
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh modal intelektual terhadap kinerja 

keunganan yang diwakali oleh variable profitabilitas, produktivitas, dan efesiensi.Penelitian ini 

mengambil periode pengamatan Selama tiga tahun yaitu dari tahun 2009 sampai dengan 2011, 

dimana jumlah sampel yang digunakanyaitu 42 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia hasil analisis Dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama (Ha1) adalahValue Added Intellectual Capital (VAIC™) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Berdasarkan hasi 

pengujian diperoleh angka tingkat signifikansi 0,304 (p>0,05), maka Return on Asset 

(ROA) tidak signifikan berpengaruh terhadapValue Added Intellectual Capital 

(VAIC™) yang berarti Ha1 tidak terdukung 

2. Hipotesis kedua (Ha2) adalahValue Added Intellectual Capital (VAIC™) tidak 

berpengaruh secara signifikan Terhadap produktivitas (ATO). Berdasarkan hasil 

pengujian diperoleh angka tingkat signifikansi 0,882 (p>0,05), makaAsset 

Turnover(ATO) tidak signifikan berpengaruh terhadap Value Added Intellectual 

Capital (VAIC™) yang berarti Ha2 tidak terdukung 
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3. Hipotesis ketiga (Ha3) adalah Value Added Intellectual Capital (VAIC™) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap efesiensi (CTA). Berdasarkan hasil pengujian 

diperoleh angka tingkat signifikansi 0,528 (p>0,05), maka Cost to Asset (ATO) tidak 

signifikan Berpengaruh terhadap Value Added Intellectual Capital (VAIC™) yang 

berarti Ha3 tidak terdukung 

5.2   Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya yaitu: 

1. Batasan masalah memiliki kreteria empat belas perusahaan perbankan yang memiliki 

total aset terbesar hal ini memperkecil jumlah sampel yang didapat. 

2. Hasil penelitian tidak bisa melihat kecenderungan yang terjadi dalam jangka anjang 

dan belum mewakili dari semua kategori perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

5.3   Saran 

 

Adapun saran-saran yang dapatdiberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk investor yang ingin berinvestasi pada uatu perusahaan sebaiknya tidak 

hanya mempertimbangkan tentang bagaimana perusahaan menciptakan laba atau 

hanya melihat aset yang dimilikiperusahaan. Karena tidak bias dipungkiri bahwa 

aspek intellectual capital telah terbukti secara empiris berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. 

2. Untuk perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang pengetahuan 

sebaiknya perlu diketahui bahwa intellectual capital adalah suatu alat yang 

penting untuk meningkatkan nilai perusahaan agar dapat terus bersaing. 
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3. Untuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan BAPEPAM serta Bank Indonesia agar 

dapat menetapkan standar yang baik tentang pengungkapan intellectual capital 

didalam laporan keuangan. 

4. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya penelitian dilakukan secara terus-menerus 

sehingga dapat diketahui perkembangan praktik pengungkapan intellectual 

capital dari tahun ke tahun. 

5. Memperluas penelitian dengan cara memperpanjang periode pengamatan dan 

Menambah jumlah sampel pada  penelitian mendatang. 

Lampiran 6 

Perhitungan  Cost To Asset 

Nama Kode 2009 2010 2011 

Bank BukopinTbk BBKP 0.03 0.03 0.03 

Bank Central Asia Tbk BBCA 0.03 0.03 0.03 

Bank CIMB NiagaTbk BNGA 0.04 0.03 0.03 

Bank DanamonTbk BDMN 0.09 0.08 0.07 

Bank EkonomiRaharjaTbk BAEK 0.03 0.03 0.03 

Bank Internasional Indonesia Tbk BNII 0.03 0.01 0.09 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk BBNI 0.07 0.08 0.04 

Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI 0.04 0.03 0.03 

Bank Mega Tbk MEGA 0.04 0.10 0.07 

Bank PaninTbk PNBN 0.03 0.03 0.04 

Bank PermataTbk BNLI 0.06 0.03 0.03 

Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk BBRI 0.02 0.04 0.06 

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk BBTN  0.03 0.03 0.04 

Bank Tabungan PensiunanNasionalTbk BTPN 0.04 0.07 0.09 

 


