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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa referensi yang akan digunakan 

sebagai penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Metode Hasil 

Mavridis 

(2004) 

The 

intellectual 

capital 

performance 

of the 

Japanese 

banking 

sector 

 

VAIC™, 

Regresi 

VAIC™ digunakan untuk meranking 

141 perusahaan perbankan di Jepang. 

VAIC sebagai pengukuran yang 

berfokus pada HC dan CA yaitu 

berdampak prediktif, diskriminatif dan 

integratif dalam kinerja perbankan di 

Jepang. 

Kamath 

(2007) 

The 

intellectual 

capital 

performance 

of the Indian 

banking 

sector  

 

VAIC™, 

Regresi 

VAIC™ digunakan untuk meranking 98 

perusahaan perbankan di India. 

Menunjukkan ada perbedaan besar 

dalam intelektual dan nilai kinerja 

penciptaan sektor perbankan India. 

 

Ulum 

(2008) 

Intellectual 

Capital 

Performance 

Sektor 

Perbankan di 

Indonesia 

 

VAIC™, 

Regresi 

VAIC™ digunakan untuk meranking 

130 perusahaan perbankan di Indonesia. 

penelitian ini mengungkapkan bahwa 

pada tahun 2004 dan 2006, secara 

umum kinerja perusahaan perbankan di 

Indonesia masuk dalam kategori good 

performers. Sedangkan pada tahun 

2005, kinerjanya turun menjadi common 

performers. 

 

Ulum et 

al. 

(2014a) 

Intellectual 

Capital 

Performance 

of Indonesian 

MVAIC Penelitian menunjukkan bahwa 

peringkat tiga dari empat bank negara 

berada pada kategori Top Performers. 

MVAIC dapat digunakan untuk 
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Banking 

Sector: A 

Modified 

VAIC (M-

VAIC) 

Perspective 

mengukur ICP semua industri, tidak 

hanya bank. Hal ini diperkuat oleh hasil 

regresi yang menunjukkan bahwa nilai 

tambah (VA) adalah fungsi dari modal 

fisik dan IC. 

 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Kinerja 

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang 

berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. 

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses 

(Nurlaila, 2010). Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, Kinerja adalah 

hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan 

(Mangkunegara, 2002) 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan 

selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang 

telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2005) 

Sedangkan Mathis dan Jackson (2006) menyatakan bahwa kinerja pada 

dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Manajemen. 

Kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja 
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perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan 

kelompok kerja di perusahaan tersebut. 

Kinerja merupakan hasil kerja dari tingkah laku (Amstrong, 1999). 

Pengertian kinerja ini mengaitkan antara hasil kerja dengan tingkah laku. Sebagai 

tingkah laku, kinerja merupakan aktivitas manusia yang diarahkan pada 

pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan kepadanya. 

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi 

laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu 

seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan 

kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai 

seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. 

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan 

dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan 

dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok 

penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran 

organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan 

sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan. Standar 

perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan 

dalam anggaran. 
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2. Intellectual Capital 

Menurut Ulum (2015a) Intellectual capital merupakan materi intelektual 

yang telah diformulisasi, ditangkap, dan dimanfaatkan untuk memproduksi aset 

yang nilainya lebih tinggi. Setiap organisasi menempatkan materi intelektual 

dalam bentuk aset dan sumber daya, perspektif dan kemampuan eksplisit dan 

tersembunyi data, informasi, pengetahuan, dan mungkin kebijakan. Secara umum, 

IC diklasifikasikan ke dalam tiga komponen, yaitu human capital, structural 

capital, dan customer (relational) capital. 

Intellectual capital didefinisikan oleh para peneliti dalam beragam 

pemahaman yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Definisi Intellectual Capital 

Peneliti Konstruk Definisi IC 

Bontis (1996) Human capital, 

Structural capital, 

Relation capital 

IC adalah sumber daya yang menjadi 

modal bagi organisasi memenangkan 

persaingan 

 

Roos dan 

Roos (1997) 

Human capital, 

Structural capital 

IC adalah sekumpulan aset tersembunyi 

yang dimiliki organisasi, seperti brands, 

trademarks dan patents serta aset-aset 

lainnya yang tidak nampak pada laporan 

keuangan. IC adalah sumber daya paling 

penting bagi organiasasi untuk 

mempertahankan keunggulan kompetitif. 

 

Stewart 

(1997) 

Human capital, 

Structural capital, 

Customer capital 

 

IC adalah pengetahuan, informasi, properti 

intellectual, dan pengalaman. 

 

Edvinsson 

dan Malone 

(1997) 

Human capital, 

Structural capital, 

Customer capital 

 

IC merujuk pada perbedaan antara nilai 

pasar dan nilai buku perusahaan. 

Sveiby 

(1998) 

Personel 

competence, 

Internal structure, 

IC adalah pengetahuan yang dapat diubah 

menjadi nilai. 
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External structure 

 

Bontis (1999) Human capital, 

Structural capital, 

Relational capital 

IC adalah penggunaan pengetahuan yang 

efektif yang bertentangan dengan 

informasi. 

 

Andriessen 

dan Stem 

(2004) 

Human resources, 

Organizational 

resources, 

Relational 

resources 

IC adalah sumber daya tak berwujud yang 

ada pada suatu organisasi, yang menjadi 

keunggulan organisasi, dan dapat 

menciptakan keuntungan di masa yang 

akan datang. 

 

Yount dkk 

(2004) 

Human capital, 

Organizational 

capital, Social 

capital 

 

IC adalah sekumpulan pengetahuan yang 

memungkinkan organisasi untuk 

menjalankan bisnis 

Sumber : Wang (2008) 

 

3. Intangible Asset 

Menurut PSAK No. 19, aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter 

terindentifikasi tanpa wujud fisik IAI (2009). Suatu aset dikatakan terindentifikasi 

jika: 

a. Dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, 

dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan, baik secara individual atau 

bersama dengan kontrak terkait, aset terindentifikasi, atau liabilitas 

terindentifikasi, terlepas apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal 

tersebut; atau 

b. Timbul dari hak kontraktual atau hak legal lain, terlepas apakah hak tersebut 

dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lain. 
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Beberapa contoh dari aset tidak berwujud antara lain: ilmu pengetahuan dan 

teknologi, desain, lisensi, hak kekayaan intelektual, merek dagang, hak cipta, 

rahasia dagang, goodwill, hak eksplorasi dan eksploitasi. 

 

4. Modified VAIC (MVAIC) 

Modified VAIC (MVAIC) dikembangkan oleh Ulum (2015b). Model ini 

merupakan model pengukuran kinerja IC yang berbasis dalam bukunya Pulic, 

VAIC™. Model diawali dengan menempatkan perhitungan VA sebagai titik awal, 

yaitu: 

VA = OP + EC + D + A     (Pulic, 2000b) 

OP adalah operating profit, EC adalah employee costs, D adalah 

depreciations, dan A adalah amortisation, VA juga bisa dihitung dengan rumus 

awal Pulic yaitu VA = OUT – IN. OUT adalah penjualan dan biaya-biaya lain 

kecuali beban karyawan. Selanjutnya adalah menghitung efisiensi dari IC dengan 

menggunakan model Pulic (VAIC™) yang dimodifikasi. Menurut Pulic (2004) 

dalam Ulum (2015a), VAIC™ merupakan hasil penjumlahan dari intellectual 

capital efficiency (ICE) dan capital employed efficiency (CEE) sementara ICE 

adalah HCE (human capital efficiency) ditambah SCE (structural capital 

efficiency). Rumus untuk menghitungnya adalah sebagai berikut: 

HCE = VA/HC    (Pulic, 2000b) 

 

Keterangan: 

- HCE : Human Capital Efficiency; rasio dari VA terhadap HC 
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- VA  : Value Added 

- HC  : Human Capital; total salaries and wages; beban karyawan 

SCE = SC/VA    (Pulic, 2000b) 

Keterangan: 

- SCE : Structural Capital Efficiency; rasio dari VA terhadap SC 

- SC  : Struktural Capital; VA-HC 

- VA  : Value Added 

Pulic (2004) berpendapat bahwa untuk memiliki gambaran yang luas 

tentang efisiensi seluruh sumber daya, penting untuk mengambil modal finansial 

dan modal fisik (capital employed) sebagai salah satu pertimbangan. Eficiensi dari 

modal yang digunakan dalam memperoleh dengan cara sebagai berikut. 

CEE = VA/CE    (Pulic, 2000b) 

Keterangan: 

- CEE : Capital Employed efficiency; rasio dari  VA terhadap CE. 

- VA  : Value added 

- CE  : Capital Employed ; nilai buku dari total aset perusahaan. 

Sehingga dengan demikian formula lengkap dari VAIC adalah sebagai 

berikut: 

      
  

  
 
  

  
 
  

  
    (Pulic, 2000b) 

Menurut Brinker (1998), Stewart (1997), dan Draper (1998) dalam Ulum 

(2015a), IC terdiri dari 3 komponen, yaitu human capital, structural capital, 

customer capital. Sementara Sveiby (1998) menggunakan istilah external 

structure, internal structure, dan individual competence untuk ketiga komponen 
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IC tersebut. Oleh karena itu, dalam MVAIC ini CC (istilah lain RC/Relational 

Capital) ditambahkan dalam konstruksi ukuran kinerja IC. RCE (Relational 

Capital Effeciency) dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

RCE = RC/VA     (Ulum, 2015a) 

Secara utuh MVAIC dirumuskan sebagai berikut: 

1. MVAIC = ICE + CEE    (Ulum, 2015a) 

2. ICE = HCE + SCE + RCE    (Ulum, 2015a) 

3. HCE = VA / HC     (Pulic, 2000a) 

4. SCE = SC / VA     (Pulic, 2000a) 

5. RCE = RC / VA     (Ulum, 2015a) 

6. CEE = VA / CE     (Pulic, 2000a) 

Keterangan: 

- MVAIC : Modified VAIC 

- ICE  : Intelektual Capital Efficiency 

- HCE : Human Capital Efficiency 

- SCE : Struktural Capital Efficiency  

- RCE : Relational Capital Efficiency 

- CEE : Capital Employed Efficiency 

- VA  : Vallue Added; Nilai tambah 

- HC  : Human Capital; Total beban karyawan, termasuk pelatihan 

- SC  : Structural Capital; VA – HC 

- RC  : Relational Capital; Biaya pemasaran 

- CE  : Capital Employed; Nilai buku dari total aset. 
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- OP  : Operating Profit; Laba usaha 

- EC  : Employee Costs; Biaya karyawan 

- D  : Depreciation; Penyusutan aset tetap 

- A  : Amortisasi; Penyusutan aset tak berwujud 

 

5. Industri 

Menurut UU nomor 3 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 tentang perindustrian 

menyatakan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga 

menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, 

termasuk jasa industri. Republik Indonesia (2014) 

Pada umumnya dalam Bursa Efek Indonesia jenis industri dibagi menjadi 

dua yaitu: 

1. Industri keuangan. 

Industri keuangan terbagi menjadi dua yaitu Industri keuangan bank dan 

industri keuangan non-bank 

a) Industri keuangan bank 

Industri keuangan bank dalam Bursa Efek Indonesia masuk dalam industri 

jasa. Dalam Industri jasa indutri keuangan bank merupakan industri yang 

berkaitan dengan industri perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya  
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kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri keuangan bank terdiri 

dari bank umum seperti bank tabungan (baik milik pemerintah maupun swasta).  

b) Industri keuangan non-bank 

Menurut yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia, industri keuangan non-

bank atau bisa disebut lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah semua 

lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara 

langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-

surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk 

membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Industri keuangan non-bank antara 

lain seperti: asuransi, koperasi kredit, perusahaan umum pegadaian, lembaga dana 

pensiun, perusahaan sewa guna.  

 

2. Industri non-keuangan. 

Perusahaan industri non-keuangan adalah semua kelompok industri yang 

tidak termasuk dalam industri keuangan, di Bursa Efek Indonesia yang masuk 

industri non-keuangan diluar industi keuangan terdiri dari: Industri penghasil 

bahan baku/industri pengolah sumber daya alam (Industri pertanian, industri 

pertambangan), industri manufaktur (industri dasar dan kimia, aneka industri, 

industri barang konsumsi) dan industri jasa (industri properti dan real estat, 

infrastruktur, utilitas dan transportasi, perdagangan, jasa dan investasi, kecuali 

keuangan). 
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