
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini maka dalam bab ini penulis sajikan 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran yang disampaikan dalam bab ini 

seluruhnya didasarkan pada hasil analisis data dan pengujian hipotesis. Adapun 

kesimpulan dan saran sebagai berikut :

5.1. Simpulan

Rata-rata tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang 

terdafitar di BEI adalah sebesar 34,66 % dengan maksimum pengungkapan 

sebesar 70,83 % dan minimum pengungkapan sebesar 12,50 %. Hal ini 

disebabkan karena praktik pengungkapan setiap perusahaan sangat bervariasi.

Dari hasil pengujian statistik yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut :

1. Hasil uji menunjukkan tingkat signifikansi leverage (DAR) terhadap 

pengungkapan intellectual capital menunjukkan bahwa diperoleh angka 

0,001. Pada tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa leverage 

berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan intellectual capital 

pada perusahaan sampel. Hasil ini menolak penelitian Sri Layla Wahyu 



(2009) dan mendukung hasil penelitian White et al. (2007), Ariestyowati 

et al. (2009).

2. Hasil uji pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap pengungkapan 

intellectual capital menunjukkan bahwa didapat angka sebesar 0,44. Pada 

tingkat signifikansi 0,05 yang menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan intellectual 

capital. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Oliveira (2004).  

3. Hasil uji pengaruh rasio aktivitas (ATO) terhadap pengungkapan 

Intellectual Capital menunjukkan perolehan angka sebesar 0,95 pada 

tingkat signifikansi 0,05. Artinya, rasio aktivitas (ATO) tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap pengungkapan Intellectual Capital. Hasil ini 

mendukung penelitian Ihyaul Ulum  (2007).

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan diharapkan keterbatasan ini 

dapat diatas dalam penelitian di masa yang akan datang yaitu :

1. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data 

sekunder yaitu laporan tahunan sehingga informasi yang di dapat sedikit. 

2. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara random, 

sehingga mengakibatkan kesimpulan yang diambil bersifat umum tidak 

untuk satu jenis perusahaan tertentu.
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3. Pemberian skor terhadap elemen-elemen intellectual capital 

bersifat subyektif karena didasarkan pada interpretasi pribadi penulis.

5.3. Saran

Bagi para peneliti lain yang berminat melakukan kajian ulang terhadap penelitian 

ini hendaknya dapat melakukan perbaikan-perbaikan tertentu terhadap penelitian 

ini sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih baik dan komprehensif 

dari hasil penelitian ini. Saran perbaikan yang penulis usulkan kepada para 

peneliti lain adalah :

1. Sebaiknya penelitian dilakukan secara terus-menerus 

sehingga dapat diketahui perkembangan praktik pengungkapan 

intellectual capital dari tahun ke tahun.

2. Untuk pemilihan sampel sebaiknya peneliti selanjutnya 

menggunakan perusahaan dengan satu jenis perusahaan yang lebih spesifik 

lagi.

3. Skor yang diberikan di setiap elemen intellectual capital 

sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan bobot dari masing-

masing elemen.
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