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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Review Penelitian Terdahulu 

      Penelitian yang menunjukan hubungan umur perguruan tinggi terhadap 

pengungkapan intellectual capital belum ditemukan. Namun, dalam 

Pramono (2010) dari hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa umur 

perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan modal 

intelektual. Menurut Marwata (2001) dalam Binsar Lusy (2004) umur 

perusahaan diperkirakan memiliki hubungan positif dengan kualitas 

pengungkapan sukarela, alasan yang mendasari adalah bahwa perusahaan 

yang berumur tua memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam 

mempublikasikan laporan keuangan. Sebuah perusahaan berkembang dan 

para akuntannya belajar lebih banyak masalah pertumbuhan, akibatnya 

perusahaan mapan yang memiliki umur yang lebih tua cenderung terbuka. 

Selain itu, dengan banyaknya pengalaman suatu oraganisasi yang sudah 

berumur tua akan membuat organisasi tersebut mengungkapkan 

pengalamannya, termasuk laporan-laporan yang bersifat sukarela. 

      Penelitian tentang hubungan tingkat pengungkapan dan profitabilitas 

telah dilakukan oleh Singhvi dan Desai (1971). Singhvi dan Desai (1971) 

menggunakan 500 perusahaan besar di U.S, dan memberikan bukti bahwa 

terdapat hubungan positif antara profitabilitas dan kualitas pengungkapan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan adalah 
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merupakan indikator pengelolaan manajemen perusahaan yang baik, 

sehingga manajemen akan cenderung mengungkapkan lebih banyak 

informasi ketika ada peningkatan profitabilitas perusahaan. Hal lain yang 

mendukung hubungan positif antara tingkat pengungkapan sukarela 

dengan profitabilitas adalah adanya sumber daya keuangan yang lebih 

besar bagi perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi 

untuk menyajikan pengungkapan lain selain yang diwajibkan (sukarela).  

      Penelitian tentang hubungan keberadaan profit center telah dilakukan 

oleh nadya (2011). Nadya (2011) memberikan bukti bahwa keberadaan 

profit center berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Iintellectual 

Capital pada official website. Secara umum profitabilitas merupakan 

ukuran kinerja suatu organisasi, organisasi dengan tingkat profitabilitas 

yang tinggi akan menyajikan informasi yang lebih banyak. Untuk 

menunjukkan kinerja perusahaan sangat baik, maka manager akan lebih 

banyak menyajikan informasi supaya investor dan kreditur tertarik untuk 

mengalokasikan sumber daya ekonominya ke perusahaan yang 

bersangkutan. Dengan adanya profit center menandakan perguruan tinggi 

memiliki sumber pendanaan mandiri yang akan menambah kekayaan 

perguruan tinggi tersebut. Semakin kaya suatu organisasi, maka organisasi 

tersebut akan memberitahukan kepada publik akan kekayaannya yang 

dimiliki dan mengungkapkan hal-hal yang bersifat sukarela. 
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      Penelitian sampai saat ini mengatakan konsentrasi kepemilikan 

merupakan suatu faktor penentu dari pengungkapan modal intelektual 

dalam laporan tahunan perusahaan (White et al, 2007). Status perguruan 

tinggi baik itu negeri maupun swasta memiliki kepimilikan yang berbeda 

status perguruan tinggi dimiliki oleh pemerintahan dan perguruan tinggi 

dimiliki oleh yayasan/organisasi bukan pemerintah hal ini tentu akan 

mempengaruhi pengungkapan yang bersifat sukarela karena mempunyai 

alasan dan kepentingan yang berbeda 

B. Literatur Review/Tinjauan Pustaka 

B.1 Definisi Intellectual Capital 

      Intellectual Capital adalah pengetahuan dan asset tidak berwujud 

lainnya yang menghasilkan atau menciptakan baik nilai saat ini maupun 

nilai di masa depan (Viedma 2007). Nahapiet dan Goshal (1998) dalam 

Sugeng (2002) mengungkapkan bahwa modal intelektual adalah mengacu 

kepada pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu kolektivitas 

social, seperti sebuah organisasi, komunitas intelektual, atau praktek 

professional. Modal intelektual mewakili sumber daya yang bernilai dan 

kemampuan untuk bertindak yang didasarkan pada pengetahuan. Modal 

intelektual adalah bagian dari pengetahuan yang dapat memberi manfaat 

bagi perguruan tinggi. Manfaat disini bermakna sebagai pengetahuan 

tersebut mampu menyumbangkan sesuatu atau memberikan kontribusi 

yang dapat memberi nilai tambah dan kegunaan yang berbeda bagi 

perguruan tinggi. 
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      Intellectual Capital merujuk pada modal, modal non fisik, tidak 

berwujud(intangible assets) atau tidak kasat mata (invisible), yang terkait 

dengan pengetahuan dan pengalaman manusia serta teknologi yang 

digunakan (Rupidara 2008 dalam Karanika 2012). Keberadaan intellectual 

capital tersebut sering kali dinilai cukup penting dan dianggap dapat 

mendatangkan manfaat ekonomi yang bernilai tinggi di masa yang akan 

datang. Bontis et al (2000) mengemukakan bahwa intellectual capital 

memiliki 3 komponen yaitu human capital, structural capital and 

customer capital. Ketiga bagian tersebut saling terkait untuk 

menggambarkan seberapa tinggi kemampuan sebuah perusahaan dalam 

pengelolaan intellectual capital. 

      Klein dan Prusak (1994) mendefinisikan intellectual capital adalah 

sebagai bahan intellectual yang telah diformalkan, ditangkap, dan 

dimanfaatkan untuk menghasilkan aset senilai lebih tinggi. Sementara itu 

Leif Edvinsson seperti yang dikutip oleh Brinker (2000) menyamakan 

intellectual capital sebagai jumlah dari human capital, dan structural 

capital (misalnya, hubungan dengan konsumen, jaringan teknologi 

informasi dan manajemen).  

      IC umumnya diidentifikasikan sebagai perbedaan antara nilai pasar 

perusahaan (bisnis perusahaan) dan nilai buku dari aset perusahaan 

tersebut dari financial capital-nya. Hal ini berdasarkan suatu observasi 

bahwa sejak akhir 1980-an, nilai pasar dari bisnis kebanyakan dan secara 

khusus adalah bisnis yang berdasar pengetahuan telah menjadi lebih besar 
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dari nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan berdasarkan 

perhitungan yang dilakukan oleh akuntan (Roslender & Fincham, 2004). 

      Lebih lanjut, Edvinsson dan Malone (1997) mengidentifikasikan IC 

sebagai nilai yang tersembunyi (hidden value) dari bisnis. Terminologi 

“tersembunyi” disini digunakan untuk dua hal yang berhubungan. Pertama, 

IC khususnya aset intelektual atau aset pengetahuan adalah tidak terlihat 

secara umum seperti layaknya aset tradisional dan kedua, aset semacam itu 

biasanya tidak terlihat pula pada laporan keuangan. Menurut Bontis dalam 

jurnalnya yang berjudul “A Review of The Models Used To Measure 

Intellectual Capital” menyatakan bahwa Intellectual Capital terdiri dari 

tiga elemen utama yaitu :  

 

1. Human Capital (modal manusia)  

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. (Brinker, 2000).  
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2. 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 dapatdimanfaatkan 

secara maksimal. 

3. 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. 
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B.2 Pengungkapan Intellectual Capital 

      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. Persiapan 

laporan intellectual capital pada perguruan tinggi lebih sulit dari pada 

untuk imdustri karena Universitas memiliki berbagai tujuan dan sasaran 

yang menentukan kinerja mereka (Leitner, 2002). 

      Pengungkapan berarti penyampaian informasi keuangan kepada pihak 

yang membutuhkan informasi mengenai perusahaan dalam laporan 

keuangan (Hendrikson dan Breda 2002 dalam Sandjaya 2010). Informasi 

yang diungkapkan dapat dikelompokkan menjadi wajib (mandatory 

disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). 

Pengungkapan wajib adalah informasi yang harus diungkapkan oleh 

Perguruan Tinggi yang diatur oleh peraturan suatu Negara sedangkan 

pengungkapan sukarela yaitu penyampaian informasi yang diberikan 

secara sukarela oleh perguruan tinggi di luar pengungkapan wajib. 

Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi yang 

melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku (Nuswandari 

2009). Pengungkapan intellectual capital termasuk dalam pengungkapan 
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sukarela. Riset Guthrie dan Petty (2000) yang dikutip dari Istanti(2009) 

menunjukkan bahwa:  

(a) Pengungkapan modal intelektual lebih banyak (95%) disajikan secara 

terpisah dan tidak ada yang disajikan dalam angka atau kuantitatif. 

Hal ini mendukung pandangan yang selama ini kuat yaitu aktiva tidak 

berwujud atau modal intelektual sulit untuk dikuantifikasikan;  

(b) Pengungkapan mengenai modal eksternal lebih banyak dilakukan oleh 

perusahaan. Tidak terdapat pola tertentu dalam laporan-laporan 

tersebut. Hal-hal yang banyak diungkapkan menyebar diantara ketiga 

elemen modal intelektual;  

(c) Pelaporan dan pengungkapan modal intelektual dilakukan masih 

secara sebagian dan belum menyeluruh;  

(d) Secara keseluruhan perusahaan menekankan bahwa modal intelektual 

merupakan hal penting untuk menuju sukses dalam menghadapi 

persaingan masa depan. Namun hal itu belum dapat diterjemahkan 

dalam suatu pesan yang solid dan koheren dalam laporan tahunan. 

 

B.3 Framework Pengungkapan Intellectual Capital  

B.3.1 framework 39 item  

      Salah satu pengukuran yang digunakan dalam mengukur Intellectual 

Capital adalah dengan menggunakan instrumen Intellectual Capital 

Disclosure yaitu framework 39 item atau bisa disebut juga ICD 

(Intellectual Capital Disclosure) yang dikembangkan oleh Leitner (2002). 
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Menurut Leitner (2002) dalam skema ini, IC dikelompokkan dalam 8 

kategori yang terdiri dari 39 item – 8 kategori dan 39 item yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: kategori Human capital 10 item; structural capital 

1 item; relational capital 8 item; research 7 item; education 5 item; 

commercializing 4 item; knowledge transfer to public 2 item; dan service 2 

item. 39 item IC tersebut adalah sebagai berikut: 

(a) katagori Human Capital 

1. Academic staff 
2. Number of research staff 
3. Number of full-time professors 
4. Teaching assistants 
5. Fluctuation of scientific staff 
6. Fluctuation of scientific staff (not employed) 
7. Growth of scientific staff 
8. Growth of scientific staff (not employed) 
9. Average duration of scientific staff 
10. Expenses for training 

 
(b) kategori Structural Capital  

11. Investments in library and electronic media 
 

(c) Kategori Relational Capital 

12. Research grants abroad 
13. International scientist at the university 
14. Number of conferences visited 
15. Number of conferences hosted 
16. Number of employees financed by non-institutional funds 
17. Number of activities in committees etc 
18. Hit rate EC (Europe Commision) research programs 
19. New co-operation partners 

 
(d) Research  

 
20. Publications (referred) 
21. Publications (proceeding ets) 
22. Publications total 
23. Number of publications with co-authors from the industry 
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24. Habilitation  
25. PhDs 
26. Non-institutional funds (contract research ets) 

 

(e) Education 
 
27. Graduation 
28. Average duration of studies  
29. Teacher per student  
30. Drop-out-ratio 
31. PhDs and Master`s theses finalized 

 
(f) Commercializing 

 
32. Number of spin-offs 
33. Employees created by spin-offs 
34. Income generated from licences 
35. Number of licences granted 

 
(g) Knowledge transfer to public 
 

36. Hits internet site 
37. Lectures (non-scientific) 

 
(h) Service  

 
38. Measurement and lab services and expert opinions 
39. Leasing of rooms and equipment 

  
B.3.4 Framework 46 items 

        Salah satu pengukuran yang digunakan dalam mengukur Intellectual 

Capital adalah dengan menggunakan instrumen Intellectual Capital 

Disclosure yaitu framework 46 item atau bisa disebut juga ICD-In 

(Intellectual Capital Disclosure Indonesia) yang dikembangkan oleh Ulum 

(2011). Menurut Ulum (2011) skema ini dibagi menjadi 3 kategori : 

kategori Human Capital 8 item, kategori Structural Capital 23 item, dan 
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kategori Relational Capital 15 item. Berikut item-item IC yang digunakan 

: 

 Human Capital 

1. Jumlah penuh waktu professor 
2. Jumlah dan jenis pelatihan 
3. Jumlah dosen tetap 
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. Kompetensi dosen akademik ( jumlah jenjang pendidikan dosen 

S1, S2, S3) 
8. Jumlah staff non akademik (pustakawan, laboran, teknisi) 

 
Structural Capital  

 
9. Investasi di perpustakaan media elektronik 
10. Penghasilan dari lisensi 
11. Jumlah lisensi yang diberikan 
12. Pengukuran dan layanan laboratorium 
13. Visi program studi 
14. Misi program studi 
15. Tujuan dan sasaran  
16. Strategi penyampaian (cara penyampaian) 
17. Teknologi yang digunakan dalam pembelajaran 
18. Silabus dan rencana pembelajaran 
19. Teknik pembelajaran 
20. Sarana, prasarana, dana untuk pembelajaran 
21. System evaluasi pembelajaran (kehadiran dosen mahasiswa) 
22. System perwalian 
23. Rata – rata masa studi 
24. Jumlah dosen per mahasiswa 
25. Rasio drop-out 
26. Rata-rata mahasiswa per 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 

 
Relational Capital  

 
32. Jumlah penelitian pihak ke-3 hibah ke luar negeri 
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33. Jumlah penelitian pihak ke-3 Dikti 
34. Para ilmuwan international di Universitas 
35. Jumlah konferensi yang diselenggarakan 
36. Penelitian/pengabdian kepada masyarakat  
37. Publikasi ilmiah di jurnal internasional 
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 pendayagunaan lulusan 
45. Perekaman data kelulusan 
46. Partisispasi lulusan dalam pengembangan akademik 

 

B.4 Definisi Webometrics 

 

      Webometrics adalah salah satu perangkat untuk mengukur kemajuan 

perguruan tinggi melalui Websitenya. Sebagai alat ukur (Webometric) 

sudah mendapat pengakuan dunia termasuk di Indonesia (sekalipun 

masih ada yang meragukan tingkat validitasnya). Peringkat Webometric 

pertama kali diluncurkan pada tahun 2004 oleh Laboratorium 

Cybermetric milik The Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 

(CSIC). CSIC merupakan lembaga penelitian terbesar di Spanyol.Secara 

periodik peringkat Webometric akan diterbitkan setiap 6 bulan sekali 

pada bulan Januari dan Juli. Peringkat ini mengukur lebih dari 16.000 

lembaga pendidikan tinggi di seluruh dunia yang terdaftar dalam 

direktori. Peringkat perguruan tinggi versi Webometric dapat dengan 

mudah dilihat atau diakses melalui Internet dengan alamat 

:http://www.webometrics.info/. 
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      Webometrics bukanlah tujuan akhir, namun webometrics yang 

merupakaan pemetaan dari kekuatan perguruan tinggi di bidang Social 

Networking baik internal sekaligus eksternal. Apapun tujuan 

webometrics sangatlah kita hargai untuk memacu perguruan tinggi 

memacu partisipasinya ke masyarakat luas, salah satunya dari publikasi 

penelitian. 

      Pelopor perangkingan universitas ala Webometrics ini adalah 

Cybermetrics Lab, sebuah group penelitian dari Centro de Información 

Documentación (CINDOC) yang merupakan bagian dari National 

Research Council (CSIC), Spanyol. Mulai melakukan perangkingan 

universitas pada tahun 2004, dan mempublikasikan rangking universitas 

setiap enam bulan sekali (bulan Januari dan Juli). Indikator penilaian 

rangking berbasis Web ini cukup unik, meskipun sebenarnya tetap 

memiliki hubungan erat dengan ilmu scientometric dan bibliometric. 

      Pengukuran Webometric memang hanya menekankan pada publikasi 

secara elektronik melalui Website, baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas. Adapun kriteria yang digunakan untuk mengukur peringkat 

Webometric adalah Size, Visibility, Rich file, dan Scholar. 

Penjabarannya adalah sebagai berikut : 

Size (S) atau Ukuran Website, yaitu jumlah halaman yang terindek oleh 

empat mesin pencarian utama yaitu : Google, Yahoo, Live Search dan 

Exalead. 
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Visibility (V) atau Ketertampakan Website, yaitu: jumlah keseluruhan 

tautan ekternal yang unik dan terdeteksi oleh Google search, Yahoo 

Search, Live Search and Exalead. 

Rich Files (R) atau Banyaknya Dokumen, yaitu: banyaknya file yang 

terdeteksi, khususnya file yang memiliki tingkat relevansi terhadap 

aktivitas akademik dan publikasi ilmiah, dalam bentuk: Adobe Acrobat 

(.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) dan Microsoft 

Powerpoint (.ppt). 

Scholar (Sc) atau Kepakaran, yaitu: paper atau karya ilmiah dan kutipan-

kutipan yang ditemukan dalam Google Scholar. 

Metode perhitungan nilai webometric adalah menggunakan rumus:  

University Score= (4xV) + (2xS) + (1xR) + (1xSc)  

Dalam meranking, webometrics melibatkan beberapa search engine 

antara lain: 

a. Google  

Mesin pencari yang per desember 2008 telah menguasai 62% pencarian 

di seluruh dunia. 

b. Yahoo Search  

Yahoo saat ini memiliki daftar direktori yang cukup segmentif, karena 

selain yahoo melibatkan unsur yang free dalam pendaftaran juga 

memberikan tarif untuk submitted sekitar $299.  
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c. Live Search 

Merupakan mesin pencari group Microsoft. 

Google dan Live search menjadi penting di webometric, karena 

dominasinya. Saat ini termasuk yang utama karena Google merupakan 

search default untuk browser Firefox,dan Live search untuk Internet 

Explorer 7 dan beta 8. Apabila perguruan tinggi ingin mendapatkan 

peringkat yang lebih tinggi, maka dalam pengelolaan Websitenya harus 

memperhatikan 4 unsur di atas. Semakin banyak unsur tersebut terpenuhi 

akan semakin tinggi potensi untuk memperbaiki peringkatnya dan 

potensi sebuah perguruan tinggi untuk masuk dalam “World Class 

University” akan semakin terbuka. 

C. Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 

D. Pengembangan Hipotesis 

      Penelitian yang menunjukan hubungan umur perguruan tinggi dengan 

pengungkapan intellectual capital belum ditemukan, namun ada penelitian 

yang dianggap relevan dengan hal tersebut. Dalam Pramono (2010) dari 

Status	  Perguruan	  Tinggi	  (H3)	  

Umur	  Perguruan	  Tinggi	  
(H1)	  

Keberadaan	  Profit	  Center	  (H2)	   Pengungkapan	  
Intellectual	  Capital	  	  
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hasil penelitiannya menungkapkan bahwa umur perusahaan berpengaruh 

secara signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Menurut 

Marwata (2001) dalam Binsar Lusy (2004) umur perusahaan diperkirakan 

memiliki hubungan positif dengan kualitas pengungkapan sukarela, alasan 

yang mendasari adalah bahwa perusahaan yang berumur tua memiliki 

pengalaman yang lebih banyak dalam mempublikasikan laporan keuangan. 

Sebuah perusahaan berkembang dan para akuntannya belajar lebih banyak 

masalah pertumbuhan, akibatnya perusahaan mapan yang memiliki umur 

yang lebih tua cenderung terbuka. Selain itu, dengan banyaknya 

pengalaman suatu organisasi yang sudah berumur tua akan membuat 

organisasi tersebut mengungkapkan pengalamannya, termasuk laporan-

laporan yang bersifat sukarela. Pada perguruan tinggi tidak mempublikasi 

laporan keuangan, akan tetapi official website yang menjadi tolak ukur 

pengungkapan Intellectual Capital. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka 

penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

 H1: Umur universitas berpengaruh terhadap pengungkapan 

intellectual capital pada perguruan tinggi.  

      Penelitian tentang hubungan keberadaan profit center telah dilakukan 

oleh nadya (2011). Nadya (2011) memberikan bukti bahwa keberadaan 

profit center berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Iintellectual 

Capital pada official website. Secara umum profitabilitas merupakan 

ukuran kinerja suatu organisasi, organisasi dengan tingkat profitabilitas 

yang tinggi akan menyajikan informasi yang lebih banyak. Untuk 
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menunjukkan kinerja perusahaan sangat baik, maka manager akan lebih 

banyak menyajikan informasi supaya investor dan kreditur tertarik untuk 

mengalokasikan sumber daya ekonominya ke perusahaan yang 

bersangkutan. Dengan adanya profit center menandakan perguruan tinggi 

memiliki sumber pendanaan mandiri yang akan menambah kekayaan 

perguruan tinggi tersebut. Semakin kaya suatu organisasi, maka organisasi 

tersebut akan memberitahukan kepada publik akan kekayaannya yang 

dimiliki dan mengungkapkan hal-hal yang bersifat sukarela. Berdasarkan 

hal tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:  

H2: Keberadaan profit center berpengaruh terhadap pengungkapan 

intellectual capital pada official website perguruan tinggi.  

      Penelitian sampai saat ini mengatakan konsentrasi kepemilikan 

merupakan suatu faktor penentu dari pengungkapan modal intelektual 

dalam laporan tahunan perusahaan (White et al, 2007). Status perguruan 

tinggi baik itu negeri maupun swasta memiliki kepimilikan yang berbeda 

status perguruan tinggi dimiliki oleh pemerintahan dan perguruan tinggi 

dimiliki oleh yayasan/organisasi bukan pemerintah hal ini tentu akan 

mempengaruhi pengungkapan yang bersifat sukarela karena mempunyai 

alasan dan kepentingan yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, maka 

penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

H3: Status perguruan tinggi berpengaruh terhadap pengungkapan 

intellectual capital pada perguruan tinggi. 


