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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini merupakan penelitian empiris mengenai pengaruh intellectual 

capital yang terdiri dari value added capital employed, value added human capital, 

dan structural capital value added terhadap profitabilitas dan kinerja pasar. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Value added capital employed berpengaruh signifikan dengan arah yang 

negatif terhadap profitabilitas. 

2. Value added human capital berpengaruh signifikan dengan arah yang positif 

terhadap profitabilitas. 

3. Structural capital value added berpengaruh signifikan dengan arah yang 

negatif terhadap profitabilitas. 

4. Value added capital employed tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar. 

5. Value added human capital berpengaruh signifikan dengan arah yang positif 

terhadap kinerja pasar. 

6. Structural capital value added tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar. 

Berdasar pada hasil akhir pengujian statistik yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini atas model 1 yakni “pengaruh intellectual capital terhadap 

profitabilitas” serta model 2 yakni “pengaruh intellectual capital terhadap kinerja 

pasar” terbukti bahwa hanya aspek human capital yang mampu memberikan 

pengaruh signifikan serta arah yang positif terhadap kedua variabel dependen 
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tersebut, atau dengan kata lain hanya aspek human capital yang memiliki 

kemampuan menciptakan nilai (value creation) bagi sampel perusahaan 

manufaktur yang ada pada penelitian ini. Hal tersebut menandakan bahwa dana 

yang sudah diinvestasikan oleh perusahaan untuk para pegawainya tersebut telah 

berhasil untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan, bahkan investasi yang 

dilakukan oleh perusahaan telah mampu untuk menciptakan daya saing. 

Keberadaan hal tersebut tentunya menandakan bahwa aspek human capital atau 

sumber daya manusia merupakan sebuah elemen yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan, dimana aspek tersebut harus diperhatikan, diberikan pendidikan dan 

pelatihan, serta perusahaan harus memberikan fasilitas yang dapat menunjang 

kinerja karyawan agar para karyawan dapat memberikan output kinerja yang 

maksimal, karena human capital merupakan salah satu penggerak operasional 

perusahaan. Apabila minat kerja pegawai meningkat maka target-target yang sudah 

ditentukan oleh perusahaan dapat tercapai, dan jika seluruh target yang sudah 

ditetapkan oleh perusahaan tersebut dapat tercapai maka aspek profitabilitas milik 

perusahaan akan mengalami peningkatan serta persepsi pasar atas nilai perusahaan 

juga akan mengalami peningkatan. 

 

5.2 Keterbatasan dan Saran 

5.2.1 Keterbatasan 

 Dalam pelaksanaan penelitian  yang telah dilakukan ini masih memiliki 

keterbatasan, yaitu: 
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1) Sampel pada penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan sektor 

manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan hanya terbatas 

pada periode 2014 hingga 2018, sehingga hasil penelitian ini hanya dapat 

digunakan pada periode pengamatan tersebut. 

2) Pada penelitian ini profitabilitas hanya diproksikan oleh return on equity 

serta kinerja pasar hanya diproksikan oleh price earning ratio. 

5.2.2 Saran 

 Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian ini maka saran yang dapat 

dikemukakan adalah: 

1) Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah keragaman 

sampel seperti menambah perusahaan dari sektor lain, tidak hanya 

berfokus pada perusahaan sektor manufaktur saja. Serta untuk penelitian 

selanjutnya disarankan untuk dapat memperpanjang periode 

pengamatan, sehingga diharapkan mampu lebih menggambarkan kondisi 

perusahaan-perusahaan dengan lebih baik. 

2) Untuk penelitian selanjutnya di dalam pengukuran profitabilitas 

disarankan tidak hanya diukur menggunakan return on equity saja, akan 

tetapi bisa diganti atau digabungkan dengan proksi yang lainnya seperti 

return on assets. Lalu untuk mengukur kinerja pasar disarankan diukur 

menggunakan proksi yang lainnya, seperti market to book value atau 

price to book value. 

  


