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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

      Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif asosiatif dan 

deskriptif komparasi, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh umur perguruan tinggi, keberadaan profit center, dan 

status perguruan tinggi terhadap pengungkapan IC dan menjelaskan 

tentang perbedaan pengungkapan IC antara perguruan tinggi di Indonesia 

dan perguruan tinggi di Singapura menurut survei Webometrics (2016).  

B. Definisi dan Pengukuran Variabel penelitian 

a. Variabel Dependen  

Pengungkapan Intellectual capital pada perguruan tinggi dibagi dalam 

3 kategori yaitu human capital, structural capital dan relational 

capital. item pengungkapan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah mengadopsi dari komponen pengungkapan intellectual capital 

Item-item tersebut terdiri dari 46 item (Ulum, 2015). 

b. Variabel Independen  

Variabel- variabel yang diteliti, terkait dengan pengungkapan 

intellectual capital berdasarkan Umur Perguruan Tinggi, Keberadaan 

Profit Center dan Status Perguruan Tinggi adalah :  
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a. Umur Perguruan tinggi  

Pengukuran umur perguruan tinggi dihitung sejak berdirinya 

perguruan tinggi.  

b. Keberadaan profit center  

Keberadaan profit center diukur dengan banyaknya profit center 

yang dimiliki oleh perguruan tinggi. 

c. Status Perguruan Tinggi (spt)  

Status perguruan tinggi dinilai dari apakah perguruan tinggi 

tersebut merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) atau perguruan 

tinggi swasta (PTS), serta status yang melekat pada perguruan 

tinggi. Variable ini diukur dengan variable dummy, diberi angka 1 

apabila termasuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan diberi angka 

0 apabila termasuk Perguruan Tinggi swasta (PTS). 

C. Populasi dan sampel 

      Populasi yang digunakan adalah semua perguruan tinggi yang berada 

di Indonesia dan Singapura. Metode pemilihan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dengan kriteria sebagai 

berikut : 

(a) Perguruan tinggi yang terletak di Indonesia dan Singapura serta 

termasuk dalam Webometrics perguruan tinggi yang tidak terletak di 

kawasan Indonesia dan Singapura. 
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(b) Perguruan tinggi (akademi) yang termasuk dalam ranking 6 besar di 

webometrics kawasan Indonesia dan Singapura 

(c) Perguruan tinggi yang tidak terdapat pada rank 1-4 pada Webometrics 

dan pada rank 1-4 pada “openness rank” di webometrics kawasan 

Indonesia dan Singapura 

(d) Perguruan tinggi yang tidak berfungsi (telah tutup) 

D. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data yang diposting oleh perguruan 

tinggi yang berada di Indonesia dan Singapura berdasarkan umur 

perguruan tinggi, keberadaan profit center dan status perguruan tinggi. 

Data tersebut terdiri dari 46 indikator yang dikelompokkan dalam 3 

kategori yaitu : 

1. Human Capital 
2. Structural Capital 
3. Relational capital 

 Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang 

bersumber dari official website perguruan tinggi. 

E. Teknik pengumpulan data 

      Data diperoleh melalui official website yang diposting oleh perguruan 

tinggi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan metode dokumentasi.  
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F. Teknik analisis data 

      Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu 

menggunakan content analysis, uji koefisien korelasi spearman dan uji 

Mann whitney dengan menggunakan variable dependen (pengungkapan 

Intellectual Capital) dan variable independen (umur perguruan tinggi, 

keberadaan profit center, dan status perguruan tinggi) yang menggunakan 

SPSS :  

Tahapan-tahapan yang akan dilakukan:  

1. Mengidentifikasi perguruan tinggi berdasarkan umur perguruan 

tinggi. 

2. Mengidentifikasi perguruan tinggi berdasarkan keberadaan profit 

center. 

3. Mengidentifikasi perguruan tinggi berdasarkan status perguruan 

tinggi. 

4. Melakukan Content analysis, bertujuan untuk mendeskripsikan 

praktik pengungkapan intellectual capital pada official website 

perguruan tinggi di Indonesia. Yaitu mengidentifikasi 46 item 

untuk Intellectual Capital Disclosure perguruan tinggi. Peneliti 

menggunakan 4 cara system kode numeric (four-away numerical 

coding system) yang dikembangkan oleh Guthrie et al. (1993) 

untuk mengidentifikasi luas dan tingkat pengungkapan Intellectual 

capital dalam website perguruan tinggi. Pengungkapan informasi 

Intellectual Capital dalam website yang diposting oleh perguruan 
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tinggi diberi bobot sesuai dengan proyeksinya. Kode numeric yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

0 = item tidak diungkapkan dalam website perguruan tinggi 

1 = item diungkapkan dalam bentuk narasi 

2 = item diungkapkan dalam bentuk numerik 

3 = item diungkapkan dengan nilai moneter 

4 = item diungkapkan dalam bentuk grafik/gambar 

Selanjutnya pengungkapan Inteelectual Capital dibuat skor 

index untuk memunculkan suatu angka bagi masing-masing 

perguruan tinggi dengan cara menjumlahkan skor pengungkapan 

dibagi dengan skor kumulatif: 

ICD = Total Skor Pengungkapan 

                Skor Kumulatif 

5. Melakukan uji Mann Whitney untuk membandingkan 

pengungkapan Intellectual Capital. 

6. Melakukan uji koefisien korelasi spearman untuk mengetahui 

pengaruh yang dimiliki antar variabel dalam penelitian.  

7. Melakukan analisis tambahan menggunakan framework 39 untuk 

mengukur pengungkapan Intellectual capital. 


