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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan serta hipotesis yang telah disusun dan 

telah diuji pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan pengaruh variabel-

variabel independen terhadap nilai perusahaan sebagai berikut :  

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Intellectual Capital berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap Kinerja keuangan yang diproksikan dengan 

Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Intellectual Capital berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap Nilai Pasar yang diproksikan dengan Price 

Book Value (PBV). 

1.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti ada beberapa keterbatasan dalam 

penelitian ini, yaitu antara lain : 

1. Periode penelitian ini relatif pendek, pada penelitian hanya menggunakan 

rentang waktu sebanyak 3 tahun yaitu pada periode 2016 sampai dengan tahun 

2018.  

2. Pada penelitian ini kinerja keuangan  hanya diukur menggunakan Return On 

Asset dan Return On Equity, sedangkan nilai pasar hanya menggunakan Price 

Book Value. 
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1.3 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dan kesimpulan yang diperoleh, 

maka terdapat beberapa saran yang peneliti sampaikan dengan judul Pengaruh 

Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Pasar serta hal-hal 

lainnya yang terkait dengan judul tersebut yaitu :  

1. Bagi Perusahaan  

Perusahaan hendaknya memaksimalkan Intellectual Capital yang memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan nilai pasar, karena 

Intellectual Capital dapat meningkatkan kinerja keuangan dan nilai pasar. 

2. Bagi Kalangan Akademisi  

Untuk penelitian selanjutnya menambahkan jumlah sampel dengan periode 

triwulan atau dengan menggunakan 4 tahun. Selain itu, disarankan dengan 

menggunakan variabel yang belum ada di penelitian, seperti kinerja keuangan 

menggunakan economic value added (EVA), atau earning per share (EPS), 

Nilai pasar menggunakan Tobins’Q atau Market to Book Value (MBV). Dan 

dapat juga menggunakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kinerja 

Keuangan dan nilai pasar lainnya.    

3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan semua perusahaan dalam Bursa Efek 

Indonesia, misalnya : manufaktur, atau indeks LQ45. 

 


