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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Dalam kegiatan bisnis semua perusahaan dituntut untuk mengelola 

fungsinya secara efisien agar dapat bertahan dalam persaingan. Sejak tahun 1990-

an perhatian perusahaan pada praktek pengelolaan aset tak berwujud (intangible 

asset) telah meningkat secara dramatis (Harrison dan Sullivan, 2000). Salah satu 

pendekatan dan model baru yang digunakan dalam penilaian dan pengukuran aset 

tak berwujud tersebut adalah intellectual capital (IC).  

Fenomena mengenai IC di Indonesia telah dibahas dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 19 (revisi 2010), membahas tentang aset tidak 

berwujud yang menjabarkan komponen IC seperti goodwill. Intellectual capital 

merupakan kesatuan aset tidak berwujud yang dapat meningkatkan nilai 

perusahaan serta kinerja perusahaan. IC terdiri dari tiga elemen yang masing-

masing tidak berwujud yaitu Human capital, Structural capital, Relational Capital 

Efficiency, dan  Customer capital (Bontis et al., 2000).  

Performance intellectual capital (ICP) pada perusahaan sangat berpengaruh 

dalam mencapai target pasar, karena IC merupakan salah satu alat pengukuran 

untuk aset tidak berwujut dalam menentukan nilai perusahaan. Sehingga para ahli 

membuat model pengukuran dan pelaporan IC yaitu Value Added Intellectual 

Coefficient (VAIC) yang dikembangkan oleh Pulic (2000). 
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Namun VAIC belum dapat mengukur IC secara keseluruhan, seperti pada 

penelitian Ulum et al. (2014a) mengungkapkan VAIC tidak mengukur IC, tetapi ia 

mengukur dampak dari pengelolaan IC. Dan juga Menurut Shiri et al. (2012) 

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. Sehingga dampak dari pengukuran IC melalui VAIC  

tersebut  muncul pengembangan pengukuran IC yaitu MVAIC.  

MVAIC dikembangkan oleh Ulum (2015a) merupakan model yang 

komprehensif untuk mengukur kinerja intellectual capital (ICP) berdasarkan pada 

model pulic value added intellectual coefficient (VAIC). Dalam model MVAIC ini 

Ulum (2015a) menambah formulasi pengukuran VAIC, yaitu RCE (relational 

capital efficiency). Sehingga, MVAIC telah mencakup ketiga komponen dari IC, 

yaitu human capital (HCE), structural capital (SCE), dan relational capital 

(RCE). 

Penelitian terdahulu yang menganalisis kinerja IC telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti seperti Mavridis (2004) melakukan penelitian pada sektor 

perbankan di Jepang. Dalam menganalisa intelektual atau manusia (HC) dan 

modal fisik (CA) menerapkan metode VAIC. Dari hasil penelitian mengenai HC 

dan CA yaitu berdampak prediktif, diskriminatif dan integratif dalam kinerja 

perbankan di Jepang. Penelitian ini juga menegaskan adanya perbedaan kinerja 

yang signifikan antara bank di Jepang dan beberapa bank di Eropa lainnya seperti 

Yunani dan Austria. 
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Kamath (2007) melakukan penelitian pada sektor perbankan di India . Dalam 

mengukur kinerja berbasis nilai sektor perbankan di India dari tahun 2000-2004 

menggunakan metode VAIC. Hasil penelitian menegaskan adanya perbedaan 

besar dalam kinerja bank India secara signifikan, dan ada juga peningkatan kinerja 

secara keseluruhan selama periode penelitian. 

Ulum (2009) melakukan penelitian pada perusahaan perbankan di Indonesia 

dari tahun 2004-2006. Dengan menggunakan metode VAIC, data yang digunakan 

adalah laporan tahunan yang diperoleh baik melalui website resmi masing-masing 

bank maupun dari website BEI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 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.  

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

Indonesia pada tahun 2009-2012, dengan menggunakan metode MVAIC. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai M-VAIC dari sektor perbankan Indonesia 

terdapat selisih antara -21,41 sampai 5.20. Berdasarkan skor M-VAIC, kinerja IC 

diklasifikasi-kan menjadi empat, yaitu Top Pelaku, pemain yang baik, pemain 

umum, dan Pelaku Bad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peringkat tiga dari 

empat bank negara berada pada kategori Top Performers. Penelitian ini juga 

diperkuat dari hasil regresi menunjukkan bahwa nilai tambah (VA) adalah fungsi 

dari modal dipekerjakan dan IC. 
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Berdasarkan kajian diatas penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsi-kan 

mengenai perbandingan kinerja modal intelektual, antara menggunakan model 

pengukuran VAIC dan MVAIC, apakah terdapat perbedaan antara pengukuran 

VAIC dan pengukuran yang telah dikembangkan dengan menambah formula baru 

yaitu MVAIC pada perusahaan yang terdaftar di BEI yang masuk dalam ranking 

10 besar dengan kategori 50 biggets market capital selama tahun 2007-2014.  

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana perbandingan kinerja modal intelektual antara menggunakan model 

VAIC dan MVAIC pada perusahaan 50 biggets market capitalization ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan perbandingan 

kinerja modal intelektual antara model VAIC dan MVAIC pada perusahaan 50 

biggets market capitalization. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak diantaranya: 

1. Manfaat bagi perkembangan kajian Akuntansi 

Sebagai tambahan pengetahuan bagi literatur akuntansi mengenai 

perbandingan kinerja modal intelektual antara menggunakan model VAIC 

dan MVAIC. 
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2. Manfaat bagi penelitian selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini sebagai penambah referensi untuk 

penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan perbandingan kinerja 

modal intelektual antara menggunakan model VAIC dan MVAIC dalam 

mengukur nilai perusahaan. 

3. Manfaat bagi perusahaan 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan alat dalam pengambilan 

keputusan pada perusahaan, yang berguna untuk bidang yang terkait 

kinerja perusahaan, seperti sebagaimana yang diharapkan perusahaan 

agar dapat menarik minat para insvestor. 

 


