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ABSTRAK 
 

 Memasuki era knowledge-based economy (KBE) dimana keunggulan 

kompetitif suatu perusahaan tidak hanya diukur dari bagaimana perusahaan mampu 

meningkatkan tangible asset saja tapi juga diukur dari bagaimana perusahaan 

mampu meningkatkan serta mengelola pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan 

yaitu intellectual capital. Intellectual capital merupakan ilmu bagaimana 

mengembangkan dan mengelola seluruh proses bisnis yang berikaitan dengan 

intangible asset perusahaan. PT. X sebagai perusahaan yang berjalan di era KBE 

perlu mengukur dan mengelola intellectual capital yang dimiliki agar dapat 

memiliki modal keunggulan kompetitif di era KBE serta mencapai world class 

company sesuai dengan visi PT.X. Tujuan dari penelitian tugas akhir adalah 

melakukan pengukuran dan analisis kinerja intellectual capital di PT.X.  

Pengukuran kinerja intellectual capital dilakukan dengan menggunakan 

metode Value Added Intellectual Coefficient (VAIC). Penelitian diawali dengan 

menghitung setiap komponen dasar dan komponen efisiensi pada metode VAIC 

lalu dilanjutkan dengan melakukan analisis terkait hasil pengukuran kinerja 

intellectual capital serta rekomendasi yang dapat diberikan pada PT. X. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode VAIC, didapatkan 

kinerja intellectual capital pada PT. X dalam lima tahun masuk dalam kategori top 

performance pada tahun 2015, 2016 dan 2018 serta kategori good performance 

pada tahun 2017 dan 2019. Terdapat dua rekomendasi yang diberikan pada tugas 

akhir yaitu peningkatan efisiensi penggunaan human capital dan value added serta  

Memprioritaskan nilai human capital dan value added kedepannya agar kinerja 

intellectual capital PT. X tetap baik. 

 

Kata kunci : Intellectual Capital, Knowledge-Based Economy, Value Added 

Intellectual Coefficient (VAIC). 
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ABSTRACT 
 

 Entering the era of knowledge-based economy (KBE) where a company’s 

competitive advantage is not only measured by how the company can increase 

tangible assets, but also measured by how the company can increase and manage 

the knowledge where the knowledge in company known as intellectual capital. 

Intellectual capital is the knowledge about how to develop and manage all business 

processes associated with company’s intangible assets. PT. X as a company which 

operate in the KBE era needs to measure and manage intellectual capital in order to 

have competitive advantages in the KBE era and achieve world class company in 

accordance with the vision of PT. X. These problem is the backgorund of the final 

project. The purpose of this final project is to measure and analyze of intellectual 

capital performance of PT. X using value added intellectual coefficient (VAIC) 

method. 

 The research begins by calculating each basic component and efficiency 

component in VAIC method then proceed with an analysis related to the result of 

intellectual capital performance measurement and recommendations which can be 

given to PT. X. Based on the results of measurement using VAIC method, 

intellectual capital performance of PT. X in five years is included in the top 

performance category (2015,2016 and 2018) and the good performance category 

(2017 and 2019). There are two recommendations given in the final project. First 

recommendation is to increase the efficiency of the use of human capital and value 

added component and secondly is to prioritizing the value of human capital and 

value added in the future of PT. X so the performance of intellectual capital is still 

good. 

 

Key words : Intellectual Capital, Knowledge-Based Economy, Value Added 

Intellectual Coefficient (VAIC). 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dilakukannya 

pengukuran dan analisis kinerja intellectual capital pada PT. X, permasalahan yang 

akan diselesaikan dalam penelitian tugas akhir, tujuan dan manfaat penelitian tugas 

akhir, ruang lingkup yang diterapkan dalam penelitan tugas akhir serta sistematika 

penulisan penelitan mengenai pengukuran dan analisis kinerja intellectual capital 

pada PT. X. 

 

1.1.  Latar Belakang 

Globalisasi dan peningkatan kompetisi telah membangun suatu masa 

dimana pengetahuan dan tangible asset telah digunakan sebagai faktor kunci 

produktivitas (Chaharbaghi dan Cripps, 2006). Chaharbaghi dan Cripps (2006) juga 

menambahkan bahwa pengetahuan merupakan pembangun dari terciptanya 

intangible value. Hal tersebut menyebabkan di masa sekarang competitive 

advantages suatu perusahaan lebih tergantung pada bagaimana mengelola dan 

meningkatkan intangible asset pada perusahaan (Wu, 2005). Oleh karena itu, 

kesuksesan perusahaan dalam mencapai kinerja yang baik tidak hanya diukur dari 

bagaimana perusahaan meningkatkan dan mengoptimalkan tangible asset saja, tapi 

juga diukur dari bagaimana perusahaan meningkatkan, mengelola, serta 

mengoptimalkan dengan baik pengetahuan pada setiap stakeholder yang digunakan 

dalam berjalannya proses bisnis perusahaan atau biasa dikenal dengan istilah 

intangible asset. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat pada masa sekarang 

tentu erat kaitannya dengan pengetahuan yang dimana pada abad ke-21 dikenal 

dengan istilah knowledge based economy (Mukhadis, 2013). Dalam beberapa 

dekade, knowledge based economy sudah menjadi pokok bahasan utama dalam 

perkembangan ekonomi dunia dan pengaturan kebijakan publik (Clarke, 2001). 

Asia-Pacific Economic Coorperation atau APEC (2000) menjelaskan bahwa 

knowledge based economy merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dimana 

produksi, distribusi, dan aplikasi suatu pengetahuan adalah kunci utama dalam 

pergerakan perkembangan ekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut, era 
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knowledge based economy menjadikan intangible asset menjadi pemegang kunci 

keberhasilan perusahaan dalam berkompetisi dan intangible asset pada perusahaan 

dapat disebut sebagai intellectual capital. 

 Sekarang ini, peran intellectual capital menjadi sangat penting baik pada 

perusahaan skala kecil maupun skala besar (Rexhepi dan Ibraimi, 2013). Alasan 

pentingnya intellectual capital pada perusahaan adalah karena intellectual capital 

mampu memberikan dampak dalam merumuskan dan mengimplementasikan 

strategi perusahaan guna meningkatkan kinerja perusahaan (Wu, 2005). Intellectual 

capital merupakan istilah yang digunakan untuk menghubungkan seluruh 

komponen intangible asset meliputi market, intellectual property, human centre, 

dan infrastruktur yang memungkinkan perusahaan mengoptimalkan setiap fungsi 

yang ada (Brooking, 1996). Merujuk pada penelitian Bontis et al. (1998) 

intellectual capital diklasifikasikan kedalam tiga komponen meliputi human capital 

(HC), structural capital (SC) dan relational capital (RC). Dari penjelasan tersebut, 

dapat disimpulkan intellectual capital sangat diperlukan sebagai competitive 

advantages dalam menghadapi kompetisi di era knowledge based economy. Salah 

satu perusahaan yang masih berkembang pesat dan berada pada era knowledge 

based economy adalah PT. X. 

 PT. X merupakan holding company yang bergerak pada sektor industri 

semen. Perusahaan yang telah berdiri sejak tanggal 7 Agustus 1957 sebagai salah 

satu perusahaan BUMN terbaik di Indonesia tentu terus melakukan peningkatan 

competitive advantages untuk bisa memenangkan kompetisi di era knowledge 

based economy. Sesuai dengan keputusan dewan Direksi dan dewan Komisaris 

pada tahun 2014, visi PT. X adalah “Menjadi Perusahaan Persemenan Internasional 

yang Terkemuka di Asia Tenggara”. Dalam hal tersebut, PT. X dituntut untuk 

mengembangkan intellectual capital yang ada pada perusahaan agar dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan baik dari tangible asset maupun intangible asset 

sesuai dengan keinginan terwujudnya world class company. Hal-hal yang perlu 

dikembangkan dan dikelola oleh PT. X harus sesuai dengan komponen utama dari 

intellectual capital. 

 Bontis (2000) menjelaskan bahwa intellectual capital memiliki tiga 

komponen utama. Komponen pertama pada intellectual capital yang perlu 
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dikembangkan dan dikelola oleh PT. X adalah human capital atau HC. PT. X perlu 

meningkatkan HC perusahaan meliputi peningkatan kompetensi setiap individu 

yang ada pada perusahaan baik pengalaman, edukasi dan attitude dalam 

menjalankan proses bisnis perusahaan. Komponen kedua pada intellectual capital 

yang perlu dikembangkan dan dikelola adalah structural capital atau SC. PT. X 

perlu meningkatkan SC perusahaan meliputi segala hal yang berhubungan dengan 

kegiatan pada proses bisnis perusahaan seperti database, organizational charts dan 

process manuals. Komponen ketiga pada intellectual capital yang perlu 

dikembangkan dan dikelola adalah relational capital atau RC. PT. X perlu 

meningkatkan RC perusahaan meliputi hubungan atau relasi perusahaan baik 

dengan customer maupun elemen lain yang berkontribusi dalam setiap proses bisnis 

perusahan. 

Sesuai dengan penjelasan Bontis (2000) mengenai tiga komponen utama 

intellectual capital, PT. X perlu melakukan pengukuran dan analisis terkait 

bagaimana tingkat efisiensi perancangan dan pengaplikasian intellectual capital di 

perusahaan. Dengan mengukur tiga komponen intellectual capital tersebut, tentu 

PT. X akan mengetahui serta mampu merancang strategi terkait intellectual capital 

yang diperlukan sebagai modal dalam mengikuti kompetisi di era knowledge based 

economy. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja 

intellectual capital pada perusahaan adalah metode Value Added Intellectual 

Coefficient atau VAIC.  

Diperkenalkan pada tahun 2000, metode VAIC dirancang dengan tujuan 

untuk memberikan informasi mengenai tingkat efisiensi perusahaan dalam 

menciptakan suatu nilai baik dari tangible asset maupun intangible asset yang 

dimiliki oleh perusahaan. Hal tersebut dapat disebut sebagai value creation 

efficiency (Pulic, 2000). Pulic (2005) juga menjelaskan bahwa penggunaan metode 

VAIC fokus pada menghubungkan penciptaan suatu nilai dengan penggunaan 

sumber dalam menciptakan produk dan layanan. Oleh karena itu, pengukuran 

kinerja intellectual capital menggunakan metode VAIC sangat mudah diterapkan 

perusahaan termasuk PT. X. Hal tersebut dikarenakan dalam mengukur kinerja 

intellectual capital di PT. X cukup menggunakan data finansial perusahaan yang 

sudah tertera pada laporan keuangan perusahaan setiap tahunnya.     
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Dengan mengetahui tingkat efisiensi penerapan intellectual capital pada 

PT. X, maka pencapaian visi mengenai terwujudnya world class company akan 

tercapai dengan baik. Hal tersebut yang menjadi latar belakang dilakukannya 

penelitian tugas akhir untuk dapat mengoptimalkan intellectual capital pada PT. X 

dengan melakukan penelitian terkait pengukuran dan analisis kinerja intellectual 

capital pada PT. X dengan menggunakan metode VAIC.  

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang terkait penelitian tugas akhir, dapat disimpulkan 

bahwa permasalahan yang perlu diselesaikan pada penelitian tugas akhir adalah 

bagaimana mengukur dan menganalisis kinerja intellectual capital pada PT. X 

dengan menggunakan metode Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) sebagai 

basis model pengukuran kinerja intellectual capital perusahaan. 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir sesuai dengan rumusan masalah 

yang telah dirancang dalam penelitian tugas akhir adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan pengukuran dan analisis kinerja intellectual capital pada PT. X 

dengan menggunakan metode Value Added Intellectual Coefficient (VAIC). 

2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja intellectual capital pada PT. X dan 

rekomendasi guna meningkatkan kinerja intellectual capital perusahaan, 

dengan berbasis pada metode Value Added Intellectual Coefficient (VAIC). 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian tugas akhir terkait 

pengukuran dan analisis kinerja intellectual capital pada PT. X adalah sebagai 

berikut : 

1. PT. X mengetahui hasil pengukuran dan analisis terkait kinerja intellectual 

capital sesuai dengan metode yang digunakan. 
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2. PT. X bisa mengetahui pengaruh kinerja intellectual capital-nya terhadap 

kinerja perusahaan dan mengetahui rekomendasi yang dapat digunakan 

dalam meningkatkan kinerja intellectual capital perusahaan kedepan. 

 

1.5.  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian Tugas Akhir ini dibatasi ruang lingkup-nya  sebagai berikut : 

1.5.1.  Batasan 

Berikut ini merupakan batasan yang ditentukan dalam penelitian tugas 

akhir. 

1. Data yang digunakan dalam pengukuran dan analisis kinerja intellectual 

capital di PT. X adalah laporan keuangan PT. X tahun 2015-2019. 

2. Komponen yang digunakan dalam penelitian tugas akhir sesuai dengan 

komponen perhitungan yang ada pada metode Value Added Intellectual 

Coefficient (VAIC) meliputi komponen Human Capital Efficiency (HCE), 

Structural Capital Efficiency (SCE) dan Capital Employed Efficiency 

(CEE). 

 

1.5.2. Asumsi 

Berikut ini merupakan asumsi yang ditentukan dalam penelitian tugas akhir. 

1.   Tidak ada perubahan laporan keuangan pada PT. X yang berdampak pada 

pengukuran dan analisis kinerja intellectual capital selama proses 

penelitian. 

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Pada sub-bab ini akan dijelaskan terkait sistematika penulisan yang 

digunakan dalam melakukan penelitian serta pelaporan terkait penelitian tugas 

akhir yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan tugas akhir adalah sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dari penelitian tugas 

akhir, rumusan masalah yang akan diselesaikan pada penelitian tugas akhir, tujuan 
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dan manfaat yang akan didapatkan pada penelitian tugas akhir, ruang lingkup yang 

ditetapkan pada penelitian tugas akhir, serta sistematika penulisan yang digunakan 

dalam penelitian tugas akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang akan dijadikan 

dasar dalam melakukan penelitian tugas akhir hingga menentukan metode atau 

model apa yang akan digunakan dalam melakukan penelitian tugas akhir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan 

dalam penelitian tugas akhir sesuai dengan metode yang sudah ditetapkan dalam 

penelitian tugas akhir serta menjelaskan data-data apa yang diperlukan dalam 

penelitian tugas akhir. 

BAB IV PENGUKURAN KINERJA INTELLECTUAL CAPITAL 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pemaparan data-data yang 

digunakan dalam penelitian tugas akhir, hingga melakukan pengukuran kinerja 

Intellectual Capital sesuai dengan metode yang sudah ditentukan. 

 BAB V ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA 

INTELLECTUAL CAPITAL 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis hasil pengukuran kinerja 

intellectual capital yang sudah dilakukan pada penelitian Tugas Akhir meliputi 

analisis komponen dasar dan perbandingan komponen dasar pada PT. X, 

dilanjutkan dengan melakukan analisis komponen efisiensi dan hasil akhir 

perhitungan kinerja intellectual capital pada PT. X dari tahun 2015 sampai tahun 

2019, hingga pemberian evaluasi dan rekomendasi guna meningkatkan kinerja 

intellectual capital di PT. X.  

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari 

penelitian tugas akhir sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada penelitian 

tugas akhir serta saran yang dapat diberikan melalui penelitian tugas akhir. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan 

sebagai dasaran dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian 

tugas akhir. Dasar teori tersebut meliputi knowledge based economy (KBE),  

manajemen kinerja serta perannya dalam mengukur kinerja perusahaan, gambaran 

umum dari PT. X, intellectual capital, serta basis model yang digunakan dalam 

pengukuran dan analisis kinerja intellectual capital perusahaan pada PT. X. 

 

2.1.   Knowledge Based Economy 

Memasuki era industri 4.0 tentu memaksa setiap elemen di masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan berbasis pada pengetahuan termasuk 

perusahaan. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat pada masa sekarang tentu 

erat kaitannya dengan pengetahuan yang pada abad ke-21 dikenal dengan istilah 

knowledge based economy (Mukhadis, 2013). Dalam beberapa dekade, knowledge 

based economy sudah menjadi pokok bahasan utama dalam perkembangan 

ekonomi dunia dan pengaturan kebijakan publik (Clarke, 2001). Asia-Pacific 

Economic Coorperation atau APEC (2000) menjelaskan bahwa knowledge based 

economy merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dimana produksi, distribusi dan 

aplikasi suatu pengetahuan adalah kunci utama dalam pergerakan perkembangan 

ekonomi. Perkembangan ekonomi tersebut meliputi peningkatan kekayaan maupun 

penciptaan lapangan kerja yang baik (APEC, 2000). Beberapa negara maju yang 

tergabung dalam Organization for Economic Co-operation and Development atau 

OECD (1996) juga menyatakan bahwa dengan menciptakan pengetahuan dan 

menjadikan pengetahuan sebagai pemain kunci dalam perkembangan ekonomi, hal 

tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang disebut knowledge based 

economy.   

 Dengan memasuki era ekonomi baru (knowledge based economy), perhatian 

utama dalam perkembangan ekonomi adalah bagaimana menciptakan pengetahuan, 

produk baru, serta layanan yang bukan untuk dialokasikan sebagai sumber tersedia 

saja. Hal ini dikarenakan tidak rasional bagi individu maupun bisnis jika 
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menerapkan kapasitas intelektual yang dimiliki hanya untuk mengalokasikan 

kembali sumber yang ada melainkan setiap individu maupun bisnis dapat 

menggunakan kapasitas intelektual yang dimiliki untuk menciptakan ide-ide baru 

(Landvall, 2000). Setelah knowledge based economy menjadi pemain utama dalam 

perkembangan ekonomi dunia, tujuan utama tidak lagi hanya memajukan 

pengetahuan, tapi juga memaksimalkan efisiensi penggunaan pengetahuan dalam 

seluruh kegiatan perekonomian (Tornataky dan Waugaman, 1996). 

 Brinkley (2006) menjelaskan terdapat perbedaan antara era knowledge 

based economy (KBE) dengan era traditional based economy (TBE). 

1. KBE merupakan keadaan yang berbeda dengan masa lalu (diskontinuitas). 

2. KBE mencakup seluruh sektor ekonomi. 

3. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan kunci pada era KBE 

dengan keterampilan setiap pekerjanya. 

4. KBE menggunakan konsep intangible assets sebagai modal utama dalam 

ekonomi. 

5. Inovasi merupakan pemain utama dalam KBE. 

6. KBE dalam keberlangsungannya bergantung pada manajemen pengetahuan 

dalam menangani, menyimpan dan berbagi informasi. 

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa knowledge based economy 

merupakan parameter terkini dan kompetitif dalam lingkungan perdagangan 

internasional mengingat hal tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan apa yang 

dilakukan perusahaan saat ini seperti melengkapi dan mengkatalisasi pengetahuan 

dalam mencapai tujuan dari perusahaan. 

 

2.2.   Intellectual Capital 

 Globalisasi dan peningkatan kompetisi telah membangun suatu masa 

dimana pengetahuan dan tangible asset telah digunakan sebagai faktor kunci 

produktivitas (Chaharbaghi dan Cripps, 2006). Chaharbaghi dan Cripps (2006) juga 

menambahkan bahwa pengetahuan merupakan pembangun dari terciptanya 

intangible value. Hal tersebut menyebabkan di masa sekarang competitive 

advantages suatu perusahaan lebih tergantung pada bagaimana mengelola dan 

meningkatkan intellectual capital pada perusahaan (Wu, 2005). Sebagai salah satu 
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ilmu yang sedang berkembang dalam era knowledge based economy, intellectual 

capital tentu memiliki rekam jejak dari awal kemunculan ide sampai menjadi faktor 

kunci dalam memenangkan kompetisi. Berikut ini merupakan data historis terkait 

bagaimana identifikasi, pengukuran, dan pelaporan intellectual capital yang 

berkembang menurut artikel yang ditulis oleh Petty dan Guthrie (2000). 

 

Tabel 2. 1. Sejarah Perkembangan Intellectual Capital 

PERIODE 
DATA HISTORIS TERKAIT INTELLECTUAL 

CAPITAL 

Awal 1980-an  
Muncul pemahaman umum mengenai intangible value 

(dikenal dengan istilah "goodwill") 

Pertengahan 1980-an 

Era informasi sebagai pemegang peran kunci serta 

selisih (gap) antara book value dan market value 

semakin menunjukkan perbedaan yang signifikan di 

beberapa perusahaan 

Akhir 1980-an 

Awal dari banyaknya konsultan yang berusaha untuk 

membangun laporan/akun yang mengukur terkait 

intellectual capital (Sveiby, 1988) 

Awal 1990-an 

Prakarsa sistematis dalam mengukur dan melaporkan 

persediaan perusahaan terkait intellectual capital kepada 

pihak eksternal perusahaan (misal : Celemi dan Skandia; 

SCSI, 1995) 

Skandia AFS menjadikan Leif Edvinsson sebagai 

"Direktur Intellectual Capital" dan menjadikan untuk 

pertama kali pengelolaan intellectual capital diangkat 

pada posisi formal dan mendapatkan legitimasi 

perusahaan 

Kaplan dan Norton memperkenalkan konsep Balanced 

Scorecard (1992) 
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PERIODE 
DATA HISTORIS TERKAIT INTELLECTUAL 

CAPITAL 

Pertengahan 1990-an 

Nonaka dan Takeuchi (1995) mempresentasikan karya 

yang sangat berpengaruh terhadap "penciptaan 

pengetahuan perusahaan".  

Tahun 1994, suplemen laporan tahunan Skandia 

dihasilkan. Suplemen ini fokus pada penyajian dan 

penilaian persediaan perusahaan terkait intellectual 

capital. Penyajian intellectual capital membuat banyak 

perusahaan untuk menggunakan Skandia Navigator. 

Para pioneer intellectual capital mempublikasikan 

buku-buku dengan topik intellectual capital (Kaplan 

dan Norton, 1996; Edvinsson dan Malone, 1997; 

Sveiby, 1997) 

Akhir 1990-an 

Intellectual capital menjadi topik populer dengan 

konferensi para peneliti dan akademisi, working paper, 

dan publikasi lainnya menemukan audien 

Peningkatan jumlah proyek-proyek besar (misal : 

MERITUM Project; Danish; Stockholm) yang bertujuan 

memperkenalkan beberapa penelitian mengenai 

intellectual capital 

Tahun 1999 OECD menyelenggarakan simposium 

internasional mengenai intellectual capital  

(Sumber : Petty dan Guthrie, 2000) 

 

Pengelolaan Intellectual capital mencakup bagaimana mempertahankan 

dan mengembangkan seluruh aktivitas proses bisnis suatu perusahaan yang terkait 

dengan intangible asset (Brooking, 1996). Stewart (1997) juga mendefinisikan 

intellectual capital sebagai materi intelektual yang meliputi pengetahuan, 

informasi, kekayaan intelektual dan pengalaman yang digunakan dalam 

menciptakan kesejahteraan. Dalam definisinya sebagai proses, intellectual capital 
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merupakan suatu proses pengelolaan teknologi yang dikhususkan untuk 

menghitung prospek jangka panjang perusahaan (Mouritsen, 1998). Dari seluruh 

definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa intellectual capital sebagai cabang ilmu 

manajemen merupakan ilmu yang mempelejarai bagaimana suatu perusahaan dapat 

mengelola intangible asset perusahaan meliputi pengetahuan, informasi serta 

kekayaan intelektual untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan guna mencapai 

kesejahteraan perusahaan dan prospek jangka panjang perusahaan. 

Bontis (2000) menjelaskan bahwa intellectual capital memiliki tiga 

komponen utama yaitu human capital, structural capital, dan relational capital. 

Ketiga komponen intellectual capital tersebut secara umum sudah dijelaskan oleh 

beberapa peneliti seperti Brooking (1996), Sveiby (1997), Stewart (1997), 

Edvinsson dan Malone (1997) dan Bontis (1998). Berikut ini merupakan beberapa 

penjelasan oleh peneliti terdahulu mengenai tiga komponen utama penyusun 

intellectual capital. 

1. Human capital : Human capital atau HC dapat didefinisikan sebagai 

kumpulan nilai, perilaku, kualifikasi, keahlian dan pengalaman yang 

dimiliki oleh karyawan dengan tujuan sebagai modal dasar dalam 

penciptaan nilai perusahaan. HC akan mengalami peningkatan ketika 

perusahaan mampu memaksimalkan pengetahuan dan kreativitas yang 

dimiliki karyawan. Contoh dari HC adalah tingkat edukasi karyawan, sikap, 

komitmen berorganisasi, motivasi, kreativitas, problem solving, 

communication skills, self-confidence, keinginan untuk menyebarkan 

pengetahuan, intelligence, inovasi, kerjasama, leadership skills, dll. 

2. Structural capital : Structural capital atau SC dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan perusahaan dalam proses bisnis perusahaan dan struktur yang 

mendukung usaha karyawan dalam meningkatkan kinerja intelektual yang 

optimal serta bisnis secara keseluruhan. SC akan mengalami peningkatan 

ketika perusahaan mampu menciptakan sistem pengajaran budaya 

organisasi yang baik serta kegiatan penelitian. Contoh dari SC adalah sistem 

operasional perusahaan, budaya organisasi, filosofi manajemen, merk, logo, 

research and development, strategi perusahaan, sistem teknologi dan 

informasi, database, dll. 
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3. Relational capital : Relational capital atau RC dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan perusahaan untuk dapat berinteraksi secara dengan lingkungan 

seperti supplier, customer, competitor, stakeholder, pemegang saham dan 

masyarakat. RC akan mengalami peningkatan ketika perusahaan mampu 

menjaga hubungan dan relasi baik ke lingkungan perusahaan dengan 

memaksimalkan HC dan SC perusahaan. Contoh dari RC adalah customer 

satisfaction, customer loyalty, distribution channels, alliances, brand 

equity, dll. 

The International Federation of Accountan atau IFAC (1998) 

mengklasifikasikan lebih detail mengenai tiga komponen utama intellectual 

capital. Sturctural capital pada IFAC dibagi lagi menjadi dua meliputi intellectual 

property dan infrastructure assets. Berikut ini merupakan klasifikasi tiga 

komponen intellectual capital menurut IFAC.  

 

Tabel 2. 2. Klasifikasi Komponen Intellectual Capital Menurut IFAC 

Organizational Capital Relational Capital Human Capital 

Intellectual Property Brands Know-how 

   Patents Customers Education 

   Copyrights Customers loyalty Vocational qualification 

   Design rights Backlog orders Work-related knowledge 

   Trade secret Company names Work-related kompetencies 

   Trademarks Distribution channels Entrepreneurial spirit 

   Service marks 
Business 

collaborations 
Innovativeness 

Infrastructure Assets Licensing agreements 
Proactive and reactive 

abilities 

   Management 

philosophy 
Favourable contracts Changeability 

   Corporate culture 
Franchising 

agreements 
Psychometric valuation 
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Organizational Capital Relational Capital Human Capital 

   Management 

processes 
    

   Information systems     

   Networking systems     

   Financial relations     

(Sumber : IFAC, 1998) 

 

2.3.  Peran Intellectual Capital sebagai Peningkatan Kinerja Perusahaan 

Berbicara mengenai pengukuran kinerja perusahaan, tentu setiap 

perusahaan akan fokus pada bagaimana mengukur dengan baik kinerja finansial 

perusahaan. Hal tersebut dikarenakan investor dan pejabat tinggi perusahaan akan 

menggunakan kinerja finansial perusahaan sebagai acuan dalam mengambil 

keputusan (Gogan dan Artene, 2016). Namun, saat memasuki era knowledge based 

economy, intellectual capital mengambil porsi besar dalam mengatur 

perkembangan perekonomian dunia dan pengaturan kebijakan publik (Clarke, 

2001). Hal tersebut yang menjadikan alasan dimana perusahaan sekarang tidak 

hanya fokus pada mengelola tangible asset tapi juga fokus pada bagaimana 

mengukur dan mengelola intangible asset melalui peningkatan kinerja intellectual 

capital perusahaan (Wu, 2005). Sudah banyak penelitian yang membahas terkait 

bagaimana pengaruh intellectual capital dalam peningkatan kinerja perusahaan. 

Salah satu penelitian yang membahas terkait peran intellectual capital sebagai 

peningkatan kinerja perusahaan adalah penelitian yang dilakukan oleh L. M. Gogan 

dan A. Artene (2016). Penelitian yang memiliki judul “The Impact of Intellectual 

Capital on Organizational Performance” berikut melakukan penelitian mengenai 

bagaimana intellectual capital memberikan dampak signifikan terhadap 

peningkatan kinerja empat perusahaan distribusi air minum di Romania. Adapun 

Gogan dan Artene (2016) menetapkan tujuan utama dan tujuan spesifik pada 

penelitian sebagai berikut. 

 Tujuan utama penelitian : 
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1. Menentukan peran intellectual capital dalam perkembangan ekonomi dan 

finansial empat perusahaan distribusi air minum di Romania. 

2. Mengidentifikasi karakter penting intellectual capital guna memfasilitasi 

metodologi dalam mengelola intellectual capital. 

Tujuan spesifik penelitian : 

1. Menganalisa hubungan antara intellectual capital dengan kinerja empat 

perusahaan distribusi air minum di Romania. 

2. Melakukan tes korelasi antara variabel komponen intellectual capital 

dengan kinerja perusahaan. 

Langkah pertama yang dilakukan Gogan dan Artene (2016) adalah 

merancang model konseptual dari penelitian berdasarkan tiga independent variable 

meliputi human capital, structural capital, dan relational capital dan dependent 

variable meliputi organizational performance.  

 

Gambar 2. 1. Model Konseptual Intellectual Capital (Sumber : Gogan dan Artene, 

2016) 

 

 Untuk menjawab tujuan yang sudah ditetapkan dalam penelitian, Gogan dan 

Artene (2016) menetapkan empat hipotesis berdasarkan konseptual model yang 

telah dirancang. Adapun empat hipotesis dalam penelitian Gogan dan Artene (2016) 

adalah sebagai berikut. 
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Hipotesis 1 : Human Capital berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

Hipotesis 1 secara mendalam dijelaskan dalam rumus sebagai berikut : 

 

𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝛽0 + 𝛽1(𝐻𝐶) 

 

dengan :   

HC = Human Capital 

𝛽0, 𝛽1 = diharapkan menjadi parameter positif 

 

Hipotesis 2 : Structural Capital berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

Hipotesis 2 secara mendalam dijelaskan dalam rumus sebagai berikut : 

 

𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝛽0 + 𝛽1(𝑆𝐶) 

 

dengan : 

SC = Structural Capital 

𝛽0, 𝛽1 = diharapkan menjadi parameter positif 

 

Hipotesis 3 : Relational Capital berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

Hipotesis 3 secara mendalam dijelaskan dalam rumus sebagai berikut : 

 

𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝛽0 + 𝛽1(𝑅𝐶) 

 

dengan : 

RC = Relational Capital 

𝛽0, 𝛽1 = diharapkan menjadi parameter positif 
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Hipotesis 4 : Intellectual Capital berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

Hipotesis 4 secara mendalam dijelaskan dalam rumus sebagai berikut : 

 

𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝛽0 + 𝛽1(𝐼𝐶) 

 

dengan : 

IC = Intellectual Capital 

𝛽0, 𝛽1 = diharapkan menjadi parameter positif 

 

 Setelah menetapkan hipotesis dalam penelitan, Gogan dan Artene (2016) 

melakukan uji korelasi dengan menggunakan metode analisis statistik. Berikut 

merupakan hasil keseluruhan yang didapatkan dari uji korelasi antara komponen 

intellectual capital dengan kinerja perusahaan.  

 

Gambar 2. 2. Hasil Uji Korelasi Keseluruhan Komponen Penelitian Gogan dan 

Artene (Sumber : Gogan dan Artene, 2016) 
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 Dari hasil uji korelasi yang dilakukan Gogan dan Artene (2016), penelitian 

dilanjutkan dengan menjabarkan hasil uji korelasi dengan setiap hipotesis yang 

sudah ditetapkan sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. 

 

Gambar 2. 3. Hasil Uji Korelasi Hipotesis 1 Penelitian Gogan dan Artene (Sumber 

: Gogan dan Artene, 2016) 

 

 

Gambar 2. 4. Hasil Uji Korelasi Hipotesis 2 Penelitian Gogan dan Artene (Sumber 

: Gogan dan Artene, 2016) 

 

 

Gambar 2. 5. Hasil Uji Korelasi Hipotesis 3 Penelitian Gogan dan Artene (Sumber 

: Gogan dan Artene, 2016) 

 

 

Gambar 2. 6. Hasil Uji Korelasi Hipotesis 4 Penelitian Gogan dan Artene (Sumber 

: Gogan dan Artene, 2016) 
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 Berdasarkan hasil uji korelasi yang dilakukan Gogan dan Artene (2016), 

penelitian menghasilkan dua kesimpulan yang menjawab tujuan spesifik yang telah 

ditetapkan. Hasil penelitian pertama menyatakan bahwa intellectual capital 

memiliki hubungan terhadap keempat kinerja perusahaan distribusi air minum di 

Romania. Hal tersebut didapatkan dari hasil uji korelasi yang menyatakan bahwa 

setiap komponen yang ada pada intellectual capital memiliki korelasi yang baik 

sehingga kesimpulan kedua yang didapatkan dari penelitian adalah bahwa 

intellectual capital mempengaruhi peningkatan kinerja perusahaan. Adapun Gogan 

dan Artene (2016) memberikan tiga saran terkait penelitian lebih lanjut meliputi. 

1. Melakukan penelitian lebih lanjut terkait intellectual capital pada empat 

perusahaan distribusi air minum di Romania ke level departemen maupun 

level individu. 

2. Mengimplementasikan model intellectual capital baik sektor perusahaan 

sejenis maupun sektor perusahaan lainnya (misal : Informasi dan Teknologi, 

Manufaktur, Kesehatan, Pendidikan, dll.). 

3. Melakukan analisis korelasi lebih lanjut dengan menambahkan variabel 

lainnya seperti organizational competitiveness, subsidiaries 

competitiveness, dll. 

Merujuk pada hasil penelitian Gogan dan Artene (2016) dan saran yang diberikan 

pada penelitian (khususnya saran nomor 2), maka penelitian tugas akhir dapat 

dilakukan khususnya di PT. X sebagai objek amatan pada penelitian tugas akhir. 

Hal tersebut dikarenakan sudah banyak penelitian termasuk penelitian Gogan dan 

Artene (2016) yang menyatakan bahwa intellectual capital mempengaruhi 

peningkatan kinerja perusahaan sehingga perlu dilakukan pengukuran dan analisis 

terkait kinerja intellectual capital pada PT. X dengan menggunakan metode 

pengukuran kinerja intellectual capital yang sudah ada seperti metode Value Added 

Intellectual Coefficient (VAIC). 

 

2.4.   Model-Model Pengukuran Kinerja Intellectual Capital 

Intellectual capital didefinisikan sebagai ilmu bagaimana mempertahankan 

dan mengembangkan seluruh aktivitas proses bisnis suatu perusahaan yang terkait 

dengan intangible asset (Brooking, 1996). Dalam mempertahankan dan 
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mengembangkan intellectual capital pada perusahaan, terdapat beberapa model 

pengukuran kinerja intellectual capital yang dapat digunakan sebagai metode 

penelitian tugas akhir di PT. X. Stahle (2008) menjelaskan bahwa model 

pengukuran kinerja intellectual capital dapat dikategorikan kedalam dua kelompok 

utama yaitu model pengukuran kinerja yang berbasis pada penilaian moneter dan 

model pengukuran kinerja yang tidak berbasis pada penilaian moneter. Berikut ini 

merupakan penjelasan ringkas mengenai dua model basis non-moneter (MERITUM 

Guideline dan Danish Guideline) dan dua model basis moneter (Intangible Driven 

Earnings dan Value Added Intellectual Coefficient) yang dapat digunakan sebagai 

metode dalam melakukan pengukuran dan analisis kinerja intellectual capital di 

PT. X. 

 

2.4.1. MERITUM Guideline 

 Measuring Intangibles to Understand and Improve Innovation Management 

(MERITUM) Project merupakan suatu proyek yang dikelola oleh beberapa peneliti 

dari enam negara eropa (Guimon, 2009). Hasil yang didapatkan dari MERITUM 

Project merupakan sekumpulan langkah-langkah berbentuk panduan dalam 

melakukan pengukuran kinerja intellectual capital atau bisa disebut MERITUM 

Guideline. Guimon (2009) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa MERITUM 

Guideline memiliki tiga fase utama. Adapun tiga fase utama pada MERITUM 

Guideline adalah sebagai berikut. 

1. Identification 

Fase pertama pada MERITUM Guideline adalah melakukan identifikasi 

terkait hal-hal mengenai intangible yang diperlukan dalam mencapai tujuan 

strategis perusahaan. Strategis perusahaan nantinya akan dihubungkan 

dengan sumber daya dan aktivitas tidak berwujud (intangible resources dan 

intangible activities).  

2. Measurement 

Fase berikutnya setelah melakukan identifikasi adalah mendefinisikan 

indikator yang digunakan dalam pengukuran dari intangible resources 

maupun intangible activities. 

3. Action 
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Fase terakhir dari MERITUM Guideline adalah mengintegrasikan sistem 

manajemen dari intangible asset dan dikonversi kedalam rutinitas 

manajemen perusahaan. 

 

Gambar 2. 7. MERITUM Guidelines (Sumber : Guimon, 2009) 

 

 Guimon (2009) pada penelitiannya menjelaskan bahwa fokus utama 

pengukuran kinerja menggunakan MERITUM Guideline adalah bagaimana cara 

perusahaan melalui koneksi setiap intangible asset mencapai tujuan strategis 

perusahaan serta fokus pada penciptaan value kepada seluruh individu yang terlibat 

dalam perusahaan (stakeholder, shareholder, dll.). 

 

2.4.2.  Danish Guideline 

 Pada tahun 1998, Kementrian Sains, Teknologi dan Inovasi Danish 

(DMSTI) menginisiasi pengembangan pertama dari Danish Guideline (Rimmel, 

2004). Pengembangan model pengukuran kinerja Danish Guideline dilakukan 

dengan mengamati 17 perusahaan Danish. Tujuan utama dari riset yang dilakukan 

adalah untuk merancang pengukuran dan pengelolaan intellectual capital. Pada 

laman DMSTI (2003a) dijelaskan bahwa Danish Guideline sebagai model 

pelaporan intellectual capital mengidentifikasi model kedalam empat elemen. 
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Elemen-elemen tersebut meliputi knowledge narrative, management challenges, 

initiatives dan indicators. 

 

Gambar 2. 8. Danish Guidelines (Sumber : DMSTI, 2003a) 

 

 Dalam perkembangannya, DMSTI (2003b) merasa model yang sudah 

dirancang masih belum spesifik ditujukan ke knowledge resource yang ada pada 

perusahaan meliputi employees, customers, processes dan technologies. Hal 

tersebut dijadikan landasan oleh DMSTI (2003b) sebagai acuan dalam merancang 

model pelaporan intellectual capital Danish Guideline.  

 

Gambar 2. 9. Danish Guidelines Intellectual Capital Report (Sumber : DMSTI, 

2003b) 

 

 DMSTI (2003b) juga menjelaskan bahwa model Danish Guideline fokus 

pada bagaimana mengkomunikasikan pihak manajemen dan pengembangan 

perusahaan dalam bentuk indikator yang dapat dimengerti oleh setiap individu di 



22 

 

perusahaan. Oleh karena itu, Danish Guideline merupakan salah satu model 

pengukuran dan pelaporan kinerja intellectual capital yang mudah dimengerti oleh 

setiap individu di perusahaan karena pelaporan intellectual capital yang dirancang 

dari model eksisting sudah menjabarkan secara spesifik setiap kriteria evaluasi dari 

indikator kinerja intellectual capital. 

 

2.4.3. Intangible Driven Earnings (IDE) Model 

 Dikembangkan oleh Baruch Lev pada tahun 2001, Intangible Driven 

Earnings merupakan salah satu model pengukuran kinerja intellectual capital yang 

fokus metode terletak pada bagaimana efek ekonomi tak berwujud (economic effect 

of intangible). Lev (2001) menyatakan bahwa model yang dirancang memang 

murni fokus pada faktor ekonomi sehingga secara perumusan tidak melibatkan 

komponen pada intellectual capital. Namun, Lev (2001) menyatakan bahwa 

metode IDE mampu mengukur intellectual capital perusahaan melalui aspek 

ekonomi. Dalam perumusannya, Lev (2001) menjelaskan bahwa IDE membagi 

pengukuran kinerja kedalam tiga kategori. Berikut ini merupakan tiga kategori 

pengukuran kinerja yang ada dalam metode IDE. 

1. Financial Assets > Return on Financial Assets (RFA) 

2. Physical Assets > Return on Physical Assets (RPA) 

3. Intangible Assets > Intangible Driven Earnings (IDE) 
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Gambar 2. 10. Intangible Driven Earnings (Sumber : Stahle, 2008) 

  

 Lev (2001) menjelaskan bahwa fokus pengukuran kinerja intellectual 

capital yang dilakukan terletak pada pengukuran efek dari active intangible itu 

sendiri.  

 

2.4.4. Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) Model 

 Model Value Added Intellectual Coefficient atau VAIC merupakan metode 

pengukuran kinerja intellectual capital yang pertama kali dikembangkan oleh Ante 

Pulic diakhir tahun 1990-an. Pulic (2000) menyatakan bahwa metode VAIC 

didesain dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai value creation 

efficiency. Value creation efficiency didefinisikan sebagai tingkat efisiensi 

perusahaan dalam menciptakan suatu nilai baik dari tangible asset maupun 

intangible asset (Pulic, 2000). Penelitian yang dilakukan Pulic (2000, 2003 dan 

2005) dalam merancang metode VAIC fokus pada bagaimana efisiensi kinerja 

intellectual capital yang dimana efisiensi tersebut didefinisikan sebagai hubungan 

antara penciptaan value dengan penggunaan sumber dalam menciptakan produk 

dan layanan. Oleh karena itu, metode VAIC yang dirancang oleh Pulic (2003) 
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bertujuan untuk mengukur tingkat produktivitas penambahan value perusahaan 

berdasarkan efisiensi penggunaan intellectual resources atau intellectual capital. 

 Berdasarkan penelitian Stahle (2011), VAIC Model memiliki empat 

komponen dasar dan lima komponen efisiensi yang digunakan dalam pengukuran 

kinerja intellectual capital. Berikut ini merupakan empat komponen dasar pada 

VAIC Model. 

1. Value Added (VA) 

2. Human Capital (HC) 

3. Structural Capital (SC) 

4. Capital Employed (CE) 

Komponen dasar pertama adalah value added atau VA. Sesuai dengan 

metode VAIC, VA merupakan salah satu indikator paling objektif dalam mengukur 

kinerja intellectual capital perusahaan (Pulic, 2000). Dengan begitu komponen VA 

merupakan komponen yang mempertimbangkan output yang dihasilkan dalam 

penciptaan nilai tambah serta input yang dibutuhkan dalam penciptaan nilai tambah. 

Komponen dasar kedua adalah human capital atau HC. Salah satu faktor penting 

yang menjadi kunci pada VAIC model adalah bahwa dalam mengukur kinerja 

intellectual capital, sumber daya manusia yang ada pada perusahaan merupakan 

investasi bagi penciptaan nilai tambah itu sendiri (Pulic, 2004). Hal tersebut 

menyebabkan nilai HC pada VAIC model dianggap sebagai investasi intellectual 

capital perusahan dan bukan sebagai beban. Komponen dasar ketiga adalah 

structural capital atau SC. Dalam membangun nilai VA, VAIC model tentu 

melibatkan dua komponen dasar yaitu HC dan SC. SC merupakan komponen dasar 

yang mencakup seluruh nilai operasional yang dilakukan dalam proses penciptaan 

suatu nilai tambah. Oleh karena itu, SC dan HC memiliki proporsi nilai yang 

berbanding terbalik satu sama lain (Pulic, 2004). Komponen dasar terakhir adalah 

capital employed atau CE. Sesuai dengan tujuan VAIC model adalah untuk 

mengetahui informasi mengenai tingkat efisiensi penciptaan nilai baik dari tangible 

asset maupun intangible asset, tentu dalam mengukur kinerja intellectual capital, 

perusahaan perlu juga menggunakan aspek physical capital. Aspek tersebut 

tercakup dalam CE yang dimana direpresentasikan sebagai total ekuitas 

perusahaan. Selain empat komponen dasar, VAIC Model juga memiliki lima 
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komponen efisiensi. Berikut merupakan komponen efisiensi VAIC Model yang 

digunakan dalam pengukuran kinerja intellectual capital. 

1. Human Capital Efficiency (HCE) 

2. Structural Capital Efficiency (SCE) 

3. Capital Employed Efficiency (CEE) 

4. Intellectual Capital Efficiency (ICE) 

5. Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) 

Human capital efficiency atau HCE merupakan komponen efisiensi pertama 

pada metode VAIC yang mengindikasikan seberapa banyak  value added 

diciptakan dengan satu unit uang yang diinvestasikan pada karyawan. Structual 

capital efficiency atau SCE merupakan komponen efisiensi pada metode VAIC 

yang mengindikasikan seberapa besar structural capital yang dibagi dalam 

menciptakan value. Capital employed efficiency atau CEE merupakan komponen 

efisiensi pada metode VAIC yang mengindikasikan seberapa banyak value added 

diciptakan dengan satu unit physical capital sehingga CEE memberikan informasi 

mengenai tingkat efisiensi kinerja perusahaan dalam menciptakan suatu nilai pada 

tangible asset. Intellectual capital efficiency atau ICE merupakan komponen 

efisiensi yang memberikan informasi mengenai tingkat efisiensi kinerja perusahaan 

dalam menciptakan suatu nilai pada intangible asset. Value added intellectual 

coefficient atau VAIC merupakan komponen efisiensi akhir yang mengindikasikan 

kinerja intellectual capital perusahaan berdasarkan tingkat efisiensi perusahaan 

dalam menciptakan suatu nilai baik tangible asset maupun intangible asset. 
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Gambar 2. 11. Value Added Intellectual Coefficient (Sumber : Stahle, 2011) 

 

 Menurut penelitian Stahle (2011), dalam mengukur kinerja intellectual 

capital, VAIC model sebagai alat ukur menggunakan dua asumsi utama. Asumsi 

pertama pada penggunaan VAIC model adalah penciptaan nilai tambah (added 

value) pada perusahaan berdasarkan pada dua parameter yaitu penggunaan physical 

capital dan penggunaan intellectual capital. Asumsi kedua pada penggunaan VAIC 

model adalah  added value yang diciptakan untuk perusahaan secara penuh 

berhubungan dengan keseluruhan efisiensi perusahaan. Berdasarkan gambar 2.11 

mengenai metode VAIC, terdapat beberapa tahapan dalam penggunaan VAIC 

model sebagai pengukuran kinerja intellectual capital. Berikut ini merupakan tiga 

tahap metode VAIC. 

1. Tahap 1 Metode VAIC 

Tahap pertama penggunaan metode VAIC diawali dengan mencari serta 

menghitung empat komponen dasar penyusun VAIC Model. Komponen 

dasar pertama adalah value added (VA). Perhitungan komponen VA dapat 

dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

𝑉𝐴 = 𝑂𝑈𝑇 − 𝐼𝑁        (1) 
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dengan : 

OUT = Output atau sesuatu yang dihasilkan dalam penciptaan intellectual 

capital 

IN = Input atau sesuatu yang dibutuhkan dalam penciptaan intellectual 

capital 

 

Berdasarkan rumus tersebut, maka perhitungan komponen value added 

dengan menggunakan indikator keuangan pada laporan keuangan dapat 

dihitung lebih lanjut dengan rumus sebagai berikut. 

 

𝑉𝐴 = 𝑂𝑃 + 𝐸𝐶 + 𝐷 + 𝐴       (2) 

 

dengan : 

OP = Operating Profit (Laba Usaha, positif) 

EC = Employee Cost (Beban Karyawan, positif) 

D = Depreciation (Depresiasi, negatif) 

A = Amortization (Amortisasi, negatif) 

 

Komponen dasar kedua pada metode VAIC adalah human capital (HC). 

Sesuatu yang baru dari metode VAIC adalah dalam pengukuran kinerja 

intellectual capital, metode VAIC mempertimbangkan seluruh karyawan 

memiliki kontirbusi yang sama untuk kesuksesan perusahaan (Pulic, 2004). 

Hal tersebut menyebabkan beban karyawan pada metode VAIC tidak hanya 

dilihat sebagai kompensasi waktu, tapi juga kompensasi input pengetahuan 

sehingga human capital tidak lagi diperlakukan sebagai cost namun sebagai 

investment (Pulic, 2004). Perhitungan komponen HC dapat dilakukan 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

𝐻𝐶 = 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡       (3) 

 

Komponen dasar ketiga pada metode VAIC adalah structural capital (SC). 

Berdasarkan penelitian Pulic (2004), structural capital merupakan 
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dependent variable dalam penciptaan komponen VA bersamaan dengan 

human capital. Namun, structural capital memiliki proporsi yang terbalik 

dengan human capital. Oleh karena itu, perhitungan komponen SC dapat 

dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

𝑆𝐶 = 𝑉𝐴 − 𝐻𝐶        (4) 

 

dengan : 

VA = value added 

HC = human capital 

 

Komponen dasar keempat pada metode VAIC adalah capital employed 

(CE). Perhitungan komponen CE dapat dilakukan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut. 

 

𝐶𝐸 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠        (5) 

 

2. Tahap 2 Metode VAIC 

Tahap kedua penggunaan metode VAIC adalah dengan menghitung tiga 

komponen efisiensi terlebih dahulu. Tiga komponen efisiensi tersebut 

adalah Human Capital Efficiency (HCE), Structural Capital Efficiency 

(SCE) dan Capital Employed Efficiency (CEE). Berikut ini merupakan 

rumus yang dapat digunakan dalam menghitung tiga komponen efisiensi. 

 

𝐻𝐶𝐸 =
𝑉𝐴

𝐻𝐶
        (6) 

 

𝑆𝐶𝐸 =
𝑆𝐶

𝑉𝐴
         (7) 

 

𝐶𝐸𝐸 =
𝑉𝐴

𝐶𝐸
         (8) 

 

dengan : 
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HCE = Human Capital Efficiency 

SCE = Structural Capital Efficiency 

CEE = Capital Employed Efficiency 

VA = Value Added 

HC = Human Capital 

SC = Structural Capital 

CE = Capital Employed 

 

Sesuai dengan rumus yang telah dirancang oleh Pulic (2000), HCE 

mengindikasikan seberapa banyak  value added diciptakan dengan satu unit 

uang yang diinvestasikan pada karyawan. Selanjutnya adalah SCE yang 

mengindikasikan seberapa besar structural capital yang dibagi dalam 

menciptakan value. Terakhir adalah CEE yang mengindikasikan seberapa 

banyak value added diciptakan dengan satu unit physical capital. 

 

3. Tahap 3 Metode VAIC 

Setelah mendapatkan tiga komponen efisiensi, langkah selanjutnya adalah 

menghitung dua komponen efisiensi yang meliputi Intellectual Capital 

Efficiency (ICE) dan Value Added Intellectual Coefficient (VAIC). Berikut 

ini merupakan rumus yang dapat digunakan dalam menghitung ICE dan 

VAIC. 

 

𝐼𝐶𝐸 = 𝐻𝐶𝐸 + 𝑆𝐶𝐸        (9) 

 

𝑉𝐴𝐼𝐶 = 𝐶𝐸𝐸 + 𝐼𝐶𝐸        (10) 

 

 Pulic (2005) dalam penelitiannya di The European Union menjelaskan 

bahwa semakin tinggi nilai VAIC yang didapatkan, maka semakin baik kinerja 

perusahaan dalam merancang dan mengimplementasikan intellectual capital. 

Sejauh ini belum ada standar mengenai parameter kinerja VAIC. Namun, Ulum 

(2008) dalam penelitiannya telah merumuskan standar parameter dari perhitungan 
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nilai VAIC sesuai yang tertera pada tabel 2.3. Berikut merupakan parameter nilai 

VAIC yang dapat digunakan dalam penelitian tugas akhir. 

 

Tabel 2. 3. Parameter Nilai VAIC 

KATEGORI KETERANGAN 

Top Performers nilai VAIC diatas 3.00 

Good Performers nilai VAIC antara 2.00 - 2.99 

Common Performers nilai VAIC antara 1.5 - 1.99 

Bad Performers nilai VAIC dibawah 1.5 

(Sumber : Ulum, 2008) 

 

2.5.   Pemilihan Model Pengukuran Kinerja Intellectual Capital 

Model pengukuran kinerja intellectual capital dapat dikategorikan kedalam 

dua kategori yaitu model yang berbasis pada penilaian moneter dan model yang 

tidak berbasis pada penilaian moneter (Stahle, 2008). Setiap model pengukuran 

kinerja intellectual capital tentu memiliki beberapa kelebihan maupun kekurangan. 

Berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model 

pengukuran kinerja intellectual capital yang sudah dibahas pada sub-bab 2.4.  

 

2.5.1. Kelebihan dan Kekurangan MERITUM Guidelines 

 MERITUM Guideline merupakan model pengukuran kinerja intellectual 

capital yang dikembangkan pada MERITUM project yang dikelola dari beberapa 

peneliti dari enam negara eropa (Guimon, 2009). Mengacu pada penelitian Guimon 

(2009), MERITUM Guideline memiliki tiga fase utama yang terdiri dari fase 

identification, fase measurement dan fase action. Fokus utama dari pengukuran 

kinerja intellectual capital model MERITUM Guideline adalah bagaimana 

perusahaan melalui koneksi setiap intangible asset mencapai tujuan strategis 

perusahaan serta fokus pada penciptaan value kepada seluruh individu yang terlibat 

dalam perusahaan (Guimon, 2009). MERITUM Guideline sebagai model 

pengukuran kinerja intellectual capital tentu memiliki beberapa kelebihan maupun 

kekurangan.  
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Bukh (2003) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kelebihan yang 

dimiliki model pengukuran kinerja intellectual capital MERITUM Guideline 

adalah memiliki framework yang lebih mendalam dan literatur review yang lebih 

baik jika dibandingkan dengan model pengukuran kinerja intellectual capital 

Danish Guideline. Namun, Garcia-Ayuso (2003) yang merupakan salah satu 

anggota dari penyusunan MERITUM Guideline menyatakan bahwa masih terdapat 

kekurangan dari model pengukuran kinerja intellectual capital MERITUM 

Guideline jika dibandingkan dengan model pengukuran kinerja intellectual capital 

Danish Guideline. Kekurangan dari MERITUM Guideline menurut Garcia-Ayuso 

(2003) adalah model yang disajikan MERITUM Guideline lebih abstrak, terlalu 

teoritis, serta lebih sulit diterapkan pada perusahaan. Hal tersebut yang 

menyebabkan kelemahan utama MERITUM Guideline dimana kurangnya 

pemahaman pada model MERITUM Guideline tentu akan menimbulkan kesulitan 

dalam penerapannya di perusahaan.   

 

2.5.2.  Kelebihan dan Kekurangan Danish Guideline  

 Danish Guideline merupakan model pengukuran kinerja intellectual capital 

yang dikembangkan oleh The Danish Ministry of Science, Technology, and 

Innovation atau DMSTI pada awal tahun 2000-an (Rimmel, 2004). Pada awal 

pengembangan model pengukuran kinerja intellectual capital, DMSTI (2003a) 

mengidentifikasikan elemen pada model pengkuran kinerja intellectual capital 

kedalam empat elemen meliputi knowledge narrative, management challenges, 

initiatives dan indicators. Seiring dengan perkembangannya, DMSTI (2003b) 

mengembangkan kembali model pengukuran kinerja intellectual capital Danish 

Guideline agar dapat diimplementasikan dengan mudah pada perusahaan. Danish 

Guideline dikembangkan kembali menjadi lebih spesifik dengan membagi setiap 

evaluasi kedalam knowledge resource meliputi employees, customers, processes 

dan technologies (DMSTI, 2003b). Danish Guideline sebagai model pengukuran 

kinerja intellectual capital tentu memiliki beberapa kelebihan maupun kekurangan. 

 Kelebihan yang dimiliki oleh model pengukuran kinerja intellectual capital 

Danish Guideline adalah model ini sudah sangat lengkap sehingga mudah untuk 

diterapkan baik dalam pengelolaan maupun pelaporan intellectual capital (Sanchez, 



32 

 

2006). Guimon (2009) juga menambahkan bahwa salah satu kelebihan dari model 

pengukuran kinerja intellectual capital Danish Guideline adalah memiliki indikator 

yang fleksibel untuk diklasifikasikan dan diimplementasikan. Kelemahan dari 

model Danish Guideline adalah kurang mendalam dan belum terlalu teoritis jika 

dibandingkan dengan MERITUM Guideline (Bukh, 2003). Dengan klasifikasi 

model Danish Guideline yang fleksibel serta memerlukan data yang cukup banyak 

dan secara langsung melalui interview pemangku jabatan di perusahaan, hal 

tersebut juga menjadi salah satu kelemahan bagi peneliti tugas akhir dalam 

menggunakan model pengukuran kinerja intellectual capital Danish Guideline 

dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan interview. 

 

2.5.3.  Kelebihan dan Kekurangan Intangible Driven Earnings (IDE) Model 

 Intangible Driven Earnings merupakan model pengukuran kinerja 

intellectual capital yang dikembangkan pertama kali pada tahun 2001 oleh Baruch 

Lev. Secara konsep pengukuran kinerja, Lev (2001) memfokuskan pengukuran 

kinerja intellectual capital pada bagaimana efek ekonomi tak berwujud. Hal 

tersebut yang menyebabkan model pengukuran kinerja Intangible Driven Earnings 

murni memakai sektor ekonomi dalam mengukur pengaruhnya terhadap 

intellectual capital (Stahle, 2008). Lev (2001) menjelaskan bahwa Intangible 

Driven Earnings membagi pengukuran kinerja kedalam tiga kategori meliputi 

Return on Financial Assets (RFA), Return on Physical Assets (RPA) dan Intangible 

Driven Earnings (IDE). Intangible Driven Earnings sebagai model pengukuran 

kinerja intellectual capital tentu memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. 

 Stahle (2008) melakukan penelitian terkait analisis penggunaan model 

pengukuran kinerja intellectual capital pada perusahaan termasuk Intangible 

Driven Eearnings. Dalam penelitian yang dilakukan Stahle (2008) menyebutkan 

bahwa kelebihan yang dimiliki oleh model pengukuran kinerja intellectual capital 

Intangible Driven Earnings adalah data yang digunakan mudah untuk 

diidentifikasi. Hal tersebut dikarenakan pernyataan Stahle (2008) bahwa Intangible 

Driven Earnings merupakan model pengukuran kinerja intellectual capital yang 

murni menganalisis sektor ekonomi. Namun, hal tersebut juga menjadi kelemahan 

bagi Intangible Driven Earnings dikarenakan Lev (2001) pada pengembangannya 
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tidak menggunakan komponen intellectual capital sehingga banyak penelitian 

termasuk Stahle (2008) yang meragukan penggunaan model Intangible Driven 

Earnings dalam mengukur kinerja intellectual capital. Kelemahan lainnya yang 

dimiliki oleh model Intangible Driven Earnings adalah perumusan dari komponen 

RPA (Stahle, 2008). Hal tersebut dikarenakan sulit untuk menentukan bagaimana 

cara menghitung RPA pada perusahaan (Stahle, 2008). 

 

2.5.4.  Kelebihan dan Kekurangan Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) 

Model 

 Value Added Intellectual Coefficient atau VAIC merupakan model 

pengukuran kinerja intellectual capital yang dikembangkan pertama kali oleh Ante 

Pulic diakhir tahun 1990-an. Fokus utama pada model pengukuran kinerja 

intellectual capital VAIC adalah memberikan informasi mengenai tingkat efisiensi 

kinerja perusahaan dalam menciptakan suatu nilai baik tangible asset maupun 

intangible asset atau bisa disebut sebagai value creation efficiency (Pulic, 2000). 

Pulic (2000) menjelaskan bahwa metode VAIC memiliki empat komponen dasar 

dan lima komponen efisiensi. VAIC sebagai model pengukuran kinerja intellectual 

capital tentu memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. 

 Salah satu penelitian yang membahas detil mengenai metode VAIC adalah 

Stahle (2011) yang berjudul “Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) : A 

Critical Analysis”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Stahle (2011) menyatakan 

bahwa kelebihan yang dimiliki oleh metode VAIC  dalam mengukur kinerja 

intellectual capital adalah penggunaan data yang relatif mudah. Hal tersebut 

dikarenakan rumus dan komponen penyusun metode VAIC menggunakan data 

yang ada pada laporan keuangan perusahaan sebagai alat ukur kinerja intellectual 

capital (Stahle, 2011). Kelebihan lainnya yang dimiliki metode VAIC adalah 

mudah untuk diajarkan dan diimplementasikan pada perusahaan baik skala kecil 

maupun skala besar (Stahle, 2011). Adapun kekurangan dari metode VAIC adalah 

pengukuran kinerja intellectual capital perusahaan tidak secara langsung diukur 

pada elemen-elemen intellectual capital namun menggunakan elemen finansial 

sehingga yang diukur fokus pada efisiensi kinerja intellectual capital (Stahle, 

2011).  
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 Berdasarkan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari model 

pengukuran kinerja intellectual capital, peneliti pada tugas akhir memilih 

menggunakan metode Value Added Intellectual Coefficient atau VAIC sebagai 

metode yang digunakan dalam melakukan pengukuran dan analisis kinerja 

intellectual capital di PT. X. Alasan pertama penggunaan metode VAIC pada 

penelitian tugas akhir adalah karena metode VAIC mudah untuk diimplementasikan 

di perusahaan baik skala kecil maupun skala besar. Dengan laporan keuangan PT. 

X yang sudah terstruktur dengan baik dan mudah didapatkan, maka pengukuran 

kinerja intellectual capital menggunakan metode VAIC berikut dapat 

diimplementasikan dengan cepat pada PT. X. Hal tersebut juga menjadikan alasan 

peneliti menggunakan metode VAIC adalah agar PT. X kedepannya dapat 

mengukur kinerja intellectual capital sehingga PT. X mengetahui tingkat efisiensi 

kinerja intellectual capital pada perusahaan dan mengetahui langkah apa saja yang 

perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja intellectual capital.  

 

2.6.   Manajemen Kinerja 

Istilah kinerja di dunia sudah dikenal pada masa kekaisaran dinasti Wei 

tahun 221-265 Masehi (Armstrong, 2009). Kinerja sendiri merupakan suatu hal 

yang dicapai oleh seseorang atau organisasi (Armstrong dan Baron, 2005). 

Armstrong dan Baron (2005) juga menjelaskan bahwa dalam memahami kinerja, 

proses dalam menghasilkan kinerja juga perlu diperhatikan karena proses juga 

merupakan bagian dari kinerja itu sendiri. Definisi lain mengenai kinerja 

merupakan sekumpulan proses yang mendorong seseorang ataupun organisasi 

untuk mengambil tindakan yang tepat untuk menghasilikan performansi yang baik 

di masa yang akan datang baik secara individu maupun secara organisasi (Lebas 

dan Euske, 2004). Ketika ingin mencapai kinerja yang baik, tentu diperlukan proses 

pengelolaan terkait kinerja itu sendiri yang disebut manajemen kinerja (Armstrong 

dan Baron, 1998).  

 Manajemen kinerja merupakan suatu kumpulan strategi yang 

menghubungkan seluruh aktivitas organisasi dalam lingkup kebijakan sumber daya 

manusia, budaya, gaya dan sistem komunikasi (Institute of Personel Management, 
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1992). Armstrong dan Baron (1998) juga memberikan definisi dimana manajemen 

kinerja merupakan proses yang berkontribusi terhadap efektivitas manajemen 

individu dan tim guna mencapai kinerja terbaik organisasi. Cheng dkk. (2005) 

menambahkan bahwa dalam lingkup perusahaan, manajemen kinerja merupakan 

proses mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengembangkan kinerja karyawan 

yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis 

perusahaan. Berikut ini merupakan tujuan dari manajemen kinerja (Cheng, 2005). 

1. Membantu tercapainya dan peningkatan standar kinerja di setiap level 

perusahaan dari level individu hingga level korporat. 

2. Membantu perusahaan dalam mengidentifikasi pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan proses bisnis 

perusahaan. 

3. Membantu perusahaan untuk bergerak sesuai dengan tujuan dan sasaran 

strategis yang telah ditentukan. 

4. Membantu perusahaan untuk memberikan feedback terkait kinerja yang 

telah diperoleh sehingga dapat dilakukan evaluasi dan pengembangan 

berkelanjutan. 

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan oleh Cheng (2005), manajemen 

kinerja memiliki lima komponen utama yang terhubung antara satu dengan yang 

lainnya. Berikut ini merupakan lima komponen utama penyusun manajemen kinerja 

(Cheng, 2005).  

1. Planning 

Komponen pertama manajemen kinerja merupakan proses penetapan tujuan 

dan sasaran strategis bagi perusahaan. Setelah menetapkan tujuan dan 

sasaran strategis, perusahaan tentu perlu merancang bagaimana cara 

memahamkan tujuan dan sasaran strategis perusahaan ke setiap level di 

perusahaan. Selain itu pada komponen ini, perusahaan juga melakukan 

proses perancangan mengenai pengukuran kinerja baik individu maupun 

korporat terkait pencapaiannya kearah tujuan dan sasaran strategis. 

2. Monitoring 

Komponen kedua manajemen kinerja merupakan proses dimana 

dilakukannya kontrol melalui pengukuran kinerja itu sendiri. Pengukuran 
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kinerja yang dilakukan harapannya akan menghasilkan feedback bagi 

elemen yang diukur. Hasil dari pengukuran kinerja tersebut akan dijadikan 

acuan dalam melakukan evaluasi terkait kinerja perusahaan di setiap level 

perusahaan. 

3. Developing 

Komponen ketiga manajemen kinerja merupakan proses tindak lanjut dari 

evaluasi terkait kinerja perusahaan. Komponen berikut bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara mencari solusi pada kinerja 

yang buruk serta meningkatkan dan mempertahankan kinerja yang baik. 

4. Rating 

Komponen keempat manajemen kinerja merupakan proses dimana 

mengumpulkan seluruh data kinerja perusahaan dengan tujuan mengetahui 

kinerja keseluruhan perusahaan disemua level perusahaan. Komponen 

berikut akan dijadikan acuan dalam merancang dan menetapkan 

pengukuran kinerja yang akan datang. 

5. Rewarding 

Komponen kelima manajemen kinerja merupakan proses memberikan 

penghargaan di setiap level perusahaan yang menghasilkan kinerja yang 

baik sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis perusahaan. 
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Gambar 2. 12. Komponen Kunci Manajemen Kinerja (Sumber : Cheng, 2005) 

 

 Mengacu pada penjelasan terkait komponen manajemen kinerja oleh Cheng 

(2005), penelitian tugas akhir berikut melakukan komponen 2 yaitu monitoring. Hal 

tersebut dikarenakan tujuan dari penelitian tugas akhir adalah melakukan 

pengukuran dan analisis kinerja intellectual  capital di PT. X menggunakan metode 

Value Added Intellectual Coefficient. 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai alur dari pengerjaan penelitian tugas 

akhir yang akan disajikan dalam bentuk flowchart penelitian. Flowchart penelitian 

tugas akhir diawali dari pengumpulan data dan landasan terkait pengukuran kinerja 

intellectual capital sampai pelaksanaan pengukuran dan analisis hasil pengukuran 

kinerja intellectual capital pada PT. X. 

 

3.1.   Flowchart Penelitian 

Berikut ini merupakan tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian tugas 

akhir. 

 

Gambar 3. 1. Flowchart Penelitian Tugas Akhir 
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3.2.   Penjelasan Flowchart Penelitian 

 Berikut ini merupakan penjelasan mengenai tahap-tahap yang dilakukan 

dalam penelitian tugas akhir. Metodologi penelitian tugas akhir yang dipaparkan 

dalam bentuk flowchart pada sub-bab 3.1. menjelaskan bahwa terdapat 4 tahap 

dalam melakukan penelitian tugas akhir. Tahap-tahap tersebut meliputi tahap 

pengumpulan data intellectual capital, tahap pengukuran kinerja intellectual 

capital menggunakan metode VAIC, tahap analisis hasil pengukuran kinerja 

intellectual capital, serta tahap kesimpulan dan saran. Berikut ini merupakan 

penjelasan setiap tahap yang dilakukan dalam penelitian tugas akhir : 

 

3.2.1.  Tahap Pengumpulan Data Intellectual Capital 

 Pada tahap ini, terdapat dua proses yang akan dilakukan meliputi proses 

pengumpulan data perusahaan yang diperlukan dalam penelitian tugas akhir serta 

tahap 1 dalam pengukuran kinerja intellectual capital menggunakan metode Value 

Added Intellectual Coefficient (VAIC). 

1. Pengumpulan Data Perusahaan 

Pada proses ini, dilakukan pengumpulan data-data yang diperlukan dalam 

melakukan penelitian tugas akhir. Seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab 

2.4. mengenai metode Value Added Intellectual Coefficient bahwa data 

intellectual capital yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja berdasarkan 
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komponen yang ada pada metode VAIC. Oleh karena itu, diperlukan data pada 

laporan keuangan PT. X yang berkaitan dengan komponen dasar dan komponen 

efisiensi dari metode VAIC. Berikut ini merupakan data laporan keuangan yang 

diperlukan sesuai dengan komponen perhitungan dari pada metode Value Added 

Intellectual Coefficient. 

a. Goodwill dan Intangible Assets 

b. Value Added (VA) 

1. Total Revenue  

2. Total Cost of Revenue (yang belum dikurangi beban karyawan) 

3. Nilai Depresiasi 

4. Nilai Amortisasi 

c. Human Capital (HC) 

1. Beban Tenaga Kerja (Labor) 

2. Gaji, Upah, dan Kesejahteraan Karyawan 

3. Perjalanan Dinas 

4. Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan 

5. Jasa Profesional 

d. Capital Employed (CE) 

1. Total Ekuitas 

e. Structural Capital (SC) 

1. Total Cost of Revenue yang sudah dikurangi beban karyawan  

Sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam menunjang penelitian tugas 

akhir terkait pengukuran kinerja dan analisis intellectual capital dengan 

menggunakan metode Value Added Intellectual Coefficient (VAIC), Maka laporan 

keuangan yang dibutuhkan adalah laporan keuangan PT. X dari tahun 2015 sampai 

tahun 2019. Data yang dikumpulkan dari laporan keuangan akan diolah sesuai 

dengan komponen-komponen yang ada pada metode VAIC. 

2. Tahap 1 Metode VAIC ( Pengumpulan Data Value Added) 

Pada proses ini sudah memasuki pengukuran kinerja intellectual capital 

tahap pertama dalam metode VAIC. Tahap pertama berikut merupakan proses 

mengumpulkan data value added yang dibutuhkan dalam perhitungan VAIC. 
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Data perhitungan pertama yang dibutuhkan adalah value added (VA). Sesuai 

pada sub-bab 2.4 terkait metode yang digunakan, VA didapatkan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

𝑉𝐴 = 𝑂𝑃 + 𝐸𝐶 + 𝐷 + 𝐴       (2) 

 

dengan : 

OP = Operating Profit (Laba Usaha, positif) 

EC = Employee Cost (Beban Karyawan, positif) 

D = Depreciation (Depresiasi, negatif) 

A = Amortization (Amortisasi, negatif) 

 

Dari rumus tersebut, dapat disimpulkan bahwa data yang diperlukan untuk 

menedapatkan VA adalah data terkait laba usaha PT. X, beban karyawan pada 

PT. X yang meliputi seluruh biaya yang terkait dengan karyawan mulai dari 

gaji sampai biaya pengembangan karyawan, serta nilai depresiasi dan 

amortisasi pada PT. X di setiap tahunnya. Data perhitungan kedua yang 

dibutuhkan adalah human capital (HC). HC didapatkan dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

 

𝐻𝐶 = 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡       (3) 

 

Dari rumus tersebut, dapat disimpulkan bahwa HC memerlukan data terkait 

keseluruhan biaya karyawan yang diinvestasikan perusahaan setiap tahunnya. 

Data perhitungan ketiga yang dibutuhkan adalah structural capital (SC). SC 

merupakan seluruh biaya value added yang dikurangin dengan biaya human 

capital sehingga untuk menentukan SC adalah dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

𝑆𝐶 = 𝑉𝐶 − 𝐻𝐶        (4) 
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Data perhitungan keempat yang dibutuhkan adalah capital employed (CE). 

Sesuai dengan definisinya, maka data yang diperlukan terkait CE adalah 

sebagai berikut  

 

𝐶𝐸 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠       (5) 

 

Seluruh data perhitungan pada tahap 1 metode VAIC dihitung sesuai 

dengan jumlah tahun yang ditetapkan. Oleh karena itu, baik data VA, HC, SC 

dan CE dihitung berdasarkan data laporan keuangan PT. X tahun 2015-2019. 

Data yang digunakan dalam perhitungan harus menggunakan data realisasi, 

bukan data program atau rencana tahunan. Hal tersebut dikarenakan penelitian 

bertujuan mengetahui hasil pengukuran kinerja intellectual capital PT. X 

secara nyata (real) sehingga data yang digunakan adalah data realisasi tahunan. 

Data yang didapatkan pada komponen dasar, selanjutnya akan menjadi bahan 

dalam menghitung komponen efisiensi. 

 

3.2.2. Tahap Pengukuran Kinerja Intellectual Capital Menggunakan Metode 

VAIC 

Pada tahap ini, terdapat dua proses yang akan dilakukan meliputi tahap 2 

pada pengukuran kinerja intellectual capital dan tahap 3 pengukuran kinerja 

intellectual capital menggunakan metode Value Added Intellectual Coefficient. 

1. Tahap 2 Metode VAIC 

Pada proses ini dilakukan tahap 2 pada pengukuran kinerja intellectual 

capital menggunakan metode VAIC. Setelah mendapatkan data terkait value 

added (VA), human capital (HC), structural capital (SC) dan capital employed 

(CE), langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan terkait Human 

Capital Efficiency (HCE), Structural Capital Efficiency (SCE) dan Capital 

Employed Efficiency (CEE). Berikut ini merupakan rumus yang digunakan 

dalam perhitungan HCE, SCE dan CEE. 

 

𝐻𝐶𝐸 =
𝑉𝐴

𝐻𝐶
         (6) 
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𝑆𝐶𝐸 =
𝑆𝐶

𝑉𝐴
         (7) 

 

𝐶𝐸𝐸 =
𝑉𝐴

𝐶𝐸
         (8) 

 

dengan : 

HCE = Human Capital Efficiency 

SCE = Structural Capital Efficiency 

CEE = Capital Employed Efficiency 

VA = Value Added 

HC = Human Capital 

SC = Structural Capital 

CE = Capital Employed 

 

Seluruh data perhitungan pada tahap 2 pengukuran kinerja intellectual 

capital metode VAIC juga dihitung sesuai dengan jumlah tahun yang ditetapkan 

yaitu menggunakan laporan keuangan PT. X tahun 2015-2019. Ketiga data 

komponen efisiensi akan menjadi bahan yang akan diolah dalam perhitungan 

komponen efisiensi ICE dan VAIC. 

 

2. Tahap 3 Metode VAIC 

Pada proses ini setelah mendapatkan HCE, SCE dan CEE, langkah 

berikutnya adalah menentukan Intellectual Capital Efficiency (ICE). ICE pada 

metode VAIC dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

𝐼𝐶𝐸 = 𝐻𝐶𝐸 + 𝑆𝐶𝐸        (9) 

 

Setelah mendapatkan ICE setiap tahunnya, langkah terakhir pada 

perhitungan pengukuran kinerja intellectual capital PT. X adalah menentukan 

Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut. 
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𝑉𝐴𝐼𝐶 = 𝐶𝐸𝐸 + 𝐼𝐶𝐸       (10) 

 

VAIC yang telah ditentukan dari laporan tahunan PT. X tahun 2015-2019 

akan menjadi hasil akhir dari pengukuran kinerja intellectual capital 

menggunakan metode VAIC. VAIC tersebut yang akan menjadi indikator akhir 

dalam menentukan kinerja intellectual capital PT. X. 

 

3.2.3. Tahap Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Intellectual Capital 

Pada tahap ini, dilakukan proses analisis dimulai dari analisis setiap 

komponen yang ada pada metode value added intellectual coefficient meliputi 

komponen dasar dan komponen efisiensi. Analisis komponen dasar dilakukan 

dengan memberikan hasil perhitungan terhadap setiap komponen dasar pada tahun 

2015 sampai tahun 2019 dan dilanjutkan dengan analisis perbandingan dari setiap 

komponen dasar untuk mengetahui pengaruh kinerja intellectual capital perusahaan 

terhadap kinerja keseluruhan perusahaan. Analisis tersebut yang menjadi 

kesimpulan akhir dalam mengukur kinerja intellectual capital PT. X. Komponen 

dasar tersebut yang akan menjadi data olahan dalam mengukur efisiensi PT. X. 

Analisis berikutnya adalah analisis komponen efisiensi dimulai dari analisis 

hasil perhitungan komponen efisiensi dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dan 

dilanjutkan dengan penentuan ranking terkait kinerja intellectual capital 

perusahaan dalam lima tahun terakhir. Tahap analisis diakhiri dengan pemberian 

evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja intellectual capital pada PT. X 

kedepannya guna meningkatkan kinerja intellectual capital perusahaan di tahun-

tahun berikutnya.  

 

3.2.4.  Tahap Kesimpulan dan Saran 

 Pada tahap ini, setelah dilakukan analisis hasil pengukuran kinerja 

intellectual capital PT. X, didapatkan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

tugas akhir. Kesimpulan yang diberikan pada penelitian tugas akhir harus 

menjawab tujuan yang sudah ditetapkan dan saran yang diberikan ditujukan kepada 
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PT. X maupun penelitian tugas akhir selanjutnya yang akan meneruskan penelitian 

tugas akhir ini. 
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BAB 4 

PENGUKURAN KINERJA INTELLECTUAL CAPITAL 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengukuran kinerja intellectual 

capital di PT. X dengan menggunakan metode value added intellectual coefficient 

mulai dari pengumpulan data yang diperlukan dalam pengukuran kinerja 

intellectual capital hingga tahap-tahap pengukuran kinerja intellectual capital yang 

sesuai dengan tahapan pada metode value added intellectual coefficient.  

 

4.1. Pengumpulan Data Laporan Keuangan 

 Sesuai dengan metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja 

intellectual capital pada PT. X yaitu metode value added intellectual coefficient, 

data yang diperlukan dalam melakukan pengukuran kinerja intellectual capital pada 

PT. X menggunakan laporan keuangan PT. X. Adapun laporan keuangan yang 

digunakan dalam melakukan pengukuran kinerja intellectual capital pada PT. X 

adalah laporan keuangan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Tujuan penggunaan 

laporan keuangan PT. X dari tahun 2015 sampai tahun 2019 adalah untuk 

mengetahui perkembangan dan rekam jejak dari kinerja intellectual capital pada 

PT. X selama 5 tahun. Laporan keuangan PT. X dapat diakses secara daring melalui 

website resmi PT. X. Berikut ini merupakan ikhtisar keuangan PT. X dari tahun 

2015 sampai tahun 2019 yang digunakan dalam melakukan pengukuran kinerja 

intellectual capital pada PT. X. 

 

Tabel 4. 1. Ikhtisar Keuangan PT. X tahun 2015-2019 

IKHTISAR KEUANGAN (RP.JUTA) PT. X 

KETERANGAN 2015 2016 2017 2018 2019 

I. LAPORAN POSISI KEUANGAN 

Aset      

Jumlah Aset 

Lancar 
10.538.704 10.373.159 13.801.819 16.007.686 16.658.531 

Jumlah Aset 

Tidak Lancar 
27.614.415 33.853.737 35.161.684 35.148.205 63.148.536 
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IKHTISAR KEUANGAN (RP.JUTA) PT. X 

KETERANGAN 2015 2016 2017 2018 2019 

Jumlah Aset 38.153.119 44.226.896 48.963.503 51.155.891 79.807.067 

Liabilitas dan 

Ekuitas 
     

Jumlah 

Liabilitas 

Jangka Pendek 

6.599.190 8.151.673 8.803.577 8.202.838 12.240.252 

Jumlah 

Liabilitas 

Jangka 

Panjang 

4.113.131 5.500.831 9.720.874 10.216.757 31.674.891 

Jumlah 

Liabilitas 
10.712.321 13.652.504 18.524.451 18.419.595 43.915.143 

Jumlah 

Ekuitas 
27.440.798 30.574.392 30.439.052 32.736.296 33.891.924 

Jumlah 

Liabilitas dan 

Ekuitas 

38.153.119 44.226.896 48.963.503 51.155.891 77.807.067 

II. LAPORAN LABA RUGI 

Pendapatan 26.948.005 26.134.306 27.813.664 30.687.626 40.368.107 

Beban Pokok 

Pendapatan 

(16.302.00

8) 

(16.278.43

4) 

(19.854.06

5) 

(21.357.09

6) 

(27.654.12

4) 

Laba Kotor 10.645.997 9.855.872 7.959.599 9.330.530 12.713.983 

Beban 

Penjualan 
(2.658.737) (2.719.373) (2.411.723) (2.237.003) (3.084.107) 

Beban Umum 

dan 

Administrasi 

(2.087.885) (2.163.085) (2.421.984) (2.320.262) (3.536.797) 

Penghasilan 

Operasi 

Lainnya 

46.158 253.699 218.067 107.374 91.964 
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IKHTISAR KEUANGAN (RP.JUTA) PT. X 

KETERANGAN 2015 2016 2017 2018 2019 

Penghasilan 

Keuangan 
241.076 183.773 168.673 181.973 217.823 

Beban 

Keuangan 
(370.005) (363.493) (756.448) (959.259) (3.205.298) 

Bagian Laba 

Bersih Entitas 

Asosiasi 

34.321 37.229 (9.637) 1.607 (1.793) 

Laba Sebelum 

Pajak 

Penghasilan 

5.850.925 5.084.622 2.746.547 4.104.960 3.195.775 

Beban Pajak 

Penghasilan 
(1.325.483) (549.585) (703.520) (1.019.255) (824.542) 

Laba Bersih 

Tahun 

Berjalan 

4.525.442 4.535.037 2.043.027 3.085.705 2.371.233 

III. LAPORAN ARUS KAS 

Arus Kas dari 

Aktivitas 

Operasi 

7.288.587 5.180.011 2.745.187 4.462.461 5.608.931 

Arus Kas dari 

Aktivitas 

Investasi 

(5.592.271) (5.529.207) (3.490.036) (1.789.552) 
(17.160.54

8) 

Arus Kas dari 

Aktivitas 

Pendanaan 

(2.658.247) (780.378) 1.548.165 (1.064.938) 10.284.852 

Kenaikan 

(Penurunan) 

Neto Kas dan 

Setara Kas 

(961.931) (1.129.574) 803.316 1.607.971 (1.266.765) 
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IKHTISAR KEUANGAN (RP.JUTA) PT. X 

KETERANGAN 2015 2016 2017 2018 2019 

Kas dan Setara 

Kas pada Awal 

Tahun 

4.925.950 3.964.019 2.834.445 3.637.761 5.245.732 

Kas dan 

Setara Kas 

pada Akhir 

Tahun 

3.964.019 2.834.445 3.637.761 5.245.732 3.978.967 

(Sumber : https://sig.id/, 2020) 

  

4.2. Perhitungan Komponen Dasar Metode VAIC 

  Metode value added intellectual coefficient merupakan metode pengukuran 

kinerja intellectual capital yang bertujuan untuk melihat tingkat efisiensi suatu 

perusahaan dalam menciptakan suatu nilai baik dari tangible asset maupun 

intangible asset (Pulic, 2000). Sesuai dengan metodenya, value added intellectual 

coefficient memiliki komponen dasar sebagai alat ukur kinerja intellectual capital. 

Berikut ini merupakan perhitungan dari komponen dasar yang ada pada metode 

value added intellectual coefficient. 

 

4.2.1. Perhitungan Komponen Value Added (VA) 

 Value added atau VA merupakan salah satu komponen pada metode value 

added intellectual coefficient yang paling objektif dalam mengukur kinerja 

intellectual capital perusahaan (Pulic, 2004). Dengan menggunakan rumus yang 

dirancang oleh Ante Pulic (2000), berikut ini merupakan contoh perhitungan dari 

komponen dasar value added menggunakan data laporan keuangan PT. X pada 

tahun 2015. 

 

𝑉𝐴(2015) = 𝑂𝑃(2015) + 𝐸𝐶(2015) + 𝐷(2015) + 𝐴(2015) 

𝑉𝐴(2015) = 𝑅𝑝. 5.850.925 + 𝑅𝑝. 2.923.079 + (𝑅𝑝. 130.325) 

𝑉𝐴(2015) = 𝑅𝑝. 8.643.679 (Rp. Juta) 

https://sig.id/
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Berdasarkan laporan keuangan PT. X tahun 2015 sampai tahun 2019, 

berikut ini merupakan perhitungan dari komponen dasar VA. 

  

Tabel 4. 2. Perhitungan Value Added PT. X tahun 2015-2019 

VALUE ADDED (VA) CALCULATION (Rp. JUTA) 

TAHUN OP (Laba Usaha) C (Tenaga Kerja) 
D + A (Depresiasi & 

Amortisasi) 
Nilai VA 

2015 
Rp             

5.850.925 

Rp             

2.923.079 

Rp                              

(130.325,00) 

Rp              

8.643.679 

2016 
Rp             

5.084.622 

Rp             

2.978.103 

Rp                              

(161.629,00) 

Rp              

7.901.096 

2017 
Rp             

2.746.547 

Rp             

3.129.381 

Rp                              

(199.753,00) 

Rp              

5.676.175 

2018 
Rp             

4.104.960 

Rp             

2.910.356 

Rp                              

(172.600,00) 

Rp              

6.842.716 

2019 
Rp             

3.195.775 

Rp             

4.487.992 

Rp                              

(557.750,00) 

Rp              

7.126.017 

 

4.2.2. Perhitungan Komponen Human Capital (HC) 

 Human capital atau HC merupakan salah satu komponen dasar pada metode 

value added intellectual coefficient. Komponen HC merupakan salah satu 

komponen penting karena dalam metode VAIC, human capital dianggap sebagai 

suatu nilai investasi bukan suatu beban untuk perusahaan (Pulic, 2004). Hal tersebut 

menyebabkan metode VAIC mempertimbangkan seluruh karyawan memiliki 

kontirbusi yang sama untuk kesuksesan perusahaan (Pulic, 2004). Selain human 

capital, terdapat komponen keuangan depresiasi dan amortisasi sebagai input pada 

perhitungan value added atau VA. Berdasarkan laporan keuangan PT. X tahun 2015 

sampai tahun 2019, berikut ini merupakan perhitungan dari komponen dasar HC 

serta komponen keuangan depresiasi dan amortisasi. 
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Tabel 4. 3. Perhitungan Human Capital dan Depresiasi & Amortisasi PT. X tahun 

2015-2019 

RINCIAN HUMAN CAPITAL DAN DEPRESIASI & AMORTISASI (RP. JUTA) PT. X 

KETERANGAN 2015 2016 2017 2018 2019 

BEBAN POKOK 

PENDAPATAN 
     

Tenaga Kerja 1.402.508 1.534.007 1.487.792 1.201.875 2.253.967 

BEBAN PENJUALAN      

Gaji, Upah, dan 

Manfaat 
185.503 174.758 197.313 216.232 338.751 

Perjalanan Dinas 17.180 18.844 16.022 22.194 25.439 

Penelitian, 

Pengembangan, Jasa 

Profesional 

1.304 2.805 10.358 7.126 27.369 

Depresiasi dan 

Amortisasi 
(7.231) (9.060) (10.975) (10.251) (10.754) 

BEBAN UMUM DAN 

ADMINISTRASI 
     

Gaji, Upah, 

Kesejahteraan dan 

Bonus Direksi 

1.131.438 1.061.095 1.181.706 1.102.854 1.573.459 

Jasa Profesional 75.932 81.936 96.904 254.157 198.766 

Perjalanan Dinas 63.940 72.729 91.631 73.441 40.112 

Pendidikan, Latihan 

dan Pengembangan 
45.274 31.929 47.655 32.477 30.129 

Depresiasi dan 

Amortisasi 
(123.094) (152.569) (188.778) (162.349) (546.996) 

TOTAL HUMAN 

CAPITAL 
2.923.079 2.978.103 3.129.381 2.910.356 4.487.992 

TOTAL DEPRESIASI 

DAN AMORTISASI 
(130.325) (161.629) (199.753) (172.600) (557.750) 

(Sumber : https://sig.id/, 2020) 

https://sig.id/
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4.2.3. Perhitungan Komponen Structural Capital (SC) 

 Structural capital atau SC merupakan salah satu komponen dasar pada 

metode value added intellectual coefficient. Berdasarkan penelitian Pulic (2004), 

structural capital merupakan dependent variable dalam penciptaan komponen VA 

bersamaan dengan human capital. Namun, structural capital memiliki proporsi 

yang terbalik dengan human capital. Dengan menggunakan rumus yang dirancang 

oleh Ante Pulic (2000), berikut ini merupakan contoh perhitungan dari komponen 

dasar structural capital menggunakan data laporan keuangan PT. X pada tahun 

2015. 

 

𝑆𝐶(2015) = 𝑉𝐴(2015) − 𝐻𝐶(2015) 

𝑆𝐶(2015) = 𝑅𝑝. 8.643.679 − 𝑅𝑝. 2.923.079 

𝑆𝐶(2015) = 𝑅𝑝. 5.720.600 (Rp.Juta) 

 

Berdasarkan laporan keuangan PT. X tahun 2015 sampai tahun 2019, 

berikut ini merupakan perhitungan dari komponen dasar SC. 

 

Tabel 4. 4. Perhitungan Structural Capital PT. X tahun 2015-2019 

STRUCTURAL CAPITAL (SC) CALCULATION (Rp. JUTA) 

TAHUN Nilai VA Nilai HC Nilai SC 

2015 
Rp             

8.643.679 

Rp             

2.923.079 

Rp                                   

5.720.600 

2016 
Rp             

7.901.096 

Rp             

2.978.103 

Rp                                   

4.922.993 

2017 
Rp             

5.676.175 

Rp             

3.129.381 

Rp                                   

2.546.794 

2018 
Rp             

6.842.716 

Rp             

2.910.356 

Rp                                   

3.932.360 

2019 
Rp             

7.126.017 

Rp             

4.487.992 

Rp                                   

2.638.025 
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4.3. Perhitungan Komponen Efisiensi Metode VAIC 

 Setelah melakukan perhitungan pada komponen dasar metode value added 

intellectual coefficient, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan dalam mengukur 

kinerja intellectual capital pada PT. X adalah dengan melakukan perhitungan pada 

komponen efisiensi metode value added intellectual coefficient. Perhitungan 

dilakukan dengan menghitung komponen efisiensi HCE, SCE  dan CEE terlebih 

dahulu, lalu dilanjutkan dengan menghitung komponen efisiensi ICE dan VAIC. 

Berikut ini merupakan perhitungan komponen efisiensi yang ada pada metode value 

added intellectual coefficient. 

 

4.3.1.  Perhitungan Komponen Human Capital Efficiency (HCE) 

 Human capital efficiency atau HCE merupakan salah satu komponen 

efisiensi pada metode VAIC yang mengindikasikan seberapa banyak  value added 

diciptakan dengan satu unit uang yang diinvestasikan pada karyawan (Pulic, 2000). 

Dengan menggunakan rumus yang dirancang oleh Ante Pulic (2000), berikut ini 

merupakan contoh perhitungan dari komponen efisiensi human capital efficiency 

menggunakan data laporan keuangan PT. X pada tahun 2015. 

 

𝐻𝐶𝐸(2015) =
𝑉𝐴(2015)

𝐻𝐶(2015)
 

𝐻𝐶𝐸(2015) =
𝑅𝑝. 8.643.679

𝑅𝑝. 2.923.079
 

𝐻𝐶𝐸(2015) = 2,957 

 

Berdasarkan laporan keuangan PT. X tahun 2015 sampai tahun 2019, 

berikut ini merupakan perhitungan dari komponen efisiensi HCE. 
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Tabel 4. 5. Perhitungan Human Capital Efficiency PT. X tahun 2015-2019 

HUMAN CAPITAL EFFICIENCY (HCE) CALCULATION 

TAHUN Nilai VA (Rp.Juta) Nilai HC (Rp.Juta) HCE Index Average Index 

2015  Rp             8.643.679   Rp             2.923.079  2,957 2,273 

2016  Rp             7.901.096   Rp             2.978.103  2,653 2,273 

2017  Rp             5.676.175   Rp             3.129.381  1,814 2,273 

2018  Rp             6.842.716   Rp             2.910.356  2,351 2,273 

2019  Rp             7.126.017   Rp             4.487.992  1,588 2,273 

 

4.3.2. Perhitungan Komponen Structural Capital Efficiency (SCE) 

 Structural capital efficiency atau SCE merupakan salah satu komponen 

efisiensi pada metode VAIC yang mengindikasikan seberapa besar structural 

capital yang dibagi dalam menciptakan value (Pulic, 2000). Dengan menggunakan 

rumus yang dirancang oleh Ante Pulic (2000), berikut ini merupakan contoh 

perhitungan dari komponen efisiensi structural capital efficiency menggunakan 

data laporan keuangan PT. X pada tahun 2015. 

 

𝑆𝐶𝐸(2015) =
𝑆𝐶(2015)

𝑉𝐴(2015)
 

𝑆𝐶𝐸(2015) =
𝑅𝑝. 5.720.600

𝑅𝑝. 8.643.679
 

𝑆𝐶𝐸(2015) = 0,662 

 

Berdasarkan laporan keuangan PT. X tahun 2015 sampai tahun 2019, 

berikut ini merupakan perhitungan dari komponen efisiensi SCE. 

 

Tabel 4. 6. Perhitungan Structural Capital Efficiency PT. X tahun 2015-2019 

STRUCTURAL CAPITAL EFFICIENCY (SCE) CALCULATION 

TAHUN Nilai VA (Rp.Juta) Nilai SC (Rp.Juta) SCE Index Average Index 

2015  Rp             8.643.679   Rp             5.720.600  0,662 0,536 

2016  Rp             7.901.096   Rp             4.922.993  0,623 0,536 
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STRUCTURAL CAPITAL EFFICIENCY (SCE) CALCULATION 

TAHUN Nilai VA (Rp.Juta) Nilai SC (Rp.Juta) SCE Index Average Index 

2017  Rp             5.676.175   Rp             2.546.794  0,449 0,536 

2018  Rp             6.842.716   Rp             3.932.360  0,575 0,536 

2019  Rp             7.126.017   Rp             2.638.025  0,370 0,536 

 

4.3.3. Perhitungan Komponen Capital Employed Efficiency (CEE) 

 Capital employed efficiency atau CEE merupakan salah satu komponen 

efisiensi pada metode VAIC yang mengindikasikan seberapa banyak value added 

diciptakan dengan satu unit physical capital (Pulic, 2000). Dengan menggunakan 

rumus yang dirancang oleh Ante Pulic (2000), berikut ini merupakan contoh 

perhitungan dari komponen efisiensi capital employed efficiency menggunakan 

data laporan keuangan PT. X pada tahun 2015. 

 

𝐶𝐸𝐸(2015) =
𝑉𝐴(2015)

𝐶𝐸(2015)
 

𝐶𝐸𝐸(2015) =
𝑅𝑝. 8.643.679

𝑅𝑝. 27.440.798
 

𝐶𝐸𝐸(2015) = 0,315 

 

Berdasarkan laporan keuangan PT. X tahun 2015 sampai tahun 2019, 

berikut ini merupakan perhitungan dari komponen efisiensi CEE. 

 

Tabel 4. 7. Perhitungan Capital Employed Efficiency PT. X tahun 2015-2019 

CAPITAL EMPLOYED EFFICIENCY (CEE) CALCULATION 

TAHUN Nilai VA (Rp.Juta) Nilai CE (Rp.Juta) CEE Index Average Index 

2015  Rp             8.643.679   Rp           27.440.798  0,315 0,236 

2016  Rp             7.901.096   Rp           30.574.392  0,258 0,236 

2017  Rp             5.676.175   Rp           30.439.052  0,186 0,236 

2018  Rp             6.842.716   Rp           32.736.296  0,209 0,236 

2019  Rp             7.126.017   Rp           33.891.924  0,210 0,236 
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4.3.4. Perhitungan Komponen Intellectual Capital Efficiency (ICE) 

 Setelah melakukan perhitungan pada tiga komponen efisiensi meliputi 

human capital efficiency, structural capital efficiency dan capital employed 

efficiency, langkah selanjutnya adalah menghitung dua komponen efisiensi lainnya. 

Komponen efisiensi pertama adalah intellectual capital efficiency atau ICE. 

Komponen ICE dihitung dengan menjumlahkan komponen efisiensi HCE dan SCE 

yang mengindikasikan tingkat efisiensi penciptaan nilai secara intangible asset 

(Pulic, 2000). Dengan menggunakan rumus yang dirancang oleh Ante Pulic (2000), 

berikut ini merupakan contoh perhitungan dari komponen efisiensi intellectual 

capital efficiency menggunakan data laporan keuangan PT. X pada tahun 2015. 

 

𝐼𝐶𝐸(2015) = 𝐻𝐶𝐸(2015) + 𝑆𝐶𝐸(2015) 

𝐼𝐶𝐸(2015) = 2,957 + 0,662 

𝐼𝐶𝐸(2015) = 3,619 

 

Berdasarkan laporan keuangan PT. X tahun 2015 sampai tahun 2019, 

berikut ini merupakan perhitungan dari komponen efisiensi ICE. 

 

Tabel 4. 8. Perhitungan Intellectual Capital Efficiency PT. X tahun 2015-2019 

INTELLECTUAL CAPITAL EFFICIENCY (ICE) CALCULATION 

TAHUN Nilai HCE Nilai SCE ICE Index Average Index Rank 

2015 2,957 0,662 3,619 2,808 1 

2016 2,653 0,623 3,276 2,808 2 

2017 1,814 0,449 2,263 2,808 4 

2018 2,351 0,575 2,926 2,808 3 

2019 1,588 0,370 1,958 2,808 5 

 

4.3.5. Perhitungan Komponen Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) 

 Tahap akhir dalam pengukuran kinerja intellectual capital pada PT. X 

dengan menggunakan metode value added intellectual coefficient adalah 

melakukan  perhitungan terkait index value added intellectual coefficient. Dengan 
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menggunakan rumus yang dirancang oleh Ante Pulic (2000), berikut ini merupakan 

contoh perhitungan dari komponen efisiensi value added intellectual coefficient 

menggunakan data laporan keuangan PT. X pada tahun 2015. 

 

𝑉𝐴𝐼𝐶(2015) = 𝐶𝐸𝐸(2015) + 𝐼𝐶𝐸(2015) 

𝑉𝐴𝐼𝐶(2015) = 0,315 + 3,619 

𝑉𝐴𝐼𝐶(2015) = 3,934 

 

Berdasarkan laporan keuangan PT. X tahun 2015 sampai tahun 2019, 

berikut ini merupakan perhitungan dari komponen efisiensi VAIC. 

 

Tabel 4. 9. Perhitungan Value Added Intellectual Coefficient PT. X tahun 2015-

2019 

VALUE ADDED INTELLECTUAL COEFFICIENT (VAIC) CALCULATION 

TAHUN Nilai ICE Nilai CEE VAIC Index Average Index Rank 

2015 3,619 0,315 3,934 3,044 1 

2016 3,276 0,258 3,535 3,044 2 

2017 2,263 0,186 2,449 3,044 4 

2018 2,926 0,209 3,135 3,044 3 

2019 1,958 0,210 2,168 3,044 5 
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BAB 5 

ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA  

INTELLECTUAL CAPITAL 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis hasil dari pengukuran 

kinerja intellectual capital di PT. X yang menggunakan metode value added 

intellectual coefficient mulai dari analisis setiap komponen efisiensi pada metode 

value added intellectual coefficient, analisis hasil akhir pengukuran kinerja 

intellectual capital serta analisis perbandingan kinerja intellectual capital di PT. X 

berdasarkan perhitungan metode value added intellectual coefficient dengan kinerja 

aktual intellectual capital di PT. X. 

 

5.1. Analisis Komponen Dasar PT. X 

 Berdasarkan metode pengukuran kinerja intellectual capital yang 

digunakan dalam mengukur kinerja intellectual capital pada PT. X, value added 

intellectual coefficient memiliki komponen dasar sebagai penyusun model 

pengukurannya. Adapun komponen dasar yang ada pada metode value added 

intellectual coefficient adalah komponen value added, human capital, structural 

capital, dan capital employed. Sesuai dengan batasan yang ditetapkan pada 

penelitian tugas akhir, maka komponen dasar yang dibutuhkan dalam pengukuran 

kinerja intellectual capital menggunakan laporan keuangan PT. X dari tahun 2015 

sampai tahun 2019. 

 Value added merupakan salah satu komponen dasar yang paling objektif 

dalam mengukur kinerja intellectual capital pada perusahaan (Pulic, 2000). 

Berdaraskan rumus perhitungan yang sesuai dengan metode value added 

intellectual coefficient, komponen value added didapatkan dari pengurangan output 

yang dihasilkan dari penciptaan nilai intellectual capital dengan input yang 

dibutuhkan dalam penciptaan nilai intellectual capital. Rumus tersebut juga dapat 

disederhanakan menjadi penjumlahan laba usaha dengan nilai investasi human 

capital dan nilai amortisasi serta depresiasi. Berikut ini merupakan nilai value 

added yang didapatkan pada PT. X dari tahun 2015 sampai tahun 2019. 
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Gambar 5. 1. Grafik Value Added PT. X tahun 2015-2019 

 

 Berdasarkan gambar 5.1 mengenai grafik nilai value added pada PT. X dari 

tahun 2015 sampai tahun 2019, didapatkan bahwa dalam lima tahun value added 

pada PT. X mengalami kenaikan maupun penurunan. Dimulai dari tahun 2015 

dengan nilai value added sebesar Rp.8.643.679 mengalami penurunan pada dua 

tahun berikutnya yaitu pada tahun 2016 turun menjadi Rp.7.901.096 dan pada tahun 

2017 yang turun secara signifikan dengan nilai value added sebesar Rp.5.676.175. 

Penurunan yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017 dikarenakan terjadinya 

penurunan pada laba usaha di PT. X selama 2 tahun. Walaupun nilai dari human 

capital PT. X mengalami peningkatan, tentu ketika laba usaha yang didapatkan 

perusahaan menurun akan mengakibatkan penciptaan nilai value added pada 

perusahaan juga akan ikut menurun secara signifikan. Setelah mengalami 

penurunan selama dua tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2017, PT. X mengalami 

peningkatan kembali pada nilai value added di dua tahun berikutnya yaitu pada 

tahun 2018 sebesar Rp.6.842.716 dan pada tahun 2019 sebesar Rp.7.126.017. 

Berdasarkan gambar 5.1 mengenai grafik nilai value added pada PT. X dari tahun 

2015 sampai tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa dalam lima tahun berjalannya 

PT.X penciptaan value added sangat dipengaruhi oleh laba usaha dan human 

capital. Hal tersebut dikarenakan peningkatan kinerja intellectual capital PT. X 

akan baik ketika PT. X mampu meningkatkan laba usaha juga. Selain laba usaha, 

Rp8.643.679 

Rp7.901.096 

Rp5.676.175 

Rp6.842.716 

Rp7.126.017 

 Rp-
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PT. X juga harus memperhatikan investasi pada komponen human capital sehingga 

PT. X mampu meningkatkan nilai value added perusahaan. 

 Komponen dasar berikutnya adalah human capital. Human capital 

merupakan salah satu komponen dasar pada metode value added intellectual 

coefficient. Pulic (2004) menjelaskan bahwa pada metode value added intellectual 

coefficient mempertimbangkan seluruh karyawan memiliki kontribusi yang sama 

dalam mencapai kesuksesan perusahaan. Hal tersebut menyatakan bahwa human 

capital tidak hanya dipandang sebagai suatu kompensasi waktu melainkan juga 

sebagai suatu investasi bagi perusahaan (Pulic, 2004). Hal tersebutlah yang menjadi 

perbedaan antara metode value added intellectual coefficient dengan metode 

lainnya dikarenakan metode ini mempertimbangkan nilai human capital sebagai 

investasi, bukan beban bagi perusahaan. Berikut ini merupakan nilai human capital 

yang didapatkan pada PT. X dari tahun 2015 sampai tahun 2019. 

 

Gambar 5. 2. Grafik Human Capital PT. X tahun 2015-2019 

 

 Berdasarkan gambar 5.2 mengenai grafik nilai human capital pada PT. X 

dari tahun 2015 sampai tahun 2019, didapatkan bahwa nilai human capital dalam 

lima tahun sudah mulai mengalami kenaikan dimulai dari tahun 2015 sebesar 

Rp.2.923.079 naik menjadi Rp.2.978.103 pada tahun 2016 dan naik kembali 

sebesar Rp.3.129.381 pada tahun 2017. PT. X hanya mengalami penurunan di tahun 

2018 menjadi Rp.2.910.356 dan naik kembali secara signifikan di tahun 2019 
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menjadi Rp.4.487.992. Berdasarkan grafik pada gambar 5.2, dapat disimpulkan 

bahwa PT. X sudah mulai menjadikan investasi sumber daya manusia sebagai 

prioritas dalam penciptaan nilai di perusahaan guna menunjang peningkatan kinerja 

intellectual capital di PT. X.Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana PT. X dalam 

lima tahun terus meningkatkan nilai human capital di perusahaan dan hanya 

mengalami penurunan nilai human capital di tahun 2018. 

 Komponen dasar berikutnya pada metode value added intellectual 

coefficient adalah structural capital. Pada dasarnya human capital dan structural 

capital merupakan dua dependent variable yang membentuk komponen value 

added sebagai komponen penciptaan nilai tambah (Pulic, 2004). Oleh karena itu, 

structural capital didapatkan dari pengurangan nilai value added dengan nilai 

human capital. Dalam hal ini, structural capital memiliki proporsi nilai yang 

berbanding terbalik dengan human capital. Berikut ini merupakan nilai structural 

capital yang didapatkan pada PT. X dari tahun 2015 sampai tahun 2019. 

 

Gambar 5. 3. Grafik Structural Capital PT. X tahun 2015-2019 

 

 Berdasarkan gambar 5.3 mengenai grafik nilai structural capital pada PT. 

X dari tahun 2015 sampai tahun 2019, didapatkan bahwa nilai structural capital 

dalam lima tahun telah mengalami penurunan dimulai dari tahun 2015 sebesar 

Rp.5.720.600 turun menjadi Rp.4.922.993 pada tahun 2016 dan turun kembali 

secara drastis sebesar Rp.2.546.794 pada tahun 2017. PT. X mengalami kenaikan 
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nilai structural capital di tahun 2018 menjadi Rp.3.932.360 dan turun kembali di 

tahun 2019 menjadi Rp.2.638.025. Berdasarkan grafik pada gambar 5.3, dapat 

terlihat juga dengan PT. X memprioritaskan investasi pada human capital tentu 

structural capital akan terkena dampak sehingga  nilai dari structural capital akan 

dipengaruhi nilai human capital. 

 Komponen dasar terakhir dalam metode value added intellectual coefficient 

adalah capital employed. Capital employed merupakan salah satu komponen pada 

metode value added intellectual coefficient yang mengindikasikan physical capital 

yang digunakan di PT. X. Berikut ini merupakan nilai capital employed yang 

didapatkan pada PT. X dari tahun 2015 sampai tahun 2019. 

 

Gambar 5. 4. Grafik Capital Employed PT. X tahun 2015-2019 

 

 Berdasarkan gambar 5.4 mengenai grafik nilai capital employed pada PT. 

X dari tahun 2015 sampai tahun 2019, nilai capital employed perusahaan dalam 

lima tahun masih mengalami peningkatan yang stabil. Walaupun terdapat 

penurunan pada tahun 2017, namun dalam lima tahun tersebut PT. X secara nilai 

capital employed masih bisa dikatakan stabil karna tidak adanya perubahan yang 

signifikan baik peningkatan maupun penurunan nilai capital employed di setiap 

tahunnya. 
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5.2. Analisis Perbandingan Komponen Dasar PT. X  

 Berdasarkan metode value added intellectual coefficient yang dirancang 

oleh Ante Pulic (2000), setiap komponen dasar yang ada pada metode tersebut tentu 

memiliki pengaruh satu sama lain guna menunjang kinerja intellectual capital 

perusahaan. Oleh karena itu, kinerja intellectual capital pada PT. X dapat ditinjau 

dari perbandingan yang terjadi pada komponen dasar di PT. X dari tahun 2015 

sampai tahun 2019. Berikut ini merupakan perbandingan komponen dasar PT. X 

dari tahun 2015 sampai tahun 2019. 

 

Gambar 5. 5. Grafik Perbandingan Komponen Dasar PT. X tahun 2015-2019 

 

 Seperti yang diketahui bahwa tujuan dari metode value added intellectual 

coefficient adalah memberikan informasi mengenai value creation efficiency. Value 

creation efficiency sendiri merupakan tingkat efisiensi perusahaan dalam 

menciptakan suatu nilai baik dari tangible asset maupun intangible asset (Pulic, 

2000). Merujuk pada komponen dasar metode value added intellectual coefficient, 

tangible asset dinotasikan dalam komponen capital employed dan intangible asset 

dinotasikan dalam komponen value added, human capital, dan structural capital. 

Berdasarkan gambar 5.5 mengenai perbandingan komponen dasar pada PT. X, 

dapat dilihat bahwa jika hanya melihat kinerja perusahaan pada tangible asset saja, 

tentu kesimpulan yang didapatkan adalah perusahaan masih memiliki kinerja yang 

baik. Walaupun terjadi penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017, namun secara 
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keseluruhan nilai capital employed masih terbilang stabil sehingga kinerja 

perusahaan ditinjau dari tangible asset masih cukup baik. Namun, jika dilihat 

kinerja perusahaan pada intangible asset, masih terdapat fluktuasi selama lima 

tahun PT. X berjalan sehingga kinerja keseluruhan pada PT. X belum dapat 

dikatakan baik. Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa perlu dilakukannya 

pengukuran kinerja dengan menggunakan metode value added intellectual 

coefficient untuk mengetahui kinerja perusahaan tidak hanya dari tangible asset saja 

namun juga intangible asset yang dimana merupakan intellectual capital. 

 Jika dilihat pada gambar 5.5 mengenai perbandingan komponen dasar PT. 

X dalam lima tahun, dapat dilihat bahwa walaupun masih terjadi fluktuasi pada nilai 

value added, human capital, dan structural capital, PT. X telah menyadari perlunya 

investasi pada sumber daya manusia guna meningkatkan kinerja intellectual 

capital. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana dari tahun 2015 nilai value added 

yang ada pada PT. X masih didominasi pada nilai structural capital dan pada tahun 

2017 serta tahun 2019, nilai value added yang ada sudah didominasi oleh nilai 

human capital. Peningkatan yang terjadi pada nilai human capital di setiap 

tahunnya menandakan bahwa PT. X sudah mulai lebih memprioritaskan investasi 

sumber daya manusia guna meningkatkan kinerja intellectual capital perusahaan. 

 Berdasarkan hasil perbandingan komponen dasar pada PT. X dari tahun 

2015 sampai tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa PT. X belum dapat dikatakan 

baik dalam kinerja intellectual capital. Namun, PT. X sudah mulai menyadari 

pentingnya investasi sumber daya manusia guna peningkatan kinerja intellectual 

capital perusahaan. Untuk mengetahui kinerja intellectual capital PT. X lebih 

dalam, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut pada komponen efisiensi pada 

metode value added intellectual coefficient. 

 

5.3. Analisis Hasil Perhitungan HCE Index PT. X 

 Komponen efisiensi pertama pada metode value added intellectual 

coefficient adalah human capital efficiency atau HCE. Berdasarkan metode 

pengukuran kinerja intellectual capital yang telah dirancang oleh Ante Pulic 

(2000), HCE mengindikasikan seberapa banyak  value added diciptakan dengan 
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satu unit uang yang diinvestasikan pada karyawan. Berikut ini merupakan hasil 

perhitungan komponen HCE pada PT. X dari tahun 2015 sampai tahun 2019.  

 

Gambar 5. 6. Grafik Human Capital Efficiency Index PT. X tahun 2015-2019 

 

 Berdasarkan gambar 5.6 mengenai human capital efficiency index PT. X 

pada tahun 2015 sampai tahun 2019, didapatkan bahwa rata-rata nilai HCE yang 

didapatkan dalam lima tahun terakhir adalah 2,273. Dalam hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa dalam lima tahun terakhir, PT. X mampu menciptakan value 

added dengan rata-rata nilai 2,273 per satuan unit rupiah yang diinvestasikan pada 

karyawan. Secara keseluruhan dalam lima tahun, PT. X mendapatkan nilai HCE 

dibawah nilai rata-rata pada tahun 2017 sebesar 1,814 dan tahun 2019 sebesar 

1,588. Adapun PT. X mendapatkan nilai HCE diatas nilai rata-rata pada tahun 2015 

sebesar 2,957, tahun 2016 sebesar 2,653 dan tahun 2018 sebesar 2,351. Nilai HCE 

tertinggi dalam lima tahun didapatkan PT. X pada tahun 2015 dan nilai HCE 

terendah pada tahun 2019. 

 

5.4. Analisis Hasil Perhitungan SCE Index PT. X 

Komponen efisiensi kedua pada metode value added intellectual coefficient 

adalah structural capital efficiency atau SCE. Berdasarkan metode pengukuran 
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mengindikasikan seberapa besar structural capital yang dibagi dalam menciptakan 

value. Berikut ini merupakan hasil perhitungan komponen SCE pada PT. X dari 

tahun 2015 sampai tahun 2019. 

 

Gambar 5. 7. Grafik Structural Capital Efficiency Index PT. X tahun 2015-2019 

 

 Berdasarkan gambar 5.7 mengenai structural capital efficiency index PT. X 

pada tahun 2015 sampai tahun 2019, didapatkan bahwa rata-rata nilai SCE yang 

didapatkan dalam lima tahun terakhir adalah 0,536. Dalam hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa dalam lima tahun terakhir, PT. X mampu menggunakan 0,536 

unit structural capital dalam menciptakan satu nilai value added. Secara 

keseluruhan dalam lima tahun, PT. X mendapatkan nilai SCE dibawah nilai rata-

rata pada tahun 2017 sebesar 0,449 dan tahun 2019 sebesar 0,370. Adapun PT. X 

mendapatkan nilai SCE diatas nilai rata-rata pada tahun 2015 sebesar 0,662, tahun 

2016 sebesar 0,623 dan tahun 2018 sebesar 0,575. Nilai SCE tertinggi dalam lima 

tahun didapatkan PT. X pada tahun 2015 dan nilai SCE terendah pada tahun 2019. 

 

5.5. Analisis Hasil Perhitungan CEE Index PT. X 
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kinerja intellectual capital yang telah dirancang oleh Ante Pulic (2000), CEE 
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capital. Berikut ini merupakan hasil perhitungan komponen CEE pada PT. X dari 

tahun 2015 sampai tahun 2019. 

 

Gambar 5. 8. Grafik Capital Employed Efficiency Index PT. X tahun 2015-2019 

 

 Berdasarkan gambar 5.8 mengenai capital employed efficiency index PT. X 

pada tahun 2015 sampai tahun 2019, didapatkan bahwa rata-rata nilai CEE yang 

didapatkan dalam lima tahun terakhir adalah 0,236. Dalam hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa dalam lima tahun terakhir, PT. X mampu menciptakan value 

added dengan rata-rata nilai 0,236 per satuan unit physical capital. Secara 

keseluruhan dalam lima tahun, PT. X mendapatkan nilai CEE diatas nilai rata-rata 

pada tahun 2015 sebesar 0,315 dan tahun 2016 sebesar 0,258. Adapun PT. X 

mendapatkan nilai CEE dibawah nilai rata-rata pada tahun 2017 sebesar 0,186, 

tahun 2018 sebesar 0,209 dan tahun 2019 sebesar 0,210. Nilai CEE tertinggi dalam 

lima tahun didapatkan PT. X pada tahun 2015 dan nilai HCE terendah pada tahun 

2017. 

 

5.6. Analisis Hasil Perhitungan ICE Index PT. X 

 Komponen efisiensi berikutnya pada metode value added intellectual 
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(2000), ICE diperoleh dari penambahan komponen efisiensi human capital dan 
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structural capital yaitu HCE dan SCE. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa ICE merupakan indikator efisiensi perusahaan dalam menciptakan suatu 

value yang berkaitan dengan intangible asset (Pulic, 2004). Berikut ini merupakan 

hasil perhitungan komponen ICE pada PT. X dari tahun 2015 sampai tahun 2019. 

 

Gambar 5. 9. Grafik Intellectual Capital Efficiency Index PT. X tahun 2015-2019 

 

 Berdasarkan gambar 5.9 mengenai intellectual capital efficiency index pada 

PT. X pada tahun 2015 sampai 2019, didapatkan bahwa rata-rata nilai ICE yang 

didapatkan dalam lima tahun terakhir adalah 2,808. Dalam hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa dalam lima tahun terakhir, PT. X mampu menciptakan value 

dengan nilai rata-rata 2,808 per satuan unit rupiah yang digunakan pada masing-

masing sumber baik human capital maupun structural capital. Secara keseluruhan 

dalam lima tahun, PT. X mendapatkan nilai ICE dibawah nilai rata-rata pada tahun 

2017 sebesar 2,263 dan tahun 2019 sebesar 1,958. Adapun PT. X mendapatkan nilai 

ICE diatas nilai rata-rata pada tahun 2015 sebesar 3,619, tahun 2016 sebesar 3,276 

dan tahun 2018 sebesar 2,926. Nilai ICE tertinggi dalam lima tahun didapatkan PT. 

X pada tahun 2015 dan nilai SCE terendah pada tahun 2019. 

 

5.7. Analisis Hasil Perhitungan VAIC Index PT. X 
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dengan tujuan dari metode VAIC yaitu memberikan informasi mengenai tingkat 

efisiensi perusahaan dalam menciptakan suatu nilai baik dari tangible asset maupun 

intangible asset, maka untuk mendapatkan VAIC index adalah dengan 

menjumlahkan tingkat efisiensi dari physical capital yaitu CEE dan tingkat efisiensi 

dari intellectual capital yaitu ICE. Pulic (2005) dalam penelitiannya di The 

European Union menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai VAIC yang didapatkan, 

maka semakin baik kinerja perusahaan dalam merancang dan 

mengimplementasikan intellectual capital. Sejauh ini belum ada standar mengenai 

parameter kinerja VAIC. Namun, Ulum (2008) dalam penelitiannya telah 

merumuskan standar parameter dari perhitungan nilai VAIC. Terdapat empat 

kategori mengenai parameter kinerja VAIC. Kategori pertama adalah bad 

performance yaitu nilai VAIC yang memiliki nilai akhir dibawah 1,5 dan ditandai 

dengan zona warna merah. Kategori kedua adalah common performance yaitu nilai 

VAIC yang memiliki nilai akhir antara 1,5 sampai 1,99 dan ditandai dengan zona 

warna jingga. Kategori ketiga adalah good performance yaitu nilai VAIC yang 

memiliki nilai akhir antara 2,00 sampai 2,99 dan ditandai dengan zona warna 

kuning. Kategori keempat adalah top performance yaitu nilai VAIC yang memiliki 

nilai akhir diatas 3,00 dan ditandai dengan zona warna hijau. Berikut ini merupakan 

hasil akhir pengukuran kinerja intellectual capital pada PT. X dari tahun 2015 

sampai tahun 2019 dengan menggunakan metode value added intellectual 

coefficient. 
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Gambar 5. 10. Grafik Value Added Intellectual Coefficient PT. X tahun 2015-2019 

  

 Berdasarkan gambar 5.10 mengenai value added intellectual coefficient 

index pada PT. X dari tahun 2015 sampai tahun 2019, didapatkan bahwa terdapat 

tiga tahun berjalan PT. X yang kinerja perusahaannya masuk kedalam kategori top 

performance dan terdapat dua tahun berjalan PT. X yang kinerja perusahaannya 

masuk kedalam kategori good performance. Berdasarkan kinerja PT. X dalam lima 

tahun, kinerja intellectual capital tertinggi didapatkan pada tahun 2015 dengan nilai 

3,934. Peringkat kedua terkait kinerja intellectual capital pada PT. X didapatkan 

pada tahun 2016 dengan nilai 3,535 lalu dilanjutkan ke peringkat ketiga pada tahun 

2018 dengan nilai 3,135. Peringkat ke empat terkait kinerja intellectual capital pada 

PT. X didapatkan pada tahun 2017 dengan nilai 2,449 dan kinerja intellectual 

capital terendah pada PT. X dalam lima tahun didapatkan pada tahun 2019 dengan 

nilai 2,168. Berdasarkan hasil akhir perhitungan kinerja intellectual capital pada 

PT. X dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dengan menggunakan metode value 

added intellectual coefficient, dapat disimpulkan bahwa kinerja intellectual capital 

pada PT. X dalam lima tahun termasuk dalam kategori good performance dan top 

performance. Hal tersebut menandakan bahwa PT. X telah secara baik 

memaksimalkan nilai investasi yang ada untuk meningkatkan kinerja intellectual 
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capital perusahaan melalui penciptaan value perusahaan baik secara tangible asset 

maupun intangible asset. 

 

5.8. Analisis, Evaluasi dan Rekomendasi Kinerja Intellectual Capital PT. X 

 Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir mengenai pengukuran kinerja 

intellectual capital pada PT. X menggunakan metode value added intellectual 

coefficient, didapatkan hasil bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2019 bahwa PT. 

X secara kinerja intellectual capital termasuk dalam kategori baik yaitu top 

performance pada tahun 2015,2016, dan 2018 serta good performance pada tahun 

2017 dan 2019. Hal tersebut menandakan bahwa PT. X telah baik dalam 

memaksimalkan nilai investasi yang ada untuk meningkatkan kinerja intellectual 

capital perusahaan melalui penciptaan value perusahaan baik secara tangible asset 

maupun intangible asset dalam lima tahun terakhir. Namun, ada beberapa hal yang 

perlu menjadi evaluasi dan perhatian bagi PT. X agar kinerja intellectual capital 

perusahaan tidak menjadi buruk.  

Dilihat dari penelitian mengenai kinerja intellectual capital pada PT. X 

dalam lima tahun terakhir, kinerja intellectual capital terendah pada PT. X jatuh 

pada tahun 2019 yaitu dengan nilai 2,168. Hal ini tentu menjadi perhatian 

dikarenakan walaupun kinerja perusahaan tersebut kategori good performance, tapi 

secara data historis kinerja intellectual capital PT. X justru mengalami penurunan 

jauh di tahun terakhir yaitu tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang 

memiliki nilai tertinggi dalam penelitian tugas akhir yaitu dengan nilai 3,934. 

Padahal, nilai investasi yang dialokasikan untuk meningkatkan kinerja intellectual 

capital pada tahun 2019 bisa terbilang tinggi. Hasil perhitungan menunjukkan 

bahwa nilai value added PT. X pada tahun 2019 bernilai Rp.7.126.017 (Rp.Juta). 

Nilai tersebut menempati posisi ketiga terbesar dalam lima tahun terakhir 

berjalannya PT. X. Selain nilai value added, nilai human capital pada PT. X di 

tahun 2019 mencapai nilai Rp.4.487.992 (Rp.Juta) dan nilai tersebut dalam lima 

tahun merupakan nilai investasi terbesar bagi PT. X dalam meningkatkan kinerja 

intellectual capital perusahaan. Hal tersebut menandakan walaupun PT. X telah 

mengalokasikan dengan baik nilai value added dan nilai human capital perusahaan, 

PT. X secara efisiensi kinerja intellectual capital belum maksimal.  
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Terdapat dua komponen pembentuk value added yang mempengaruhi 

belum maksimalnya kinerja intellectual capital PT. X pada tahun 2019. Dua 

komponen yang paling mempengaruhi kinerja intellectual capital tersebut adalah 

laba usaha dan human capital. Komponen pertama adalah laba usaha dimana 

menurut laporan keuangan yang dikeluarkan oleh PT. X dan PSAK 5 (revisi 2009), 

laba usaha dikategorikan kedalam dua segmen yaitu segmen produksi semen 

(terdiri dari manufaktur semen dan pendukungnya) dan segmen produksi non-

semen (terdiri dari penambangan batu kapur dan tanah liat, pembuatan kantong 

kemasan, pengembangan kawasan industri dan beton siap pakai). Jika dilihat pada 

laporan keuangan PT. X pada tahun 2015 mengenai laba usaha, segmen produksi 

semen mendapatkan laba sebesar Rp.5.951.629 (Rp.Juta) dan segmen produksi 

non-semen mendapatkan laba sebesar Rp.80.786.655 (Rp.Juta). Pencapaian dari 

laba usaha yang didapatkan PT. X pada tahun 2015 tentu merupakan dampak dari 

perubahan bisnis semen di Indonesia dimana pada tahun 2015 hanya terdapat 3 

perusahaan industri semen di Indonesia yang mengakibatkan demand terhadap 

semen pada tahun 2015 tidak bisa dipenuhi oleh supply yang dipersiapkan 

perusahaan sehingga PT. X memberikan solusi dengan menambah kapasitas 

produksi perusahaan agar supply semen PT. X dapat memenuhi demand semen di 

Indonesia. Jika dilihat pada laporan keuangan PT. X pada tahun 2019 mengenai 

laba usaha, segmen produksi semen mendapatkan laba sebesar Rp.4.694.899 

(Rp.Juta) dan segmen produksi non-semen mendapatkan laba sebesar 

(Rp.1.482.979) (Rp.Juta). Menurunnya laba yang didapatkan PT. X pada tahun 

2019 juga dikarenakan perubahan bisnis semen di Indonesia dimana pada tahun 

2019 terdapat 11 perusahaan industri semen baru di Indonesia sehingga demand 

semen di Indonesia ke PT. X sudah berkurang dan tidak sesuai dengan supply semen 

PT. X. Hal tersebut tentu menyebabkan PT. X perlu menurunkan harga semen agar 

sesuai dengan kondisi pasar yang memiliki banyak kompetitor serta banyak produk 

non-semen PT. X yang tidak mampu terjual maksimal sehingga segmen produksi 

non-semen mengalami kerugian dalam jumlah besar. Hal tersebut yang menjadi 

alasan dari komponen laba usaha mengapa kinerja intellectual capital PT. X pada 

tahun 2019 terendah dalam lima tahun. 
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Komponen kedua adalah human capital dimana investasi keuangan 

perusahaan pada komponen human capital tentu tidak hanya memiliki efek pada 

tahun investasi saja, tetapi juga memiliki efek jangka panjang untuk tahun-tahun 

berikutnya. Hal tersebut dikarenakan jika dilihat pada komponen human capital, 

PT. X baru memfokuskan investasi keuangan pada komponen human capital  di 

tahun 2017 dan 2019. Kurangnya investasi keuangan pada komponen human 

capital menyebabkan kinerja intellectual capial PT. X dalam lima tahun belum 

maksimal dan hanya mengalami kenaikan pada tahun 2018. Dengan memfokuskan 

investasi keuangan pada komponen human capital, tentu kinerja intellectual capital 

PT. X untuk tahun berikutnya akan meningkat. 

Berdasarkan hasil analisis terkait dua komponen utama yang mempengaruhi 

kinerja intellectual capital PT. X, dapat disimpulkan bahwa kinerja intellectual 

capital PT. X di tahun 2019 mengalami penurunan akibat dari komponen value 

added dengan komponen penyusunnya yaitu laba usaha dan human capital. Tentu 

hal tersebut perlu dipertimbangkan sebagai rekomendasi bagi PT. X guna lebih 

memaksimalkan penggunaan intangible asset yang ada khususnya pada human 

capital dan value added untuk meningkatkan kinerja intellectual capital 

perusahaan. Rekomendasi kedua yang dapat diberikan untuk PT. X pada penelitian 

tugas akhir adalah agar memprioritaskan nilai human capital dan nilai value added 

perusahaan kedepannya. Hal tersebut bertujuan agar peningkatan kinerja 

intellectual capital pada PT. X dapat terealisasikan dengan baik. 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari 

penelitian tugas akhir mengenai pengukuran dan analisis kinerja intellectual capital 

di PT. X sesuai dengan tujuan dari penelitian tugas akhir serta saran yang dapat 

diberikan pada penelitian tugas akhir. 

 

6.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan tujuan dari penelitian tugas akhir serta hasil penelitian tugas 

akhir yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan penelitian tugas akhir 

sebagai berikut. 

1. Hasil pengukuran kinerja intellectual capital pada PT. X dari tahun 2015 

sampai tahun 2019 dengan menggunakan metode value added intellectual 

coefficient didapatkan bahwa kinerja intellectual capital pada PT. X berada 

pada kategori top performance untuk tahun 2015, 2016 dan 2018 serta 

berada pada kategori good performance untuk tahun 2017 dan 2019. 

Adapun kinerja intellectual capital tertinggi didapatkan pada tahun 2015 

dengan nilai VAIC 3,934 dan kinerja intellectual capital terendah 

didapatkan pada tahun 2019 dengan nilai VAIC 2,168. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan kinerja intellectual capital PT. X tahun 2015 

sampai 2019 dengan menggunakan metode value added intellectual 

coefficient, didapatkan bahwa peringkat pertama kinerja intellectual capital 

PT. X berada pada tahun 2015 dengan nilai VAIC 3,934, dilanjutkan dengan 

peringkat kedua kinerja intellectual capital PT. X berada pada tahun 2016 

dengan nilai VAIC 3,535, lalu pada peringkat ketiga kinerja intellectual 

capital PT. X berada pada tahun 2018 dengan nilai VAIC 3,135 dan 

peringkat keempat kinerja intellectual capital PT. X berada pada tahun 2017 

dengan nilai VAIC 2,449. Peringkat terakhir atau peringkat kelima kinerja 

intellectual capital PT. X berada pada tahun 2019 dengan nilai VAIC 2,168. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan kinerja intellectual capital pada PT. X dari 

tahun 2015 sampai tahun 2019, didapatkan bahwa terdapat dua rekomendasi 
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yang dapat diberikan pada PT. X mengenai kinerja intellectual capital 

perusahaan. Rekomendasi pertama adalah meningkatkan efisiensi 

penggunaan human capital dan value added pada PT. X agar dapat 

meningkatkan kinerja intellectual capital perusahaan. Rekomendasi kedua 

yang dapat diberikan pada PT. X adalah agar memprioritaskan investasi 

keuangan perusahaan pada komponen human capital dan komponen value 

added perusahaan kedepannya. Hal tersebut bertujuan agar peningkatan 

kinerja intellectual capital pada PT. X dapat terealisasikan dengan baik di 

tahun berikutnya PT. X berjalan. Rekomendasi diberikan karena 

berdasarkan hasil evaluasi kinerja intellectual capital pada PT. X dalam 

limat tahun, kinerja terburuk didapatkan pada tahun terakhir yaitu tahun 

2019 dan dua komponen yang berpengaruh besar pada kinerja intellectual 

capital PT. X adalah komponen value added dan human capital sehingga 

perlu diberikan rekomendasi terkait dua komponen tersebut. 

 

6.2. Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian tugas akhir 

mengenai pengukuran dan analisis kinerja intellectual capital di PT. X dengan 

menggunakan metode value added intellectual coefficient adalah sebagai berikut. 

1. Hasil analisis dan rekomendasi yang didapatkan dalam pengerjaan tugas 

akhir berikut dapat segera diimplementasikan pada PT. X guna 

meningkatkan kinerja intellectual capital perusahaan. 

2. Perlu dilakukan pengukuran kinerja intellectual capital lebih detil pada PT. 

X dengan menggunakan metode pengukuran kinerja intellectual capital 

lainnya yang berbasis pengukuran kinerja intellectual capital non-moneter 

untuk mencari tau lebih mengenai apa saja yang dapat mempengaruhi 

kinerja intellectual capital di PT. X.  
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