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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Intellectual capital mulai berkembang di Indonesia setelah munculnya 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.19 tentang aset tidak 

berwujud  (Ulum et.al., 2009). Aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter 

yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik (IAI, 2015). Saat ini intellectual 

capital mulai menjadi perhatian oleh organisasi masyarakat, pusat-pusat 

penelitian maupun perguruan tinggi (Ulum dan Novianty, 2012). Menurut 

Tower et.al. (2008), perguruan tinggi memiliki peranan penting dalam 

membimbing langkah masyarakat pada perbaikan kesejahteraan melalui  

kemajuan dalam ilmu pengetahuan, humaniora, teknologi dan interaksi sosial. 

Pentingnya pengungkapan intellectual capital bagi perguruan tinggi karena  

perguruan tinggi menjual jasanya kepada siswa, lembaga donor, pemerintah 

dan mitra industri. Hal inilah mengapa perguruan tinggi penting untuk 

mengungkapkan intellectual capital karena untuk meningkatkan 

perkembangan dan memenangkan persaingan dengan perguruan tinggi lain. 

Di Indonesia banyak terdapat perguruan tinggi, baik Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Salah satu kelompok 

Perguruan Tinggi Swasta terbesar di Indonesia adalah Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah yang merupakan perguruan tinggi dari salah satu organisasi 

islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah. Hal ini dapat dilihat dari 

perkembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang sangat cepat. Terbukti 
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di awal tahun 2015 Muhammadiyah membangun tujuh perguruan tinggi baru, 

hingga akhir tahun 2015 Muhammadiyah memiliki 177 perguruan tinggi. 

Selain itu, dua Perguruan Tinggi Muhammadiyah telah mendapatkan 

akreditasi A dan enam perguruan tinggi yang mendapat akreditasi B. Dua hal 

tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa Perguruan Tinggi Muhammadiyah 

selain mengalami peningkatan jumlah perguruan tinggi juga mengalami 

peningkatan dalm kualitas pendidikan (detikNews, 2015). 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi telah memberikan 

manfaat bagi perguruan tinggi dalam penyampaian informasi dan publikasi 

kuantitatif maupun kualitatif melalui website resmi yang dimiliki oleh 

perguruan tinggi. Pemanfaatan teknologi informasi melalui internet oleh 

perguruan tinggi sangat diapresiasi oleh organisai-organisasi yang bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi di dunia dengan cara menilai 

dan memberi penghargaan terhadap peringkat website perguruan tinggi. 

Organisasi-organisasi tersebut seperti Webometrics, 4 International Collages 

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

Penelitian mengenai intellectual capital  telah banyak dilakukan, baik di 

luar negeri maupun di dalam negeri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Bezhani, 2010) mengenai pelaporan intellectual capital pada 31 universitas 

di Inggris menunjukkan bahwa jumlah pengungkapan informasi intellectual 

capital oleh universitas di Inggris dalam laporan tahunan mereka rendah. 

Universitas di Inggris diidentifikasi memiliki kesadaran yang rendah 

mengenai intellectual capital. Pengungkapan intellectual capital tertinggi 
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pada human capital yaitu pada akademik dan staf penelitian, pada structural 

capital pengungkapan tertinggi adalah investasi dalam perpustakaan dan pada 

relation capital pengungkapan tertinggi adalah kerjasama mitra baru dan 

konferensi yang diselenggarakan. 

Tower et.al. (2008) dari hasil penelitiannya mengenai analisis penilaian 

aset paling berharga dan intellectual capital yang dimiliki oleh semua 

universitas di Australia menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan 

intellectual capital pada universitas Australia berkisar antara 21,4% untuk 

pelanggan dan 53,3% untuk  proses. Dapat disimpulkan, bahwa penyebaran 

dan kedalaman komunikasi intellectual capital adalah campuran dan tidak 

merata. Kurangnya pelaporan yang jelas tentang kegiatan intellectual capital 

oleh universitas Australia pada item utama yaitu data karyawan, informasi 

pelanggan, informasi teknologi, proses, penelitian dan pengembangan. 

Puspitahati et.al. (2011) dari hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa 

praktik pengungkapan intellectual capital pada official website tiga PTN di 

Indonesia tergolong rendah. Dibuktikan dari 39 komponen intellectual capital 

di perguruan tinggi belum ada pengungkapan yang mencapai skor maksimal. 

Pengungkapan intellectual capital tertinggi dilakukan oleh Institut Teknologi 

Bandung sebesar 41%, sedangkan pada Universitas Indonesia melakukan 

pengungkapkan sebesar 35% dan pada Universitas Gadjah Mada hanya 

mengungkapkan 25%. Perguruan tinggi lebih banyak melakukan 

pengungkapan mengenai prestasi dan fasilitas yang dimiliki oleh perguruan 

tinggi. 
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Berdasarkan fenomena intellectual capital dan perkembangan 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang sangat cepat, menarik peneliti untuk 

melakukan penelitian mengenai praktik pengungkapan intellectual capital 

melalui official website Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang terdaftar di 

webometrics. Webometrics adalah peringkat akademisi terbesar dari Lembaga 

Pendidikan Tinggi untuk menyediakan informasi mengenai kinerja perguruan 

tinggi dari seluruh dunia secara handal dan terbaru berdasarkan website 

mereka (Webometrics, 2004). Penelitian ini menggunakan komponen 

intellectual capital perguruan tinggi di Indonesia yang dikonstruksi oleh 

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

komponen intellectual capital dengan mempertimbangkan standar akreditasi 

program studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana praktik 

pengungkapan intellectual capital pada official website di Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah yang terdaftar di webometric? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberi 

gambaran pentingnya pengungkapan intellectual capital pada website 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 
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2. Manfaat Penelitian

Pengungkapan intellectual capital pada official website Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah berperan penting untuk penyampaian informasi 

pada pihak eksternal sebagai upaya peningkatkan perkembangan kualitas 

perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi 

untuk melakukan evaluasi mengenai tingkat pengungkapan intellectual 

capital. 


