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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan 

dalam Bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Intellectual Capital yang diproksikan oleh Human Capital Efficiency 

(HCE) berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan oleh 

Retrun on Asset (ROA). Maka hipotesis satu (H1) diterima. 

2. Intellectual Capital yang diproksikan oleh Structural Capital Efficiency 

(SCE) berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan oleh 

Retrun on Asset (ROA). Maka hipotesis dua (H2) diterima. 

3. Intellectual Capital yang diproksikan oleh Capital Employed Efficiency 

(CEE) berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan oleh 

Retrun on Asset (ROA). Maka hipotesis tiga (H3) diterima. 

4. Intellectual Capital yang diproksikan oleh Human Capital Efficiency 

(HCE) berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan oleh Cost 

to Asset (CTA). Maka hipotesis empat (H4) diterima. 

5. Intellectual Capital yang diproksikan oleh Structural Capital Efficiency 

(SCE) berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan oleh Cost 

to Asset (CTA). Maka hipotesis lima (H5) diterima. 

6. Intellectual Capital yang diproksikan oleh Capital Employed Efficiency 

(CEE) berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan oleh Cost 

to Asset (CTA). Maka hipotesis enam (H6) diterima. 
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7. Intellectual capital yang diproksikan oleh yaitu human capital efficiency 

(HCE), structural capital efficiency (SCE), capital employed efficiency 

(CEE) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang 

diproksikan oleh return on asset (ROA). Maka hipotesis tujuh (H7) 

diterima. 

8. Intellectual capital yang diproksikan oleh yaitu human capital efficiency 

(HCE), structural capital efficiency (SCE), capital employed efficiency 

(CEE) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang 

diproksikan oleh cost to asset (CTA). Maka hipotesis tujuh (H8) diterima. 

9. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang 

kuat antara Human Capital Efficiency (HCE), Structural Capital 

Efficiency (SCE), Capital Employed Efficiency (CEE) terhadap Retrun on 

Asset (ROA) yaitu sebesar 14,7%.  

10. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang 

kuat antara Human Capital Efficiency (HCE), Structural Capital 

Efficiency (SCE), Capital Employed Efficiency (CEE) terhadap Cost to 

Asset (CTA) yaitu sebesar 37,3%. 
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5.2 Saran 

1. Bagi peneliti lain agar menggunakan populasi yang lebih luas dan sampel 

yang lebih banyak serta periode pangamatan yang lebih lama sehingga hasil 

yang diperoleh lebih akurat. 

2. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

sebaiknya menambah variabel kinerja keuangan perusahaan dilihat dari sisi 

rasio rentabilitas yang lain yaitu diukur dengan Gross Profit Margin dan Net 

Profit Margin. Sehingga dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan 

perusahaan perbankan dari sisi rasio rentabilita secara keseluruhan 

 


