
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era yang sangat kompetitif sekarang ini daya saing organisasi perusahaan 

tidak hanya dilihat dari kepemilikan aset tetap. Perusahaan harus melakukan 

perombakan model baru untuk meningkatkan daya saing organisasi dengan 

mengetahui bahwasannya salah satu aset tak berwujud juga merupakan hal yang 

cukup penting bagi penilaian dan pengukuran aset perusahaan yakni knowladge 

asset (aset pengetahuan), model baru ini sering disebut dengan Intellectual 

Capital (IC). Pentingnya penciptaan dan pengembangan pengetahuan dan 

teknologi bagi pertumbuhan suatu perusahaan membuat perusahaan harus mampu 

memperhitungkan pengetahuan sebagai salah satu aset yang bernilai. Untuk itu 

manajemen dituntut agar dapat memanfaatkan semua aset yang dimiliki, tidak 

hanya aset tetap (tangible asset), tapi juga aset tak berwujud (intangible asset) 

untuk peningkatan market value perusahaan (Norita dan Budinewita, 2012). 

Di Indonesia, fenomena IC mulai berkembang setelah munculnya 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19 (revisi 2010) tentang aset tak 

berwujud yang merupakan adopsi dari International Accounting Standard (IAS) 

38 tentang intangible assets (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011). Di dalam standar 

tersebut, IC tidak disebut secara eksplisit, namun komponen-komponen IC 

(misalnya goodwill) dijabarkan bagaimana perlakuan akuntansinya. Namun 

demikian, PSAK 19 (revisi 2010) tidak mengatur seluruh komponen IC. Bahkan, 
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menurut standar ini, goodwill yang dihasilkan secara internal tidak dapat diakui 

sebagai goodwill. Terkait dengan hal ini, PSAK 22 (revisi 2010) tentang 

kombinasi bisnis yang merupakan adopsi dari IFRS 3 tentang business 

combination menyatakan bahwa goodwill yang muncul dari akuisisi tidak lagi 

boleh diamortisasi melainkan harus dikenai uji penurunan nilai setiap tahun 

dengan cara pengujian yang dijelaskan dalam PSAK 48 (Revisi 2013) tentang 

penurunan nilai aset (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013). 

Terbatasnya ketentuan standar akuntansi tentang IC mendorong para ahli 

untuk membuat model pengukuran dan pelaporan IC (Ulum et al., 2014b). Salah 

satu model yang sangat populer di berbagai negara adalah Value Added 

Intellectual Coefficient (VAIC™) yang dikembangkan oleh (Pulic, 2000a). 

VAIC™ tidak mengukur IC, tetapi ia mengukur dampak dari pengelolaan IC 

Ulum et al. (2008). Asumsinya, jika suatu perusahaan memiliki IC yang baik, dan 

dikelola dengan baik pula, maka tentu akan ada dampak yang ditimbulkannya. 

Dampak itulah yang kemudian diukur oleh Pulic dengan VAIC™, sehingga 

dengan demikian VAIC™ lebih tepat disebut sebagai ukuran kinerja IC 

(intellectual capital performance/ICP) yang oleh Mavridis (2004), Kamath (2007), 

dan Ulum (2008) disebut sebagai busssines performance indicator (BPI). 

Menurut Shiri et al. (2012) mengungkapkan bahwa VAIC tidak dapat 

mengukur secara keseluruhan komponen IC. VAIC hanya mengukur dua 

komponen saja, yaitu human capital dan structural capital, ia tidak mengukur 

relational capital. Ukuran ketiga dari VAIC (capital employed efficiency) 

bukanlah ukuran dari IC, namun ukuran finansial yang dimaksudkan sebagai 
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pelengkap dari VAIC. Hal ini membuat Ulum et al. (2014a) akhirnya 

mengembangkan pengukuran kinerja IC melalui VAIC yang berbasis pada model 

Pulic yaitu Modified VAIC (MVAIC). Dalam model MVAIC ini Ulum berusaha 

memasukkan ukuran relational capital dalam formulasi VAIC, yaitu RCE 

(relational capital efficiency). Sehingga, MVAIC telah mencakup ketiga 

komponen dari IC, yaitu dua ukuran dari VAIC (HCE, SCE), dan satu ukuran 

baru dari MVAIC (yaitu RCE). 

Penelitian empiris yang menguji kinerja IC telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti mengenai topik ukuran kinerja IC (intellectual capital performance/ICP) 

seperti Mavridis (2004) mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa VAIC™ 

digunakan untuk meranking 141 perusahaan perbankan di Jepang, ia menegaskan 

adanya perbedaan kinerja yang signifikan antara berbagai kelompok bank Jepang 

tetapi juga perbedaan antara Jepang dan beberapa bank di Eropa lainnya seperti 

Yunani dan Austria. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kamath (2007) mengungkapkan hasil 

penelitiannya bahwa VAIC™ digunakan untuk meranking 98 perusahaan 

perbankan di India yang menunjukkan ada perbedaan besar dalam intelektual dan 

nilai kinerja penciptaan sektor perbankan India. 

Penelitian di Indonesia dengan topik yang sama juga dilakukan oleh Ulum 

(2008) yang meneliti perusahaan perbankan di Indonesia selama tiga tahun yaitu 

2004, 2005 dan 2006. Dengan menggunakan metode VAIC, data yang digunakan 

adalah laporan tahunan, khususnya laporan laba/rugi dan neraca yang diperoleh 

baik melalui website resmi masing-masing bank maupun dari website BEI. 
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Hasilnya pada tahun 2004 dan 2006, secara umum kinerja perusahaan perbankan 

di Indonesia masuk dalam kategori good performers dengan skor VAIC 2.07. 

Sedangkan pada tahun 2005, kinerjanya turun menjadi common performers 

dengan skor VAIC 1.95. 

Penelitian yang bertopik sama namun menggunakan model yang berbeda 

dilakukan oleh Ulum et al. (2014a) melakukan penelitian pada sektor perbankan 

di Indonesia pada tahun 2009-2012 dengan model MVAIC, yaitu model yang 

komprehensif untuk mengukur Intellectual Capital Perfomance (ICP) berdasarkan 

Value Added Intellectual Coefficient (VAIC). Berdasarkan skor MVAIC, kinerja 

IC diklasifikasikan menjadi empat, yaitu Top Performers, Good performers, 

Common performers, dan Bad performers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peringkat tiga dari empat bank negara berada pada kategori Top Performers. 

MVAIC dapat digunakan untuk mengukur ICP semua industri, tidak hanya bank. 

Hal ini juga diperkuat oleh Hasil regresi yang menunjukkan bahwa nilai tambah 

(VA) adalah fungsi dari modal dipekerjakan dan IC.  

Berdasarkan kajian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan 

perbandingan kinerja modal intelektual pada industri keuangan dan non-

keuangan. Uji perbandingan ini dilakukan karena menurut Firer dan Williams 

(2003), industri perbankan merupakan industri yang high intensive IC. Artinya, 

perusahaan-perusahaan di sektor perbankan memiliki insentif IC yang lebih 

dibandingkan dengan sektor industri lainnya. Kubo dan Saka (2002) juga 

menegaskan bahwa karyawan pada perusahan-perusahaan di sektor perbankan 

memiliki tingkat homogenitas yang tinggi dibandingkan dengan sektor yang lain. 



5 
 

 

Homogenitas karyawan ini penting karena IC salah satunya mengukur tentang 

kapasitas karyawan. Industri keuangan yang over-regulated akan cenderung lebih 

‘patuh’ dalam memenuhi ekspektasi regulator, sedangkan non-keuangan adalah 

industri yang tidak seketat industri keuangan. Perbandingan kinerja modal 

intelektual pada industri keuangan dan non-keuangan dalam penelitian ini akan 

diungkapkan dengan menggunakan model MVAIC yang dikonstruksi oleh Ulum 

et al. (2014a) berdasarkan model VAIC oleh Pulic. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja modal intelektual industri keuangan di Indonesia? 

2. Bagaimana kinerja modal intelektual industri non-keuangan di Indonesia? 

3. Apakah ada perbedaan kinerja modal intelektual antara industri keuangan dan 

non-keuangan di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui kinerja modal intelektual industri keuangan di Indonesia. 

2. Mengetahui kinerja modal intelektual industri non-keuangan di Indonesia. 

3. Menganalisis perbedaan kinerja modal intelektual antara industri keuangan dan 

non-keuangan di Indonesia. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi banyak pihak yaitu: 

1. Manfaat bagi dunia praktik 

Sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan sebagai 

tambahan pengetahuan untuk menilai kinerja modal intektual di industri 

keuangan dan non-keuangan sehingga dapat mengindikasi perusahaan-

perusahaan yang memiliki competitive advantage yang lebih. 

2. Manfaat bagi akademisi 

Sebagai referensi dan sumber informasi untuk menambah pengetahuan bagi 

akademisi mengenai kinerja modal intelektual industri keuangan dan non-

keuangan di Indonesia. 

 


