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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian komparatif, yaitu jenis

penelitian yang membandingkan antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini 

mengetahui  perbedaan pengungkapan intellectual capital (IC) antara lima 

Perguruan Tinggi terbaik Indonesia dan lima Perguruan Tinggi terbaik Singapura 

menurut survei Webometrics (2016) 

B. Objek Penelitian

Objek penelitian diambil dari perguruan tinggi terbaik Indonesia dan

Singapura menurut survei Webometrics 2016. Lima perguruan tinggi terbaik 

Indonesia yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi 

Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Brawijaya (Webometrics 2016). 

Gambar 3.1. Lima Perguruan Tinggi di Indonesia 

Sumber: www.webometrics.com 

http://www.webometrics.com/
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 lima perguruan tinggi terbaik Singapura yaitu National University Of 

Singapore, Nanyang Technological University, Singapore Management University, 

NgeeAnn Polytechnic (Webometrics 2016).  

Gambar 3.2. Lima Perguruan Tinggi di Singapura 

Sumber: www.webomatrics.com 

Webomatrics adalah salah satu sistem untuk mengukur atau memberikan 

penilaian terhadap kemajuan seluruh perguruan tinggi terbaik di dunia (World Class 

University) melalui official website perguruan tinggi tersebut. Hal tersebut yang 

mendasari perguruan tinggi terbaik menurut survei webomatrics 2016 sebagai objek 

penelitian. Peneliti hanya memilih lima perguruan terbaik dari setiap negara karena 

jarak antara peringkat ke lima dengan peringkat selanjutnya menunjukkan angka 

yang terlalu jauh sebesar 55,2%. Jika hal tersebut diikutsertakan dalam objek 

penelitian, maka akan terjadi gap antara Indonesia dan Singapura karena jarak 

peringkat yang terlalu jauh, sehingga hasil pengungkapan intellectual capital akan 

berbeda jauh antara perguruan tinggi di Indonesia dan Singapura.  

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data yang berasal dari official website 5 

perguruan tinggi terbaik Indonesia dan 5 perguruan tinggi terbaik Singapura 

menurut survei webomatrics 2016.  Sedangkan menurut sumbernya, data yang 

http://www.webomatrics.com/
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digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui official website masing-masing perguruan tinggi. 

D. Teknik dan Perolehan Data 

Teknik perolehan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi, yaitu 

dimana data diperoleh dari official website masing-masing perguruan tinggi 

dengan cara mencatat ulang dan mengunduh file yang ada pada official 

website masing-masing perguruan tinggi.   

E. Unit Analisis 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah organisasi, yaitu 

perguruan tinggi yang di ambil dari lima perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan 

lima perguruan tinggi terbaik di Singapura menurut webometrics 2016. Objek 

dipilih berdasarkan webometrics yaitu 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. 

 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 bahkan masuk 
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peringkat 200 besar sekalipun. Hal ini menguatkan peneliti untuk membandingkan 

pengungkapan aset tak berwujud berupa intellectual capital antara perguruan tinggi 

Indonesia dan Perguruan tinggi singapura. 

Komponen yang digunakan sebagai unit analisis dalam penelitian ini adalah 

komponen intellectual capital (IC) perguruan tinggi yang dikonstruksi oleh 

(Bezhani, 2010) yang merupakan modifikasi komponen intellectual capital (IC) 

yang diadopsi dari Leitner (2002) yang dapat dilihat pada lampiran 1.  

F. Definisi Operasional 

Pengungkapan intellectual capital ada perguruan tinggi di Indonesia dan 

Singapura diukur dengan menggunakan dummy, yaitu apabila item tersebut 

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

diungkapkan maka diberi skor “0”. Dan perhitungan indeks dihitung dengan rumus: 

 

Indeks Pengungkapan =  

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎
 𝑥 100% 

G. Teknik Analisis Data 

Tahapan analisis data dilakukan sebagai berikut: 

 Analisis data dilakukan dengan menggunakan komponen Itellectual Capital 

perguruan tinggi yang dikontruksikan (Bezhani, 2010) yang merupakan modifikasi 

komponen Itellectual Capital (IC) yang diadopsi dari  (Leitner, 2002).  

a) Mengklasifikasikan informasi Intellectual Capital  kedalam sub-kategori 

Human Capital, Structural Capital, Relational Capital, Research, Education, 

Commercialising Knowledge Transfer to the Public, Service pada 5 official 
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website perguruan tinggi di Indonesia dan 5 official website perguruan tinggi 

di Singapura. 

b) Memberi tanda check list  pada item-item pengungkapan Intellectual Capital 

dan memberi skor untuk setiap pengungkapan. Pengukuran dengan 

menggunakan skala dummy, yaitu apabila item tersebut diungkapkan maka 

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

skor “0”.  

c) Menjumlah item pengungkapan yang dilakukan perguruan tinggi. 

Penjumlahan item pengungkapan dikategorikan dalam 8 kelompok, yaitu 

Human Capital, Structural Capital, Relational Capital, Research, Education, 

Commercialising, Knowledge Transfer to the Public, Service. 

d) Memberikan presentase pada setiap skor untuk bagian pengungkapan 

intellectual capital. Semakin banyak item yang diungkapkan oleh perguruan 

tinggi melalui website, maka semakin banyak pula indeks yang diperoleh 

universitas tersebut. Perguruan tinggi dengan indeks yang lebih tinggi 

menunjukkan bahwa perguruan tinggi tersebut melakukan praktik 

pengungkapan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan perguruan 

tinggi lain. 

e) Mengkaitkan antara pengungkapan intellectual capital dengan laporan 

keuangan perguruan tinggi di Indonesia dan Singapura. 

1. Uji T 

Uji T merupakan salah satu uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan nilai yang diperkirakan dengan nilai hasil perhitungan 
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statistik. Dalam hal ini peneliti menggunakan uji paired sample t test, paired sample 

t test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok 

yang berbeda. Pengujian dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan jumlah 

item yang diungkapkan  antara Perguruan Tinggi di Indonesia dan perguruan Tinggi 

di Singapura. Apakah pengungkapan intellectual capital pada negara tersebut 

mempunyai perbedaan secara signifikan.  

 

 

 

 


