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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Intellectual Capital mulai banyak diteliti sekitar tahun 1980-an oleh berbagai 

macam peneliti khususnya pada segi praktisi. Hal ini dikarenakan semakin 

berkembangnya pemahaman mengenai Intellectual Capital layaknya teknologi. 

Canibano et al. (2000) menyatakan bahwa perubahan teknologi dikarenakan 3 faktor 

yaitu seperti Invention, Inovation dan Diffusion. Seiring berkembangnya masa, 

Intelectual Capital pun ikut mengalami perkembangan. Namun Intellectual Capital 

lebih banyak diteliti pada perusahaan dibanding universitas Leitner (2002).  

Pada dasarnya Universitas, dan lembaga pendidikan tinggi telah 

mengalami transformasi mendalam dalam beberapa dekade terakhir hal ini 

ditunjukkan dengan adanya penggunaan teori baru yang dapat terpengaruh atau 

mempengaruhi perubahan kebijakan (Canibano dan Sanchez, 2009). Maka dari itu 

peran tugas utama Intellectual Capital pada universitas diperlukan yaitu 

mengembangkan model universitas yang memenuhi spesifik dari proses produksi 

pengetahuan mereka dalam konteks organisasi dan hukum yang baru Universitas 

(Leitner, 2002). Pada dasarnya semua universitas memiliki aset-aset yang bernilai 

didalamnya. Seperti konsep Intelectual Capital yang sebenarnya terbagi menjadi 3 

bagian yaitu (1) Structural Capital, (2) Relational Capital, dan (3) Human 

Capital. Hal ini merupakan Aset-aset yang bernilai bagi suatu Perguruan Tinggi 

Negeri dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah pada umumnya. 
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Dalam “Ekonomi berbasis pengetahuan” seperti universitas merupakan 

pembangunan ekonomi (Parshakov dan Shakina, 2018). Sehingga perkembangan 

atau kemajuan universitas pun penting pada saat ini. 

 Menurut Court (1998) pun Intellectual Capital akan semakin dibutuhkan 

oleh Universitas, hal ini karena dengan mengelola Intellectual Capital secara 

efektif mampu menentukan keunggulan universitas kedepannya. Dari teori ini bisa 

dikatakan bahwa Intellectual Capital akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

masanya. Perusahaan perlu mengalokasikan sumber daya yang terus bertambah 

untuk penelitian dan pengembangan guna mencapai tingkat pengetahuan dan 

peningkatan teknologi yang lebih tinggi yang akan memungkinkan mereka untuk 

memanfaatkan keunggulan kompetitif.  

Hal ini sama dengan universitas, seperti yang terlihat pada saat ini semakin 

berkembangnya zaman maka setiap perguruan tinggi atau universitas semakin 

menunjukkan keunggulannya masing-masing melalui Intellectual Capital di 

perguruan tinggi tersebut.   

 Bedasarkan penelitian terdahulu Ulum et al. (2016) memperoleh hasil 

bahwa tidak ada beda dalam pengungkapan Intellectual Capital antara Universitas 

di Indonesia dan Malaysia. Hal ini dikarenakan pengungkapan Intellectual Capital 

yang relatif sama serta perbedaan persentase yang relatif kecil. Kesadaran 

pendidikan tinggi di Indonesia maupun Malaysia terhadap pentingnya publikasi 

kegiatan dan pengungkapan informasi melalui website telah membuktikan 

keterbukaan pendidikan tinggi kepada public.  
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Kemudian pada penelitian Antonella dan Stefania (2012) mendapatkan 

hasil yaitu dalam pengenalan pengukuran intellectual capital pada dasarnya tidak 

memiliki hambatan dalam hal indikator yang standar namun masih sulit dalam hal 

analisis data intellectual capital yang tersedia dan seimbang. Hambatan utamanya 

adalah kurangnya definisi istilah dan indikator Intellectual Capital, visi dan 

strategi yang didefinisikan dan dipahami dengan buruk. Terlepas dari ini, 

Intellectual Capital di universitas harus diukur karena berbagai alasan, seperti 

untuk meningkatkan transparansi lembaga publik, untuk memungkinkan 

perbandingan di antara mereka. 

 Lin dan Edvinsson (2008) berdasarkan penelitian terdahulunya 

mendapatkan hasil bahwa adapun perbandingan antar negara, setiap negara 

memiliki kekuatannya sendiri menunjukkan bahwa Denmark peringkat tertinggi 

dalam modal manusia, Finlandia dalam modal proses,Islandia di pasar modal, 

Norwegia di modal keuangan, dan Swedia di modal pembaruan.  

Pemilihan sampel yang diambil dalam Penelitian ini yaitu 41 Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah dan 41 Perguruan Tinggi Negeri yang terdapat di 4ICU 

2018. Hal ini dikarenakan masih belum ditemui penelitian pada Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah dan juga Perguruan Tinggi Negeri dalam hal komparasi 

Intellectual Capital. Selain itu penelitian ini juga untuk mengembangkan suatu 

model pengungkapan modal intelektual (intellectual capital disclosure – ICD) 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah serta menguji bagaimana perbedaan antara 

pengungkapan Intellectual Capital pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 

Perguruan Tinggi Negeri.  
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Canibano dan Sanchez (2009) berpendapat bahwa kerangka modal 

intelektual mampu menyediakan dengan baik basis konseptual dan alat yang 

diperlukan untuk memproduksi dan mengungkapkan informasi baru yang 

dibutuhkan. 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah diambil karena Muhammadiyah adalah 

satu-satunya organisasi maupun Perguruan Tinggi Swasta dengan jumlah 

perguruan tinggi yang banyak di Indonesia. Sampai akhir tahun 2015, menurut 

detik.com jumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia 

mencapai 177, terdiri dari berbagai bentuk mulai dari universitas, akademi, dan 

sekolah tinggi. Sedangkan Perguruan Tinggi Negeri digunakan karena 

berdasarkan data dari 4ICU bahwa adapun beberapa Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah dimana dalam hal pemeringkatan lebih unggul dibanding 

Perguruan Tinggi Negeri. 

 Padahal, seperti yang banyak diketahui bahwa Perguruan Tinggi Negeri 

memiliki kualitas yang lebih unggul dibanding dengan Perguruan Tinggi Swasta. 

Berdasarkan dari penelitian Puspitahati et al. (2011) bahwa pada tiga Perguruan 

Tinggi Negeri di Indonesia mengenai pengungkapan modal intelektual masih 

rendah. Maka dari itu dari beberapa penelitian dan pengamatan dari data 4ICU 2018 

peneliti ingin membuktikan dalam hal pengungkapan Intellectual Capital antara 41 

Perguruan Tinggi Negeri dan 41 Perguruan Tinggi Muhammadiyah berdasarkan data 

4ICU 2018. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa sebernarnya persaingan antar 

perguruan tinggi pada saat ini sangatlah pesat.    

http://www.detik.com/
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4ICU dipilih karena kebutuhan data yang dipilih oleh peneliti. 4ICU 

adalah sebuah website atau sebuah pencarian yang melakukan penilaian atas dasar 

situs yang dimiliki oleh berbagai universitas yang ada di dunia. Dalam hal ini 

uniRank melakukan pemeringkatan terhadap Universitas di Indonesia yang diakui 

dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Selain itu juga pada saat ini 

komponen dan algoritma peringkat universitas didasarkan pada 5 webtrik web 

yang tidak bersifat independen yang didapat dari 4 sumber berbeda yaitu Moz 

Domain Authority, Alexa Global Rank, SimilarWeb Global Rank, Majestic 

Referring Domains, Majestic Trust Flow.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana Pegungkapan Intellectual Capial pada Perguruan Tinggi  

Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Negeri? 

2. Apakah terdapat perbedaan Pengungkapan Intellectual Capial antara 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Negeri ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dari rumusan masalah adapaun tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan Pengungkapan Intelectual Capital pada Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Negeri 

2. Membuktikan perbedaan Intelectual Capital Disclosure antara Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Negeri 
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D. Manfaat Penelitian :

Penelitian ini memiliki 2 manfaat yang terbagi menjadi Manfaat Teoritis dan 

Manfaat Praktisi yaitu: 

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan ilmu yang

baru dalam hal Intelectual Capital, terkhususnya Intelectual Capital in

Universities. Penelitian ini membahas mengenai Human Capital, Structural

Capital, dan Relational Capital  yang ada pada Perguruan Tinggi

Muhammadiyah maupun Perguruan Tinggi Negeri.

b. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu untuk membuktikan serta menjelaskan

mengenai Intellectual Capital Disclosure yang ada di Perguruan Tinggi

Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Negeri. Intellectual Capital

Disclosure pada dasarnya sering diteliti hanya pada ruang lingkup

perusahaan.Intellectual Capital Disclosure pada universitas akan terlihat

dari sistem pengungkapan HC (Human Capital), SC (Structural

Capital),dan RC (Relational Capital) pada setiap universitas baik

Perguruan Tinggi Muhamadiyah maupun Perguruan Tinggi Negeri. Maka

dari itu dalam penelitian ini akan diuji mengenai komparasi antar kedua

Universitas dan sampel yang diambil.




