, diambil dengan metode accidental sampling. Data dikumpulkan 

oleh daftar pertanyaan; Metode analisis data adalah analisis diskriminan dengan 

SPSS. Hasilnya (1) Tidak ada perbedaan budaya organisasi dan faktor tata kelola 
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perusahaan dalam mempengaruhi modal intelektual. (2) budaya organisasi 

memiliki efek signifikan pada modal intelektual dosen. (3) Tata kelola perusahaan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap modal intelektual. 

Córcoles (2013) yang melakukan penelitian dengnan judul Importance of 

intellectual capital disclosure in Spanish universities dengan melakukan 

pengembangan kuisioner yang dikirim ke angota dewan sosial Perguruan Tinggi 

Negeri Spanyol untuk mengidentifikasi intangible asset pada perguruan tinggi 

tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya Perguruan Tinggi Spanyol 

untuk memberikan informasi mengenai modal intelektual mereka dalam rangka 

memenuhi kebutuhan stakeholders. Karena pengungkapan modal intelektual dapat 

membantu organisasi untuk melakukan transparansi yang sehat terhadap aset yang 

dimiliki serta akan menjadi latihan yang sehat dari lembaga-lembaga untuk 

memberikan jenis informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. 

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. 

Dari pernyataan temuan terdahulu dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

satupun penelitian yang mengungkapkan item intellectual capital secara penuh. 

Pengungkapan Intellectual Capital universitas di Indonesia dan pengungkapan 
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Intellectual Capital di UK tidak jauh berbeda karen pengungkapan IC di dua negara 

tersebut masih rendah dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya 

pengungkapan IC. Yang membedakan dari temuan diatas adalah proses perolehan 

data yang digunakan untuk mengetahui pengungkapan intellectual capital. Ada 

yang menggukana data kuesioner, ada juga menggunakan official website sebagai 

proses pengumpulan data. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Resource-Based View 

 

Konsep ini membuat ketergantungan suatu organisasi untuk 

mengoptimalkan keseluruhan sumber daya yang dimiliki dibandingkan dengan para 

pesaing, Coo dan Bontis (2002) mengutip dari Huizing dan Bouman 

mengemukakan bahwa superior performance organisasi tergantung pada 

kemampuan organisasi untuk mengembangkan keunikan sumber daya dan 

kapabilitas yang dimilikinya. Pemikiran ini berkembang dalam manajemen stratejik 

terkait dengan keuntungan kompetitif bahwa organisasi akan mendapatkan 

keuntungan kompetitif jika memiliki sekumpulan sumberdaya yang unggul. 

Sumberdaya yang unggul adalah berupa aset-aset organisasi yang dianggap 

istimewa (idiosyncratic), seperti brand, patent yang diidentifikasikan sebagai 

faktor penentu untuk mendapatkan keuntungan kompetitif, karakter sumberdaya 

organisasi yang dimaksud merupakan sumberdaya yang valuable, rare, imitable, 

and not subsitutable (VRIN) (Barney, 1991). Valuable memiliki arti bahwa sumber 

daya tersebut memiliki nilai yang lebih dibandingkan pesaing, rare berarti bahwa 

sumber daya tersebut sukar diperoleh di pasar dan hanya dimiliki oleh beberapa 
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organisasi, imitable ketika suatu organisasi tidak memiliki sumber daya, akan 

mengalami kesulitan untuk mengembangkan atau menirunya, sedangkan 

nonsubsitutable, bahwa sumberdaya tersebut tidak dapat digantikan (Rengkung, 

2015). 

Resource-based view merupakan suatu teori yang banyak dibicarakan dalam 

berbagai perspektif yang berbeda oleh para peneliti dan penulis dan telah banyak 

digunakan untuk bidang penelitian yang berbeda (Pedron, 2009) mengutip dari 

Hokisson et al. (1999) mengemukakan bahwa resource-based view pertama kali 

diperkenalkan oleh Wernefelt (1984) dalam suatu seminar paper yang merupakan 

the best paper tahun 1994 yang dipublikasikan dalam Strategic Management 

Journal. Teori ini berdasarkan pada apa yang dilakukan oleh Penrose tahun 1959, 

yang menghubungkan antara sumber daya, kapabilitas dan keuntungan kompetitif 

dan hal ini merupakan bagian dari teori manajemen stratejik. Mendapatkan dan 

mempertahankan keuntungan kompetitif merupakan salah satu tujuan dari suatu 

organisasi, keuntungan kompetitif suatu organisasi sering diukur dengan capaian 

kinerja yang bisa diharapkan melebihi capaian kinerja oleh pesaingnya. 

Kepemilikan sumberdaya yang kuat dan inovatif merupakan salah satu syarat 

mutlak yang harus dimiliki organisasi untuk mendapatkan keuntungan kompetitif 

(Rengkung, 2015). 

Pendekatan resource-based view sebagai salah satu bentuk strategi 

organisasi, menganggap bahwa organisasi merupakan suatu kumpulan aset, sumber 

daya dan kompetensi yang bersifat tangible dan intagible yang sulit untuk ditiru 

oleh pesaing dalam pasar. Fokus terhadap pemanfaatan, pengelolaan sumber daya 
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dan penyebaran kapabilitas internal organisasi, dimaksudkan agar organisasi bisa 

menghadapi ketidakpastian dan dinamika lingkungannya sehingga suatu organisasi 

dapat bertahan dan mampu mewujudkan tercapai tujuan. Proses ini harus tetap 

dilakukan oleh organisasi agar dapat bertahan dalam tingkat persaingan yang 

semakin kompetitif (Rengkung, 2015). 

 

2. Intangible Assets 

 

Menurut PSAK No. 19, aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter 

terindentifikasi tanpa wujud fisik (IAI, 2010) Suatu aset dikatakan terindentifikasi 

jika: 

a. Dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan 

dijual,dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan, baik secara 

individual atau bersama dengan kontrak terkait, aset terindentifikasi, atau 

liabilitas terindentifikasi, terlepas apakah entitas bermaksud untuk melakukan 

hal tersebut; atau 

b. Timbul dari hak kontraktual atau hak legal lain, terlepas apakah hak tersebut 

dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lain. 

Beberapa contoh dari aset tidak berwujud antara lain: ilmu pengetahuan dan 

teknologi, desain, lisensi, hak kekayaan intelektual, merek dagang, hak cipta, 

rahasia dagang, goodwill, hak eksplorasi dan eskploitasi.  

3. Intellectual Capital 

Ada banyak peneliti yang memberikan definisi berbeda mengenai modal 

intelektual ini, antara lain International Federation of Accountan (IFAC) yang 

mendefinisikan intelektual capital sebagai intellectual property, intelektual aset, 
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kowledge asset yang dapat diartikan sebagai saham atau modal yang berbasis pada 

pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Intellectual capital merupakan sumber daya 

berupa pengetahuan yang tersedia pada perusahan yang pada akhirnya akan 

mendatangkan keuntungan di masa depan bagi perusahaan. Dimana pengetahuan 

tersebut akan menjadi modal intelektual bila diciptakan , dipelihara dan di 

transformasi serta diatur dengan baik (Widiyaningrum, 2004). tujuan akhir dari 

pengukuran Intellectual Capital adalah untuk menghasilkan alat bagi manajemen, 

dan Laporan IC adalah kesimpulan yang logis dari proses Intelektual Capital, 

Manajemen menginformasikan kemampuan stakeholder, sumber daya lembaga dan 

komitmen dalam kaitannya dengan dasar penentu nilai lembaga(Sánchez, Castrillo, 

& Elena, 2006). 

Menurut (Bontis, 2001) dalam jurnalnya yang berjudul “A Review of The 

Models Used To Measure Intellectual Capital” menyatakan bahwa Intellectual 

Capital terdiri dari tiga elemen utama yaitu : 

a. Human Capital  

merupakan lifeblood dalam modal intelektual. Disinilah sumber innovation 

dan improvement, tetapi merupakan komponen yang sulit untuk diukur. Human 

capital juga merupakan tempat bersumbernya pengetahuan yang sangat berguna, 

keterampilan, dan kompetensi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Human 

capital mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi 

terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang ada dalam 

perusahaan tersebut. Human Capital akan meningkat jika perusahaan mampu 

menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya. 
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a. Structural Capital atau Organizational Capital  

Structural Capital merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam 

memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha 

karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis 

secara keseluruhan, misalnya: system operasional perusahaan, proses 

manufacturing, budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk 

intellectual property yang dimiliki perusahaan. Seorang individu dapat memiliki 

tingkat intelektualitas yang tinggi, tetapi jika organisasi memiliki sistem dan 

prosedur yang buruk maka intellectual capital tidak dapat mencapai kinerja secara 

optimal dan potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. 

b. Relational Capital  

Elemen ini merupakan komponen modal intelektual yang memberikan nilai 

secara nyata. Relational Capital merupakan hubungan yang harmonis/association 

network yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal 

dari para pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari pelanggan yang loyal 

dan merasa puas akan pelayanan perusahaan yang bersangkutan, berasal dari 

hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar. 

Relational Capital dapat muncul dari berbagai bagian diluar lingkungan perusahaan 

yang dapat menambah nilai bagi perusahaan tersebut. 

4. Pengungkapan Intellectual Capital pada Perguruan Tinggi 

Penyajian informasi tentang modal intelektual sekarang telah menjadi yang 

terpenting di lembaga-lembaga pendidikan tinggi, terutama karena pengetahuan 

adalah output utama dan masukan dari lembaga-lembaga ini. Universitas 
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menghasilkan pengetahuan, baik secara teknis dan ilmiah Penelitian (hasil 

penyelidikan, publikasi, dll) atau melalui pengajaran (siswa dilatih dan hubungan 

yang produktif dengan para pemangku kepentingan mereka)(Córcoles, 2013). 

Warden (2003) dalam (Ulum, Tenrisumpala, & Wahyuni, 2016) menyatakan tujuan 

pengungkapan intellectual capital adalah untuk mencatat, mengelola, dan 

mendokumentasikan proses berbasis pengetahuan serta menyediakan kepada 

manajemen dan pemangku kepentingan yangrelevan dengan informasi kualitasif 

dan kuantitaif baru.  

Pelaporan informasi Intellectual Capital untuk Universitas adalah alat yang 

membungkus seluruh proses produksi pengetahuan dalam Universitas.  

Pengungkapan Intellectual Capital pada Universitas tergantung pada tugas 

mengalokasikan anggaran, cara eksplisit mereka mendefinisikan tujuan organisasi 

dan strategi ekonomi lebih luas dan diperpanjang dengan kompertisi penelitian 

organisasi lainnya (Ulum, 2012). 

5. 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 tersebut. 

Webometrics mendasarkan pada data kuantitatif yang dapat dikumpulkan dari 

berbagai aktivitas kampus dan segenap sivitas akademika kampus dan segenap 

sivitas akademikanya di dunia maya yang sekiranya memenuhi indikator 

penilaian(Webometrics 2016). 
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Lembaga peringkat berbasis di Spanyol ini merupakan sebuah inisiatif dari 

Cybermetrics Lab, sebuah kelompok penelitian dari Centro de Ciencias Humanas 

y Sociales (CCHS). Indikator web yang digunakan berbasis pada scientomtric 

tradisional dan bibliometric, dan secara umum tujuannya adalah untuk meyakinkan 

komunitas akademik dan politik mengenai pentingnya publikasi web yang tidak 

hanya bisa untuk diseminasi pengetahuan akademik, melainkan juga untuk 

mengukur aktivitas ilmiah, kinerja dan imbasnya(Webometrics 2016). 

Webometrics memiliki empat indikator penilaian yakni size atau ukuran 

keterjangkauan, yakni jumlah halaman web yang dapat dijangkau oleh empat 

mensin pencari seperti Google, Yahoo, Live Search, dan Exalead.  Visibility atau 

keterlihatan, yakni jumlah total link eksternal yang unik dan dapat dijangkau oleh 

Yahoo Search. Dan  Rich Files atau banyaknya file yang relevan dengan aktivitas 

akademik dan publikasi dalam format Adobe Acrobat (pdf), Adobe PostScript (ps), 

Microsoft Word (doc) and Microsoft Powerpoint (ppt). Keempat data tersebut dapat 

diakses melalui Google, Yahoo Search, Live Search and Exalead. Serta Scholar 

atau jumlah paper dan kutipan tiap domain akademik berupa paper, laporan 

penelitian dan lainnya yang masuk dalam Google Scholar (Webometrics ,2016) 

Presentase perhitungan Webometrics, visibility (external link) 50 persen, size 

(web pages) 20 persen,rich files 15 persen, dan scholar 15 persen. Alasan persentase 

visibility atau keterlihatan sangat besar karena penilaian ini berdasarkan pada 

pandangan “pasar global baru” mengenai informasi akademik, dimana web ini 

sangat penting sebagai sarana internasionalisasi kampus(Webometrics 2016). 
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6. Framework 39 

Salah satu desain penelitian dalam penelitian (Bezhani, 2010) dengan 

menggunakan analisis isi, titik awal untuk melakukan analisis isi adalah klasifikasi 

informasi IC ke dalam kategori dan sub kategori menurut skema pengkodean yang 

telah ditetapkan Leitner (2002) hal 8. Kerangka kerja  meliputi 39 indikator wajib 

dikelompokkan ke dalam delapan kategori: 

a. Modal manusia  

Modal manusia mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk 

menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang 

yang ada dalam perusahaan tersebut. Modal manusia merupakan tempat 

bersumbernya pengetahuan yang sangat berguna, keterampilan, dan kompetensi 

dalam suatu organisasi atau perusahaan. Modal manusia akan meningkat jika 

perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya 

manusia.   

b. Modal relasional  

Modal rasional merupakan hubungan yang harmonis yang dimiliki 

perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari hubungan perusahaan 

dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar. Modal relasional dapat  

muncul dari berbagai bagian diluar lingkungan perusahaan yang dapat menambah 

nilai bagi perusahaan tersebut. 

c. Modal struktural  

Modal struktural merupakan kemampuan organisasi dalam memenuhi proses 

rutinitas perusahaan dan struktunya yang mendukung usaha karyawan untuk 
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menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara 

keseluruhan. Seorang individu dapat memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi. 

Tetapi jika organisasi memiliki sistem dan prosedur yang buruk maka intellectual 

capital tidak mencapai kinerja secara optimal dan potensi yang ada tidak dapat 

dimanfaatkan secara maksimal. 

d. Penelitian 

proses mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi atau 

data secara sistematis. Penelitian dilakukan universitas dapat menambah nilai 

tambah organisasi dengan temuan yang dilakukan. 

e. Pendidikan 

pendidikan merupakan tujuan utama yang dilakukan oleh perguruan tinggi. 

Investasi paling penting bagi perguruan tinggi adalah di sektor penelitian dan 

pengembangan sumber daya manusia.  

f. Komersialisasi  

Komersialisasi perguruan tinggi merupakan bentuk kerjasama yang 

dilakukan untuk memperoleh pendapatan diluar tujuan utama perguruan tinggi. 

Komersialisasi perguruan tinggi terkait dengan timbal balik atas pengabdian atau 

temuan yang dilakukan oleh perguruan tinggi.  

g. Transfer pengetahuan kepada masyarakat 

Transfer pengetahuan kepada masyarakat merupakn komponen yang 

membahas mengenai hits situs internet dan kulih non ilmiah. Penyebaran informasi 

yang diberikan kepada ekternal organisasi mengenai perkembangan pengetahuan 

yang dilakukan universitas. 
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h. Layanan 

pelayanan yang dilakukan oleh pergruan tinggi sebagai penunjang proses 

pembelajaran akademik maupun non akademik. 

Teknik penelitian ini membantu universitas di Inggris dalam membangun 

pandangan mereka tentang pengungkapan IC, dan untuk mendukung argumen yang 

diangkat dari analisis isi. 

a. Human Capital 

1) staf akademik 

Staf akademik  adalah tenaga pengajar yang ada di universitas, dosen 

merupakan human yang sangat berpengaruh besar terhadap output yang 

dihasilkan oleh universitas. 

2) Jumlah staf penelitian 

Kegiatan dosen dalam universitas tidak hanya mengajar, akan tetapi 

melakukan penelitian sehingga menghasilkan temun  ilmiah berdasarkan 

bidang ilmu yang dimiliki dosen, selain itu dapat pula berupa tulisan-tulisan 

ilmiah pada jurnal di tingkat nasional dan internasional. 

3) Jumlah penuh waktu professor 

Jumlah penuh waktu profesor yaitu menunjukkan mengenai berapa banyak 

profesor yang dimiliki oleh setiap universitas.  

4) Asisten dosen 

Asisten dosen merupakan informasi mengenai keberadaan asisten dosen yang 

ada di setiap universitas. Asisten dosen merupakan tenaga penunjang dalam 
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kegiatan belajar mengajar sebagai pembantu ataupun penganti dosen dalam 

proses belajar mengajar.  

5) Fluktuasi staf ilmiah 

Fluktuasi staf ilmiah merupakan perubahan jumlah akademisi dari tiap 

tahunnya. Hal ini menggambarkan jumlah akademisi atau dosen yang dimiliki 

oleh perguruan tinggi. 

6) Fluktuasi staf ilmiah ( tidak dipekerjakan ) 

Fluktuasi staf ilmiah merupakan perubahan jumlah akademisi dari tiap 

tahunnya. Hal ini menggambarkan jumlah akademisi atau dosen yang dimiliki 

oleh perguruan tinggi. 

7) Pertumbuhan staf ilmiah 

 Pertumbuhan staf ilmiah menggambarkan jumlah staf ilmiah sesuai dengan 

pendidikan yang ditempuh seperti doktor, magister spesialis dan sarjana. 

8) Pertumbuhan staf ilmiah ( tidak dipekerjakan ) 

Pertumbuhan staf ilmiah menggambarkan jumlah staf ilmiah sesuai dengan 

pendidikan yang ditempuh seperti doktor, magister spesialis dan sarjana. 

 

9) Durasi rata-rata staf ilmiah 

menunjukkan berapa rata-rata masa studi yang dilakukan staf untuk 

menempuh gelar. 

10) Biaya untuk pelatihan 
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biaya penelitian merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh universitas 

dalam proses penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa pada 

universitas. 

b. Struktural Capital 

11) Investasi di perpustakaan dan media elektronik modal relasional 

Investasi yang dimiliki organisasi (universitas) atas temuan ilmiah yang dapat 

menunjang proses pengajaran dan nilai tambah organisasi. Seperti publikasi 

atas temuan yang dilakukan dosen atau mahasiswa. 

c. Relational Capital 

12) Hibah penelitian di luar negeri 

Hibah penelitian di luar negeri merupakan pemeberian yang diterima oleh 

dosen atau mahasiswa yang melakukan penelitian di luar negeri dan 

menghasilkan temuan ilmiah berdasarkan bidang ilmu yang dimiliki dosen. 

13) Ilmuwan internasional di universitas 

Ilmuan internasional di universitas merupakan tenaga pengajar luar negeri 

yang sedang melakukan kunjungan/ penilaian terhadap universitas, adanya 

pertukaran tenaga pengajar untuk meningkatkan kualitas dari sebuah 

perguruan tinggi. 

14) Jumlah konferensi dikunjungi 

Kunjungan pertemuan untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang 

dihadapi bersama. 

15) Jumlah konferensi yang diselenggarakan 
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Pertemuan yang diselenggarakan universitas dalam hal tukar pendapat 

mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. 

16) Jumlah karyawan yang dibiayai oleh dana non- institusional 

Jumlah karyawan atau staf yang dibiayai oleh dana diluar intitusi  

17) Sejumlah kegiatan di komite dll 

Kegiatan komite merupakan salah satu hal penting dalam proses 

pengembangan perguruan tinggi. Pengembangan dilakukan melalui kegiatan-

kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak perguruan tinggi 

18) Hit rate program penelitian 

Hit rate program penelitian merupakan penelitian yang dipublikasikan pada 

jurnal yang mempunyai rate tertentu. 

19) mitra kerjasama baru 

Mitra Kerjasama baru merupakan salah satu bentuk relasi yang dilakukan 

oleh perguruan tinggi guna meningkatkan kinerja dalam hal pendidikan. 

d. Research 

20) Publikasi ( disebut ) 

Publikasi Ilmiah adalah sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan peer 

review dalam rangka untuk mencapai tingkat obyektivitas setinggi mungkin. 

Publikasi penelitian disebut merupakan sistem publikasi yang sudah di 

terbitkan di jurnal nasional maupun internasional. 

21) Publikasi ( proses dll ) 
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Sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan peer review dalam rangka untuk 

mencapai tingkat obyektivitas setinggi mungkin. Publikasi penelitian proses 

merupakn publikasi dalam bentuk proseding.  

22) Publikasi Total 

Jumlah keseluruhan publikasi yang dilakukan oleh universitas baik yang 

diterbitkan dan proseding. 

23) Jumlah publikasi dengan nama penulis dari industri 

Menunjukkan publikasi yang dilakukan oleh staf ilmiah maupun mahasiswa 

dengan penulis dari industri. 

24) Pelatihan 

Serangkaian kegiatan pelatihan yang diselengarakan oleh organisasi dalam 

pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi.  

25) PhD 

Keberadaan staf akademik dalam organisasi yang berpengaruh terhadap nilai 

tambah organisasi.  

26) Dana non-institusional ( kontrak penelitian dll ) 

Dana yang dikeluarkan organisasi sebagai bentuk pembiayaan atas penelitian 

yang dilakukan oleh staf ilmiah. 

e. Education 

27) Wisudawan  

Informasi mengenai perekaman data lulusan di setiap periodenya. 

28) Durasi rata-rata studi 
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menunjukkan berapa rata-rata masa studi yang dilakukan mahasiswa untuk 

menempuh strata.  

29) Dosen per mahasiswa 

Suatu cara pengalihan informasi akademik dari dosen wali ke mahasiswa 

untuk membantu mahasiswa dalam menyiapkan kegiatan perkuliahan suatu 

semester. 

30) Rasio Drop out 

perbandingan jumlah mahasiswa yang dikeluarkan sebelum lulus, proses 

pencabutan status kemahasiswaan atas diri mahasiswa. 

31) PhD dan Master tesis diselesaikan komersialisasi 

Pencapian pendidikan yang dilakukan oleh staf ilmiah perguruan tinggi yang 

diperoleh secara komersialisasi. 

f. Commercialising 

32) Jumlah spin-off 

merupakan  perusahaan baru yang dibangun atas prakarsa civitas perguruan 

tinggi (baik dosen, staff atau mahasiswa), yang mengeksploitasi intelektual 

property (HKI) atas hasil-hasil penelitian dan pengembangan dari perguruan 

tinggi terkait. Spin off perguruan tinggi berfokus pada komersialisasi 

teknologi hasil temuan (invensi) perguruan tinggi. 

33) Karyawan dibuat oleh spin-off 

Karyawan spin off dibentuk oleh prakarsa civitas perguruan tinggi yang 

berfokus pada komersialisasi teknologi hasil temuan yang dilakukan oleh staf 

ilmiah perguruan tinggi. 
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34) Pendapatan yang dihasilkan dari lisensi 

Lisensi sendiri merupakan aset tambahan yang dimiliki universitas karena 

dari lisensi dapat menghasilkan dana tambahan bagi universitas. 

35) Jumlah lisensi yang diberikan 

Lisensi merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak 

yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang 

dilisensikan. Seperti lisensi mengenai hak kekayaan intelektual, lisensi merek 

barang/jasa, lisensi hasil karya seni, dan lisensi di bidang pendidikan. 

g. Knowledge transfer to the public 

36) Hits situs internet 

Jumlah pengunjung website yang mengunjungi website tersebut yang 

terdapat data rekaman mengenai jumlah pengunjung. 

37) Kuliah ( non – ilmiah) 

Kuliah non ilmiah merupakan proses transfer pengetahuan diluar akademik. 

h. Services  

38) Pengukuran dan layanan laboratorium  dan pendapat ahli 

Sarana penunjang yang diberikan universitas untuk memfasilitasi 

mahasiswanya dalam mengaplikasikan teori yang sudah di pelajari di kelas 

untuk di aplikasikan dalam praktek dengan mengunakan layanan 

laboratorium. 

39) Penyewaan ruangan dan peralatan 



27 
 

 

Bentuk pelayanan yang dilakukan sebagai penunjang kegiatan akademik 

maupun non akademik yang dilakukan oleh pihak internal universitas atau 

pihak eksternal universitas. 

 

 

 


