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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5. 1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

intellectual capital disclosure.  

2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap intellectual 

capital disclosure. 

3. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap intellectual capital 

disclosure.  

4. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap intellectual capital 

disclosure.  

5. Umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap intellectual 

capital disclosure.  

6. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap intellectual 

capital  disclosure.  
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5. 2 Implikasi 

Implikasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat rata-rata intellectual 

capital disclosure pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 37,15%.  Untuk itu para 

pembuat standar perlu mempertimbangkan kembali kebijakan mengenai 

intellectual capital disclosure salah satunya dengan menerbitkan regulasi agar 

perusahaan-perusahaan di Indonesia yang melakukan pengungkapan modal 

intelektual meningkat. Selain itu, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengungkapan modal intelektual. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan 

besar dan memiliki profitabilitas yang tinggi perlu terus di dorong untuk 

melakukan pengungkapkan modal intelektual sehingga kebutuhan stakeholders  

terpenuhi dan dapat menarik investor-investor lain. 

 

5. 3 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang dapat mempengaruhi 

hasil penelitian yaitu : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor perbankan sebagai 

sampel penelitian dengan periode penelitian selama tiga tahun sehingga 

sampel penelitian tersebut belum dapat menggeneralisasikan hasil 

penelitian ini. 
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2. Hasil analisis koefisien determinasi dalam penelitian ini hanya sebesar 

21,8%. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel independen  (struktur 

kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, umur 

perusahaan, dan komisaris independen) dalam mempengaruhi variabel 

dependen hanya sebesar 21,8% dan sebesar 78,2% dijelaskan oleh faktor 

lainnya. 

5. 4 Saran 

Dengan memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah 

disampaikan, maka dapat diberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Peneliti selanjutnya disarankan menambah sampel penelitian dengan 

sektor industri yang lain contohnya perusahaan manufaktur dan menambah 

periode penelitian sehingga dapat menggambarkan secara keseluruhan 

hasil penelitian yang ingin dicapai. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen yang 

digunakan seperti nilai perusahaan, struktur kepemilikan institusional, 

mekanisme corporate governance dan komite audit sehingga dapat 

menjelaskan faktor-faktor lain dalam mempengaruhi pengungkapan modal 

intelektual. 

 

 

 

 


