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BAB V 

PENUTUP 

5. 1 Simpulan 

Telah diperoleh bukti empiris berdasarkan dari hasil pengolahan, 

pengujian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Intellectual capital tidak memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

2. Intellectual capital memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Kinerja keuangan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

4. Intellectual capital memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan 

melalui kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

5. 2 Saran 

Adapun saran dari penelitian ini guna menjadi lebih baik dalam 

pengembangan pengetahuan dan penelitian selanjutnya, terdapat saran 

sebagai berikut: 

1. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat menambahkan 

variabel lainnya dan/atau proksi lainnya, sehingga dapat 

menambah variasi topik penelitian kedepannya. 
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2. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan 

dengan menggunakan periode yang lebih panjang sehingga hasil 

penelitian selalu dapat diperbarui. 

3. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

sampel di sektor lain selain dari perusahaan perbankan atau 

dengan menambahkan menjadi seluruh perusahaan yang ada di 

Indonesia agar hasil penelitian dapat merepresentasikan 

pengaruh dari tiap variabel.  

5. 3 Keterbatasan dan Implikasi 

5. 3. 1. Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan meskipun 

peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian 

ini dengan sabaik mungkin, beberapa keterbatasan dalam penelitian 

ini diantaranya adalah : 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian terbatas hanya 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Terdapat beberapa perusahaan yang tidak menyajikan 

laporan keuangan perusahaan atau informasi secara 

lengkap. 

5. 3. 2. Implikasi 

Implikasi dalam penelitian ini dapat diwujudkan dengan 

implikasi penelitian secara teoritis dan implikasi penelitian secara 

praktis, berikut ini adalah bentuk implikasi dari penelitian ini : 
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1. Implikasi Teoritis 

Perusahaan-perusahaan dalam era perekonomian 

global ini harus dapat mengembangkan dan memanfaatkan 

intellectual capital dengan baik sebagai value added dalam 

menciptakan keunggulan kompetitif. Kombinasi tiga elemen 

intellectual capital, yaitu human capital, structural capital, 

dan employed/relational capital akan meningkatkan 

produkivitas dan kinerja keuangan perusahaan dengan baik. 

Kinerja keuangan yang baik tentu mampu menarik investor 

yang akan mendorong kenaikan harga saham dan dapat 

mengoptimalkan nilai perusahaan. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan 

perusahaan untuk terus mengelola dan mengembangkan 

intellectual capital dalam menunjang proses bisnis yang 

mampu meberikan value added dalam menciptakan 

keunggulan kompetitif bagi perusahaan untuk dapat 

bersaing dengan kompetitor. Selain itu menjadi masukan 

bagi investor maupun calon investor serta para pengguna 

laporan keuangan agar memperhatikan faktor-faktor lain 

yang dijadikan sebagai penilaian atas kinerja perusahaan 

dan dalam mengukur tingkat keberhasilan perusahaan 

seperti pengelolaan dan pemanfaatan intellectual capital 

dalam perusahaan. 




