
 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

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

menyajikan simpulan dan saran.  Simpulan dan saran yang disampaikan dalam 

bab ini seluruhnya didasarkan pada hasil analisis data yang telah dilakukan 

peneliti.  Adapun simpulan dan saran sebagai berikut: 

 

5.1. Simpulan 

 
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebagaimana yang telah disajikan 

pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan: 

1. Berdasarkan hasil pengujian Partial Least Square (PLS) diketahui bahwa 

secara statistik terbukti terdapat pengaruh  positif intellectual capital 

terhadap kinerja perusahaan, khusunya kinerja pasar yang tercermin dalam 

PER dan PBV perusahaan Automotive and Allied Product selama lima 

tahun pengamatan (2007-2011). Maka Hipotesis diterima. 

2. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan PLS diketahui secara 

statistik terbukti terdapat pengaruh positif modal fisik terhadap kinerja 

perusahaan Automotive and Allied Product  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2007-2011.  

3. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan PLS diketahui secara 

statistik terbukti terdapat pengaruh positif modal finansial terhadap kinerja 
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perusahaan Automotive and Allied Product  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2007-2011.  

4. Intellectual capital memiliki kontribusi yang lebih banyak dalam 

menciptakan value added perusahaan dibandingkan dengan modal fisik 

perusahaan. 

 

5.2. Keterbatasan 

 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil penelitian, 

yaitu : 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya perusahaan 

Automotive and Allied Product  yang terdaftar di BEI dengan periode 

pengamatan lima tahun (2007-2011), sehingga simpulan dari penelitian ini 

tidak akan berlaku untuk perusahaan sektor lainnya. 

2. Penelitian ini hanya mengukur pengaruh intellectual capital terhadap 

kinerja perusahaan pada tahun yang sama dan tidak melihat dampak pada 

tahun berikutnya. 

3. Human Capital dalam penelitian ini hanya diukur dengan menggunakan 

biaya gaji dan tunjangan karyawan bagian umum  dan administrasi yang 

terdapat dalam laporan keuangan perusahaan, tanpa memasukkan jenis 

tunjangan karyawan lainnya. Hal ini dikarenakan keterbatasan informasi 

yang tersedia dalam laporan keuangan perusahaan Automotive and Allied 

Product . 
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5.3. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran untuk perbaikan penelitian 

serupa di masa yang akan datang, yaitu : 

1. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk meneliti pengaruh 

intellectual capital terhadap kinerja perusahaan tahun berikutnya. 

2. Human Capital dalam penelitian selanjutnya sebaiknya memasukkan jenis 

tunjangan karyawan lainnya, tidak hanya menggunakan biaya gaji dan 

tunjangan karyawan bagian umum dan administrasi. 

3. Memperluas penelitian dengan cara memperpanjang periode penelitian 

dan menambah sampel dengan memasukkan sektor-sektor lain.  

 

5.4. Implikasi 

 

1. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan BAPEPAM sebagai regulator, 

dapat menetapkan standar yang tepat  mengenai pengungkapan intellectual 

capital dalam laporan keuangan perusahan. 

2. Investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan sebaiknya 

mempertimbangkan, tidak hanya modal fisik dan modal finansial  

perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan tapi juga intellectual 

capital perusahaan karena intellectual capital terbukti secara empiris 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 


