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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Bezhani (2010) dari hasil penelitiannya mengenai pelaporan intellectual 

capital pada 31 universitas di Inggris menunjukkan bahwa jumlah 

pengungkapan informasi intellectual capital dalam laporan tahunan mereka 

rendah. Universitas di Inggris diidentifikasi memiliki kesadaran yang rendah 

mengenai intellectual capital. Pengungkapan tertinggi pada human capital 

yaitu akademik dan staf penelitian, tertinggi pada structural capital yaitu 

investasi dalam perpustakaan dan tertinggi pada relational capital yaitu kerja 

sama 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 menunjukan 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 di Australia pada item utama, yaitu data karyawan, informasi 

pelanggan, informasi teknologi, proses, penelitian dan pengembangan. 

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

praktik pengungkapan intellectual capital pada official website tiga PTN di 

Indonesia tergolong rendah. Dibuktikan dari 39 komponen intellectual capital 
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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 

pengungkapan sebesar 35% dan pada Universitas Gadjah Mada hanya 

melakukan pengungkapkan 25%. Perguruan tinggi lebih banyak melakukan 

pengungkapan mengenai prestasi dan fasilitas yang dimiliki oleh perguruan 

tinggi. 

Ulum dan Pratiwi (2012) hasil penelitian dari pengungkapan komponen 

intellectual capital terbanyak adalah Universitas Airlangga, yaitu jumlah 

pengungkapan pada Universitas Airlangga berjumlah 33 item dari 46 item 

intellectual capital. Pengungkapan intellectual capital yang terendah terdapat 

pada Institut Teknologi Nasional Bandung yang hanya mengungkapkan 12 

item dari 46 item intellectual capital. 

Ulum et.al. (2016) hasil penelitian mengenai perbandingan 

pengungkapan antara universitas di Indonesia dan Malaysia, bahawa tidak 

ada perbedaan secara signifikan antara universitas di Indonesia dan Malaysia. 

Tidak adanya perbedaan pengungkapan disebabkan karena jumlah 

pengungkapan intellectual capital universitas di Indonesia dan Malaysia 

relatif sama, hanya berbeda dalam cara penyajian item yang diungkapkan. 

Ulum dan Novianty (2012) secara umum pengungkapan intellectual 

capital  pada official website perguruan tinggi peraih QS-Star masih rendah. 

Dapat dilihat dari 46 item intellectual capital tidak diungkapkan secara penuh 

oleh perguruan tinggi manapun. Umur perguruan tinggi tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap pengungkapan intellectual capital pada official website 

sedangkan keberadaan profit center dan status perguruan tinggi berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan intellectual capital pada official website 

perguruan tinggi. 

Dapat disimpulkan bahwa, banyak perguruan tinggi yang tidak 

melakukan pengungkapan intellectual capital secara penuh. Kurang disadari 

pentingnya pengungkapan intellectual capital oleh perguruan tinggi menjadi 

salah satu faktor tingkat pengungkapan intellectual capital yang masih 

rendah. 

B. Kajian Pustaka 

1. Aset Tidak Berwujud 

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

teridentifikasi tanpa wujud fisik (IAI, 2015). Suatu aset dikatakan 

teridentifikasi 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 teridentifikasi, atau 

liabilitas teridentifikasi, terlepas apakah entitas bermaksud untuk 

melakukan hal tersebut. 

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. 
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2. Intellectual Capital (IC) 

Menurut Bontis (1998), bahwa intellectual capital adalah elusive atau 

susah dipahami , namun ketika intellectual capital dapat ditemukan dan 

dieksploitasi, maka intellectual capital akan menjadi sumber daya baru bagi 

organisasi untuk dapat meningkatkan daya saing. 

Menurut Sawarjuwono dan Kadir (2003), masih banyak definisi dari 

intellectual capital menurut pakar dan kalangan bisnis, namun secara umum 

intellectual capital dapat didefinisikan sebagai jumlah dari apa yang 

dihasilkan oleh tiga elemen utama organisasi, yaitu human capital, structural 

capital, dan costumer capital yang berkaitan dengan pengetahuan dan 

teknologi yang dapat memberikan nilai lebih  bagi perusahaan berupa 

keunggulan bersaing organisasi. 

Bontis (2001) menyatakn pada jurnalnya yang berjudul “ A Review of 

the Models Used to Measure Intellectual Capital ” bahwa pada umumnya 

para peneliti membagi  intellectual capital menjadi tiga komponen,  yaitu: 

a. Human Capital (HC) 

Human capital secara sederhana mencerminkan tentang  individual 

knowledge suatu organisasi yang dipresentasikan oleh karyawannya. 

Human Capital ini termasuk kompetensi, komitmen dan loyalitas 

karyawan terhadap perusahaan. Menurut Suhardjanto dan Wardhani 

(2010) human capital merupakan sumber utama dalam intellectual capital 

dan sebagai sumber inovasi dan pengembangan. Meliputi sumber daya 
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manusia dan mencakup beberapa hal seperti pendidikan, pengetahuan dan 

kompetense yang berhubungan dengan pekerjaan.  

Karakteristik human capital pada perguruan tinggi terdiri dari: 

Jumlah penuh waktu professor, jumlah dan jenis penelitian, jumlah dosen 

tetap, jumlah dosen tidak tetap (dosen luar biasa, dosen kontrak dosen 

pakar), prestasi dosen (penghargaan, hibah, pendanaan program), 

kualifikasi (jumlah jabatan) dosen akademik, kompetensi dosen akademik 

(jumlah jenjang pendidikan dosen S1, S2, S3), jumlah staff non akademik 

(pustakawan, laboran, teknisi). 

b. Structural Capital (SC) 

Structural Capital adalah kemampuan perusahaan atau organisasi 

yang mendukung produktivitas karyawan dalam memenuhi proses rutinitas 

perusahaan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal. 

Structural Capital meliputi hardware, software, database, struktur 

organisasi, paten, merek dagang. Menurut Suhardjanto dan Wardhani 

(2010), structural capital merupakan kemampuan perusahaan dalam 

mendukung kinerja bisnis secara keseluruhan yang mencakup dua elemen 

penting, yaitu intellectual property dilindungi oleh hukum (paten, hak 

cipta, dan merk dagang) dan infrastructure asset merupakan elemen 

intellectual capital yang dapat diciptakan di dalam perusahaan atau 

dimiliki dari luar (budaya perusahaan, management process, system 

informasi, networking system). 
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Karakteristik structural capital pada perguruan tinggi di  bagi 

menjadi empat bagian yaitu structural capital, budaya organisasi, sistem 

pembelajaran dan pengajaran, dan sistem pembimbingan tugas akhir. 

c. Relational Capital (RC) 

Relational Capital merupakan hubungan yang harmonis/ association 

network yang dimiliki perusahaan dengan para mitranya seperti, pemasok, 

pelanggan, pemerintah maupun masyarakat sekitar. Karakteristik 

relational capital pada perguruan tinggi terdiri dari penelitian dan 

publikasi, knowledge transfer to public, relasi mahasiswa, dan relasi 

alumni. 

Dapat disimpulkan bahwa Intellectual Capital (IC) merupakan suatu 

konsep penting yang dapat memberikan sumber daya berbasis pengetahuan 

dan mendeskripsikan aset tak berwujud yang jika digunakan secara 

optimal memungkinkan perusahaan untuk menjalankan strateginya dengan 

efektif dan efisien. Dengan demikian intellectual capital merupakan 

pengetahuan yang memberikan informasi tentang nilai tak berwujud 

perusahaan yang dapat mempengaruhi daya tahan dan memberikan 

kontribusi pada keunggulan kompetitif perusahaan atau organisasi. 

3. Intellectual Capital Disclosure (ICD) 

Sejak tahun 2000an, para akademisi dan praktisi mulai fokus pada 

persoalan pengungkapan IC (intellectual capital disclosure- ICD) perusahaan 

di dalam laporan tahunannya. Mouritsen et.al. (2001) menyatakan bahwa IC 

disclosure dalam suatu lapoan keuangan sebagai suatu cara untuk 
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mengungkapkan bahwa laporan tersebut menggambarkan aktifitas perusahaan 

yang kredibel, (terpadu kohesif) serta “true and fair”. Mereka merujuk pada 

laporan IC yang menunjukkan bahwa banyak dari literatur pengungkapan IC 

berdasar pada analisis tekstual atas laporan keuangan. Sangat sedikit 

perusahaan yang membuat laporan IC secara terpisah. 

Pengungkapan IC telah menjadi suatu bentuk komunikasi baru yang 

mengendalikan “kontrak” antara manjemen dan pekerja. Hal tersebut, 

memungkinkan manajer untuk membuat strategi-strategi untuk memenuhi 

ekspektasi stakeholder seperti investor, dan untuk meyakinkan stakeholder 

atas keunggulan atau manfaat kebijakan perusahaan (Ulum, 2009). 

a. Framework 46 

Framework 46 merupakan komponen pengungkapan intellectual 

capital pada perguruan tinggi yang dikonstruksi oleh (Ulum, 2011) yang 

merupakan modifikasi dari (Leitner, 2002) dengan mempertimbangkan 

standar akreditasi program studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi (BAN-PT). Berikut daftar komponen intellectual capital: 

Tabel 2.1 

Framework 46 Komponen Intellectual Capital 

Human Capital Structural Capital Relational Capital 

1. Jumlah penuh waktu 

professor 

2. Jumlah dan jenis 

pelatihan 

3. Jumlah dosen tetap 

9. Investasi di 

perpustakaan media 

elektronik 

10. Penghasilan dari 

lisensi 

32. Jumlah 

penelitian pihak 

ke-3 hibah luar 

negeri 

33. Jumlah 
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4. Jumlah dosen tidak tetap 

(dosen tamu, dosen luar 

biasa, dosen pakar) 

5. Prestasi dosen 

(penghargaan, hibah, 

pendanaan program) 

6. Kualifikasi (jumlah 

jabatan) dosen akademik 

7. Kompentesi dosen 

akademik (jumlah 

jenjang pendidikan 

dosen S1, S2, S3) 

8. Jumlah staff non 

akademik (pustakawan, 

laboran, teknisi, laboran) 

 

 

11. Jumlah lisensi yang 

diberikan 

12. Pengukuran dan 

layanan 

laboratorium 

13. Visi program studi 

14. Misi program studi 

15. Tujuan dan sasaran 

16. Strategi pencapaian 

(cara pencapaian) 

17. Teknologi yang 

digunakan dalam 

pembelajaran 

18. Silabus dan rencana 

pembelajaran 

19. Teknik 

pembelajaran 

20. Sarana, prasarana, 

dana untuk 

pembelajaran 

21. Sistem evaluasi 

pembelajaran 

(kehadiran dosen 

mahasiswa) 

22. Sistem perwalian 

23. Rata-rata masa studi 

24. Jumlah dosen per 

siswa 

25. Rasio drop-out 

26. Rata-rata 

mahasiswa per 

penelitian pihak 

ke-3 Dikti 

34. Para ilmuwan 

international di 

universitas 

35. Jumlah konfrensi 

yang 

diselenggarakan 

36. Penelitian/ 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

37. Publlikasi ilmiah 

di jurnal 

International 

38. Publikasi ilmiah 

di jurnal 

organisasi yang 

terakreditasi A 

39. Publikasi ilmiah 

di jurnal local 

40. Hits situs internet 

41. E-Learning 

42. Jumlah prestasi 

dan reputasi 

akademik, minat, 

dan bakat 

mahasiswa 

43. Layanan 

kemahasiswaan 

44. Layanan dan 
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dosen pembimbing 

27. Rata-rata jumlah 

pertemuan/ 

pembimbing 

28. Kualifikasi 

akademik dosen 

pembimbing 

29. Ketersediaan 

panduan mekanisme 

pengerjaan tugas 

akhir 

30. Target waktu 

penulisan tugas 

akhir 

31. Jumlah lulusan/ 

wisuda 

pendayagunaan 

lulusan 

45. Perekaman data 

lulusan 

46. Partisipasi 

lulusan dalam 

pengembangan 

akademik 

 

 

4. Pengungkapan IC pada Perguruan Tinggi 

Secara konseptual pengungkapan merupakan bagian dari informasi 

keuangan, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi. 

Terdapat 2 jenis pengungkapan, pertama pengungkapan yang bersifat wajib 

(mandatory) yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan 

yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, sedangkan yang kedua 

merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimun dari 

peraturan yang berlaku. Tujuan pengungkapan intellectual capital adalah 

untuk mencatat, mengelola dan mendokumentasikan proses berbasis 
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pengetahuan serta menyediakan baik manajemen dan pemangku kepentingan 

yang relevan dengan informasi kualitatif dan kuantitatif  (Warden, 2003). 

Pengungkapan intellectual capital pada perguruan tinggi dapat 

membantu pihak yang berkepentingan dalam memperoleh informasi kualitatif 

dan kuantitatif mengenai perguruan tinggi, serta  mempermudah dalam 

pencapaian tujuan organisasi dan strategi dalam meningkatkan daya saing 

dengan perguruan tinggi lainnya. Persiapan laporan intellectual capital pada 

perguruan tinggi lebih sulit dari pada untuk industri karena universitas 

memiliki berbagai tujuan dan sasaran yang menentukan kinerja mereka 

(Leitner 2002). 

5. Webometrics

Webometrics adalah salah satu perangkat atau sistem untuk mengukur 

atau memberikan penilaian terhadap kemajuan universitas atau prguruan 

tinggi di seluruh dunia melalui website universitas tersebut. Peringkat 

webometrics pertama kali diluncurkan pada tahun 2004 oleh Laboratorium 

Cybermetrics milik The Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 

(CSIC) yang merupakan lembaga penelitian terbesar di Spanyol. Mulai Juli 

2012, kriteria penilaian yang digunakan oleh webometrics kali ini berubah 

dari sebelumnya. Selama ini Webometrics menggunakan kriteria size, 

visibility, rich text, dan scholary, namun kali ini Webometrics menggunakan 

Presence (20%), impact (50%), opennes (15%), dan excellence (15%). 

a. Presence adalah jumlah halaman web host dalam webdomain utama

(termasuk semua subdomain dan direktori) dari universitas yang diindeks
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oleh mesin pencari google. Penilaian ini menghitung setiap halam web, 

termasuk semua format yang diakui secara individual oleh google, 

termasuk halaman statis dan dinamis dan selain rich files. 

b. Impact adala kualitas konten dievaluasi melalui virtual referendum dengan 

menghitung semua external inlinks yang diterima oleh webdomain 

universitas pihak ketiga. Link tersebut mengakui prestise institusional, 

kinerja akademik, nilai informasi, dan kegunaan dari layanan seperti yang 

diperkenalkan dalam halaman web sesuai dengan kriteria jutaan web editor 

dari seluruh dunia. 

c. Openess merupakan jumlah file dokumen Adobe Acrobat (.pdf), Adobe 

PostScript (.ps,eps), Microsoft Word (.doc,.docx) dan powerpoint 

(.ppt,.pptx) yang dapat dibuka dibawah domain website universitas yang 

tertangkap oleh mesin pencari (google scholar). 

d. Excellence merupakan jumlah artikel-artikel ilmiah publikasi perguruan 

tinggi yang bersangkutan yang terindeks di google scholar dan terindeks di 

Schimago Intitution Rangking. 

Webometrics dalam melakukan perangkingan website perguruan tinggi 

hanya menggunakan acuan 4 parameter yaitu, Presence (20%), impact (50%), 

opennes (15%), dan excellence (15%) % yang menggunakan bobot di 

masing-masing parameternya. Jika dilihat dari parameter baru dan lama, 

sebenarnya tidak ada perubahan metode yang signifikan selain hanya 

perubahan nama parameter dan istilah yang digunakan dalam definisi 

parameter. Hanya pada parameter excellence yang menambahkan sumber lain 
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dari schimago institution ranking sebagai salah satu sumber datanya. Selain 

itu jika sebelumnya webometrics masih menggunakan acuan dari sejumlah 

search engine selain Google, seperti: bing,excalead dan yahoo site Explorer, 

maka kali ini hanya berbasis pada search engine Google saja. 


