
 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh intellectual capital 

terhadap nilai pasar dan kinerja keuangan perusahaan. Sampel perusahaan dalam 

penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Intellectual capital dihitung menggunakan model Pulic yakni Value Added 

Intellectual Coefficient (VAIC). Sedangkan kinerja pasar, menggunakan rasio 

Price to Book Vaue (PBV) dan keuangan perusahaan menggunakan rasio Return 

on Assets (ROA).  

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pengujian hipotesis pada bab 

sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Intellectual capital (VAIC) berpengaruh positif terhadap kinerja pasar 

perusahaan (PBV). 

Hal ini membuktikan semakin baik intellectual capital perusahaan maka 

akan semakin baik pula kinerja perusahaan. Dengan begitu perusahaan 

yang mengelola intellectual capital dengan baik secara tidak langusng 

akan menaikkan nilai saham dari perusahaan tersebut. 

2. Intellectual capital (VAIC) berpengaruh positif terhadap keuangan 

perusahaan (ROA). 
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Dengan pengelolaan intellectual capital yang baik akan mempengaruhi 

keuangan perusahaan. Semakin besar nilai dari intellectual capital maka 

kinerja perusahaan akan meningkat dan akan menghasilkan laba yang 

besar pula bagi perusahaan. Ini mencerminkan adanya pengaruh positif 

intellectual capital terhadap keuangan perusahaan. Dimana dalam 

penelitian ini keuangan perusahaan diproksikan dengan menggunakan 

ROA. 

5.2. Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut: 

1. Sampel penelitian yang digunakan hanya perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang menerbitkan laporan tahunannya secara berturut-turut 

dari tahun 2010-2012. Sehingga hasil dari penelitian ini tidak akan berlaku 

untuk perusahaan-perusahaan dari sektor lain. 

2. Penelitian ini hanya mengukur pengaruh intellectual capital terhadap 

kinerja pasar dan  keuangan perusahaan pada tahun yang sama dan tidak 

melihat dampak pada tahun berikutnya. 

5.3. Saran 

Saran perbaikan yang penulis usulkan kepada para peneliti lain di masa akan 

datang adalah : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan pada semua jenis sektor 

perusahaan, hal ini untuk melihat dari jenis sektor manakah perusahaan 

yang terdapat kontribusi intellectual capital (IC) yang tinggi. 
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2. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk meneliti pengaruh 

intellectual capital terhadap kinerja perusahaan tahun berikutnya.  

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan perhitungan yang sama 

untuk beban gaji karyawan. 


