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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan simpulan, dan saran-saran untuk penelitian 

berikutnya. Simpulan diambil berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh pada 

penelitian ini. Saran  penelitian diuraikan dengan harapan para peneliti dapat 

menindaklanjuti pada penelitian berikutnya.  

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. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Intellectual capital berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan perusahaan pada tahun selanjutnya dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,007. Dapat diartikan berdasarkan resource-based theory 

bahwa penggunaan intellectual capital secara efisien menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk mengelola asetnya dengan baik. Pengelolaan 

Sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki dengan baik maka akan 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

2. Hasil penelitian ini menunjukkan Intellectual capital tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusaaan tahun selanjutnya dengan nilai probabilitas sebesar 

0,696. Dapat diartikan bahwa pasar tidak memberikan penilaian pada 

intellectual capital, hal ini mungkin dikarenakan belum adanya standar dalam 

pengukuran intellectual capital sehingga menyababkan pasar belum mampu 

membuat penilaian yang tepat atas intellectual capital yang terdapat pada 
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perusahaan. Selain itu intellectual capital yang besar dapat mengecilkan kas 

dan menurunkan alokasi kas terhadap deviden, sehingga pasar tidak 

memperatikan intellectual capital dalam perusahaan. 

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Intellectual capital disclosure tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada tahun selanjutnya 

dengan nilai probabilitas sebesar 0,316. Dapat diartikan bahwa dalam faktor-

faktor yang memungkinkan berkontribusi dalam  meningkatkan kinerja 

keuangan masih menggunakan sumber daya dan keuangan, bukan 

berdasarkan kontribusi dari intelletual capital disclosure. Selain itu tidak 

mudah dalam menilai kualitas intellectual capital disclosure. 

4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Intellectual capital disclosure tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada tahun selanjutnya dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,810. Dapat diartikan bahwa pasar tidak memberikan 

penilaian berdasarkan kontribusi dari intellectual capital disclosure, hal ini 

memungkinkan bahwa pasar memberikan penilaian berdasarkan faktor-faktor 

lain seperti laba dan faktor fundamental  lain yang ingin dicapai. 

5. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan memediasi 

hubungan antara intellectual capital  dan nilai perusahaan yang dilihat pada 

hasil sobel test , thitung > ttabel (2,516  > 1,67). Hasil pengujian ini dapat berarti 

bahwa meningkatnya kinerja keuangan yang disebabkan oleh kontribusi dari 

intellectual capital sehingga akan menyebabkan meningkatnya nilai pasar 

perusahaan. 
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6. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak berhasil 

memediasi hubungan antara intellectual capital disclosure dan nilai 

perusahaan yang dilihat pada hasil sobel test, thitung < ttabel (-0,983 < 1,67). 

Hasil pengujian ini dapat berarti bahwa intellectual capital disclosure tidak 

berhasil mempengaruhi nilai pasar perusahaan dengan dimediasi oleh kinerja 

keuangan.  

 

5.2 Saran 

Peneliti memberikan beberapa saran untuk kedepannya sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, sampel penelitian yang digunakan menggunakan 

perusahaan satu jenis saja misalnya manufaktur agar hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan dan menambah periode pengamatan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

menggunakan ukuran metode langsung yang lain dalam mengukur 

intellectual capital, misalnya dengan balanced score card (Kaplan dan 

Norton, 1996; Widarjo, 2011) atau real options model (Sudarsanan et al. 

2003; Widarjo, 2011). 

 


