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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian komparasi, yaitu penelitian yang 

membandingkan dua (atau lebih) objek kajian dalam suatu topik/bidang. Penelitian 

ini mengungkapkan perbandingan intellectual capital terhadap universitas terbaik 

di Indonesia dan Malaysia menurut website 4ICU 2018. Riset ini memilih 4ICU 

sebagai instrumen kategorisasi dalam memilih sampel dikarenakan beberapa studi 

terkait voluntary online reporting menggunakan data base lain, misalnya QS world 

ranking dan webomatrics. Penggunaan 4ICU ditujukan agar memberikan kekayaan 

khasanah kajian IC di universitas yang semakin luas.  

B. Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Universitas di Indonesia yang masuk 

dalam 4ICU 2018 terdapat 50 universitas, sedangkan universitas di Malaysia 

terdapat 44 universitas.  Dimana sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

10 (sepuluh) universitas terbaik menurut 4ICU tahun 2018 di Indonesia dan 

Malaysia. Dipilihnya 10 besar universitas menurut versi 4ICU di masing-masing 

negara didasari dengan asumsi bahwa mereka adalah universitas dengan aktivitas 

voluntary disclosure terbaik. 

C. Jenis Data Dan Sumber Data 

Data Sekunder 
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Data sekunder menurut Sekaran (2011) adalah data yang mengacu pada 

informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder 

adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri 

oleh media, situs web, internet, dan seterusnya. Di dalam penelitian ini data 

sekunder diperoleh melalui official website masing – masing universitas di 

Indonesia dan Malaysia menurut 4ICU 2018. 

D. Teknik Perolehan Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, 

pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

Download  

Download adalah suatu proses transmisi sebuah file atau data dari sebuah sistem 

komputer ke sistem komputer yang lainnya. Dari internet, user/pengguna yang 

melakukan proses download (unduh) yaitu proses dimana seorang user meminta 

atau menrequest sebuah file dari sebuah komputer lain (seperti: website, server atau 

yang sebagainya) dan lalu menerimanya. 

E. Teknik / Tahapan Analisis Data 

1. Content Analysis.  

Pengungkapan yang banyak digunakan dalam content analysis adalah 

dengan sistem koding. Salah satu sistem koding yang terbaru adalah Five Way 

Numerical Coding System. Dasar dalam sistem tersebut dibangun oleh Guthrie et al. 

(2000) kemudian dikembangkan oleh Ulum et al. (2016). Five Way Numerical 

Coding System merupakan sistem koding dengan memberikan kode numerik pada 

item-item yang telah disusun menjadi suatu kerangka. Keistimewaan yang dimiliki 
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oleh metode Five Way Numerical Coding System adalah memiliki tingkatan atau 

skala yang lebih tinggi yaitu 0-4 dibandingkan dengan koding yang biasa dilakukan 

yaitu 0-1 yang hanya melihat ada atau tidaknya pengungkapan. Sedangkan pada 

metode Five Way Numerical Coding System melihat lebih jauh bentuk pengungkapan 

dimana bentuk pengungkapan tersebut memberikan skor yang berbeda dan 

bertingkat.  

Analisis ini dilakukan dengan memberikan checklist terhadap item IC yang 

diungkapkan pada official website masing-masing universitas. Setelah dilakukan 

checklist, tahapan berikutnya dilakukan penjumlahan terhadap item yang 

diungkapkan pada masing-masing universitas. Proses identifikasi pengungkapan 

informasi IC diberi bobot sesuai proyeksinya dengan menggunakan kode numerik 

(Five Way Numerical Coding System) yang dikembangkan oleh Ulum et al. (2016) 

sebagai berikut:  

  0        : jumlah item informasi IC jika tidak dilaporkan 

1        : jumlah item informasi IC jika dilaporkan dalam format narasi 

2        : jumlah item informasi IC jika dilaporkan dalam format angka 

3        : jumlah item informasi IC jika dilaporkan dalam format rupiah 

4       : jumlah item informasi IC jika dilaporkan dalam format gambar/grafik 

2. Statistik deskriptif 

Metode statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang di 

dapat dari hasil penilaian pada universitas terbaik di Indonesia dan Malaysia 
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yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

3. Mann-whitney test.   

Dalam penelitian ini, uji yang digunakan adalah Mann-Whitney U Test. Uji 

ini digunakan untuk mengkomparasi perbedaan tingkat pengungkapan IC antara 

universitas terbaik di Indonesia dan Malaysia menurut official website masing – 

masing universitas. Mann-whitney test merupakan salah satu uji nonparametrik 

yang sangat kuat dan merupakan uji alternatif dari uji parametrik test. Langkah-

langkah pengujian mann-whitney yaitu dengan membandingkan jumlah item IC 

yang diungkapkan antara universitas di Indonesia dan universitas di Malaysia, 

dimulai dari human capital, structural capital, dan relational capital. Uji ini 

dilakukan untuk menguatkan validitas dari hasil penelitian. 

 



 
 

 

 


