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Abstrak –Kemampuan melakukan prediksi terhadap 

kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang 

merupakan hal penting bagi stakeholders. Informasi 

yang digunakan sebagai dasar prediksi kinerja 

keuangan adalah pelaporan keuangan. Kondisi yang 

ada mendatangkan tuntutan untuk menyusun 

pelaporan keuangan yang berkualitas. Pada saat ini, 

kinerja keuangan dipengaruhi oleh kinerja non 

keuangan. Bila kinerja non keuangan baik maka 

kinerja keuangan juga baik, dan sebaliknya. Human 

capital merupakan tinjauan kinerja non keuangan 

yang sangat berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Berdasarkan kondisi yang 

ada, maka amat penting bagi akuntansi sebagai 

penyusun pelaporan keuangan untuk menyajikan 

informasi human capital sebagai pelengkap 

pelaporan keuangan. Hal ini diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, 

sehingga meningkatkan kemampuan prediksi 

terhadap kinerja keuangan di masa mendatang. 

 

Kata kunci: human capital, pelaporan keuangan  
 

 
I. PENDAHULUAN 

 

Informasi mengenai kinerja keuangan yang 

dimiliki perusahaan, dapat digunakan oleh 

berbagai pihak terkait dengan perusahaan 

(stakeholders) untuk dasar pengambilan keputusan 

sesuai dengan kepentingan yang dimiliki diperoleh 

dari pelaporan keuangan. Perkembangan dan 

perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis 

menuntut penyaji pelaporan keuangan untuk 

meninjau kembali kelengkapan informasi yang 

telah dilakukan. Perkembangan bisnis 

mendatangkan tuntutan agar pelaporan keuangan 

tidak hanya memperhatikan faktor keuangan saja, 

tetapi faktor-faktor lain yang menunjang 

kemampuan untuk meningkatkan kinerja 

keuangan. Kondisi yang ada menyebabkan 

pelaporan keuangan akan kehilangan peran, bila 

tidak memberikan informasi tentang faktor-faktor 

non keuangan. 

Human capital merupakan contoh dari faktor 

non keuangan yang berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Pada usaha-usaha tertentu 

human capital memiliki peran yang besar bagi 

peningkatan kinerja keuangan, seperti keahlian 

dan pengetahuan yang dimiliki oleh Bill Gates 

pada perusahaan Microsoft, para staf auditor pada 

kantor akuntan publik, dokter pada rumah sakit 

dan sebagainya. Human capital seperti yang 

dicontohkan selama ini tidak pernah disajikan 

pada pelaporan keuangan, sehingga tidak mampu 

menyajikan informasi yang berguna sebagai dasar 

pengambilan keputusan yang tepat. Perusahaan 

yang memberikan informasi kinerja keuangan 

keuangan bagus pada masa sekarang, belum tentu 

dapat mempertahankan kinerja keuangan tersebut 

untuk masa mendatang karena tidak didukung oleh 

human capital yang baik, sehingga pemakai 

pelaporan keuangan dapat salah dalam 

pengambilan keputusan akibat kesalahan prediksi 

yang dimiliki karena informasi yang digunakan 

tidak berkualitas. 

Berdasarkan kondisi yang ada, sudah saatnya 

bagi akuntan untuk memberikan tinjauan terhadap 

penyajian informasi human capital pada pelaporan 

keuangan. Sawarjuwono dan Kadir (2003) 

mendukung hal tersebut dengan pernyataan bahwa 

human capital merupakan aset yang bernilai 

dalam dunia bisnis, sehingga akuntan 

mendapatkan tugas baru untuk memikirkan 

penyajian informasi human capital pada pelaporan 

keuangan. Tantangan utama yang dihadapi oleh 

para akuntan untuk menyajikan informasi human 

capital pada pelaporan keuangan adalah kesulitan 

terhadap perlakuan, pengukuran, dan pelaporan 

human capital. 

Human capital umumnya bersifat tidak 

tampak, sehingga menjadi kendala bagi akuntan 

berkaitan dengan upaya untuk memperlakukan, 

mengukur dan melaporkan human capital untuk 

disajikan pada pelaporan keuangan. Perlakuan 

human capital sebagai aset atau modal terkadang 

bukan merupakan hal yang tepat, karena human 
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capital sulit untuk diukur dalam mata uang. Bila 

hal ini dipaksakan sebagai dasar untuk menyajikan 

human capital pada pelaporan keuangan justru 

menyesatkan pemakai. Para akuntan hendaknya 

berusaha untuk memikirkan jalan keluar yang 

terbaik mengenai penyajian informasi human 

capital pada pelaporan keuangan. Hal ini 

berhubungan dengan peran penyajian informasi 

human capital untuk memberikan nilai tambah 

kepada pelaporan keuangan agar dapat menjadi 

informasi bagi stakeholders perusahaan sebagai 

dasar pengambilan keputusan yang tepat. 

 

 

 

II. METODE PENELITIAN 

 
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif  

dengan menggunakan metode penelitian  berbasis 

pada kepustakaan (library research). Pendekatan 

tersebut dipilih karena masih minim perusahaan di 

Indonesia melakukan penyajian informasi human 

capital sebagai pelengkap pelaporan keuangan. 

Data yang digunakan bersifat sekunder yaitu 

berasal dari buku literatur, hasil penelitian yang 

telah dilakukan, maupun majalah yang terkait.  

Teknik analisis menggunakan content 

analysis, yaitu membuat perujukan pengenalan 

karakteristik tertentu didalam teks secara sitematik 

dan objektif. Content analysis memiliki tujuan 

untuk melakukan pembahasan mendalam terhadap 

isi suatu informasi tertulis atau tercetak pada 

literatur. Berdasarkan tujuan dari content analysis, 

maka tepat digunakan untuk mengembangkan 

pertanyaan sebagai acuan penelitian yang 

dilakukan berdasarkan data literatur. 

 

III. PEMBAHASAN 

 

Peran Human Capital untuk Meningkatkan 

Kinerja Perusahaan 
Schermerhon (2005) menyatakan bahwa 

human capital dapat diartikan sebagai nilai 

ekonomi dari sumber daya manusia yang terkait 

dengan kemampuan, pengetahuan, ide-ide, 

inovasi, energi dan komitmennya. Human capital 

merupakan kombinasi dari pengetahuan, 

keterampilan, inovasi dan kemampuan seseorang 

untuk menjalankan tugas, sehingga dapat 

menciptakan suatu nilai untuk mencapai tujuan. 

Pembentukan nilai tambah yang dikontribusikan 

oleh human capital dalam menjalankan tugas dan 

pekerjaan akan memberikan sustainable revenue 

di masa akan datang bagi suatu perusahaan. 

Totanan (2004) menyatakan bahwa 

perusahaan mampu menghasilkan kinerja yang 

berbeda jika dikelola oleh orang yang berbeda. 

Hal ini mendatangkan arti bahwa keberadaan 

sumber daya manusia yang berbeda dalam 

mengelola aset perusahaan yang sama dapat 

menghasilkan nilai tambah yang berbeda, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tangible aset 

yang dimiliki perusahaan bersifat pasif tanpa 

sumber daya manusia yang dapat mengelola dan 

menciptakan nilai bagi suatu perusahaan. 

Totonan (2004) juga menyatakan bahwa 

human capital memberikan kemampuan kepada 

perusahaan untuk menciptakan keunggulan 

bersaing. Human capital yang bersumber pada 

manusia memformulasikan kekayaan perusahaan 

menjadi keunggulan bersaing melalui inovasi dan 

penciptaan nilai. Human capital mempunyai peran 

nyata serta positif baik dalam strategi maupun 

operasional dalam menciptakan nilai serta 

implikasinya pada kemampuan perusahaan untuk 

menciptakan keunggulan bersaing, sehingga 

manajemen perusahaan perlu memperhatikan dan 

mengelola human capital. 

Yusuf dan Savitri (2009) menyatakan bahwa 

adanya human capital yang tinggi berupa 

pengetahuan, pendidikan, keahlian, pengalaman 

dan hal-hal lain yang menyebabkan sumber daya 

manusia bekerja menjadi lebih baik akan 

meningkatkan kinerja keuangan. Hal ini 

disebabkan human capital yang tinggi 

mendatangkan keunggulan bersaing bagi 

perusahaan dalam rangka mengembangkan usaha 

yang dimiliki maupun menciptakan operasional 

yang efisien dan efektif, sehingga ada kemampuan 

untuk mendatangkan profit atau laba yang tinggi 

sebagai tolok ukur kinerja keuangan. Sumber daya 

manusia merupakan salah satu sumber daya 

penting bagi perusahaan. Manusia memiliki peran 

penting karena banyak dari invisible assets 

perusahaan terdapat pada manusia. Untuk menjaga 

bakat setiap individu, perusahaan perlu 

memotivasi setiap individu untuk 

mengkontribusikan keahlian dan kepintaran yang 

dimiliki demi pencapaian tujuan perusahaan. 

Human capital telah menjadi sumber daya penting 

untuk inovasi dan strategi pengembangan 

perusahaan, sehingga ada kemampuan 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di 

masa mendatang. 

Ulum (2008) memberikan contoh PT Bank 

Mandiri, Tbk sebagai badan usaha yang memiliki 

human capital tinggi, sehingga memiliki kinerja 

keuangan yang baik. Karyawan yang tergabung 

dalam manajemen PT Bank Mandiri, Tbk 

memiliki kemampuan yang baik, sebagai 

perwujudan dari human capital yang tinggi 

sehingga mampu melakukan operasional 

perbankan yang efisien dan efektif dengan 

mencapai profit atau laba yang tinggi pula. 

Beberapa penelitian lain juga memberikan 

informasi ada keterkaitan antara kinerja 
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perusahaan dengan proses pengelolaan sumber 

daya manusia di perusahaan. Guest et al (2003), 

melakukan penelitian mengenai hubungan antara 

human capital dan kinerja perusahaan pada 366 

perusahaan di Inggris. Hasil penelitian 

menunjukkan turnover sumber daya manusia yang 

tinggi, menyebabkan kinerja sumber daya manusia 

serta kinerja keuangan yang rendah, serta adanya 

hubungan positif dan signifikan antara human 

capital dengan kinerja perusahaan. Hal ini 

memberikan informasi apabila human capital 

tinggi maka kinerja perusahaan juga tinggi. 

 

 

Kebutuhan Penyajian Informasi Human 

Capital sebagai Pelengkap Pelaporan Keuangan 

Peran penting human capital dalam 

menciptakan kinerja perusahaan yang tinggi 

adalah awal dari fenomena kemampuan pelaporan 

keuangan untuk memberikan informasi yang 

berkualitas bagi para pemakai. Human capital 

umumnya bersifat non keuangan, sedangkan 

informasi yang disajikan pada pelaporan keuangan 

memberikan informasi tentang transaksi-transaksi 

yang berkaitan dengan bidang keuangan 

perusahaan. Hal ini menyebabkan human capital 

seringkali tidak disajikan bahkan diabaikan ketika 

menyusun pelaporan keuangan. Akibat yang 

timbul bila pelaporan keuangan tidak menyajikan 

informasi human capital adalah tidak mampu 

menyajikan informasi yang berkualitas. Pelaporan 

keuangan menjadi menyesatkan pihak yang 

memakai. Perusahaan yang saat ini memiliki 

kinerja tinggi dari informasi pelaporan keuangan 

belum tentu mampu menghasilkan kinerja yang 

tinggi kembali di masa mendatang, karena tidak 

didukung oleh human capital. Pada sisi yang lain, 

perusahaan yang saat ini tidak memiliki kinerja 

tinggi ada kemungkinan mampu menghasilkan 

kinerja tinggi di masa mendatang karena 

dukungan dari human capital. 

Pihak pemakai pelaporan keuangan akan 

salah dalam mengambil keputusan apabila tidak 

memperhatikan informasi human capital dan 

hanya berfokus pada informasi tentang kinerja 

keuangan yang dipahami berdasarkan pelaporan 

keuangan. Sebagai contoh, investor akan salah 

dalam pengambilan keputusan apabila tidak 

memperhatikan human capital. Investor akan 

tertarik pada perusahaan yang menyajikan 

pelaporan keuangan dengan informasi ada laba 

yang tinggi sehingga ada jaminan keamanan dana 

yang diinvestasikan dan keuntungan tinggi yang 

akan diterima investor di masa mendatang. 

Investor tidak memiliki informasi bahwa human 

capital perusahaan yang bersangkutan tidak baik, 

sehingga saat operasi usaha periode selanjutnya 

perusahaan tidak mampu mencapai keunggulan 

bersaing dan akhirnya kinerja keuangan di masa 

mendatang terancam menurun atau bahkan 

merugi. Investor tidak mendapatkan keuntungan 

sesuai yang diharapkan bahkan dana yang 

diinvestasikan terancam berkurang. 

Hal yang sama juga terjadi pada kreditor saat 

akan menentukan keputusan kredit. Bila kreditor 

tidak memperhatikan masalah human capital, ada 

kemungkinan kreditor hanya tertarik melihat 

pelaporan keuangan dengan informasi positif. 

Kreditor mengira bahwa perusahaan yang 

bersangkutan mampu membayar bunga dan pokok 

utang di masa mendatang. Hal ini tentu saja 

mengakibatkan kesalahan bagi kreditor, sebab 

meskipun pelaporan keuangan saat ini bagus, 

namun karena tidak didukung oleh kemampuan 

pengelolaan yang baik terhadap operasional 

perusahaan membuat ada penurunan kinerja 

keuangan di masa mendatang, sehingga kreditor 

salah dalam pengambilan keputusan. 

1. Teknik Penyajian Informasi Human Capital 

sebagai Pelengkap Pelaporan Keuangan 

Peran penting penyajian informasi human 

capital pada pelaporan keuangan, mendatangkan 

tuntutan untuk mengembangkan teknik penyajian 

yang tepat pada pelaporan keuangan agar tidak 

mengurangi kualitas yang dimiliki. Saputro (2001) 

menyatakan bahwa pengembangan penyajian 

informasi human capital pada pelaporan keuangan 

bukan merupakan hal yang mudah. Ada tiga 

pendekatan yang dapat dikembangkan untuk 

menyajikan informasi human capital pada 

pelaporan keuangan, yaitu: 

a. Pendekatan standar akuntansi 

Standar akuntansi memberikan pendekatan 

perlakuan human capital sebagai intangible 

asset (aktiva tidak berwujud) apabila dapat 

diukur dengan baik. Hal ini juga seperti yang 

dipaparkan oleh IAI (2009) pada Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan No. 19 yang 

memberikan penekanan pada aktiva tidak 

berwujud dan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No. 20 yang memberikan 

penekanan pada perlakuan akuntansi untuk 

biaya riset dan pengembangan perusahaan.  

Pike dan Roos (2000) menyatakan bahwa 

pengukuran human capital adalah hal penting 

yang harus diperhatikan dalam penyusunan 

pelaporan keuangan. Pengukuran human 

capital dapat bersifat overvalue (berlebihan) 

dan undervalue (terlalu kecil). Untuk 

mendapat ukuran dari humanl capital yang 

baik, metode yang dapat digunakan adalah: 

a) Historical cost 

Human capital diukur berdasarkan 

historical cost dengan mengakui besar 

human capital sesuai dengan biaya yang 
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dikeluarkan perusahaan untuk 

mendapatkan human capital tersebut. 

b) Holistic value approach (HVA) 

Pada metode HVA, human capital diukur 

dengan melakukan diskusi bersama 

pihak-pihak yang berkaitan terhadap 

perusahaan (stakeholders). Diskusi ini 

dilakukan untuk mengukur besarnya 

human capital perusahaan yang bersifat 

kualitatif, seperti keahlian yang dimiliki 

oleh para karyawan. Diskusi yang 

dilakukan diharapkan mampu 

menghasilkan besar pengukuran yang 

pantas untuk human capital yang dimiliki 

perusahaan.  

b. Informasi tambahan pada pelaporan keuangan 

Pendekatan ini memberikan informasi yang 

relevan tentang human capital dalam bentuk 

tambahan laporan atau informasi tambahan 

untuk mendukung informasi yang ada dalam 

pelaporan keuangan. Keberadaan informasi 

tambahan pada pelaporan keuangan 

diharapkan menjadi nilai tambah agar menjadi 

keterangan pelaporan keuangan. Hal ini 

diharapkan tidak mendatangkan makna yang 

menyesatkan bagi pemakai pelaporan 

keuangan. 

c. Informasi human capital dalam bentuk 

disclosure (pengungkapan) 

Apabila pengukuran tetap sulit untuk 

dilakukan, maka informasi human capital 

sebaiknya diungkapkan dalam bentuk 

pengungkapan. Akuntan memiliki 

keterbatasan pengetahuan untuk dapat 

menyampaikan semua informasi dan 

keterbatasan untuk dapat memenuhi semua 

yang diinginkan oleh pemakai sehingga sulit 

untuk mempertahankan satu pilihan pelaporan 

untuk berbagai kepentingan. Konsekuensi 

sebagai pilihan yang dapat dilakukan adalah 

dengan melakukan pengungkapan tentang 

human capital yang lebih rinci. 

Pengungkapan human capital merupakan 

salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi keterbatasan pengukuran human 

capital. Pengungkapan human capital 

menyajikan hal-hal berkaitan dengan human 

capital yang tidak disajikan pada pelaporan  

keuangan. Pengungkapan tentang human capital 

yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada pemakai pelaporan keuangan 

mengenai semua nilai yang dimiliki perusahaan 

sehingga tidak salah dalam pengambilan 

keputusan. 

IV. KESIMPULAN 

 
Berdasarkan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut ini: 

1. Human capital memiliki peran penting bagi 

kinerja keuangan perusahaan di masa 

mendatang. Human capital merupakan 

penggerak bagi aset perusahaan lainnya untuk 

mendatangkan keuntungan sebagai tolok ukur 

kinerja keuangan pada periode tertentu. 

2. Pelaporan keuangan digunakan pemakai 

untuk memprediksi kinerja keuangan 

perusahaan di masa mendatang. Peranan 

human capital sebagai penentu kinerja 

keuangan di masa mendatang, membuat 

akuntansi sebagai penyedia laporan keuangan 

hendaknya berupaya melakukan penyajian 

informasi human capital, sebagai pelengkap 

pelaporan keuangan. 
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