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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1.  
 

Corcoles (2013) 

 

Importance of Intellectual capital 

disclosure in Spanish universities. 

 

Pentingnya Perguruan Tinggi 

Spanyol untuk memberikan 

informasi mengenai modal 

intelektual mereka dalam 

rangka memenuhi kebutuhan 

stakeholders. 

2. 
Sadalia dan Lubis 

(2015) 

Discriminant Analysis of Intellectual 

Capital Model of State University in 

Medan. 

(1) Tidak ada perbedaan 

budaya organisasi dan faktor 

tata kelola perusahaan dalam 

mempengaruhi modal 

intelektual, (2) Budaya 

organisasi memiliki efek 

signifikan pada modal 

intelektual dosen. 

3. 
Ulum et al (2016) Intellectual Capital Disclosure: Studi 

Komparasi Antara Universitas Di 

Indonesia Dan Malaysia 

Bahwa 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 yang 

relatif sama, namun 

perbedaannya adalah dalam 

cara penyajian item yang 

diungkapkan 



8 
 

 
 

B. Teori Dan Kajian Pustaka 

Teori yang dijadikan dasar dalam menjelaskan Praktik Pengungkapan Modal 

Intelektual Universitas: Studi Komparasi Antara Universitas Terbaik Indonesia Dan 

Malaysia sebagai berikut:  

1. Teori Stakeholder 

Menurut teori stakeholder dalam sebuah manajemen organisasi diharapkan 

untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh stakeholder mereka dan 

melaporkan kembali aktivitas – aktivitas tersebut pada stakeholder. Teori ini 

menyatakan bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk disediakan informasi 

tentang bagaimana aktivitas organisasi memengaruhi mereka (sebagai contoh, 

melalui polusi, sponsorship, inisiatif pengamanan, dll), bahkan ketika mereka 

memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan bahkan ketika mereka 

tidak dapat secara langsung memainkan peran yang konstruktif dalam 

kelangsungan hidup organisasi Deegan (2004). Lebih lanjut 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 ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh 

stakeholder. 

Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajer 

korporasi mengerti lingkungan stakeholder mereka dan melakukan pengelolaan 

dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan – hubungan di lingkungan 
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perusahaan mereka. Namun demikian, tujuan yang lebih luas dari teori stakeholder 

adalah untuk menolong manajer korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak 

aktifitas – aktifitas mereka, dan meminimalkan kerugian – kerugian bagi 

stakeholder. Pada kenyataannya, inti keseluruhan teori stakeholder terletak pada 

apa yang akan terjadi ketika korporasi dan stakeholder menjalankan hubungan 

mereka. 

Dalam konteks untuk menjelaskan tentang konsep IC, teori stakeholder 

harus dipandang dari kedua bidangnya, baik bidang etik (moral) maupun bidang 

manajerial. Bidang etika berargumen bahwa seluruh stakeholder memiliki hak 

untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, dan manajer harus mengelola 

organisasi untuk keuntungan seluruh stakeholder Deegan (2004). Ketika manajer 

mampu mengelola organisasi secara maksimal, khususnya dalam upaya penciptaan 

nilai bagi suatu organisasi, maka itu artinya manajer telah memenuhi aspek etika 

dari teori ini. Penciptaan nilai (value cretion) dalam konteks ini adalah dengan 

memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki perusahaan, baik karyawan (human 

capital), structur capital, dan relational capital. Pengelolaan yang baik atas seluruh 

potensi ini akan menciptakan value added bagi suatu organisasi yang kemudian 

dapat mendorong kinerja organisasi itu untuk kepentingan stakeholder. 

Ullmann (1985) berpendapat bahwa organisasi memilih stakeholder mana 

yang perlu mereka perhatikan, dan tindakan - tindakan yang akan mereka ambil 

untuk menjalin hubungan yang diinginkan dengan para stakeholder tersebut. Maka, 

Ullmann (1985) berpendapat bahwa gambaran strategi organisasi menjelaskan cara 

para pembuat keputusan organisasi terhadap permintaan sosial.  
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2. Intellectual Capital  

a. Definisi intellectual capital 

Intellectual capital merupakan aset tidak berwujud dan sulit untuk diteliti 

maupun diukur secara langsung. Sampai saat ini definisi mengenai modal 

intelektual seringkali dimaknai secara berbeda oleh beberapa penulis. 

Menurut Moeheriono (2012) mendefinisikan intellectual capital adalah sebagai 

berikut:  

“Intellectual capital adalah suatu kolektivitas sosial yang memiliki pengetahuan 

(knowledge) dan kemampuan (ability), seperti sebuah organisasi komunitas 

intelektual, atau praktik professional serta intellectual capital mewakili sumber 

daya yang bernilai tinggi dan berkemampuan untuk bertindak yang didasarkan pada 

pengetahuan”. 

Menurut Bontis (1998), intellectual capital merupakan sesuatu yang 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.   Intellectual capital ini dapat 

dikatakan sebagai sumber daya non-moneter dan nonfisik yang sepenuhnya 

dikendalikan oleh organisasi dan yang memberikan kontribusi untuk penciptaan 

nilai organisasi Bratianu (2016). 

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas bahwa Intellectual 

Capital atau modal intelektual merupakan modal utama yang berasal dari 

pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk 

keterampilan, dan keahlian karyawan di dalamnya serta teknologi atau proses 
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pentransformasian pengetahuan tersebut sehingga dapat berwujud aset intelektual 

yang akan membentuk modal lainnya yang bernilai tinggi yang dapat menciptakan 

nilai bagi sebuah organisasi.  

b. Karakteristik intellectual capital 

Menurut Sangkala (2006), karakteristik intellectual capital, diantaranya yaitu: 

1) Non Rivalrous, ini berarti bahwa dalam penggunaan sumber daya bisa digunakan 

secara berkelanjutan oleh berbagai macam pemakai, perbedaan lokasi, dan pada 

saat yang bersamaan. 

2) Increasing Return, ini berarti mampu menghasilkan peningkatan keuntungan 

margin per incremental unit dari setiap investasi yang dilakukan. 

3) Not Additive, ini berarti nilai yang tercipta bisa terus-menerus meningkat, tanpa 

mengurangi unsur pokok dari sumber daya, karena sumber daya tersebut 

codependent dalam penciptaan nilai. 

3. Komponen Intellectual Capital 

Pada umumnya, para peneliti mengidentifikasikan komponen intellectual 

capital menjadi tiga bagian meliputi human capital, structural, (organizational) 

capital dan costumer (relational) capital: 

a. Human Capital 

Human capital merupakan lifeblood dalam intellectual capital. Disinilah sumber 

innovation dan improvement, tetapi merupakan komponen yang sulit untuk 

diukur. Human capital juga merupakan tempat bersumbernya pengetahuan yang 

sangat berguna, keterampilan, dan kompensasi dalam suatu 
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organisasi atau perusahaan. Human capital mencerminkan kemampuan kolektif 

perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang 

dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Human Capital 

akan meningkat jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang 

dimiliki oleh karyawannya. Sawarjuwono et al. (2003) memberikan beberapa 

karakteristik dasar yang dapat diukur dalam modal ini, yaitu training  programs, 

credential, experience, competence, recruitment, mentoring, learning programs, 

individual potential and personality.  

b. Structural Capital / Organizational Capital 

Menurut Sawarjuwono et al. (2003) memberikan definisi: 

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 keseluruhaan, misalnya: sistem operasional perusahaan, proses 

manufakturing, budaya organisasi, filosofi manajemen, dan semua bentuk 

intellectual property yang dimiliki perusahaan. Seorang individu dapat memiliki 

tingkat intelektualitas yang tinggi, tetapi jika organisasi memilikisistem dan 

prosedur yang buruk maka intellectual capital tidak dapat mencapai kinerja 

secara optimal dan potensi yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. 

c. Customer Capital / Relational Capital 

Elemen ini merupakan komponen intellectual capital yang memberikan nilai 

secara nyata. Relational capital merupakan hubungan yang harmonis/
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association network yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang 

berasal dari para pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari hubungan 

perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar. Relational 

capital dapat muncul dari berbagai bagian diluar lingkungan perusahan yang dapat 

menambah nilai bagi perusahaan tersebut Sawarjuwono et al. (2003). 

4. Intellectual Capital Disclosure 

Pengungkapan IC merupakan suatu kegiatan untuk menyajikan aset-aset yang 

tidak terlihat namun bernilai yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan. 

Hal ini membuat suatu entitas tersebut harus bisa menggali aset atau sumber daya 

yang tersembunyi dan bernilai yang dimilikinya untuk kemudian diungkapkan 

dalam laporan keuangan. Abeysekera (2006) berpendapat bahwa pengungkapan IC 

dapat disajikan sebagai suatu laporan yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna 

laporan. Pengungkapan IC juga memberikan manfaat bagi suatu entitas karena 

perubahan karakteristik industri yang semakin banyak menggunakan teknologi 

canggih James Guthrie and Petty (2000), dimana hasil riset mereka menunjukkan 

bahwa:  

a. Pengungkapan IC lebih banyak disajikan secara terpisah dan tidak ada yang 

disajikan dalam angka.  

b. Pengungkapan mengenai modal eksternal lebih banyak dilakukan oleh 

perusahaan dan tidak terdapat pola tertentu dalam laporan-laporan tersebut.  

c. Pelaporan dan pengungkapan IC hanya dilakukan sebagian, belum menyeluruh.  
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d. Secara keseluruhan menekankan bahwa IC merupakan hal yang penting untuk 

memenangkan persaingan di masa depan namun tidak dapat diterjemahkan 

dalam laporan yang solid didalam laporan tahunan.  

Dalam pengungkapan IC menurut Jan Mouritsen (2004) menyatakan bahwa 

dalam suatu laporan keuangan merupakan suatu cara untuk mengungkapkan bahwa 

laporan tersebut menggambarkan aktivitas suatu entitas yang kredibel dan terpadu 

(kohesif) serta benar dan adil. Hal tersebut merujuk kepada banyaknya penelitian 

yang didasarkan pada analisis isi laporan keuangan dan tidak melaporkan IC secara 

terpisah. Pengungkapan IC harus dikomunikasikan kepada para pemakai laporan 

keuangan dengan mengkombinasikan laporan tersebut dalam bentuk angka, visual, 

dan narasi sehingga dapat meningkatkan nilai entitas tersebut.  

Dalam penelitian ini terdapat item pengungkapan intellectual capital yang 

digunakan sebagai item penilaian dalam official website universitas masing – 

masing. Item – item pengungkapan tersebut adalah item untuk universitas terdiri 

dari 36 item yang merupakan komponen – komponen IC-nya Leitner (2004). 

Berikut adalah 36 item ICR yang digunakan dalam penelitian ini:  
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Tabel 2.2. Item-item Pengungkapan Intellectual Capital 

Human Capital Modal struktural Relational Capital 

1. Jumlah Dosen 

Tetap. 

2. Jumlah Dosen 

Tidak Tetap 

(Dosen Tamu, 

Dosen Luar Biasa, 

Dosen Pakar). 

3. Jumlah Penuh 

Waktu Profesor.  

4. Jumlah Asisten 

Mahasiswa.  

5. Fluktuasi Staf 

Ilmiah (Sebagai 

Persentase Dari 

Semua Staf 

Ilmiah). 

6. Fluktuasi Staf 

Ilmiah (Tidak 

Dipekerjakan) 

(Sebagai 

Persentase Dari 

Total Staf Ilmiah 

[Tidak 

Dipekerjakan]). 

7. Persentase 

Pertumbuhan Staf 

Ilmiah. 

8. Persentase 

Pertumbuhan Staf 

Ilmiah (Tidak 

Dipekerjakan). 

9. Durasi Rata-Rata 

Staf Ilmiah. 

10. Biaya Untuk 

Pelatihan. 

1. Investasi Di 

Perpustakaan Dan 

Media Elektronik. 

2. Wisuda. 

3. Rata-Rata Masa 

Studi.  

4. Jumlah Dosen 

Permahasiswa.  

5. Ratio Drop-out. 

6. Phd Dan Tesis 

Master 

Diselesaikan. 

7. Jumlah Spin-Off.  

8. Karyawan Yang 

Dibuat Oleh 

Spin-Off.  

9. Pendapatan Yang 

Dihasilkan Dari 

Lisensi. 

1. Jumlah Penelitian 

Pihak Ke 3 Hibah 

Luar Negeri. 

2. Ilmuwan 

Internasional Di 

Universitas (Total 

Dalam Bulan). 

3. Jumlah Konferensi 

Dikunjungi. 

4. Jumlah Karyawan 

Yang Dibiayai Oleh 

Dana Non-

Institusional. 

5. Sejumlah Kegiatan 

Di Komite, Dll 

6. Hit Rate Program 

Penelitian Eropa.  

7. New Kerjasama 

Mitra. 

8. Publikasi (Disebut). 

9. Publikasi. (Proses, 

Dll.). 

10. Publikasi Total. 

11. Jumlah Publikasi 

Dengan Rekan-

Penulis Dari 

Industri.  

12. Phd.  

13. Dana Non-

Institusional 

(Penelitian Kontrak, 

Dll). 

14. Hits Di Situs 

Internet.  

15. Kuliah (Non-

Ilmiah). 

16. Jasa Pengukuran 

Dan Laboratorium 

Dan Pendapat Ahli. 

17. Penyewaan Kamar 

Dan Peralatan. 

Sumber: Leitner (2004)
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5. Universitas 

Universitas merupakan tempat menciptakan dan menyebar luaskan sebuah 

ilmu pengetahuan yang dilakukan melalui suatu penelitian, lalu hasilnya 

dipublikasikan dan digabungkan menjadi pengetahuan eksplisit Leitner (2002). 

Universitas juga sebuah produsen pengetahuan yang memberikan output berupa 

pengetahuan yang tergabung dalam hasil penelitian, publikasi, dan siswa terdidik 

(M. Paloma Sa ´nchez  and Susana Elena 2006).  Pendidikan tinggi atau bisa di 

sebut universitas juga merupakan tumpuan akhir seluruh jenjang pendidikan dan 

sebagai wahana pembentukan sarjana yang memiliki budi pekerti luhur, 

melangsungkan nilai-nilai kebudayaan, memajukan kehidupan dan membentuk 

satria pinandita Harsono (2008). Pasal 2 ayat 1 (Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No 30  1990) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah sebagai 

berikut: 

Tujuan pendidikan tinggi atau universitas adalah: 

a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 

kesenian. 

b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 

kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 

 


