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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Reviu Penelitian Terdahulu 

No Nama 

(Tahun) 

Judul/Jurnal Objek/Variabel/An

alisis 

Hasil 

1 Ulum et al. 

(2016) 

Intelectual Capital 

Disclosure: Studi 

Komparasi antara 

Indonesia dan 

Malaysia.ilmu 

Akuntansi 9:13-26 

Objek: 5 universitas 

terbaik di Indonesia 

dan Malaysia 

Teknik Analisis : 

Content Analysis dan 

Checklist 

IV = Indonesia dan 

Malaysia 

Tidak terdapat 

perbedaan antara 

pengungkapan IC 

Universitas di 

Indonesia dan 

Malaysia 

2 Antonella 

dan 

Stefania 

(2012) 

The Intellectual 

Capital Report 

Within Universities 

:Comparing 

Experience 

 

Objek : Universitas 

Otonomi Madrid 

(UAM) dan 

Universitas Austria 

IV = Universities 

Teknik Analisis: 

menganalisis 

kerangka acuan 

pengukuran IC 

laporan IC Austria 

dan UAM 

menghadapi 

masalah 

metodologis untuk 

mengukur proses 

dan output non-

fisik. Laporan IC 

Austria kekurangan 

indikator kualitatif, 

laporan IC UAM 

tidak memiliki 

indikator yang 

terkait dengan 

efisiensi dan 

kegiatan. 

3 Lin dan 

Edvinsson 

(2008) 

National 

intellectual capital: 

comparison of the 

Nordic countries 

 

Objek: the five 

Nordic countries 

IV=Nordic Countries 

Teknik Analisis: 

LISREL dan Amos 5 

Denmark 

peringkat tertinggi 

dalam modal 

manusia, 

Finlandia dalam 

modal 

proses,Islandia di 

pasar modal, 

Norwegia di 

modal keuangan, 

dan Swedia di 

modal 

pembaruan.  
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B. Tinjauan Pustaka 

Teori Stakeholder 

Mengenai istilah dari stakeholder definisi yang sering digunakan yaitu dari 

Freeman dan Reed (1982) yang mengatakan bahwa “any identifiable group or 

individual who can affect the achievement of an organization’s objectives, or is 

affected by the achievement of an organization’s objectives”. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa semua stakeholder behak untuk menerima infromasi tentang 

aktivitas organisasi yang mempengaruhi mereka Ulum (2017). Seperti yang 

dikatakan oleh. Guthrie et al. (2006) teori ini banyak diuji salah satunya dengan 

Content Analysis dari laporan keuangan perusahan.  

Deegan (2004) menyatakan bahwa teori stakeholder menekankan 

akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. 

Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela 

mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual 

mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspetasi 

sesungguhnya atau yang diakui stakeholder. (Deegan, 2004)Menurut Watts dan 

Zimmerman (1978) bahwa dalam teori stakeholder mengenai bidang manajerial 

sebenarnya manajemen koorporasi yang dipengaruhi oleh stakeholder harus 

dilihat dari sisi fungsi tingkat pengendalian stakeholder berdasarkan apa yang 

dibutuhkan oleh organisasi. Yang mana hal ini menunjukkan ketika stakeholder 

mengendalikan sumber daya organisasi tujuannya adalah untuk melakukan 

peningkatan dalam segi kesejahteraannya. Salah satu ukuran dalam tingkat 

kesejahteraan yaitu pada tingkat pengembalian (return) yang dihasilkan.  
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Baik perusahaan publik maupun swasta, stakeholders pada perusahaan memiliki 

hak untuk memilih pada hal-hal tertentu, hak atas penerimaan deviden, kemudaian 

berhak untuk berbagi dalam distribusi aset jika perusahaan mengalami likuidasi dan hak 

untuk mempertahankan persentase kepemilikan (Spiceland et al., 2011). 

 Tujuan dari diterapkannya teori stakeholder ini yaitu agar manajer 

koorporasi mampu memahami lingkungan stakeholder sehingga mampu 

menciptakan pengelolaan yang lebih efektif. Teori ini pun secara keseluruhan 

menjelaskan hubungan antara manajer dan stakeholder jika menjalankan suatu 

kerjasama. Begitu juga menurut Ullmann (1985) bahwa sumber daya terbatas 

yang berbentuk akses komando bisa berpengaruh kepada media, melegislasi 

terhadap perusahaan atau kemampuan mempengaruhi konsumsi barang dan 

layanan organisasi. 

 Teori ini sesuai dengan Intellectual Capital pada universitas. Karena, pada 

dasarnya perguruan tinggi mengungkapkan Intellectual Capital pada website 

secara sukarela dan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Deegan pada 

tahun 2004. Selain itu dalam pengungkapan intellectual capital digunakan content 

analysis dalam menganalisis komponen intellectual capital. 

Intellectual Capital 

Intellectual Capital pada awalnya dikenal ketika Tom Stewart membuat 

artikel dengan judul “Brain Power-How Intelectual Capital Is Becoming 

America’s Most Valuable Asset”). Banyak peneliti mendefinisikan mengenai 

Intelectual Capital. Menurut Stewart (1998) Intellectual Capital merupakan 

materi-pengetahuan intelektual, informasi, kekayaan intelektual, pengalaman yang 
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bisa dimanfaatkan untuk menciptakan kekayaankekuatan secara kolektif. 

Kemudian menurut Harrison dan Sr (2000) Intellectual Capital merupakan 

pengetahuan yang dapat dikonversi menjadi laba. Maksudnya yaitu dengan 

menggunakan Intellectual Capital yang biasa digunakan pada perusahaan pada 

dasarnya digunakan untuk mencapai profitabilitas sehingga Intellectual Capital 

mampu dikonversi sebagai laba pada konteks perusahaan.  

Banyak definisi mengenai Intellectual Capital menurut beberapa para 

praktisi ataupun peneliti. Bahkan pada saat ini Intellectual Capital tidak hanya 

digunakan pada perusahaan yang hakikatnya Intellectual Capital digunakan dalam 

mencapai profit. Namun, Perguruan Tinggi atau Universitas pun mementingkan 

Intellectual Capital pada saat ini. Karena Intellectual Capital bisa jadi tolak ukur 

dalam menilai kualitas Perguruan Tinggi tersebut. Petty dan Guthrie (2000) bahwa 

ada banyak untuk mendukung pernyataan bahwa Intellectual Capital berperan 

penting dalam penentuan nilai perusahaan dan kinerja ekonomi nasional. Pertama, 

mengenai modal intelektual dan jalur yang dikembangkannya. Penekanannya 

adalah pada kontribusi teoritis dan empiris yang penting yang berkaitan dengan 

pengukuran dan pelaporan modal intelektual. Bagian kedua yaitu mengidentifikasi 

isu-isu penelitian yang mungkin di masa depan ke dalam sifat, dampak dan nilai 

manajemen intelektual dan pelaporan. 

Secara konseptual, pengungkapan terbagi menjadi 2 yaitu yang bersifat 

wajib (mandatory) dan yang bersifat sukarela (voluntary). Pengungkapan wajib 

yaitu pengungkapan yang wajib dilakukan perusahaan berdasarkan peraturan 

maupun standar tertentu sedangkan voluntary merupakan pengungkapan secara 
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sukarela oleh perusahaan dan tidak diharuskan oleh lembaga yang berwenang. 

Yang mana biasanya voluntary didukung oleh beberapa faktor seperti memberi 

sinyal positif pada pasar (Ulum, 2015). 

Leitner (2002) Intellectual Capital terbagi menjadi 3 kategori yang mana 

Human Capital adalah para peneliti dan staf non-ilmiah dari berbagai universitas. 

Structural Capital adalah rutinitas serta proses, infrastruktur yang sering 

terabaikan di universitas, dan Relational Capital adalah hubungan dan jaringan 

para peneliti serta keseluruhannya organisasi. 

Menurut Bontis (2001) adapun pengertian Structural Capital, Human 

Capital dan Relational Capital yaitu : 

a. Human Capital 

Pengertian Human Capital adalah suatu gabungan dalam hal pengetahuan, 

keterampilan, inovasi maupun kemampuan dari karyawan individu 

perusahaan untuk menghadapi tugas yang ada pada perusahaan tersebut. 

Hal ini pun juga berkaitan dengan nilai-nilai, budaya ataupun filosofi yang 

terdapat dalam perusahaan tersebut. Human Capital tidak mungkin tidak 

dimiliki perusahaan karena Human Capital sendiri merupakan suatu 

penunjang dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. 

b. Structural Capital 

Pengertiannya yaitu merupakan suatu kemampuan dari suatu organisai dalam 

hal mendukung produktivitas dari karyawannya. Dengan kata lain bahwa 

Structural Capital hubungan yang dikembangkan dengan pelanggan utama. 

Berbeda dengan Human Capital, dalam hal ini Structural Capital dapat 
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diperjual belikan seperti perangkat keras, perangkat lunak, basis data, struktur 

organisasi, hak paten, merek dagang dan sebagainya.  

c. Relational Capital  

Pada Relational Capital dapat diartikan sebagai hubungan antara suatu 

perusahaan dengan para mitranya. Hubungan ini dapat muncul dari 

berbagai lingkungan perusahaan sehingga mampu menjadi nilai tambah 

bagi perusahaan tersebut.  

Intellectual Capital Disclosure 

 Intellectual Capital merupakan hal yang sudah biasa dibahas pada saat ini. 

Namun, semenjak tahun 2000an muncul istilah baru dalam hal Intellectual 

Capital Disclosure yang merupakan hal menarik menurut para akademisi 

terkhususnya pada sektor perusahaan. Intellectual Capital pun dianggap menjadi 

faktor yang menjadikan kesuksesan bagi suatu organisasi baik dalam hal strategi 

organisasi maupun strategi pembangunan. Selain itu, defisini Intellectual Capital 

Disclosure dalam berbagai macam literature sudah banyak dibahas dan 

diperdebatkan (Nugroho, 2012). Pengungkapan pun terdiri dari dua jenis yaitu 

pengungkapan bersifat wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan bersifat 

sukarela (voluntary disclosure) (Ulum dan Novianty, 2012) 

 Pengungkapan Intellectual Capital dalam laporan tahunan merupakan 

informasi yang dapat diberikan kepada investor mengenai aset tak berwujud 

dalam suatu perusahaan. Menurut Guthrie dan Petty (2000) mengenai keunggulan 

kualitas Intellectual Capital Disclosure mampu menjadi sarana yang baik dan 

efektif dalam menciptakan kekayaan di masa yang akan datang. Hal ini 
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dikarenakan aset tak berwujud dalam suatu universitas jika dilaporkan dan 

dipaham dengan baik akan mningkatkan trasparansi kepada pemangku keentingan 

yang nantinya dapat mendorong dalam hal penciptaan nilai.  

 Mengenai pengukuran pada Intellectual Capital Disclosure pada penelitian 

ini menggunakan Content analysis dan uji statistik non parametrik Krusskal 

Wallist. Content Analysis disini yaitu dengan menggunakan Five ways numerical 

coding system. Yang mana jika perguruan tinggi tersebut tidak melakukan 

pengungkapan maka akan diberi nilai “0”, jika dilaporkan dalam bentuk narasi 

maka nilai “1”, jika dilaporkan dalam bentuk angka maka diberi nilai “2” , jika 

dilaporkan dalam bentuk rupiah maka diberi nilai “3”, dan jika dilaporkan dalam 

bentuk gambar/grafik diberi nilai “4”. Sedangkan penggunaan Kruskall Wallist 

test yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara pengungkapan 

modal intelektual di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi 

Negeri.  

 Pada dasarnya pengungkapan Intellectual Capital perguruan Tinggi lebih 

sulit dibandingkan perusahaan ataupun sektor industri karena pada Perguruan 

Tinggi harus melihat terlebih dahulu tujuan dan sasaran yang diperlukan. Menurut 

Leitner (2002) bahwa pelaporan Intellectual Capital sendiri memiliki potensi 

dalam hal menghubungkan antara pengukuran kinerja dan penganggaran. Adapun 

Framework 46 item menurut Ulum (2012), yaitu : 

Human Capital 

1. Jumlah Penuh Waktu Profesor 

2. Jumlah dan Jenis Penelitian 
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3. Jumlah Dosen Tetap 

4. Jumlah Dosen tidak Tetap (desen tamu, dosen luar biasa, desen pakar) 

5. Prestasi Dosen (penghargaan, hibah, pendanaan program) 

6. Kualifikasi (jumlah jabatan) dosen akademik 

7. Kompetensi dosen akademik (jumlah jenjang pendidikan 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. Sistem evaluasi pembelajaran (kehadiran dosen mahasiswa) 

22. Sistem perwalian 

23. Rata-rata masa studi 

24. Jumlah dosen per-mahasiswa 



15 

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 luar negeri

33. Jumlah penelitian pihak ke-3 dikti

34. Para ilmuwan internasional di perguruan tinggi

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 lokal

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 lulusan

46. Partisipasi lulusan dalam pengembangan akademik




