
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kesuksesan sebuah entitas dan organisasi ditentukan oleh berbagai faktor, 

salah satunya dari aset yang dimiliki oleh entitas. Entitas dituntut untuk terus 

berinovasi karena saat ini dunia terus mengalami perubahan, baik perubahan 

secara internal maupun eksternal (Sasirekha, 2009). Perkembangan ilmu 

pengetahuan serta teknologi membuat organisasi dan entitas saling berkompetisi 

secara ketat dan cepat. Sebuah entitas harus mempertahankan keunggulan 

kompetitifnya dan dapat memanfaatkan aset yang dimiliki secara optimal agar 

dapat terus bertahan dan terus berkembang sesuai dengan tujuan entitasnya serta 

dapat bersaing dengan entitas yang lain.  

Aset dapat dijadikan dasar dalam menentukan value sebuah entitas. Aset 

terdiri dari aset berwujud (tangible asset) dan aset tidak berwujud (intangible 

asset) (Stanko, Zeller, dan Elena, 2014). Sumber daya manusia sendiri merupakan 

salah satu bagian aset tidak berwujud. Devi (2004) menyebutkan bahwa sumber 

daya manusia berperan sebagai pendukung entitas untuk tetap bertahan terhadap 

perubahan. 

 Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan 

kesuksesan sebuah organisasi atau industri dan sering kali menjadi aset yang 

paling berharga dalam sebuah perusahaan (Dean, Mc. Kenna, and  Krishnan, 

2012). Perubahan lingkungan bisnis menjadi sebuah tantangan yang harus 

dihadapi, oleh karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam 
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menghadapi tantangan tersebut merupakan salah satu cara untuk mencapai visi 

dan misi sebuah entitas. Uniknya, tiap tiap entitas mempunyai cara yang berbeda 

untuk mengukur sumber daya manusia  atau Human Capital yang dimiliki 

(Berkowitz, 2001).  

Human capital sendiri merupakan bagian dari modal intelektual (intellectual 

capital). Human capital terdiri dari pemberian pendidikan serta pelatihan bagi staf 

yang memberikan kontribusi utama berupa pendapatan (revenues) (Sveiby, 1997). 

Pablos (2002) juga menyebutkan bahwa human capital mempresentasikan 

pengetahuan individual dari sebuah organisasi yang ditunjukkan oleh nilai human 

resourcesnya yang dapat meningkatkan value dari entitasnya. Investasi pada 

sumber daya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan performa entitas. 

Setiap entitas tentu berharap untuk mendapatkan sumber daya manusia yang 

berkualitas yang dapat meningkatkan nilai dari perusahaan atas biaya yang telah 

dikeluarkan untuk investasi sumber daya manusia. Entitas mengeluarkan biaya 

untuk sumber daya manusia dengan jumlah yang tentu tidak sedikit, misalnya 

untuk biaya penggajian, pendidikan, dan pelatihan. Semua biaya yang dikeluarkan 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja serta value bagi entitas. 

Permasalahan yang timbul pada saat ini adalah belum adanya standar 

akuntansi yang mengatur mengenai penerapan akuntansi sumber daya manusia 

atau yang lebih dikenal dengan Human Resources Accounting (HRA). 

Permasalahan ini disebabkan karena substansi dari HRA yang memperlakukan 

sumber daya sebagai aset sampai saat ini masih mengalami banyak perdebatan 

dan masih terbatas pada penelitian yang bersifat future research. Penelitian awal 

mengenai sumber daya manusia diungkapkan oleh Hermanson yang mencoba 
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merefleksikan pengembangan pemikiran banyak praktisi dan mencoba untuk 

fokus meneliti human resources accounting yang masih belum umum 

direpresentasikan atau dihitung di dalam sebuah neraca. Hermanson  mencoba 

mengembangkan beberapa model  dalam penelitiannya, tetapi sayangnya 

penelitian mengenai akuntansi sumber daya manusia ini masih belum dapat 

diterima karena masih terdapat anggapan bahwa tidak etis untuk menyajikan 

“manusia” di sebuah neraca dengan mencantumkan beberapa nilai yang dihitung 

sehingga pengembangan penelitian ini cenderung ditinggalkan untuk diteliti lebih 

lanjut. Di sisi lain model yang dikembangkan Hermanson ini dikenal sebagai 

human resources accounting (Appelbaum, Steven, and Hood, 1993). Setelah itu 

mulai berkembang beberapa penelitian yang membahas mengenai perlakuan 

sumber daya manusia dalam akuntansi, seperti penelitian yang ditulis oleh 

Brummet (1970); Gordon, Rhodhe, and Merchant (1977); Flamhotz (1986); Tsay 

(1986); Appelbaum, Steven, and Hood (1993); serta Bontis. et al., (1999) yang 

berusaha menggambarkan realita yang fokus terhadap masalah pada informasi 

akuntansi dalam hal sumber daya manusia. Kemudian, penelitian mengenai HRA 

mulai muncul kembali pada tahun 2000-an yang membahas mengenai pentingnya 

perlakuan akuntansi sumber daya manusia yaitu penelitian yang diungkapkan oleh 

Berkowitz (2001); Pablos (2002); McKenna, and Krishnan (2012); serta Todea 

(2013). 

Penelitian tersebut menyebutkan minimnya pengetahuan dan pemahaman 

entitas mengenai HRA yang menyebabkan semakin berkurangnya minat entitas 

untuk menerapkan HRA. Entitas belum mengetahui metode perhitungan nilai dan 

biaya sumber daya manusia tersebut kedalam ukuran moneter untuk 
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memasukkannya ke dalam aset sebuah entitas. Setiap entitas yang mengeluarkan 

biaya untuk investasi pasti mengharapkan hasil di masa yang akan datang, 

investasi yang dikeluarkan entitas di masa kini seperti halnya human capital tentu 

mempunyai hubungan dengan profit dan sustainability entitas (Cendika dan 

Sawarjuwono, 2014). Entitas yang mempunyai pengelolaan terhadap HRA secara 

tepat, maka biaya dapat dibuat seefektif mungkin dan seefisien mungkin yang 

akan membuat produktivitas tenaga kerja semakin baik. Fenomena human capital 

dapat dilihat dari banyaknya jumlah perusahaan knowledge based yang 

berkembang pesat di Amerika. Purba (2007) menjelaskan konsep human capital 

di Indonesia masih dalam tahap transisi, yaitu pengukuran human capital bisa 

digunakan dengan fair value dimana fair value telah mendapatkan perhatian baik 

dalam International Financial Reporting Standart (IFRS), IAS maupun ISA. 

Pengukuran nilai wajar (fair value) menurut PSAK 68 merupakan harga 

yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk 

mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada 

tanggal pengukuran. Fair value human capital entitas di Indonesia ditetapkan 

pada investment in training and development, investment practices for improved 

retention, and investment in job secure work forces. 

 Penelitian mengenai Human Resources Accounting (HRA) yang saat ini 

berkembang lebih banyak meneliti  HRA dalam perusahaan khususnya dalam 

bidang manufacturing, seperti penelitian yang dikemukakan oleh Suwarto (2006); 

Chaudry and Romy (2010); Arsalan (2012); Micah, Ofurum, and Ilhendinihu 

(2012); Munivenkatappa, Jagadeesh, and Bharathi (2013); serta Abeysekera 

(2014) yang membahas pentingnya HRA sebagai faktor kunci dalam kegiatan 
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ekonomi dan bisnis dalam sebuah entitas. Pada dasarnya HRA merupakan sebuah 

sistem informasi yang berguna bagi manajemen mengenai perubahan yang akan 

terjadi pada dunia bisnis. HRA juga meliputi investasi “manusia” dan 

“replacement cost”, serta nilai ekonomi “manusia” dalam sebuah organisasi 

(Munivenkatappa and Bharathi 2013). 

Penelitian mengenai HRA yang berkembang di dunia maupun di Indonesia 

lebih banyak membahas konsep HRA di industri manufaktur, padahal sumber 

daya manusia dalam industri manufaktur lebih banyak menempati posisi yang 

seimbang  atau “fifty fifty”,  yang berarti bahwa sumber daya manusia dengan 

mesin menempati posisi yang setara bahkan beberapa industri masih 

menempatkan aktiva tetap berupa mesin sebagai kegiatan produksi yang dominan 

bagi perusahaan daripada tenaga kerjanya. Sumber daya manusia hanya 

dipandang sebagai pendukung kegiatan operasi perusahaan karena hanya bersifat 

sebagai sumber daya yang mengoperasikan aktiva tetap berupa mesin.  

Keadaan tersebut jauh berbeda dengan entitas yang lebih menekankan 

knowledge sumber daya manusia daripada aset lainnya. Contohnya fenomena 

yang terjadi di dunia pendidikan.  Institusi pendidikan merupakan bagian dari 

entitas non profit yang menempatkan sumber daya manusia sebagai aset tertinggi 

di entitasnya. Institusi pendidikan mempunyai beberapa aset yang penting untuk 

menunjang kegiatan operasionalnya, diantaranya adalah gedung, fasilitas, serta 

sarana dan prasarana. Aset terpenting terkadang tidak dikategorikan dalam hal ini, 

yaitu sumber daya manusia berupa tenaga pendidik atau pengajar yaitu guru yang 

seringkali diabaikan dalam perhitungan akuntansi, padahal menurut Beattie and 

Smith (2010) sebuah organisasi yang mengabaikan “human capital” akan berlalu 
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dan punah seperti halnya sebuah dongeng tentang dinosaurus. Manajemen sekolah 

cenderung mengabaikan human capital  sebagai aset yang akan memberikan 

kontribusi di masa depa, padahal faktor yang menentukan kualitas utama peserta 

didik diantaranya terdapat pada guru sebagai mediator pembuka pengetahuan 

peserta didik, selain itu semakin berkualitas pengajar yang dimiliki maka akan 

semakin tinggi pula nilai dari institusinya. 

Fenomena perlakuan akuntansi juga perlu dikritisi, karena selama ini 

sekolah memperlakukan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk guru sebagai cost 

atau expenses, misalnya untuk kegiatan penggajian, pelatihan, pemberian insentif, 

dan lain sebagainya. Biaya tersebut adalah  biaya yang dikeluarkan untuk 

rekrutmen guru, pelatihan guru, dan pengembangan guru. Hal ini menyebabkan 

bahwa penilaian akuntansi kurang menggambarkan nilai dari entitas yang 

sebenarnya. Roslender and Stevenson (2009)  menjelaskan dalam penelitiannya 

bahwa sumber daya manusia harus diperhitungkan sebagai aset bukan beban. 

Pendapat tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk mengkaji human 

resources accounting di dunia pendidikan karena biaya yang dikeluarkan untuk 

kegiatan pelatihan, dan lain sebagainya akan memberikan future benefit bagi 

sekolah. Selain pemikiran tersebut, menurut beberapa penelitian seperti yang 

diungkapkan oleh Rowe (2012), kualitas mengajar guru merupakan salah satu 

faktor terpenting dalam menentukan prestasi siswanya. Shanker (2004) juga 

menguatkan dalam penelitian yang dilakukan di Washington bahwa kualitas guru 

(excellent, good, fair, and poor) dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan 

siswa dan value dari sekolah itu sendiri. 
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Berbagai alasan yang telah diungkapkan diatas membuat penelitian ini akan 

sangat penting untuk dilakukan dalam menilai peran valuasi seorang guru. 

Penelitian mengenai HRA di Indonesia sejauh ini belum pernah dikembangkan, 

hal tersebut membuka peluang penelitian untuk mengetahui peran adanya valuasi 

dan penyajian human resources accounting di institusi pendidikan.  

Penelitian mengenai human resources accounting ini diharapkan akan 

memberikan dampak positif yang dapat diaplikasikan bagi institusi pendidikan 

sesuai dengan penelitian yang diungkapkan oleh  Avazzadehf and Raiashekar 

(2011). Penelitian tersebut menyatakan bahwa perlakuan serta pengungkapan 

human resources akan berdampak positif pada proses pengambilan keputusan dan 

dengan adanya human resources accounting juga dapat digunakan untuk 

menunjukkan bahwa investasi sumber daya manusia dapat menghasilkan 

keuntungan jangka panjang  bagi entitas. Oleh karena itu dengan adanya human 

resources accounting diharapkan cost yang selama ini digunakan untuk kegiatan 

human resources di sekolah tidak lagi dianggap sebagai beban tetapi menjadi 

sebuah investasi layaknya aset yang dapat memberikan keuntungan bagi entitas 

yaitu sekolah.  

Menurut penelitian Cendika dan Sawarjuwono (2014) terdapat beberapa 

pendekatan untuk mengukur human resources accounting, diantaranya melalui 

pendekatan berbasis biaya (cost based approach), pendekatan berbasis nilai 

moneter (monetary value based approaches) dan pendekatan berbasis nilai non 

moneter (non monetary value based approaches) yang masing-masing 

mempunyai beragam model pengukuran. Tersedianya beragam model pengukuran 
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ini akan menjadi sebuah tantangan untuk dipecahkan dalam memilih metode yang 

paling tepat diterapkan untuk menilai human resources di sekolah berupa guru. 

Menilai perlakuan akuntansi untuk guru akan sangat menarik karena dalam 

laporan keuangan yang selama ini dicatat oleh manajemen sekolah, belum 

ditemukan laporan yang memvaluasi sumber daya serta menggolongkan sumber 

dayanya sebagai  aset. Penelitian yang dilakukan oleh Dean, McKenna, and 

Krishnan (2012) mengemukakan bahwa sumber daya manusia tidak dapat 

dilaporkan dalam laporan keuangan karena menurut beberapa pendapat, human 

capital tidak dapat diukur, tetapi Dean (2012) mengemukakan bahwa terdapat 

cara lain untuk melaporkan sumber daya manusia yaitu dengan memisahkan 

laporan sumber daya manusia dan menyajikannya, oleh karena itu penting untuk 

melakukan valuasi terhadap human resources yang ada. HRA menawarkan 

perspektif baru dalam cabang ilmu akuntansi terkait dengan pengolahan biaya, hal 

itu karena HRA bukan hanya pengungkapan dalam hal biaya atas HR yang 

dimiliki oleh sekolah, namun biaya tersebutlah yang merupakan input HRA yang 

akhirnya dapat memunculkan suatu output berupa nilai dari HR yang dimiliki oleh 

sekolah saat ini.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Aset berupa sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang signifikan 

dalam menentukan kesuksesan organisasi atau sering disebut sebagai aset yang 

paling berharga bagi perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

sebelumnya, bukan hanya entitas laba seperti perusahaan yang mempunyai 

kepentingan untuk mengukur dan mengungkapkan sumber daya manusia yang 
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dimiliki tetapi organisasi nirlaba seperti halnya sekolah membutuhkan pengukuran 

serta pengungkapan human resources karena organisasi nirlaba mempunyai 

beragam pengguna informasi keuangan (Todea and Mihaltan, 2013). 

Entitas nirlaba seperti sekolah mempunyai human resources yang sangat 

penting untuk diperhitungkan karena guru sebagai human resources utama dalam 

sekolah merupakan salah satu human capital yang harus dikapitalisasi dan 

mempunyai value yang berbeda. Appelbaum, Steven, and Hood (1993) dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa selama ini biaya yang digunakan untuk 

pembiayaan sumber daya manusia selalu diperhitungkan sebagai beban padahal 

seharusnya biaya biaya yang menghasilkan keuntungan harus dikapitalisasi. 

Selama ini menurut persepsi awal peneliti, penilaian terhadap guru yang 

dilakukan oleh manajemen sekolah selalu di ukur sebagai beban yang tidak 

menghasilkan keuntungan di masa depan seperti halnya biaya yang dikeluarkan 

untuk kegiatan perekrutan, penempatan, dan pelatihan (training). Padahal biaya 

yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut adalah untuk menghasilkan sebuah 

keuntungan di masa depan. Chaudry and Roomi (2010) berpendapat bahwa 

organisasi yang berinvestasi dalam program pelatihan dan pengembangan 

karyawan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap kinerja organisasi 

yang tinggi. 

Konsep human resources memungkinkan manajemen sekolah untuk 

memasukkan guru sebagai aktiva, namun menghitung dan melaporkan nilai dari 

biaya yang telah dikeluarkan untuk human resources yang ada di sekolah 

bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu langkah yang diperlukan adalah 
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memahami perlakuan akuntansi untuk guru, serta memilih metode serta model 

pengukuran yang paling sesuai untuk diterapkan  

Flamhotz et al., (2002) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 

penggunaan HRA sangat relevan dalam kegiatan pengambilan keputusan, oleh 

karena itu pemilihan metode valuasi yang tepat untuk menilai guru sebagai bagian 

dari aset yang dapat dikembangkan melalui HRA akan sangat penting dalam 

kegiatan decision making oleh pihak pihak yang membutuhkan informasi 

mengenai hal ini. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diperoleh rumusan 

masalah yaitu, bagaimanakah valuasi dan pengungkapan HRA yang paling tepat 

diterapkan di institusi pendidikan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan 

dibuatnya penelitian ini adalah: 

1.3.1. Tujuan umum 

1. Untuk mengetahui valuasi dan penyajian HRA yang paling tepat di 

institusi pendidikan 

2. Untuk mengetahui alasan belum diterapkannya perspektif HRA di 

institusi pendidikan. 

3. Untuk mengetahui peran HRA di institusi pendidikan. 
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1.3.2. Tujuan khusus 

1. Untuk membantu institusi pendidikan menyajikan human resources 

accounting  dengan metode valuasi discounted value of future wages 

model sehingga dapat meningkatkan nilai institusinya. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka manfaat 

dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan, dan menjelaskan teori human resources dengan fenomena yang  

nyata terjadi di lapangan. 

Hasil penelitian ini nantinya dapat berguna untuk mengembangkan  ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang akuntansi. Secara khusus hasil penelitian ini 

juga dapat digunakan sebagai pengembangan human resources accounting di non 

profit organization khususnya di institusi pendidikan karena selama ini penelitian 

mengenai human resources accounting masih sangat terbatas, khususnya di dunia 

pendidikan, dan sebagai brainstorming bahwa akuntansi bukan hanya sebuah 

angka mutlak yang mengatur dan menghitung aset fisik tetapi akuntansi 

mempunyai mempunyai area yang luas, misalnya juga dalam hal penilaian dan 

perhitungan aset non fisik seperti halnya human resources accounting. 
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